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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0219/2008, ingiven av Javier San Martin Larrinoa (spansk 
medborgare), som protesterar mot byggandet av ett krematorium i Bilbao

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot planerna på att bygga ett krematorium i centrala Bilbao. I 
samband med detta citerar han Stockholmskonventionen om långlivade organiska 
föroreningar, ett internationellt juridiskt bindande avtal som ratificerades av Spanien och EU 
(rådets beslut av den 14 oktober 2004), där det förklaras att krematorier släpper ut dioxiner, 
furaner och andra långlivade organiska förorenande ämnen som är cancerframkallande och 
mycket hälsofarliga. Över 26 000 invånare samt många institutioner inom utbildning och 
hälsovård, ålderdomshem, idrottsanläggningar etc. är belägna mindre än 500 meter från det 
föreslagna krematoriet. Enligt framställaren skulle dioxiner, furaner och andra långlivade 
organiska förorenande ämnen inte ha beaktats i en miljökonsekvensbedömning av projektet 
enligt lagstiftningen från 1975. Lokalbefolkningen har drivit kampanjer mot planerna på att 
bygga ett krematorium sedan 2003. Över 5 000 personer har skrivit på protestlistor som 
lämnats in till kommunstyrelsen i Bilbao.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 11 juli 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 24 april 2009

De berörda internationella konventionerna är Stockholmskonventionen om långlivade 
organiska föroreningar och 1992 års konvention om skydd av den marina miljön i nordöstra 
Atlanten (OSPAR-konventionen). Den berörda gemenskapslagstiftningen är förordning (EG) 
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nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar1, som antogs för att se till att 
gemenskapens skyldigheter enligt Stockholmskonventionen om långlivade föroreningar och 
enligt protokollet om långlivade organiska föroreningar till 1979 års konvention om långväga 
gränsöverskridande luftföroreningar genomförs på ett enhetligt och effektivt sätt. 

Stockholmskonventionen om långlivade föroreningar, vars allmänna mål är att skydda 
människors hälsa och miljön mot långlivade organiska föroreningar, ratificerades av Spanien 
den 28 maj 2004 och godkändes av Europeiska gemenskapen den 16 november 2004. I 
bilaga C del I till Stockholmskonventionen förtecknas polyklorerade dibenso-p-dioxiner och 
dibensofuraner, hexaklorbensen och polyklorerade bifenyler som långlivade organiska 
föreningar som bildas och oavsiktligt släpps ut från antropogena källor. Krematorier anges i 
del III som en av de källor där dessa ämnen kan bildas och släppas ut. Vad gäller 
källkategorin krematorier krävs enligt artikel 5 att varje part åtminstone ska vidta följande 
åtgärder för att minska det totala utsläppet från mänskliga källor för var och en av de 
kemikalier som anges i bilaga C med sikte på deras fortsatta minimering och, där så är 
möjligt, slutliga eliminering:

a) Upprätta ett handlingsprogram och därefter genomföra detta som en del av sitt 
genomförandeprogram för att identifiera, karaktärisera och bemöta utsläpp av 
kemikalier angivna i bilaga C och underlätta genomförandet av styckena b–e. Bland 
övriga krav i konventionen finns också att programmet ska innehålla en tidsplan för 
genomförande av handlingsprogrammet inklusive de strategier och åtgärder som anges 
däri.

b) Främja tillämpning av tillgängliga, utförbara och praktiska åtgärder som snabbt kan 
uppnå en realistisk och meningsfull nivå på utsläppsminskningar eller eliminering av 
källor.

c) Främja utveckling och, där parten bedömer det erforderligt, fordra att 
ersättningsprodukter eller modifierade material, produkter och processer används för 
att förhindra bildande och utsläpp av kemikalier upptagna i bilaga C med beaktande av 
de allmänna anvisningarna om åtgärder för förhindrande och minskning av utsläpp i 
bilaga C och de riktlinjer som ska antas genom beslut av partskonferensen. 

d) Främja och, i enlighet med genomförandeschemat för partens handlingsprogram, 
kräva att bästa tillgängliga teknik används för nya källor inom de källkategorier som 
parten har identifierat som motiverar en sådan behandling i sitt handlingsprogram med 
särskild tonvikt i inledningsskedet på de källkategorier som anges i del II i bilaga C. 
Parterna ska främja användning av bästa miljöpraxis. Vid tillämpning av bästa 
tillgängliga teknik och bästa miljöpraxis bör parterna beakta de allmänna 
anvisningarna om åtgärder för att förebygga och minska utsläpp i bilaga C och de 
riktlinjer om bästa tänkbara teknik och bästa miljöpraxis som ska antas genom beslut 
av partskonferensen.

e) I enlighet med sitt handlingsprogram främja användning av bästa tillgängliga teknik 
och bästa miljöpraxis för nya källor inom sådana källkategorier som anges i del III i 
bilaga C som en part inte har beaktat enligt stycke d. Vid tillämpning av bästa 
tillgängliga teknik och bästa miljöpraxis bör parterna beakta de allmänna
anvisningarna om åtgärder för att förebygga och minska utsläpp i bilaga C och de 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska 

föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 7).
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riktlinjer om bästa tänkbara teknik och bästa miljöpraxis som ska antas genom beslut 
av partskonferensen.

f) Gränsvärden för utsläpp eller normer för prestanda får användas av en part för att 
uppfylla dess åtaganden om bästa tillgängliga teknik enligt denna punkt.

Genom sitt beslut SC-3/5 antog Stockholmskonventionens partskonferens riktlinjer om bästa 
tillgängliga teknik och en preliminär vägledning om bästa miljöpraxis, som omfattar 
källkategorin krematorier och som finns tillgängliga på webbplatsen för 
Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar. I enlighet med artikel 5 i 
konventionen ska riktlinjerna och vägledningen beaktas av parterna vid tillämpningen av 
bästa tillgängliga teknik och bästa miljöpraxis i enlighet med styckena d och e. De kan också 
användas som stöd i beslutsfattandet på nationell nivå vid genomförandet av 
handlingsprogrammen och andra åtgärder som gäller skyldigheterna enligt artikel 5 och 
bilaga C.

I enlighet med Stockholmskonventionen om långlivade organiska föreningar finns det således 
inte någon skyldighet att kräva användning av bästa tillgängliga teknik och bästa miljöpraxis 
vid uppförandet av krematorier. Sådana tekniker är dock tillgängliga och det rekommenderas 
att de används. 

Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade föreningar antogs för att säkerställa ett enhetligt 
och effektivt genomförande av gemenskapens skyldigheter enligt Stockholmskonventionen 
om långlivade föroreningar och protokollet till 1979 års konvention om långväga 
gränsöverskridande luftföroreningar. I bilaga III till förordningen förtecknas polyklorerade 
dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner, hexaklorbensen, polyklorerade bifenyler och 
polyaromatiska kolväten som ämnen som omfattas av bestämmelserna om 
utsläppsminskningar. Enligt artikel 6 i förordningen krävs följande:
– Medlemsstaterna ska, i enlighet med sina åtaganden under konventionen och protokollet, 

inom två år efter det att denna förordning har trätt ikraft upprätta och kontinuerligt 
uppdatera utsläppsinventeringar för de ämnen som anges i bilaga III med avseende på 
utsläpp i luft, vatten och mark.

– Varje medlemsstat ska, som en del av sin nationella handlingsplan, till kommissionen och 
de övriga medlemsstaterna överlämna en handlingsplan för kartläggning, bestämning och 
minimering i syfte att, så snart som möjligt och när det är genomförbart, uppnå en 
eliminering av de totala utsläppen i enlighet med sina åtaganden under konventionen. 
Handlingsplanen ska innehålla åtgärder för att främja utveckling, och när det anses vara 
lämpligt, föreskriva om användning av alternativa eller modifierade material, produkter 
och processer för att förhindra bildande och utsläpp av de ämnen som anges i bilaga III.

– När medlemsstaterna bedömer förslag om uppförande av nya anläggningar eller om 
betydande förändringar i befintliga anläggningar där processer används som leder till 
utsläpp av kemikalier upptagna i bilaga III, utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/61/EG1, ska de i första hand beakta alternativa processer, tekniker eller 
metoder som är lika användbara och genom vilka bildande och utsläpp av de ämnen som 
anges i bilaga III undviks. 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att 

förebygga och begränsa föroreningar (EUT L 24, 29.1.2008, s. 8).
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I överensstämmelse med sina skyldigheter enligt Stockholmskonventionen och förordning 
(EG) nr 850/2004 ingav Spanien sin nationella genomförandeplan till 
Stockholmskonventionens sekretariat och kommissionen den 20 mars 2007. I detta dokument 
konstaterar Spanien att vissa oavsiktliga källor till långlivade organiska föreningar, däribland 
krematorier, inte är reglerade enligt direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder för att 
förebygga och begränsa föroreningar och inte uttryckligen anges i direktiv 2000/76/EG om 
förbränning av avfall1. Vidare anger Spanien att det på nationell nivå finns vissa kommuner 
(comunidades) där krematorierna måste ha miljötillstånd och det ställs krav på en
ugnstemperatur på upp till 1 000 ºC med en uppehållstid på över två sekunder samt
avlägsnande av kistdekorationer före förbränningen för att undvika eventuella oönskade 
utsläpp. Spanien konstaterar också att det torde vara nödvändigt att installera ett 
dioxinkontrollsystem i dessa ugnar samt öka utsläppskontrollen. Slutligen har Spanien 
fastställt följande åtgärder för att förbättra läget i fråga o m utsläpp från krematorier:
 Främja bästa tillgängliga teknik/bästa miljöpraxis i krematorier:

o Utarbeta kriterier och föreskrifter för minskningen av utsläppen av långlivade
organiska föroreningar inom denna sektor.

o Utarbeta en handbok för god praxis vid kremering i anslutning till ett 
informationsprogram för att öka medvetenheten.

 Främja effektiv integrering av sociala instrument för genomförandet av den nationella 
genomförandeplanen:

o Utforma ett informationsprogram för lokala myndigheter om bästa tillgängliga 
teknik och bästa miljöpraxis i samband med kremering.

Det finns ingen tidsplan för genomförandet av dessa åtgärder i genomförandeplanen. 

Enligt OSPAR-konventionen, som Spanien och Europeiska gemenskapen är fördragsslutande 
parter till, har kvicksilver valts ut som ett kemiskt ämne för prioriterade åtgärder på grund av 
sina varaktiga verkningar, sin förmåga att ackumuleras i organismer och sin giftighet. OSPAR 
har vidtagit en rad åtgärder för att minska utsläppen och förlusterna av kvicksilver från 
punktkällor och diffusa källor samt identifierat krematorier som en betydande källa till 
kvicksilverutsläpp, särskilt från tandamalgam från avlidna. Med hänsyn till att kremering ger 
upphov till känsliga kulturella och sociala frågor och att det finns skillnader i attityder och 
tillvägagångssätt mellan de fördragsslutande parterna som behöver respekteras i försöken att 
lösa problemen med utsläpp och förluster av kvicksilver från krematorier rekommenderas i 
OSPAR-rekommendation 2003/4, ändrad genom OSPAR-rekommendation 2006/2, bästa 
tillgängliga teknik som kan användas i krematorier för att förhindra och kontrollera 
spridningen av kvicksilver i miljön.

Framställaren uppger i punkt 4 i framställningen att miljökonsekvensbedömningen byggde på 
den gamla nationella lagstiftningen från 1975 och inte omfattade utsläpp av dioxiner, furaner 
och andra långlivade organiska föreningar. På EG-nivå specificeras kraven på 
miljökonsekvensbedömningar i direktiv 85/337/EEG om miljökonsekvensbedömningar2. 
                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall 

(EGT L 332, 28.12.2000, s. 91).
2 Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 

privata projekt (EGT L 175, 5.7.1985, s. 40).
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Krematorier omfattas dock inte av detta direktiv och det finns därför ingen skyldighet enligt 
EG-lagstiftningen att utföra miljökonsekvensbedömningar vid uppförandet av nya 
krematorier. 

Slutsatser

Uppförandet av krematoriet strider inte mot Stockholmskonventionen. Krematorier är
upptagna i del III av bilaga C som källkategorier för vilka Stockholmskonventionen inte 
kräver användning av bästa tillgängliga teknik. Det krävs dock användning av bästa 
tillgängliga teknik i enlighet med genomförandeplanen i respektive lands nationella 
handlingsprogram. I sitt handlingsprogram anger Spanien att landet planerar att utarbeta en 
handbok för bästa praxis för krematorier och främja men inte kräva att bästa tillgängliga 
teknik används i krematorier. Vidare finns det ingen tidsplan angiven i det spanska 
genomförandeprogrammet för dessa verksamheter. I enlighet med artikel 6.3 i förordning 
(EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar ska medlemsstaterna när de bedömer 
förslag om uppförandet av nya anläggningar eller om betydande förändringar i befintliga 
anläggningar där processer används som leder till utsläpp av kemikalier upptagna i bilaga III, 
utan att det påverkar tillämpningen av rådets direktiv 2008/1/EG, i första hand beakta 
alternativa processer, tekniker eller metoder som är lika användbara och genom vilka bildande 
och utsläpp av de ämnen som anges i bilaga III undviks. Eftersom krematorier är en känd 
källa till de kemikalier som är upptagna i bilaga III ska vid uppförandet av ett nytt 
krematorium i första hand beaktas alternativa processer, tekniker eller metoder som är lika 
användbara och genom vilka bildande och utsläpp av de ämnen som anges i bilaga III kan 
undvikas. Kommissionen anser att bästa tillgängliga tekniker ingår i de ”alternativa tekniker 
eller metoder” som avses i artikel 6.3 och att de därför bör beaktas i första hand för den 
planerade anläggningen. Utifrån en inledande granskning av den dokumentation som 
tillhandahållits av framställaren förefaller det som om bästa tillgängliga teknik på området 
inte har beaktats ordentligt av de berörda myndigheterna.

Det vore bra om denna information förmedlades till framställaren, varvid det dock bör beaktas 
att det, så som förklarades ovan, inte är kommissionens uppgift att ingripa i detta enskilda fall.


