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Относно: Петиция 0039/2008, внесена от Ch.L., с гръцко гражданство, относно 
неподходящото третиране на болнични отпадъци в Гърция

1. Резюме на петицията 

Вносителят на петицията посочва редица сериозни пропуски в третирането на опасни 
болнични отпадъци в Гърция. В тази връзка той споменава специалните инсталации за 
изгаряне на отпадъци на площадките за депониране на отпадъци в Ano Liosia, Атина и 
фирмата Sterimed Ltd. Той изразява съмнение, че горепосочените инсталации отговарят 
на изискванията за третиране на опасни отпадъци. Вносителят се опасява, че тази 
недопустима ситуация може да предизвика сериозни последици за околната среда, 
подземните води и общественото здраве и призовава Европейския парламент да проучи 
до каква степен болничните отпадъци в Гърция се третират съгласно съответното 
законодателство на ЕС.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 20 юни 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 октомври 2008 г. 

I. Петицията

Вносителят на петицията посочва, че независимо от наличието на строго законодателство 
в областта на околната среда относно третирането на болнични отпадъци в Гърция от 
2003 г. насам, то не се спазва, тъй като болничните отпадъци се превозват и третират по 
начин, който носи риск за здравето на човека и за околната среда. Според него фирмите, 
на които е възложено третирането на болничните отпадъци в Гърция, не спазват 
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предвидените изисквания и представя известни данни за това.

Според вносителя на петицията изискванията относно правилното третиране на
болничните отпадъци са заложени в националното законодателство, а именно в 
съвместно министерско решение 37591/03, което предвижда тези отпадъци да бъдат 
изгаряни или стерилизирани. От предоставената от вносителя на петицията 
информация изглежда, че тези изисквания не се спазват или не се изпълняват правилно 
от националните органи поради липса на подходяща инфраструктура за третиране на 
отпадъци и прилагане на закона.

В резултат на това болничните отпадъци се превозват при неконтролирани условия и се 
съхраняват в незаконни складове, което застрашава здравето на човека и околната среда. 
Не е предоставена информация по отношение на местоположението на тези складове, но 
вносителят на петицията цитира името на фирмата, за която се твърди, че управлява зле 
отпадъците, и представя фотографски материали за ситуацията.

II. Коментар на Комисията относно петицията 

Законодателството на Общността относно отпадъците предвижда общи изисквания, които 
се отнасят до управлението на отпадъците, включително тези от хуманното или 
ветеринарното здравеопазване. По-специално, в Директива 2006/12/ЕО относно 
отпадъците1 се посочва, че държавите-членки следва да предприемат необходимите 
мерки, за да гарантират отпадъците да бъдат оползотворени или обезвредени, без да 
застрашават здравето на човека и околната среда.

Медицинските отпадъци като тези, посочени в петицията, се класифицират като опасни. 
Директива 91/689/ЕИО относно опасните отпадъци2 задължава държавите-членки да 
гарантират, че по време на събирането, превозването и временното съхраняване 
отпадъците са правилно опаковани и етикетирани съобразно действащите 
международни и общностни стандарти. Ако опасните отпадъци се пренасят през 
граница, те се придружават от идентификационен формуляр, който съдържа данните, 
изисквани съгласно директивата. Държавите-членки следва да предприемат 
необходимите мерки, с които да се изисква във всяко депо, където се извършва 
депониране (освобождаване) на опасни отпадъци, отпадъците да се регистрират и 
идентифицират.

Директивите трябва да бъдат въведени и приложени в националното право на държавите-
членки. Следователно директно се прилага гръцкото национално законодателство, а 
именно съвместно министерско решение 37591/03. Освен това, националните 
компетентни органи носят отговорност за прилагането на националното 
законодателство за предотвратяване на специфични рискове, свързани с превозването и 
управлението на отпадъци. Поради това отделните случаи трябва да се разрешават чрез
националните административни и съдебни процедури.

                                               
1 OВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9 (понастоящем директивата е в процес на редактиране – вж.
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm) .
2 OВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20 (понастоящем директивата е в процес на редактиране – вж.
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm) .
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В качеството й на пазителка на договорите, Комисията следи за правилното 
прилаганена общностното законодателство. В случай на неизпълнение тя може да 
предприеме правни стъпки срещу въпросната държава-членка.

III.  Заключения

Предвид предоставената от вносителя на петицията информация, Комисията е на мнение, 
че може би има признаци за проблеми с прилагането на общностното законодателство в 
областта на управлението на опасни отпадъци (и по-специално болничните отпадъци) в 
Гърция. Комисията не разполага с подробна информация за този конкретен случай (по-
точно за местоположението на незаконните съоръжения за съхраняване на отпадъци), но 
ще се свърже с гръцките органи на властта, за да поиска разяснения по този въпрос и да 
осигури предприемането на подходящи последващи действия. 

Ако вносителят на петицията е на мнение, че общностното законодателство е било 
нарушено, Комисията би искала да го насърчи да подаде жалба, съдържаща необходимите 
подробности, на: http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm. 
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