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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa useisiin suuriin puutteisiin vaarallisten sairaalajätteiden 
käsittelyssä Kreikassa. Tältä osin hän mainitsee Ateenan Ano Liosiassa sijaitsevat 
jätteenpolttolaitokset sekä yrityksen nimeltä Sterimed Ltd, joiden hän epäilee laiminlyöneen 
vaarallisten jätteiden käsittelyä koskevia vaatimuksia. Vetoomuksen esittäjä pelkää, että 
sairaalajätteiden käsittelyn surkea tila vahingoittaa vakavasti ympäristöä, pohjaveden tilaa ja 
kansalaisten terveyttä, ja kehottaa Euroopan parlamenttia tutkimaan sairaalajätteiden 
käsittelyn yhteensopivuuden asiasta vastaavan EU:n lainsäädännön kanssa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. kesäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 22. lokakuuta 2008

I. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjän mukaan Kreikassa otettiin vuonna 2003 käyttöön tiukat 
ympäristösäädökset sairaalajätteiden käsittelystä, mutta näitä säädöksiä ei käytännössä 
noudateta. Sairaalajätteitä kuljetetaan ja käsitellään tavalla, josta voi aiheutua vahinkoa 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Vetoomuksen esittäjä uskoo, että sairaalajätteiden 
käsittelystä vastaavat yritykset eivät noudata asetettuja vaatimuksia. Hän myös esittää tätä 
asiaa koskevia todisteita.

Vetoomuksen esittäjän mukaan sairaalajätteiden asianmukaista käsittelyä koskevat 
vaatimukset on määritelty kansallisessa lainsäädännössä, tarkemmin sanottuna ministeriöiden 
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välisessä päätöksessä N:o 37591/03, jossa todetaan, että tällaiset jätteet on joko poltettava tai 
steriloitava. Vetoomuksen esittäjän toimittamista tiedoista ilmenee, että kansalliset 
viranomaiset eivät noudata näitä vaatimuksia asianmukaisesti, koska maasta puuttuu 
kunnollinen jätteenkäsittelyinfrastruktuuri ja koska lainsäädännön täytäntöönpano on 
puutteellista.

Tämän seurauksena sairaalajätteiden kuljetuksia ei valvota ja jätteitä varastoidaan laittomiin 
varastoihin, mistä voi aiheutua vahinkoa ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Vetoomuksen 
esittäjä ei kerro näiden laittomien varastojen sijaintia, mutta mainitsee nimeltä yrityksen, 
jonka väitetään käsittelevän jätteitä epäasianmukaisesti. Lisäksi hän esittää todisteeksi 
valokuvia.

II. Komission huomiot vetoomuksesta

Yhteisön jätelainsäädännössä määritellään yleiset jätehuoltoa koskevat vaatimukset muun 
muassa ihmisten tai eläinten hoidossa syntyvän sairaalajätteen käsittelystä. Jätteitä koskevassa 
direktiivissä 2006/12/EY1 todetaan, että jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että jätteet hyödynnetään tai niistä huolehditaan vaarantamatta ihmisten 
terveyttä tai ympäristöä.

Edellä mainitun kaltainen sairaalajäte luokitellaan vaaralliseksi. Vaarallisia jätteitä koskevan 
direktiivin 91/689/ETY2 mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että jätteet on keräilyn, 
kuljetuksen ja väliaikaisen varastoinnin aikana asianmukaisesti pakattu ja merkitty voimassa 
olevien kansainvälisten ja yhteisön säännösten mukaisesti. Vaarallisia jätteitä siirrettäessä 
niiden mukana on oltava tunnistuslomake, johon on merkitty kyseisessä direktiivissä 
määritellyt tiedot. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että vaaralliset jätteet kirjataan ja yksilöidään kussakin paikassa, johon 
tällaisia jätteitä kaadetaan (tyhjennetään).

Jäsenvaltioiden on siirrettävä direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään ja pantava ne 
täytäntöön. Kyseiseen asiaan sovelletaan täten Kreikan kansallista lainsäädäntöä, tarkemmin 
sanottuna ministeriöiden välistä päätöstä N:o 37591/03. Lisäksi kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset vastaavat jätekuljetuksiin ja -huoltoon liittyviä vaaroja ehkäisevän kansallisen 
lainsäädännön täytäntöönpanon valvonnasta. Yksittäistapaukset tulisi täten ratkaista 
kansallisten hallinto- ja oikeusmenettelyjen avulla.

Perussopimusten valvojana komissio seuraa, että yhteisön lainsäädäntö pannaan täytäntöön 
asianmukaisesti. Mikäli se huomaa puutteita täytäntöönpanossa, se voi ryhtyä oikeustoimiin 
kyseistä jäsenvaltiota vastaan.

III. Päätelmät

Vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen perusteella komissio pitää mahdollisena, että 
Kreikka ei ole pannut asianmukaisesti täytäntöön vaarallisten jätteiden (erityisesti 

                                               
1 EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9 (direktiivi on parhaillaan tarkistettavana, ks.: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm).
2 EYVL L 377, 31.12.1991, s. 20 (direktiivi on parhaillaan tarkistettavana, ks.: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm).
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sairaalajätteiden) hoitoa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä. Komissiolla ei ole yksityiskohtaisia 
tietoja kyseisestä tapauksesta (laittomien jätevarastojen sijainnista), mutta se aikoo ottaa 
yhteyttä Kreikan viranomaisiin pyytääkseen lisätietoja ja varmistaakseen, että asiassa 
ryhdytään asianmukaisiin jatkotoimiin.

Jos vetoomuksen esittäjä on sitä mieltä, että yhteisön lainsäädäntöä on rikottu, komissio 
kehottaa häntä tekemään asiasta kantelun osoitteessa:
http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

