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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0039/2008 af Ch.L., græsk statsborger, om utilstrækkelig 
behandling af hospitalsaffald i Grækenland

1. Sammendrag

Andrageren henviser til et antal større mangler ved behandlingen af farligt hospitalsaffald i 
Grækenland. I denne forbindelse nævner han de specielle forbrændingsanlæg på lossepladser i 
Ano Liosia i Athen og hos firmaet Sterimed Ltd. Han tvivler på, at disse overholder kravene 
til behandling af farligt affald. Andrageren frygter, at denne uacceptable tilstand kan få 
alvorlige konsekvenser for miljøet, grundvandet og folkesundheden og anmoder Europa-
Parlamentet om at undersøge, i hvilket omfang hospitalsaffald i Grækenland behandles i 
overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. juni 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. oktober 2008.

"I. Andragendet

Andrageren oplyser, at loven ikke overholdes trods en stram miljølovgivning vedrørende 
hospitalsaffald i Grækenland siden 2003, idet transporten og behandlingen af hospitalsaffald 
udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet. Han mener, at de virksomheder, der har 
ansvaret for håndteringen af hospitalsaffald i Grækenland, ikke overholder de foreskrevne krav 
og fremlægger beviser i den henseende.

Ifølge andrageren er kravene til korrekt behandling af hospitalsaffald fastsat i den nationale 
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lovgivning, nemlig den fællesministerielle beslutning nr. 37591/03, der bestemmer, at sådant
affald enten skal afbrændes eller steriliseres. Det fremgår af de oplysninger, som andrageren 
har tilvejebragt, at disse krav ikke overholdes eller gennemføres korrekt af de nationale 
myndigheder på grund af manglende affaldshåndteringsinfrastrukturer og håndhævelse af 
lovgivningen.

Som følge heraf transporteres hospitalsaffald under ukontrollerede forhold og lagres i ulovlige 
varehuse, der er til fare for menneskers sundhed og miljøet. Der foreligger ingen oplysninger om 
placeringen af sådanne varehuse, men andrageren nævner navnet på en virksomhed, der efter 
sigende håndterer affaldet forkert, og han vedlægger fotografisk dokumentation for situationen.

II.  Kommissionens bemærkninger

Fællesskabslovgivningen om affald indeholder generelle krav, der gælder for affaldshåndtering, 
herunder affald fra læge- eller dyrlægepraksis. Navnlig direktiv 2006/12/EF om affald1 angiver, 
at medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at affaldet 
nyttiggøres eller bortskaffes, uden at menneskers sundhed eller miljøet bringes i fare.

Medicinsk affald, som der henvises til i andragendet, klassificeres som farligt. Direktiv 
91/689/EØF om farligt affald2 forpligter medlemsstaterne til at sikre, at affald under 
indsamling, transport og midlertidig oplagring emballeres hensigtsmæssigt og forsynes med 
mærkning i overensstemmelse med gældende internationale og fællesskabsstandarder. Hvis 
farligt affald overføres, skal det ledsages af en identifikationsformular, som indeholder 
oplysninger som påkrævet i direktivet. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger 
til at kræve, at affaldet registreres og identificeres på alle de lossepladser, hvor der deponeres 
farligt affald.

Direktiver skal gennemføres og implementeres i national lov i medlemsstaterne. Det er derfor 
den græske nationale lovgivning, den fællesministerielle beslutning nr. 37591/03, der finder 
direkte anvendelse. Endvidere er de nationale kompetente myndigheder ansvarlige for 
håndhævelse af den nationale lovgivning samt forebyggelse af specifikke risici i forbindelse med 
affaldstransport og -håndtering. Individuelle sager bør således løses gennem nationale 
administrative og juridiske procedurer.

Kommissionen skal som traktaternes vogter overvåge, om fællesskabsretten gennemføres 
korrekt. I tilfælde af manglende overensstemmelse med denne kan Kommissionen tage retlige 
skridt over for den pågældende medlemsstat.

III.  Konklusioner

Ud fra andragerens oplysninger er Kommissionen af den opfattelse, at der muligvis er tegn på 
problemer med håndhævelsen af fællesskabsretten med hensyn til håndteringen af farligt affald 
(særligt hospitalsaffald) i Grækenland. Kommissionen ligger ikke inde med detaljerede 

                                               
1 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9 (direktivet er for øjeblikket under revision - se: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm).
2 EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20 (direktivet er for øjeblikket under revision - se: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm).
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oplysninger om denne sag (placeringen af ulovlige lagringsfaciliteter), men den agter at tage 
kontakt til de græske myndigheder for at søge en afklaring af problemet og sikre en 
hensigtsmæssig opfølgning.

Hvis andrageren mener, at Fællesskabets lovgivning er blevet overtrådt, tilskynder 
Kommissionen denne til at indgive en klage, der indeholder de nødvendige oplysninger, til: 
http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm. "

Adlib Express Watermark


	750407da.doc

