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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról szóló bizottsági zöld könyvről
(2009/2153(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 191. és 192. cikkére, amely az 
emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének előmozdítását célozza,

– tekintettel az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról szóló bizottsági zöld könyvre 
(COM(2008)0811),

– tekintettel az Európai Unió Tanácsa 2009. június 25-i következtetéseire (11462/09, 2009. 
június 26.),

– tekintettel a hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelvre2,

– tekintettel „A fenntartható mezőgazdaságról és a biogázról: az uniós előírások 
felülvizsgálatának szükségessége” című, 2008. március 12-i állásfoglalására3;

– tekintettel a „2050: A jövő ma kezdődik – Az éghajlatváltozással foglalkozó jövőbeni 
integrált uniós politikára vonatkozó ajánlások” című 2009. február 4-i állásfoglalására4,,

– tekintettel a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program félidős értékeléséről 
szóló 2008. április 10-i állásfoglalására5,

– tekintettel a talajvédelem kereteinek meghatározására, valamint a 2004/35/EK irányelv 
módosítására vonatkozó európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 
szóló, 2007. november 14-i állásfoglalására6,

– tekintettel a talajvédelemre vonatkozó tematikus stratégiáról szóló 2007. november 13-i 
állásfoglalására7,

– tekintettel a hulladékszállításról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására 
irányuló tanácsi közös álláspontra vonatkozó, 2005. október 25-i állásfoglalására8,

– tekintettel a megújuló energiaforrásoknak az EU-n belüli részesedéséről és a konkrét 

                                               
1 HL L 114., 2006.4.27., 9. o.
2 HL L 182., 1999.7.16., 1. o.
3 HL C 66. E, 2009.3.20., 29. o.
4 HL C 67. E, 2010.3.18., 44. o.
5 HL C 247. E, 2009.10.15., 18. o.
6 HL C 282. E, 2008.11.6., 281. o.
7 HL C 282. E, 2008.11.6., 138. o.
8 HL L 190., 2006.7.12., 1–98. o. és HL L 318., 2008.11.28., 15. o.
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intézkedésekre irányuló javaslatokról szóló, 2005. szeptember 29-i állásfoglalására1,

– tekintettel a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontra vonatkozó 
2008. június 17-i állásfoglalására2,

– tekintettel a hulladékok újrafeldolgozására vonatkozó tematikus stratégiáról szóló 2007. 
február 13-i állásfoglalására3,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel a bizottsági zöld könyvben foglalt, üdvözlendő kezdeményezés alkalmat ad a 
biohulladék-gazdálkodással kapcsolatos közösségi fellépésre,

B. mivel a hulladékokról szóló keretirányelv 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az egyes 
hulladékfajtákkal történő gazdálkodást külön irányelvekben különös vagy kiegészítő 
rendelkezésekkel lehet szabályozni,

C. mivel a biohulladék-gazdálkodásra vonatkozó szabályozás töredezett, és a jelenlegi 
jogalkotási eszközök nem elégségesek a hatékony biohulladék-gazdálkodással kapcsolatos 
célkitűzések eléréséhez, és mivel ezért külön irányelvre van szükség a biohulladék-
gazdálkodásra vonatkozóan, továbbá mivel ennek következtében szükség van egy, a 
biohulladék-gazdálkodásról szóló külön irányelvre; mivel a biohulladék-gazdálkodás 
valamennyi különböző szabályának egyetlen jogi aktusba foglalása önmagában is a 
jogalkotás kiválósága és a jobb szabályozás példája lenne, valamint egyszerűsödést, 
nagyobb egyértelműséget és jogbiztonságot jelentene, biztosítva ezáltal az állami és 
magánbefektetők hosszú távú bizalmát,

D. mivel a biohulladék-gazdálkodásról szóló külön irányelvnek kellőképpen rugalmasnak 
kell lennie ahhoz, hogy felölelje a különféle elérhető hulladékgazdálkodási lehetőségeket, 
tekintettel arra, hogy számos változót és helyi tényezőt kell figyelembe venni,

E. mivel a biohulladékok a városi szilárd hulladék több mint 30%-át teszik ki; és mivel a 
biohulladék mennyisége az Európai Unióban egyre nő, és a lerakókba kerülve jelentős 
forrása az üvegházhatást okozó gázoknak és más negatív környezeti hatásoknak,

F. mivel a biohulladékban rejlő kihasználatlan potenciált tagállamonként igen különböző 
szakpolitikák szerint kezelik; és mivel a hatékony és fenntartható erőforrás-gazdálkodás 
érdekében jobban kell gazdálkodni e hulladékokkal; továbbá mivel szükség van a 
biohulladékok fokozott hasznosítására, hogy el lehessen érni az újrafelhasználásra és a 
megújuló energiára vonatkozó célkitűzéseket, hozzájárulva ezzel az EU 2020 stratégia 
céljainak megvalósításához,

                                               
1 HL C 227., 2006.9.21, 524.o.
2 HL L 312., 2008.11.23., 3. o.
3 HL C 287. E, 2007.11.29., 168.o.
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G. mivel a hulladékgazdálkodást a hulladékhierarchiának megfelelően kell kialakítani, amely 
az alábbi sorrendet állapítja meg: megelőzés és csökkentés, újrahasználat, újrafeldolgozás, 
egyéb, például energetikai célú hasznosítás, valamint végső lehetőségként 
hulladéklerakóban való elhelyezés (a hulladékokról szóló keretirányelv 4. cikke szerint); 
mivel a megelőzés a biohulladék-gazdálkodás elsődleges célkitűzése; és mivel a 
megelőzés különösen lehetővé teszi az élelmiszer- és zöldhulladékok elkerülését, például 
a közparkok jobb tervezése, illetve csekély gondozást igénylő növények és fákkal való 
beültetése révén,

H. mivel a biohulladékok jelentős szerepet játszanak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, 
és lehetőséget rejtenek magukban a talajromlás elleni küzdelem és a megújulóenergia-
termelés előmozdítása terén, 

I. mivel a biohulladékokat minőségi komposzt előállítására felhasználható értékes természeti 
erőforrásnak kell tekinteni, amely hozzájárul az európai talajromlás elleni küzdelemhez, 
fenntartva a talaj termékenységét, csökkentve a műtrágyák használatát és fokozva a talaj 
vízmegtartó képességét,

J. mivel minőségi előírásokat kell meghatározni a biohulladék-kezelésre és a komposzt 
minőségére vonatkozóan; mivel a komposztra vonatkozó minőségi paraméterek 
szabályozása által meg lehet teremteni a fogyasztók e termék iránti bizalmát; mivel 
szükség van a komposzt minőség szerinti osztályozására,

K. mivel az egyes tagállamok hulladékgazdálkodási rendszerei különböznek egymástól, és a 
lerakóban történő elhelyezés továbbra is a legelterjedtebb hulladékmegsemmisítési 
módszer az Európai Unióban, annak ellenére, hogy a környezet szempontjából ez a 
legrosszabb lehetőség,

L. mivel a szelektív gyűjtés jelenleg lehetővé teszi a szennyeződés elkerülését, és segíti a 
minőségi komposzt nyerésére, a biohulladékok újrahasznosításához szükséges minőségi 
anyagok biztosítására, valamint az energetikai hasznosítás hatékonyabbá tételére 
vonatkozó célok elérését,

M. mivel fontos a kötelező szelektív gyűjtési rendszer bevezetése, kivéve azokat az eseteket, 
amikor a biohulladékok más hulladéktípusoktól való elválasztása környezetvédelmi és 
gazdasági szempontból nem valósítható meg (például ha a szelektív gyűjtés logisztikája 
nem teszi lehetővé annak elkerülését, hogy a biohulladék más hulladéktípusokkal vagy 
szennyező anyagokkal szennyeződjön, vagy ha a szelektív gyűjtés infrastruktúrája –
vidéki vagy ritkán lakott területeken – környezeti szempontból nem indokolt),

N. mivel az alacsony szintű végrehajtás miatt a biohulladékok lerakóban történő 
elhelyezésének elkerülésével kapcsolatos célkitűzések eléréséhez további jogalkotási 
iránymutatásokra van szükség,

O. mivel a biohulladékból előállított, közlekedés céljára használt üzemanyagokban jelentős 
környezetvédelmi előnyök rejlenek; 

P. mivel a biohulladék-gazdálkodás fő céljának az eredmény elérésének kell lennie, ami 
nyitva hagyja az összes technológiai lehetőséget a biohulladék-gazdálkodásra 
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vonatkozóan, valamint ösztönzi az innovációt, a tudományos kutatást és a 
versenyképességet,

Q. mivel egymást kölcsönösen erősítő kapcsolat áll fenn az újrahasznosító társadalom felé 
történő átmenet és az e területen való munkahely-teremtési potenciál között,

R. mivel ösztönözni kell a tudományos kutatást és a technológiai innovációt a biohulladék-
gazdálkodás területén,

S. mivel a Bizottságnak és a tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a környezetvédelmi 
tudatosság növelését célzó intézkedéseket e téren, különösen iskolai programok révén, 
hogy ezzel is ösztönözzék a szilárd kommunális hulladék fenntartható kezelését, és 
fogékonyabbá tegyék a polgárokat a szelektív hulladékgyűjtés előnyei iránt; mivel e 
tekintetben az önkormányzatok és az önkormányzati vállalkozások fontos szerepet 
játszanak a polgároknak nyújtott tanácsadásban és tájékoztatásban a hulladékmegelőzés 
területén,

1. sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a biohulladékokra vonatkozó jogszabályokat, és 
a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartva 2010 végéig dolgozzon ki külön irányelvre 
irányuló javaslatot;

2. kéri a Bizottságot, hogy határozzon meg kritériumokat a minőségi komposzt előállítására 
vonatkozóan;

3. felhívja a Bizottságot a biohulladékok kezelése révén létrejövő különböző 
komposztfajtákra vonatkozó minőségosztályozási rendszer elfogadására;

4. kéri a Bizottságot, hogy írja elő a tagállamok számára a kötelező szelektív gyűjtési
rendszert, kivéve azokat az eseteket, ahol ez nem valósítható meg vagy környezetvédelmi, 
illetve gazdasági szempontból nem ez a legjobb megoldás;

5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a környezetvédelmi 
tudatosság növelését célzó intézkedéseket a biohulladékok területén, különösen iskolai 
programok révén, hogy ezzel is ösztönözzék a biohulladék fenntartható kezelését, és 
fogékonyabbá tegyék a polgárokat a hulladékmegelőzés és a szelektív hulladékgyűjtés 
iránt;

6. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat a tudományos kutatás és a technológiai innováció 
ösztönzésére a biohulladék-gazdálkodás területén,

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az EU gazdasági és területi növekedésével párhuzamosan továbbra is folyamatosan nő a 
keletkező hulladék mennyisége. A becslések szerint az Európai Unióban keletkező 
biohulladék mennyisége eléri az évi 76,5 és 102 millió tonna közötti élelmiszer- és kerti 
hulladékot, illetve 37 millió tonna élelmiszer- és italipari hulladékot.

Az elsődleges prioritásnak a hulladék megelőzésének, illetve csökkentésének kell lennie, ami 
jelentős környezeti és gazdasági előnyökkel jár. Ez a prioritás a jogalkotás, valamint a 
lakosság tudatosságának növelése révén érhető el. Remélhető, hogy az európai állampolgárok 
megújult és részvételen alapuló környezetvédelmi tudatosságot magukévá téve segíteni fogják 
e cél elérését. A megelőzést tágan kell értelmezni, ami azt jelenti, hogy a legjobb hulladék az, 
amelyik nem létezik, illetve nem fog soha azzá válni.

A hulladékgazdálkodási politika további stratégiai célja, hogy az EU újrahasznosító 
társadalommá váljon. Az Európai Unióban nap mint nap keletkező hatalmas 
hulladékmennyiséget nem lehet egyszerűen elpazarolni. A hulladékmennyiség hasznosítása 
tekintetében a biohulladék fontos szerepet játszik az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és 
értékes lehetőséget hordoz magában a talajvédelem és a megújulóenergia-termelés 
előmozdítása terén. Így az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodáson keresztül elő lehet 
mozdítani a fenntartható fejlődést.

A biohulladék szerepe az éghajlatváltozás elleni küzdelemben

A hulladék az energiaágazat, az ipar és a mezőgazdaság után az üvegházhatást okozó gázok 
negyedik legnagyobb forrása az Európai Unióban. A 2004-es statisztikai adatok szerint a 
hulladékágazatban összesen 109 millió tonna üvegházhatást okozó gázt bocsátottak ki.

A gázkibocsátás fő forrása a hulladéklerakóban való elhelyezés. A hulladéklerakás a 
környezet szempontjából a legrosszabb megoldás, és bár rövid távon ez a legolcsóbb, 
környezeti veszteséggel és magasabb karbantartási költségekkel jár. A hulladéklerakókban 
keletkező gázok közül a legfontosabb a metán, amelynek éghajlatváltozásra gyakorolt hatása 
lekötetlen formában 23-szor nagyobb a szén-dioxidénál.

Emellett a hulladéklerakóban való elhelyezés nyomán keletkező szivárgóvíz – amennyiben 
nem gyűjtik össze a hulladéklerakókról szóló irányelvnek megfelelően – szennyezheti a 
talajvizet és a talajt, emellett bioaeroszolokat és kellemetlen szagokat bocsáthat ki, és vizuális 
károkat okoz. A hulladéklerakóban való elhelyezés további negatívuma a használt terület 
nagysága, amely meghaladja a más hulladékkezelési módok esetében használt terület 
nagyságát, és hosszú távon visszafordíthatatlan földveszteséggel jár, amiből következően ez 
nem fenntartható megoldás. Ezért haladéktalanul el kell kerülni a biohulladékok lerakóban 
történő elhelyezését.

A biohulladékban rejlő lehetőségek a talajromlás elleni küzdelem terén

A talajvédelemről szóló 2006-os tematikus stratégia (COM(2006)231 végleges) a talajromlást 
komoly problémaként jelöli meg az Európai Unióban. A talajromlás közvetlen hatással van a 
víz- és a levegőminőségre, a biológiai sokféleségre és az éghajlatra.
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A biohulladék alapvető fontosságú szerepet tölthet be a talaj helyreállításában, amennyiben 
komposztálásra használják. A komposztálás a zöldhulladékok kezelésének legmegfelelőbb 
módja, és előnye, hogy felhasználható a talaj trágyázására. A talajvédelemről szóló tematikus 
stratégia szerint a talajromlás évente akár 38 milliárd euróba is kerülhet.

A komposzt előállításakor az eredményre kell helyezni a hangsúlyt, és a cél a jó minőségű 
komposzt. A talajvédelemről szóló tematikus stratégia szerint a komposzt a stabil szerves 
anyagok egyik legjobb forrása, amelyből a megromlott állapotú talajban humusz képződhet. A 
komposzt használata agronómiai előnyökkel jár, javítja a talajszerkezetet, a beszivárgási 
sebességet, a víztartó kapacitást, a talaj mikroorganizmusait és tápanyagokkal való 
ellátottságát. A becslések szerint az európai talaj 45%-ának alacsony a szervesanyag-tartalma. 
Ezért ösztönözni kell a biohulladékok megfelelő kezeléséből származó minőségi komposzt 
előállítását.

A biohulladékban rejlő lehetőségek a megújuló energia előmozdítása terén

A biohulladék a bioenergia-termeléshez is fontos nyersanyagként szolgálhat. A bioenergia 
anaerob lebontással jön létre, ami a nedves biohulladék – például a használt háztartási 
zsiradék – legmegfelelőbb kezelési módja. Az anaerob lebontás során szabályozott 
reaktorokban biogáz termelődik, amely használható villamosenergia-termelésre, fűtésre vagy 
gépkocsik számára bioüzemanyagként.

A komposztálási kritériumokat nem teljesítő, rosszabb minőségű biohulladékokat energiává 
kell alakítani, és minőségük szerint osztályozni kell.

A biohulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete

A biohulladék-gazdálkodás ezidáig nagyon különböző politikák alapján folyt az egyes 
tagállamokban, van, ahol csak minimális intézkedésekre került sor, míg máshol nagyratörő 
politikákat követtek. Jelentős a különbség a legkisebb újrafelhasználási aránnyal rendelkező 
tagállamok (90% hulladéklerakás, 10% újrafelhasználás és energetikai hasznosítás) és a 
leghatékonyabbak között (10% hulladéklerakás, 25% energetikai hasznosítás és 65% 
újrafelhasználás).

A jelenlegi uniós jogszabályok nem korlátozzák a tagállamokat a biohulladék kezelési 
módjának kiválasztásában, feltéve hogy tiszteletben tartanak bizonyos keretfeltételeket, 
különös tekintettel a hulladékokról szóló keretirányelvben előírtakra, amely felszólítja a 
tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket az alábbiak ösztönzése érdekében: a biohulladék 
szelektív gyűjtése a biohulladék komposztálása és anaerob lebontása céljából; a biohulladék 
oly módon történő kezelése, amely megfelel magas szintű környezetvédelemnek; valamint a 
biohulladékból készített, környezetvédelmi szempontból biztonságos anyagok használata. A 
hulladéklerakókról szóló irányelv pedig előírja a fokozatos áttérést a biohulladékok 
hulladéklerakóban való elhelyezéséről.

Ezek a jogalkotási eszközök azonban nem érték el a kívánt célokat. Tekintettel arra, hogy a 
tagállamok csak igen csekély mértékben hajtották végre a biohulladékok lerakókban történő 
elhelyezésének elkerülésével kapcsolatos célkitűzéseket, egyértelműen további intézkedésekre 
van szükség a hulladéklerakókról szóló irányelv kiegészítésére.
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A biohulladék-gazdálkodás jövője

Egy, a biohulladék-gazdálkodásról szóló külön irányelv kulcsfontosságú pillérként szolgálna 
a hulladékokról szóló keretirányelvből és a hulladékgazdálkodásról szóló más általános 
irányelvekből fakadó elvek végrehajtásához. Emellett a biohulladék-gazdálkodás valamennyi 
különböző szabályának egyetlen jogi aktusba foglalása önmagában is a jogalkotás kiválósága 
és a jobb szabályozás példája lenne. A biohulladék-gazdálkodásról szóló külön irányelv 
emellett nagyobb egyértelműséget, egyszerűsödést és jogbiztonságot nyújtana ezen a 
területen, biztosítva ezáltal az állami és magánbefektetők hosszú távú bizalmát.

Tekintettel arra, hogy számos változót és helyi tényezőt kell figyelembe venni, nem javasolt 
egy legelőnyösebb biohulladék-gazdálkodási alternatíva előírása. Emellett a tagállamokban 
már megvalósult beruházásokat sem szabad veszélyeztetni. A biohulladék-gazdálkodásról 
szóló irányelvnek ezért engednie kell bizonyos rugalmasságot a környezetvédelmi és 
gazdasági szempontból helyi szinten legmegfelelőbb megoldás azonosításához. Ugyanakkor 
az új beruházások irányának meghatározásához elengedhetetlen a környezetvédelmi 
konvergenciát célzó előírások kidolgozása.

Lépéseket kell tenni a biohulladékok szelektív gyűjtése irányába, mivel a biohulladék más 
hulladéktípusoktól való elkülönítése elkerülhetővé teszi a szennyeződéseket, elősegíti a 
minőségi komposzt előállítására vonatkozó célok elérését és a minőségi anyagok biztosítását a 
biohulladékok újrafelhasználásához, továbbá lehetővé teszi az energetikai hasznosítás 
hatékonyságának javítását. Ezért a szelektív gyűjtést kötelezővé kell tenni. Ugyanakkor a 
tagállamok mentesülhetnek e kötelezettség alól, ha ez nem valósítható meg vagy 
környezetvédelmi, illetve gazdasági szempontból nem ez a legjobb megoldás (például ha a 
szelektív gyűjtés logisztikája nem teszi lehetővé, hogy a biohulladék szennyeződésének 
elkerülését, vagy ha a szelektív gyűjtés infrastruktúrájának előírása – vidéki vagy ritkán lakott 
területeken – környezeti szempontból nem indokolt).

A biohulladékokra vonatkozó szabályozás nemcsak környezetvédelmi szempontból, hanem a 
belső piac működésének szempontjából is fontos, mivel jelenleg előfordulnak olyan 
helyzetek, hogy a biohulladékból előállított komposzt az egyik helyen hulladéknak, míg 
máshol terméknek minősül. Ezért e téren is szükség van a tagállami politikák 
harmonizációjára egy, a biohulladékokról szóló külön irányelv révén.

Emellett a hulladékgazdálkodásnak jelentős társadalmi vonatkozásai is vannak. Így például az 
újrahasznosítási ipar 10 000 tonna hulladék újrafeldolgozása esetén akár 250 munkahelyet is 
teremt, míg a hulladék elégetése esetén csupán 20–40, hulladéklerakóban való elhelyezés 
esetén pedig mintegy 10 munkahely jön létre.

A biohulladékokra vonatkozó különböző előírásoknak az új rendelkezésekkel együtt egy új, a 
biohulladékokról szóló külön irányelvbe foglalása lehetővé tenné az erőforrásokkal való 
hatékonyabb gazdálkodást és a biohulladék-gazdálkodás költségeinek csökkentését. Emellett 
lehetővé tenné a talajban lévő szerves anyagok visszanyerését, csökkentve a műtrágyák 
használatát; segítené a tagállamokat a biohulladékok lerakókban történő elhelyezésének 
elkerülésével kapcsolatos célkitűzések elérésében; ösztönözné a szelektív gyűjtést; 
egyértelművé tenné, hogy mikortól tekinthető egy biohulladékokból előállított anyag 
terméknek, valamint előmozdítaná a technológiai innovációt és a munkahelyteremtést, az EU 
2020 stratégiával összhangban.
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A jelenlegi gazdasági válság idején az európai intézmények nem adhatják fel és nem is 
foghatják vissza azon törekvésüket, hogy környezetvédelmi kérdésekben utat mutassanak. 
Nem tartható fenn az Európai Unióban a jelenlegi helyzet, amelyet a hulladéklerakóban való 
elhelyezés magas aránya jellemez. Ez a megoldás bár látszólag a legolcsóbb, valójában a 
legdrágább, tekintve a hosszú távú költségeket, amelyek semmiben sem segítik az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos céljaink elérését, és nem teszik lehetővé a 
biohulladékok erőforrásként való felhasználását. A szelektív gyűjtés egyidejű 
szorgalmazásával az európai polgárokat új környezetvédelmi tudatosságra lehet ébreszteni, 
csökkenthetőek a költségek, és ösztönözhető a biohulladék termékként való hasznosítása.

A biohulladék-gazdálkodásról szóló, ezirányú külön irányelv révén összeegyeztethető 
egymással a magas szintű környezetvédelem és a fenntartható növekedés, szavatolva a 
megfelelő életminőséget az európai állampolgárok számára.


