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Temats: Lūgumraksts Nr. 0039/2008, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Ch.L., par 
slimnīcu atkritumu neatbilstīgu apstrādi Grieķijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz vairākiem būtiskiem trūkumiem kaitīgo atkritumu 
apstrādē Grieķijā. Šajā saistībā viņš norāda uz īpašām atkritumu sadedzināšanas iekārtām 
atkritumu izgāztuvju vietās Ano Liosia Atēnās un uz uzņēmumu Sterimed Ltd.: viņš apšauba 
to atbilstību prasībām par kaitīgo atkritumu apstrādi. Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas, ka 
šie nepieņemamie apstākļi varētu radīt nopietnas sekas videi, gruntsūdeņiem un sabiedrības 
veselībai, un aicina Eiropas Parlamentu izmeklēt, vai slimnīcu atkritumi Grieķijā tiek 
apstrādāti atbilstoši attiecīgajiem ES tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 20. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 22. oktobrī

I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka neraugoties uz stingriem vides tiesību aktiem attiecībā uz 
slimnīcu atkritumu pārstrādi Grieķijā kopš 2003. gada, netiek ievērots likums, jo slimnīcu 
atkritumus transportē un apstrādā tādā veidā, kas apdraud cilvēku veselību un vidi. Viņš uzskata, 
ka kompānijas, kurām uzticēta slimnīcu atkritumu pārstrāde Grieķijā, neievēro noteiktās 
prasības, un šai sakarā sniedz noteiktus pierādījumus.

Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, prasības attiecībā uz slimnīcu atkritumu atbilstīgu pārstrādi 
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ir noteiktas valsts tiesību aktos, proti, Vienotajā valdības lēmumā 37591/03, kas paredz, ka šādi 
atkritumi ir jāsadedzina vai jāsterilizē. Atbilstošas atkritumu apstrādes infrastruktūras un 
likuma izpildes trūkumu dēļ valsts iestādes pienācīgi neievēro un neizpilda šīs prasības, kā tas 
atspoguļots lūgumraksta iesniedzēja informācijā.

Rezultātā slimnīcu atkritumus transportē nekontrolētos apstākļos un uzglabā nelegālās 
noliktavās, kas apdraud cilvēku veselību un vidi. Lūgumraksta iesniedzējs nav sniedzis 
informāciju par šādu noliktavu atrašanās vietām, bet ir minējis uzņēmuma nosaukumu, kas it kā 
nepareizi apsaimnieko atkritumus, kā arī pievienojis šīs situācijas fotogrāfisku liecību.

II.  Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Kopienas tiesību aktos par atkritumiem noteiktas vispārīgas prasības, kuras piemēro atkritumu 
apsaimniekošanai, tostarp cilvēku un dzīvnieku veselības aprūpes atkritumiem. Konkrēti 
Direktīvā 2006/12/EK par atkritumiem1 paredzēts, ka dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu, neapdraudot cilvēka 
veselību vai vidi.

Medicīniskos atkritumus, kas minēti lūgumrakstā, klasificē kā bīstamos atkritumus. Saskaņā ar 
Direktīvu 91/689/EEK par bīstamiem atkritumiem2 dalībvalstu pienākums ir nodrošināt, ka 
atkritumu savākšanas, transportēšanas un pagaidu uzglabāšanas laikā tie ir atbilstoši iepakoti un 
marķēti saskaņā ar spēkā esošajiem starptautiskajiem un Kopienas standartiem. Pārvietojot 
bīstamos atkritumus, tiem ir jābūt identifikācijas pavaddokumentam, kurā norādīta direktīvā
paredzētā informācija. Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai pieprasītu, ka visās 
bīstamo atkritumu izmešanas vietās atkritumus uzskaita un identificē.

Direktīvas transponē un īsteno dalībvalstu tiesību aktos. Tieši tāpēc tieši piemēro Grieķijas valsts 
tiesību aktus, proti, Vienoto valdības lēmumu 37591/03. Turklāt valsts kompetentās iestādes 
atbild par valsts tiesību aktu īstenošanu, novēršot īpašos riskus, kas saistīti ar atkritumu 
transportēšanu un apsaimniekošanu. Līdz ar to katru atsevišķu gadījumu izskata saskaņā ar valsts 
administratīvajām un juridiskajām procedūrām.

Komisija, ņemot vērā tās Līgumu uzrauga lomu, pārbauda, vai Kopienas tiesību akti tiek 
atbilstīgi īstenoti. To neievērošanas gadījumā Komisija var veikt juridiskus pasākumus pret 
attiecīgajām dalībvalstīm.

III.  Secinājumi

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja informāciju, Komisija uzskata, ka Kopienas tiesību aktu 
īstenošanā bīstamo atkritumu (konkrēti slimnīcu atkritumu) apsaimniekošanas jomā Grieķijā 
varētu būt problēmas. Komisijai nav sīkākas informācijas par šo konkrēto gadījumu (proti, par 
nelegālu atkritumu uzglabāšanas objektu vietām), bet tā sazināsies ar Grieķijas varas iestādēm, 
lai noskaidrotu šo jautājumu un nodrošinātu atbilstošas turpmākās darbības. 

                                               
1 OV L 114, 27.04.2006., 9. lpp.  (direktīva pašlaik tiek pārskatīta – sk.: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm)
2 OV L 377, 31.12.1991., 20. lpp. (direktīva pašlaik tiek pārskatīta – sk.: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm)
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Ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir pārkāpti Kopienas tiesību akti, Komisija aicina viņu 
iesniegt sūdzību, norādot nepieciešamo informāciju: 
http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm. 

Adlib Express Watermark


	750407lv.doc

