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Betreft: Verzoekschrift 39/2008, ingediend door Ch.L. (Griekse nationaliteit), over 
ontoereikende verwerking van ziekenhuisafval in Griekenland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar een aantal grote tekortkomingen in de verwerking van gevaarlijk 
ziekenhuisafval in Griekenland. In dit verband noemt hij de speciale verbrandingsovens op 
afvalstortplaatsen in Ano Liosia in Athene en de firma Sterimed Ltd.: hij betwijfelt of deze 
voldoen aan de vereisten voor de verwerking van gevaarlijk afval. Indiener vreest dat deze 
onaanvaardbare stand van zaken ernstige gevolgen kan hebben voor het milieu, het 
grondwater en de volksgezondheid en vraagt het Europees Parlement om te onderzoeken in 
welke mate ziekenhuisafval in Griekenland wordt verwerkt overeenkomstig de relevante EU-
wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 juni 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 oktober 2008

I. Het verzoekschrift

Indiener geeft aan dat, ondanks het feit dat er in Griekenland sinds 2003 een strenge wetgeving 
voor het verwerken van ziekenhuisafval bestaat, men zich niet aan de wet houdt omdat de wijze 
waarop ziekenhuisafval vervoerd en verwerkt wordt gevaren voor de volksgezondheid en het 
milieu met zich meebrengt. Hij is van mening dat de bedrijven waaraan de verwerking van 
ziekenhuisafval in Griekenland is toevertrouwd zich niet houden aan de voorgeschreven 
vereisten en verschaft ook wat bewijsmateriaal hiervan.
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Volgens indiener zijn de vereisten voor de juiste verwerking van ziekenhuisafval in de nationale 
wetgeving vastgelegd, te weten in het gezamenlijk ministerieel besluit nr. 37591/03, dat bepaalt 
dat dergelijk afval ofwel verbrand ofwel gesteriliseerd dient te worden. Uit de door indiener 
verschafte informatie blijkt dat de nationale autoriteiten deze vereisten niet correct opvolgen 
of uitvoeren door gebrek aan een juiste infrastructuur voor afvalverwerking en handhaving 
van de wetgeving.

Het gevolg is dat ziekenhuisafval onder niet-gecontroleerde omstandigheden wordt vervoerd en 
in illegale magazijnen wordt opgeslagen, hetgeen een bedreiging vormt voor de volksgezondheid 
en het milieu. Er wordt geen informatie verschaft met betrekking tot de locaties waar dergelijke 
magazijnen zich bevinden, maar indiener noemt de naam van het bedrijf dat verkeerd met het 
afval zou omgaan, en hij verschaft bewijsmateriaal van de situatie in de vorm van foto’s.

II. Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De EU-wetgeving betreffende afvalstoffen bepaalt algemene vereisten die van toepassing zijn op 
het verwerken van afvalstoffen, waaronder afval uit de gezondheidszorg voor mens en dier. 
Richtlijn 2006/12/EG betreffende afvalstoffen1 geeft met name aan dat lidstaten de benodigde 
maatregelen dienen te treffen om ervoor te zorgen dat afvalstoffen nuttig toegepast of verwijderd 
worden zonder de volksgezondheid of het milieu in gevaar te brengen.

Medisch afval, zoals waarnaar in het verzoekschrift wordt verwezen, zou als gevaarlijk zijnde 
worden aangewezen. Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen2 verplicht 
lidstaten ertoe ervoor te zorgen dat de afvalstoffen bij inzameling, vervoer en tijdelijke opslag 
deugdelijk zijn verpakt en overeenkomstig de geldende internationale en communautaire normen 
zijn gekenmerkt. Als gevaarlijke afvalstoffen worden getransporteerd, moeten zij vergezeld gaan 
van een identificatieformulier waarop de overeenkomstig de richtlijn vereiste gegevens vermeld 
staan. De lidstaten dienen de nodige maatregelen te nemen om te eisen dat op elke plaats waar 
gevaarlijke afvalstoffen worden gestort, deze afvalstoffen worden geregistreerd en 
geïdentificeerd.

Richtlijnen moeten in de lidstaten in de nationale wetgeving omgezet en uitgevoerd worden. Het 
is dan ook de Griekse nationale wetgeving die, door middel van gezamenlijk ministerieel besluit 
nr. 37591/03, direct van toepassing is. Verder zijn de nationale, daartoe bevoegde autoriteiten 
verantwoordelijk voor het handhaven van de nationale wetgeving die bepaalde gevaren die 
verband houden met het vervoer en het verwerken van afvalstoffen voorkomt. Daarom moeten 
individuele gevallen door middel van nationale administratieve en wettelijke procedures worden 
opgelost.

De Commissie controleert in haar rol als bewaker van de Verdragen of de EU-wetgeving correct 
wordt uitgevoerd. In geval men hieraan niet voldoet, kan de Commissie rechtsmaatregelen tegen 
de desbetreffende lidstaat nemen.

                                               
1 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9 (deze richtlijn wordt momenteel herzien – zie: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm).
2 PB L 377 van 31.12.1991, blz. 20 (deze richtlijn wordt momenteel herzien – zie: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm).
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III. Conclusies

Gezien de door indiener verschafte informatie is de Commissie van mening dat er aanwijzingen 
kunnen zijn van problemen in Griekenland met het handhaven van de EU-wetgeving op het 
gebied van het verwerken van gevaarlijke afvalstoffen (met name ziekenhuisafval). De 
Commissie heeft geen gedetailleerde informatie betreffende dit bepaalde geval (namelijk de 
locatie van de illegale opslagfaciliteiten), maar zij zal contact opnemen met de Griekse 
autoriteiten om verduidelijking over deze kwestie te verkrijgen en voor een correcte follow-up te 
zorgen.

Mocht indiener van mening zijn dat er sprake is van inbreuk op de EU-wetgeving, zou de 
Commissie hem graag willen adviseren een klacht met de benodigde details in te dienen op: 
http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm.
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