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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0219/2008 depusă de Javier San Martin Larrinoa, de cetăţenie spaniolă, 
care protestează împotriva construirii unui crematoriu în Bilbao

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul protestează împotriva viitoarei construcţii a unui crematoriu în centrul oraşului 
Bilbao. În legătură cu acest fapt, petiţionarul citează Convenţia de la Stockholm privind 
poluanţii organici persistenţi, un acord aplicabil la nivel internaţional ratificat de Spania şi UE 
(Decizia Consiliului din 14 octombrie 2004), în care se afirmă faptul că crematoriile emit 
dioxine, furani şi alţi poluanţi persistenţi care sunt cancerigeni şi foarte periculoşi pentru 
sănătate. Mai mult de 26 000 de locuitori, precum şi numeroase instituţii educaţionale şi de 
sănătate, cămine de bătrâni, zone sportive etc. sunt situate la mai puţin de 500m de 
incineratorul proiectat. O evaluare a impactului asupra mediului a proiectului pe baza 
normelor din 1975 nu ar ţine cont de dioxine, furani şi alţi poluanţi organici persistenţi. Încă 
din 2003, locuitorii au protestat împotriva planurilor de construire a crematoriului: mai mult 
de 5 000 de semnături care se opun proiectului au fost depuse la consiliul local Bilbao.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 iulie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 aprilie 2009

Convenţiile internaţionale relevante sunt Convenţia de la Stockholm privind poluanţii 
organici persistenţi (Convenţia POP de la Stockholm) şi Convenţia pentru protejarea mediului 
marin de pe coasta nord-estică a Atlanticului din 1992 (Convenţia OSPAR), iar legislaţia 
comunitară relevantă este Regulamentul (CE) nr. 850/2004 privind poluanţii organici 
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persistenţi1 (Regulamentul POP) adoptat pentru a garanta implementarea coerentă şi eficientă 
a obligaţiilor comunitare care decurg din Convenţia POP de la Stockholm şi Protocolul la
Convenţia din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanţă mare cu POP. 

Convenţia POP de la Stockholm, al cărei obiectiv general este protejarea sănătăţii umane şi a 
mediului de POP, a fost ratificată de Spania la 28 mai 2004 şi aprobată de Comunitatea 
Europeană la 16 noiembrie 2004. Anexa C partea I la Convenţia POP de la Stockholm include 
o listă a dibenzo-p-dioxinelor policlorurate şi a dibenzofuranilor policloruraţi, a 
hexaclorobenzenului şi a bifenililor policloruraţi, care sunt poluatori organici persistenţi 
formaţi şi eliberaţi fără intenţie din surse antropogenetice, şi stabileşte în partea III că 
crematoriile sunt una din sursele în care aceste substanţe pot fi formate şi din care pot fi 
eliberate. În ceea ce priveşte crematoriile din categoria surselor, articolul 5 solicită, ca cerinţă 
minimă, ca fiecare parte la convenţie să ia următoarele măsuri de reducere a emisiilor totale 
derivate din surse antropogenetice pentru fiecare din substanţele chimice incluse în lista de la 
anexa C, cu scopul reducerii lor la minimum şi, acolo unde este posibil, al eliminării totale:

(a) să elaboreze un plan de acţiune şi, ulterior, să-l implementeze ca parte a planului său 
de implementare, în scopul identificării, caracterizării şi luării de măsuri faţă de 
emisiile de substanţe chimice dintre cele prevăzute în anexa C, precum şi al facilitării
implementării literelor (b)-(e). Printre alte cerinţe specificate în Convenţie, planul ar 
trebui să conţină un calendar al implementării planului de acţiune, inclusiv a 
strategiilor şi măsurilor prevăzute în acesta;

(b) să promoveze aplicarea măsurilor disponibile, fezabile şi practice care pot duce la 
atingerea rapidă a unui nivel realist şi concret al reducerii emisiilor sau la eliminarea 
surselor;

(c) să promoveze dezvoltarea şi, acolo unde consideră adecvat, să solicite utilizarea unor 
materiale, produse şi procese înlocuitoare sau modificate pentru a preveni formarea şi 
eliberarea de substanţe chimice dintre cele menţionate în anexa C, ţinând seama de 
orientările generale referitoare la măsurile de prevenire şi reducere a emisiilor de la 
anexa C şi de orientările care urmează a fi adoptate prin decizia Conferinţei părţilor la 
convenţie; 

(d) să promoveze şi, în conformitate cu calendarul de implementare a planului său de 
acţiune, să solicite utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru noile surse din 
categoriile care o parte a stabilit că sunt capabile să garanteze o asemenea măsură în 
planul său de acţiune, punându-se iniţial accentul pe categoriile de surse identificate în 
partea II din anexa C. În ceea ce priveşte categoriile identificate, părţile promovează 
utilizarea celor mai bune practici de mediu. La aplicarea celor mai bune practici de 
mediu şi a celor mai bune tehnici disponibile, părţile trebuie să ţină seama de 
orientările generale referitoare la măsurile de prevenire şi reducere a emisiilor de la 
anexa respectivă şi de orientările privind cele mai bune practici de mediu şi cele mai 
bune tehnici disponibile care urmează a fi adoptate prin decizia Conferinţei părţilor la 
convenţie;

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 

2004 privind poluanţii organici persistenţi şi de modificare a Directivei 79/117/CEE (JO L 
158, 30.4.2004, p. 7)
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(e) să promoveze, în conformitate cu planul său de acţiune, utilizarea celor mai bune 
tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu pentru noile surse, din 
categoriile menţionate în partea III din anexa C pentru care o parte nu a adoptat 
măsuri în conformitate cu litera (d). La aplicarea celor mai bune tehnici disponibile şi 
a celor mai bune practici de mediu, părţile trebuie să ţină seama de orientările 
generale referitoare la măsurile de prevenire şi reducere a emisiilor de la anexa C şi de 
orientările privind cele mai bune tehnici disponibile şi cele mai bune practici de mediu 
care urmează a fi adoptate prin decizia Conferinţei părţilor la convenţie;

(f) părţile pot stabili valori limită ale emisiilor sau standarde de performanţă în scopul 
îndeplinirii angajamentelor pentru cele mai bune tehnici disponibile în conformitate 
cu această literă.

Prin Decizia sa SC-3/5, Conferinţa părţilor la Convenţia de la Stockholm a adoptat orientările 
privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) şi orientări provizorii privind cele mai bune 
practici de mediu (BEP), care acoperă crematoriile din categoria surselor şi care sunt 
disponibile pe site-ul internet al Convenţiei POP de la Stockholm. În conformitate cu articolul 
5 din Convenţie, părţile trebuie să ţină seama de orientări la aplicarea BAT şi BEP în 
conformitate cu literele (d) şi (e). Acestea pot fi, de asemenea, utilizate pentru a oferi asistenţă 
în cadrul procesului decizional la nivel de ţară referitor la implementarea planurilor de acţiune 
şi a altor măsuri legate de obligaţiile care decurg din articolul 5 şi anexa C.

Astfel, în conformitate cu Convenţia POP de la Stockholm, nu există nicio obligaţie de 
solicitare a utilizării celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu 
la construirea crematoriilor, dar aceste tehnici sunt disponibile şi se recomandă utilizarea lor. 

Regulamentul (CE) nr. 850/2004 privind POP a fost adoptat pentru a garanta implementarea 
coerentă şi eficientă a obligaţiilor comunitare care decurg din Convenţia POP de la Stockholm 
şi Protocolul la Convenţia din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanţă 
mare cu POP. Anexa III la regulament include o listă a dibenzo-p-dioxinelor policlorurate şi a 
dibenzofuranilor policloruraţi, a hexaclorobenzenului şi a bifenililor policloruraţi, precum şi a 
hidrocarburilor aromatice policiclice, care sunt substanţe ce fac obiectul dispoziţiilor privind 
reducerea emisiilor. Articolul 6 din regulament prevede că:
- în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, statele membre 
elaborează și păstrează inventare ale emisiilor pentru substanțele cuprinse în anexa III în aer, 
apă și sol, în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul Convenției POP de la 
Stockholm şi al protocolului LRTAP;
- statele membre își comunică planul de acțiune privind măsurile de identificare, caracterizare 
și reducere la minimum în vederea eliminării emisiilor totale, dacă este posibil și cât mai 
curând, în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul Convenției de la Stockholm, atât 
către Comisiei cât și către celelalte state membre, ca parte a planurilor lor naționale de punere 
în aplicare, în conformitate cu articolul 8. Planul de acțiune cuprinde măsuri de promovare a 
dezvoltării și, dacă se consideră necesar, impune utilizarea unor materiale, produse și procese 
înlocuitoare sau modificate pentru a împiedica formarea și emisia substanțelor prevăzute de 
anexa III;
- atunci când analizează propunerile privind construirea unor noi instalații sau modificarea 
semnificativă a instalațiilor existente prin procese care ar determina emisia substanțelor 
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chimice prevăzute de anexa III, fără a aduce atingere Directivei 1996/61/CE a Consiliului1, 
statele membre analizează în mod prioritar procesele, tehnicile sau practicile alternative care 
au aceeași utilitate, dar care evită formarea și emisia substanțelor prevăzute de anexa III.

În conformitate cu obligaţiile care îi revin în temeiul Convenţiei de la Stockholm şi al 
Regulamentului (CE) nr. 850/2004, Spania a prezentat planul său de implementare naţional 
Secretariatului Convenţiei de la Stockholm şi Comisiei, la 20 martie 2007. În acest document, 
Spania recunoaşte că anumite surse de emisii de POP neintenţionate, inclusiv crematoriile, nu 
sunt reglementate de Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării şi 
nu sunt identificate în mod explicit de Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor2. 
Pe lângă aceasta, se afirmă că, la nivel naţional, există o serie de comunităţi (comunidades) în
care crematoriile trebuie să deţină o autorizaţie de mediu şi că este necesară expunerea la o 
temperatură a cuptorului de până la 1000ºC pentru o perioadă de timp de peste 2 secunde, 
precum şi eliminarea podoabelor sicriului înainte de combustie, pentru a evita posibilele 
emisii nedorite. În plus, Spania recunoaşte că este necesară implementarea unui sistem de 
monitorizare a dioxinelor în aceste cuptoare, precum şi intensificarea controalelor cu privire la 
emisii. În cele din urmă, Spania a adoptat următoarele măsuri pentru a ameliora situaţia în 
ceea ce priveşte emisiile provenite de la crematorii:
 promovarea BAT/BEP în crematorii:

o stabilirea unor criterii şi directive menite să reducă emisiile de POP în acest 
sector;

o elaborarea unui manual de bune practici în crematorii însoţit de un program de 
informare şi sensibilizare;

 promovarea integrării eficace a instrumentelor sociale în punerea în aplicare a planului 
de implementare naţional;

o crearea unui program de sensibilizare a autorităţilor locale faţă de BAT şi BEP 
privind incinerarea.

În planul de implementare nu este prevăzut nici un calendar pentru aplicarea acestor măsuri. 

În conformitate cu Convenţia OSPAR, la care Spania şi Comunitatea Europeană sunt părţi, 
mercurul a fost ales şi desemnat ca substanţă chimică prioritară în cazul căreia trebuie luate 
măsuri din cauza persistenţei acesteia, a capacităţii de bioacumulare şi a toxicităţii. În cadrul 
OSPAR au fost luate o serie de măsuri de reducere a deversărilor, emisiilor şi pierderilor de 
mercur din surse izolate sau difuze şi crematorii identificate ca sursă principală de emisii de 
mercur, rezultate în special din aliajele dentare din rămăşiţele umane. Recunoscând că 
practica incinerării ridică o serie de probleme culturale şi societale sensibile şi că există 
atitudini şi abordări diferite între părţile contractante care trebuie respectate atunci când sunt 
luate măsuri de soluţionare a problemelor legate de emisii şi pierderi de mercur din 
crematorii, Recomandarea OSPAR 2003/4 modificată prin Recomandarea OSPAR 2006/2 
adresează recomandări cu privire la cele mai bune practici disponibile (BAT) care ar putea fi 
adoptate de crematorii pentru a preveni şi controla dispersia de mercur în mediu.

                                               
1 Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind 

prevenirea şi controlul integrat al poluării (JO L 24, 29.1.2008, p. 8).
2 Directiva 2000/76/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 decembrie 2000 

privind incinerarea deşeurilor (JO L 332, 28.12.2000, p. 91).
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La punctul 4 din petiţie, petiţionarul declară că evaluarea impactului asupra mediului s-a bazat 
PE423.903v01-00echea legislaţie naţională din 1975 şi că nu a inclus emisiile de dioxine, 
furani şi alţi POP. La nivelul Comunităţii Europene, sunt prevăzute cerinţe referitoare la 
evaluarea impactului asupra mediului în Directiva 85/337 privind evaluarea impactului asupra 
mediului1. Cu toate acestea, crematoriile nu sunt vizate de această directivă şi, prin urmare, nu 
există nicio obligaţie în temeiul legislaţiei comunitare de efectuare a unei evaluări a 
impactului asupra mediului la construirea noilor crematorii. 

Concluzii

Construirea crematoriului nu încalcă dispoziţiile Convenţiei de la Stockholm. Crematoriile 
sunt menţionate ca una din categoriile de surse din partea III din anexa C pentru care 
Convenţia de la Stockholm nu impune utilizarea celor mai bune tehnici disponibile. Aceasta 
solicită totuşi utilizarea celor mai bune tehnici disponibile în conformitate cu calendarul de 
implementare prevăzut în planurile de implementare naţionale respective. În planul său de 
acţiune, Spania precizează că plănuieşte să elaboreze un manual de bune practici pentru 
crematorii şi să promoveze utilizarea celor mai bune tehnici disponibile în crematorii, dar nu 
impune utilizarea obligatorie a celor mai bune tehnici disponibile. În plus, nu este prevăzut 
nici un calendar în planul spaniol de implementare a acestor măsuri. Totuşi, în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (3) din regulamentul (CE) nr. 850/2004 privind POP, atunci când 
analizează propunerile privind construirea unor noi instalații sau modificarea semnificativă a 
instalațiilor existente prin procese care ar determina emisia substanțelor chimice prevăzute de 
anexa III, fără a aduce atingere Directivei 1996/61/CE a Consiliului, statele membre 
analizează în mod prioritar procesele, tehnicile sau practicile alternative care au aceeași 
utilitate, dar care evită formarea și emisia substanțelor prevăzute de anexa III. Având în 
vedere că crematoriile sunt o sursă recunoscută de substanţe chimice dintre cele menţionate în 
anexa III, la construirea unui crematoriu trebuie acordată prioritate proceselor, tehnicilor sau 
practicilor alternative care au aceeaşi utilitate, dar care evită formarea și emisia substanțelor 
prevăzute de anexa III. Comisia consideră că cele mai bune tehnici disponibile fac parte din 
„tehnicile sau practicile alternative” menţionate la articolul 6 alineatul (3) şi, prin urmare, ar 
trebui să fie luate în considerare în mod prioritar la construcţia planificată. În urma analizei 
preliminare a documentaţiei furnizate de petiţionar, reiese că în această zonă autorităţile 
responsabile nu au luat în considerare în mod adecvat cele mai bune tehnici disponibile.

Ar fi util ca aceste informaţii să fie comunicate petiţionarului, dar, aşa cum s-a precizat mai 
sus, nu trebuie uitat că Comisia nu deţine competenţa de a interveni în acest caz.

                                               
1 Directiva Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor 

proiecte publice şi private asupra mediului (JO L 175, 5.7.1985, p. 40).


