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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0039/2008, którą złożył Ch. L. (Grecja), w sprawie niewłaściwego 
przetwarzania odpadów szpitalnych w Grecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odwołuje się do kilku poważnych uchybień w zakresie przetwarzania 
niebezpiecznych odpadów szpitalnych w Grecji. W związku z tym wspomina on 
o specjalnych spalarniach na wysypiskach śmieci w Ano Liosia w Atenach 
i o przedsiębiorstwie Sterimed Ltd.: składający petycję wątpi, aby zachowywały one 
zgodność z wymogami dotyczącymi przetwarzania niebezpiecznych odpadów. Składający 
petycję obawia się, że ta niedopuszczalna sytuacja może mieć poważne konsekwencje dla 
środowiska naturalnego, wód gruntowych i zdrowia publicznego i wzywa Parlament 
Europejski do zbadania, w jakim stopniu przetwarzanie odpadów szpitalnych w Grecji 
pozostaje w zgodzie z właściwym prawodawstwem UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 czerwca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 października 2008 r.

I. Petycja

Składający petycję informuje, że mimo funkcjonowania od 2003 r. w Grecji rygorystycznego 
prawodawstwa środowiskowego w zakresie usuwania odpadów szpitalnych, prawo nie jest 
przestrzegane, a odpady szpitalne są transportowane i przetwarzane w sposób zagrażający 
zdrowiu ludzkiemu i środowisku naturalnemu. Uważa on, że przedsiębiorstwa, którym powierza 
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się usuwanie odpadów szpitalnych w Grecji, nie przestrzegają przewidzianych w prawie 
wymogów i przedstawia pewne dowody w tym kontekście.

Według składającego petycję wymogi dotyczące odpowiedniego usuwania odpadów szpitalnych 
zostały ustanowione w prawodawstwie krajowym, we wspólnej decyzji ministerstw 
nr 37591/03, która przewiduje, że odpady takie muszą zostać spalone lub wyjałowione. 
Z informacji przekazanych przez składającego petycję wynika, że władze krajowe nie 
przestrzegają w odpowiedni sposób i nie egzekwują tych wymogów ze względu na brak
właściwej infrastruktury do przetwarzania odpadów i nieegzekwowanie prawa.

W rezultacie odpady szpitalne są transportowane w niekontrolowanych warunkach i składowane 
na nielegalnych składowiskach, co stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska 
naturalnego. Nie przekazano żadnych informacji na temat lokalizacji takich składowisk, jednak 
składający petycję przywołuje nazwę przedsiębiorstwa, które rzekomo w niewłaściwy sposób 
gospodaruje odpadami, i załącza fotografie dokumentujące ten stan rzeczy.

II.  Uwagi Komisji dotyczące petycji

Prawodawstwo wspólnotowe w sprawie odpadów przewiduje ogólne wymogi mające 
zastosowanie wobec gospodarowania odpadami, w tym odpadami związanymi z opieką 
zdrowotną nad ludźmi i zwierzętami. W szczególności dyrektywa 2006/12/WE w sprawie
odpadów1 stanowi, że państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki w celu 
zapewnienia, iż odpady są odzyskiwane lub unieszkodliwiane bez zagrażania zdrowiu 
ludzkiemu oraz środowisku naturalnemu.

Odpady medyczne, takie, jak te, o których mowa w petycji, klasyfikuje się jako niebezpieczne. 
Dyrektywa 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych2 obliguje państwa członkowskie 
do zapewnienia, by w trakcie gromadzenia, transportowania i czasowego magazynowania 
odpady te były odpowiednio opakowane i oznakowane, zgodnie z obowiązującymi 
międzynarodowymi i wspólnotowymi normami. Jeżeli przewożone są odpady niebezpieczne, 
powinien być załączony do nich formularz identyfikacyjny zawierający szczegółowe informacje 
wymagane w dyrektywie. Państwa członkowskie podejmują konieczne środki w celu 
zapewnienia, aby odpady niebezpieczne były rejestrowane i identyfikowane w każdym 
miejscu, gdzie odbywa się ich zwałowanie (zrzut).

Dyrektywy muszą zostać przetransponowane i wprowadzone do prawa krajowego w państwach 
członkowskich. A zatem bezpośrednie zastosowanie ma greckie prawodawstwo krajowe, czyli
wspólna decyzja ministerstw nr 37591/03. Ponadto właściwe władze krajowe są odpowiedzialne 
za egzekwowanie prawodawstwa krajowego zapobiegającego konkretnym zagrożeniom 
związanym z transportem i gospodarowaniem odpadami. Sprawy indywidualne należy zatem 
rozwiązywać w oparciu o krajowe procedury administracyjne i sądowe.

Komisja, jako strażnik traktatów, monitoruje, czy prawodawstwo wspólnotowe jest właściwie 

                                               
1 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 9 (dyrektywa jest obecnie zmieniana – patrz: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm).
2 Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 20 (dyrektywa jest obecnie zmieniana– patrz: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm).
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wprowadzane w życie. W przypadku niezgodności Komisja może podjąć kroki prawne przeciw 
danemu państwu członkowskiemu.

III.  Wnioski

W świetle informacji przekazanych przez składającego petycję Komisja uważa, że mogą istnieć 
wskazania na problemy z egzekwowaniem prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w szczególności odpadami szpitalnymi) w Grecji. 
Komisja nie posiada szczegółowych informacji dotyczących tej konkretnej sprawy (czyli
lokalizacji nielegalnych składowisk odpadów), ale skontaktuje się z władzami greckimi w celu 
uzyskania wyjaśnień w tej kwestii i zapewnienia dalszych właściwych działań w tej sprawie.

Jeżeli składający petycję uważa, że prawodawstwo wspólnotowe zostało naruszone, Komisja 
pragnie zachęcić go do złożenia skargi zawierającej wszystkie niezbędne szczegóły na: 
http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm.
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