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görögországi kórházi hulladék nem megfelelő kezeléséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója számos hiányosságra hívja fel a figyelmet a veszélyes kórházi hulladék 
kezelésével kapcsolatban Görögországban. Ezzel összefüggésben említi az athéni Ano 
Liosiában elhelyezkedő hulladékártalmatlanító telepeken működő, veszélyes hulladékok 
égetését végző speciális égetőműveket és a Sterimed Ltd. céget, és kétségesnek tartja, hogy 
azok megfelelnének a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó előírásoknak. A petíció 
benyújtója attól tart, hogy a dolgok jelenlegi, elfogadhatatlan állása súlyos 
következményekkel jár a környezetre, a talajvízre és a közegészségügyre nézve, és felhívja az 
Európai Parlamentet annak kivizsgálására, hogy a veszélyes kórházi hulladék görögországi 
kezelése mennyiben felel meg a vonatkozó európai uniós jogszabályokban foglaltaknak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3.  Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 22.

I. A petíció

A petíció benyújtója szerint annak ellenére, hogy 2003 óta a kórházi hulladék kezelését szigorú 
környezetvédelmi előírások szabályozzák, a jogszabályokat nem tartják be az olyan kórházi 
hulladék esetében, amelynek szállítási és kezelési módja veszélyezteti az emberi egészséget és a 
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környezetet. Úgy gondolja, hogy a kórházi hulladék kezelésével Görögországban megbízott 
vállalatok nem felelnek meg az előírt követelményeknek, és e tekintetben bizonyítékokkal is 
szolgál.

A petíció benyújtója szerint a kórházi hulladék megfelelő kezelésére vonatkozó előírásokat 
nemzeti jogszabályban, nevezetesen a 37591/03. sz. közös miniszteri határozatban rögzítették, 
amely úgy rendelkezik, hogy az ilyen hulladékot vagy el kell égetni, vagy sterilizálni kell. A 
petíció benyújtója által adott tájékoztatásból az derül ki, hogy a nemzeti hatóságok a 
megfelelő hulladékkezelési infrastruktúra és a jogszabály alkalmazásának hiányában nem 
tartják be megfelelően és nem hajtják végre ezeket az előírásokat.

Ennek következtében a kórházi hulladékokat ellenőrizetlen körülmények között illegális 
raktárakba szállítják és ott tárolják, veszélyeztetve ezzel az emberi egészséget és a környezetet. A 
petíció benyújtója nem adott tájékoztatást ezeknek a raktáraknak a helyéről, de megemlíti annak 
a vállalatnak a nevét, amely állítólag helytelenül kezeli a hulladékot, és fényképes bizonyítékkal
is szolgált a helyzetről.

II. A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A hulladékokról szóló közösségi jogszabályok általános követelményeket határoznak meg, 
amelyek a hulladékok, köztük az emberi egészségügyi és az állat-egészségügyi eredetű 
hulladékok kezelésére vonatkoznak. Ezen belül a hulladékokról szóló 2006/12/EK irányelv1

kimondja, hogy a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
hulladék hasznosítása vagy ártalmatlanítása az emberi egészség vagy a környezet veszélyeztetése 
nélkül történjen.

Az egészségügyi hulladékot, amelyre a petíció is utal, veszélyesként sorolnák be. A veszélyes 
hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelv2 kötelezi a tagállamokat arra, hogy a hulladék a 
gyűjtés, a szállítás és az átmeneti tárolás során a hatályos nemzetközi és közösségi előírásoknak 
megfelelően legyen csomagolva és feliratozva. Veszélyes hulladék átadása esetén a hulladékot 
azonosító nyomtatvány kíséri, amely tartalmazza az irányelvben előírt adatokat. A tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy megköveteljék a veszélyes 
hulladék nyilvántartását és azonosítását valamennyi veszélyes hulladék lerakását végző 
telephelyen.

Az irányelveket át kell ültetni a nemzeti jogba és végre kell hajtani a tagállamokban. Ezért 
közvetlenül a görög nemzeti jogszabályt, nevezetesen a 37591/03. sz. közös miniszteri 
határozatot kell alkalmazni. Az illetékes nemzeti hatóságok felelnek továbbá a 
hulladékszállítással és -kezeléssel kapcsolatos meghatározott kockázatok megelőzésére szolgáló 
nemzeti jogszabályok végrehajtásáért. Az egyes eseteket ezért nemzeti közigazgatási és bírósági
eljárásokkal kell rendezni.

A Bizottság a Szerződések őreként figyelemmel kíséri, hogy megfelelően végrehajtják-e a 

                                               
1 HL L 114., 2006.4.27., 9. o. (Az irányelv átdolgozása jelenleg folyik – lásd: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm)
2 HL L 377., 1991.12.31., 20. o. (Az irányelv átdolgozása jelenleg folyik – lásd: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm)
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közösségi jogszabályokat. A megfelelés hiánya esetén a Bizottság jogi lépéseket tehet a kérdéses 
tagállammal szemben.

III. Következtetések

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján a Bizottságnak az a véleménye, hogy 
problémák mutatkozhatnak Görögországban a veszélyes hulladékok (különösen a kórházi 
hulladék) kezelése terén a közösségi jogszabályok végrehajtásával kapcsolatban. A Bizottságnak 
nincsenek részletes információi e konkrét esetre (nevezetesen az illegális hulladéktároló 
létesítmények helyére) nézve, de fel fogja venni a kapcsolatot a görög hatóságokkal a kérdés 
tisztázása és a megfelelő nyomon követés biztosítása érdekében. 

Amennyiben a petíció benyújtójának az a véleménye, hogy megsértették a közösségi 
jogszabályokat, a Bizottság arra szeretné biztatni, hogy a szükséges adatokat tartalmazó panaszt 
a következő címen nyújtsa be: http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm.
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