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Ref.: Petiţia nr. 0039/2008, adresată de Ch.L., de naţionalitate elenă, privind tratarea 
necorespunzătoare a deşeurilor medicale în Grecia 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul face referire la un număr de deficienţe ale tratării deşeurilor medicale periculoase 
în Grecia. În această privinţă acesta aminteşte incineratoarele amplasate pe siturile de 
depozitare a deşeurilor din Ano Liosia în Atena şi în cadrul întreprinderii Sterimed Ltd.: 
petiţionarul se îndoieşte că aceasta respectă cerinţele pentru tratarea deşeurilor periculoase. 
Petiţionarului îi este teamă că această stare de lucruri inacceptabilă poate avea consecinţe 
serioase pentru mediu, apa subterană şi sănătatea publică, şi solicită Parlamentului European 
să investigheze măsura în care deşeurile medicale sunt tratate în Grecia în conformitate cu 
legislaţia UE relevantă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 octombrie 2008.

I. Petiţia

Petiţionarul indică faptul că, în ciuda existenţei unei legislaţii stricte de mediu privind tratarea 
deşeurilor medicale în Grecia din 2003, aceasta nu este respectată cu privire la transportul şi 
tratarea deşeurilor medicale într-un mod care pune probleme pentru sănătatea umană şi pentru 
mediu. Acesta consideră că întreprinderile cărora li s-a încredinţat manipularea deşeurilor 
medicale în Grecia nu respectă cerinţele prescrise şi furnizează anumite dovezi în acest sens. 

Potrivit petiţionarului, cerinţele privind manipularea corespunzătoare a deşeurilor medicale au 
fost prevăzute în legislaţia naţională şi anume în cadrul Deciziei Ministeriale Comune 37591/03,
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care prevede că astfel de deşeuri trebuie fie incinerate, fie sterilizate. Din informaţiile 
furnizate de petiţionar, se pare că aceste cerinţe nu sunt respectate sau aplicate în mod 
corespunzător de către autorităţile naţionale datorită lipsei unei infrastructuri corespunzătoare 
de tratare a deşeurilor şi a neaplicării legii. 

Drept urmare, deşeurile medicale sunt transportate în condiţii necontrolate şi depozitate în 
depozite ilegale, ceea ce constituie ameninţări pentru sănătatea umană şi mediu. Nu este furnizată 
nicio informaţie cu privire la amplasarea unor astfel de depozite, însă petiţionarul citează numele 
întreprinderii care, după cum se afirmă, gestionează deşeurile necorespunzător şi furnizează 
dovezi fotografice în legătură cu situaţia. 

II.  Observaţiile Comisiei privind petiţia

Legislaţia comunitară privind deşeurile prevede cerinţe generale care se aplică gestionării 
deşeurilor, inclusiv deşeurilor rezultate din îngrijirea sănătăţii umane sau a animalelor. În special 
Directiva 2006/12/CE privind deşeurile1 indică faptul că statele membre trebuie să ia măsuri 
necesare pentru a asigura că deşeurile sunt recuperate sau eliminate fără a periclita sănătatea 
umană sau mediul. 

Deşeurile medicale precum cele menţionate în petiţie sunt clasificate ca fiind periculoase. 
Directiva 91/689/CEE privind deşeurile periculoase2 obligă statele membre să asigure că pe 
parcursul colectării, transportului şi depozitării temporare, deşeurile sunt ambalate şi etichetate 
corespunzător în conformitate cu standardele internaţionale şi comunitare în vigoare. În cazul în 
care deşeurile periculoase sunt transferate, acestea trebuie să fie însoţite de un formular de 
identificare care conţine detaliile prevăzute de directivă. Statele membre trebuie să ia măsurile 
necesare pentru a dispune ca în fiecare sit unde are loc descărcarea de deşeuri periculoase
deşeurile să fie înregistrate şi identificate.

Directivele trebuie să fie transpuse şi puse în aplicare în dreptul naţional al statelor membre. În 
consecinţă, legislaţia naţională elenă, şi anume Decizia Ministerială Comună 37591/03 se aplică 
în mod direct. În plus, autorităţile naţionale competente sunt responsabile cu aplicarea legislaţiei 
naţionale de prevenire a riscurilor specifice legate de transportul şi gestionarea deşeurilor. 
Cazurile individuale trebuie astfel rezolvate prin intermediul procedurilor naţionale 
administrative şi judiciare. 

Comisia, în rolul său de gardian al tratatelor, controlează dacă legislaţia comunitară este aplicată 
în mod corespunzător. În caz de nerespectare, Comisia poate lua măsuri legale împotriva statului 
membru în cauză. 
III. Concluzii

În lumina informaţiilor furnizate de petiţionar, Comisia este de părere că în Grecia ar putea exista 
indicii ale unor probleme legate de punerea în aplicare a legislaţiei comunitare în domeniul 
gestionării deşeurilor periculoase (în special deşeurile medicale) din Grecia. Comisia nu are 
informaţii detaliate cu privire la acest caz anume (şi anume amplasarea instalaţiilor ilegale de 

                                               
1 JO L 114, 27.4.2006, p. 9 (Directivă în curs de revizuire în prezent – a se vedea: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm)
2 JO L 377, 31.12.1991, p. 20 (Directivă în curs de revizuire în prezent – vezi: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm)
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depozitare a deşeurilor), însă aceasta va contacta autorităţile elene pentru a clarifica problema şi 
pentru a asigura orice monitorizare corespunzătoare. 

În cazul în care petiţionarul este de părere că a fost încălcată legislaţia comunitară, Comisia îl 
încurajează să depună o plângere care să conţină detaliile necesare la adresa: 
http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm. 

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

