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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. támogatja a Bizottság által a zöld könyvben megfogalmazott kezdeményezést, miszerint 
lehetőség van közösségi fellépésre a biohulladék-gazdálkodás területén;

2. megállapítja, hogy a lebomló szerves hulladékok a városi szilárd hulladék több mint 
30%-át teszik ki; úgy véli, hogy az ilyen hulladékok jobb kezelése hozzájárul az 
erőforrások fenntartható kezeléséhez, valamint az újrahasznosítással és a megújuló 
energiákkal kapcsolatos célkitűzések eléréséhez;

3. úgy véli, hogy a biológiailag lebomló szerves hulladékok kezelésének a fenntartható 
hulladékkezelési ciklus részét kell képeznie, melynek célja az erőforrások ésszerű 
használata és megóvása, valamint a környezeti hatások csökkentése;

4. emlékeztet, hogy az ilyen hulladékok kezelésének a hulladékkezelési módok általános 
hierarchiájára kell alapulnia: megelőzés, újrahasznosítás, másfajta, többek között 
energetikai célú újrahasznosítás, és végső lehetőségként hulladéklerakókban való 
elhelyezés (1999/31/EK irányelv, 5. cikk);

5. úgy véli, hogy az adott kezelési eljárás mellett szóló optimális döntést csak a mindenkori 
helyi viszonyok (településszerkezet, a biohulladék szerkezete, meglévő létesítmények 
stb.) vizsgálatát követően szabad meghozni;  

6. hangsúlyozza, hogy a biohulladékok energetikai célú felhasználása során figyelemmel 
kell lenni az energiahatékonyság és a fenntartható fejlődés szempontjaira, ezért a 
leghatékonyabb módon kell felhasználni ezeket a termékeket;   

7. hangsúlyozza, hogy a biohulladék-gazdálkodás a 2008/98/EK irányelvben meghatározott 
hulladékhierarchiával összhangban magában foglalja a hulladék keletkezésének 
megelőzését, az újrahasznosítást, a komposztálást és az energetikai hasznosítást is;

8. úgy véli, hogy a mechanikai-biológiai kezelés (MBK) hatékony módja annak, hogy 
jelentős mennyiségű rothadékony hulladéktól szabadítsuk meg a szemétlerakókat, 
komposztálás, anaerob lebontás és energetikai hasznosítás céljával;

9. ragaszkodik ahhoz, hogy a káros anyagoktól mentes, biológiailag lebomló szerves 
hulladékokat értékes, minőségi komposzt előállítására felhasználható természeti 
erőforrásnak tekintsük; 

10. úgy véli, hogy a mezőgazdaság jövője függ a talaj termékenységének megőrzésétől és 
rehabilitációjától is; megjegyzi, hogy a minőségi komposzt mezőgazdasági felhasználása 
hozzájárulhat a talaj termőképességének megőrzéséhez, vízmegtartó és szén-dioxid-
megkötő képességének növeléséhez, valamint a műtrágyák használatának 
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csökkentéséhez; hangsúlyozza a tagállamok szerepét a minőségi komposzt használatának 
biztosításában a termőföldeken;  

11. hangsúlyozza, hogy a talaj fokozatos elszennyeződésének megakadályozása érdekében 
világosan meg kell határozni a biológiailag lebomló hulladékokra és a komposzt 
minőségére vonatkozó szabályokat; kéri a Bizottságot, hogy tanulmányozza a komposzt 
és a fermentált anyagok minőségi kritériumait meghatározó jogalkotási javasatok 
benyújtásának lehetőségét – melynek előfeltétele a szelektív hulladékgyűjtés;  

12. utal arra, hogy a komposztálás során az elföldelt anyagok által kibocsátott gázok esetleg 
csak nehezen kontrollálhatók, ami a környezetre és a légkörre nézve komoly veszélyt 
jelenthet; megjegyzi, hogy a biológiailag lebomló kommunális hulladék rendeltetésszerű 
komposztálásához hozzátartozik a felszín alatti vizeknek a komposztálóüzemekből 
származó csurgalékvízzel szembeni védelme is;

13. úgy véli, hogy a káros anyagok beviteléből eredő többletköltségek megtérítésének alapját 
„a szennyező fizet” elvének kellene képeznie annak érdekében, hogy a biohulladék 
kihelyezésének káros külső hatásait ne a mezőgazdaságnak kelljen megfizetnie; 

14. ismételten hangsúlyozza, hogy a szelektív hulladékgyűjtés döntő fontosságú a 
hulladéklerakókról szóló irányelv betartásához (1999/31/EK irányelv, (17) 
preambulumbekezdés), továbbá minőségi alapanyagokkal szolgál a biológiailag lebomló 
szerves hulladékok újrahasznosításához és javítja az energia-visszanyerés hatékonyságát; 
buzdítja a Bizottságot, hogy támogassa a tagállamokat a szelektív hulladékgyűjtési 
rendszerek bevezetésében, és határozzon meg kötelező erejű és nagyratörő célkitűzéseket 
a hulladékok újrahasznosítására vonatkozóan; 

15. fontos feltételnek tartja, hogy annak érdekében, hogy a biohulladék elégetése 
megvalósítható alternatívát jelenthessen a hulladékkezelés hierarchiájában, azt energia-
visszanyeréssel kell kombinálni;

16. úgy véli, hogy a biohulladék értékes megújuló erőforrás az elektromos áram, valamint a 
közlekedésben felhasznált bioüzemanyagok előállításához és a gázhálózatok táplálásához 
az általa kibocsátott biogáz (50–75%-ban metán, illetve szén-dioxid) tisztítása és 
biometánná alakítása révén; felszólítja a Bizottságot, hogy elemezze és támogassa a 
biogáz biohulladékból való előállításának lehetőségeit;

17. úgy véli, hogy közösségi szintű szabályozással kell ösztönözni, hogy a biogáz 
betáplálható legyen a földgázvezeték-hálózatba;

18. megállapítja, hogy az egyes tagállamok nemzeti jogszabályai és hulladékkezelési 
rendszerei különböznek egymástól, és hogy a lerakóban történő elhelyezés továbbra is a 
legelterjedtebb hulladékmegsemmisítési módszer az Európai Unióban; kéri a Bizottságot, 
hogy lépjen fel energikusabban annak érdekében, hogy a hulladék lerakására vonatkozó 
szabályozást az egész Közösségben betartsák és alkalmazzák, és hogy tanulmányozza, 
hogy a lehető legrövidebb időn belül kell-e jogalkotási javaslatot tenni a biológiailag 
lebomló hulladékokról annak elkerülése érdekében, hogy azok a lerakókba kerüljenek; 
felhívja a tagállamokat, hogy a legjobb gyakorlatok cseréje érdekében fokozzák 
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együttműködésüket a biológiailag lebomló hulladékok kezelése terén;

19. kéri, hogy tájékoztassák jobban a közvéleményt a hulladéklánc összetettségéről, ideértve 
a hulladék megfelelő szelektálására és kezelésére vonatkozó képzést is; kéri a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy támogassák közvélemény oktatását, elsősorban az iskolai 
programok révén, hogy ezzel is ösztönözzék a szilárd kommunális hulladék fenntartható 
kezelését, és fogékonyabbá tegyék a polgárokat a szelektív hulladékgyűjtésre;  
hangsúlyozza a városok, az önkormányzatok és az önkormányzati vállalkozások fontos 
szerepét a polgároknak nyújtott tanácsadásban és tájékoztatásban a hulladékkezelés 
területén;

20. felhívja a Bizottságot annak vizsgálatára, hogy mely biohulladék-kezelési ágazatok 
energiahatékonysága a legmagasabb;

21. megállapítja, hogy Nyugat-Európában nő a hulladék újrahasznosítási aránya, míg a 
közép- és kelet-európai országokban még igen alacsony az újrahasznosítás aránya; kéri 
ezért a Bizottságot, hogy a hulladékok újrahasznosítási arányának növelése érdekében a 
hulladékgazdálkodás területén támogassa a környezetbarát politikákat.
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