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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0039/2008, ingiven av Ch.L. (grekisk medborgare), om bristfällig 
behandling av sjukhusavfall i Grekland

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hänvisar till ett antal större brister i behandlingen av riskavfall från sjukhus i 
Grekland. I detta sammanhang nämner han särskilt förbränningsugnarna i 
avfallsbehandlingsanläggningar i Ano Liosia i Aten och företaget Sterimed Ltd: Han betvivlar 
att de uppfyller kraven för behandling av riskavfall. Framställaren fruktar att detta oacceptabla 
förhållande kan få allvarliga konsekvenser för miljön, grundvattnet och folkhälsan och 
uppmanar Europaparlamentet att undersöka i vilken utsträckning sjukhusavfall i Grekland 
behandlas i enlighet med den berörda EU-lagstiftningen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 juni 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 22 oktober 2008

I. Framställningen

Framställaren uppger att transporter och behandling av sjukhusavfall utförs i strid mot lagen och 
utgör risker för människors hälsa och för miljön, trots att det sedan 2003 finns en sträng 
miljölagstiftning i Grekland avseende hanteringen av sjukhusavfall. Han menar att de företag 
som anförtrotts hanteringen av sjukhusavfall i Grekland inte följer de föreskrivna kraven och 
lägger fram vissa bevis för detta.

Enligt framställaren har kraven på hantering av sjukhusavfall fastställts i nationell lagstiftning, 
genom den gemensamma ministerförklaringen 37591/03, där det fastslås att sådant avfall måste 



PE415.091v01-00 2/3 CM\750407SV.doc

SV

antingen förbrännas eller steriliseras. Enligt upplysningarna från framställaren uppfyller inte 
de nationella myndigheterna dessa krav av, eftersom det saknas ordentlig infrastruktur för 
avfallshantering och ordentlig tillsyn över att lagen efterlevs.

Därför transporteras sjukhusavfall under okontrollerade förhållanden och lagras i olagliga 
lagerlokaler, vilket utgör ett hot mot människors hälsa och miljön. Inga upplysningar lämnas om 
var dessa lagerlokaler skulle finnas, men framställaren nämner namnet på det företag som påstås 
missköta avfall och lämnar fotografiska bevis för detta.

II. Kommissionens kommentarer till framställningen

I gemenskapslagstiftningen om avfall finns allmänna krav som gäller avfallshantering, även 
avfall från sjukvård för människor eller djur. Framför allt i direktiv 2006/12/EG om avfall1 anges 
att medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att avfall återvinns eller 
bortskaffas utan fara för människors hälsa och miljön.

Medicinskt avfall, som framställningen handlar om, skulle klassificeras som farligt. Enligt 
direktiv 91/689/EEG om farligt avfall2 är medlemsstaterna skyldiga att vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att avfall som insamlas, transporteras eller lagras tillfälligt är korrekt 
emballerat och märkt i enlighet med gällande internationella normer och gemenskapsnormer. 
Om farligt avfall överlåts ska det åtföljas av en identifieringsblankett med de uppgifter som krävs 
i direktivet. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kräva att det farliga 
avfallet registreras och identifieras på varje plats där sådant avfall deponeras (bortskaffas).

Direktiv måste införlivas och genomföras i inhemsk lag i medlemsstaterna. Därför är den 
grekiska inhemska lagstiftningen, dvs. den gemensamma ministerförklaringen 37591/03, direkt 
tillämplig. Dessutom är de nationella behöriga myndigheterna ansvariga för tillsynen av att den 
inhemska lagstiftningen för förebyggande av särskilda risker i samband med transport och 
hantering av avfall efterlevs. Enskilda fall bör följaktligen lösas genom nationella administrativa 
och rättsliga förfaranden.

Kommissionen fungerar som fördragens väktare och övervakar att gemenskapsrätten tillämpas 
korrekt. Om så inte sker kan kommissionen vidta rättsliga åtgärder mot medlemsstaten i fråga.

III. Slutsatser

Mot bakgrund av framställarens upplysningar anser kommissionen att det kan finnas tecken på 
problem med efterlevnaden av gemenskapsrätten när det gäller hantering av farligt avfall 
(särskilt sjukhusavfall) i Grekland. Kommissionen har inga närmare upplysningar om det 
särskilda fallet, dvs. platsen för olaglig avfallslagring, men kommer att kontakta de grekiska 
myndigheterna för att få klarhet i frågan och se till att den följs upp på lämpligt sätt.

Om framställaren anser att gemenskapsrätten har överträtts uppmanar kommissionen honom att 

                                               
1 EUT L 114, 27.4.2006, s. 9 (direktivet för närvarande under översyn – se: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm)
2 EGT L 377, 31.12.1991, s. 20 (direktivet för närvarande under översyn – se: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm)
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lämna in ett klagomål med de uppgifter som behövs på: 
http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm
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