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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet a hulladékokról szóló keretirányelv alapján megállapított hulladékhierarchiára, 
amelyből a szemétlerakás a legrosszabb lehetőség; hangsúlyozza, hogy a biohulladékot
először csökkenteni kell, aztán elkülönítve gyűjteni, majd újrahasznosítani, különösen 
energetikai hasznosítás, és ahol lehetséges komposztálás útján;

2. megállapítja, hogy a biohulladék a hulladéktermelés jelentős részét képezi (a városokban 
is), és hogy sok tagállamban hatalmas ki nem használt potenciál rejlik a szelektíven 
begyűjtött biohulladék komposztként való felhasználásában, de abban is, hogy a 
hulladékból energiát és alapanyagokat nyerjünk azáltal, hogy nem lerakókban helyezzük 
el;

3. hangsúlyozza azt a szerepet, amelyet a komposztként újrahasznosított biohulladék játszhat 
az éghajlatváltozás, a talaj romlása és az erózió elleni küzdelemben; felszólítja a 
tagállamokat, hogy rendelkezzenek a hulladék komposztálásáról nemzeti 
jogszabályaikban, és sürgeti, hogy cseréljék ki egymás között bevált gyakorlataikat; 
hangsúlyozza, hogy az európai komposztpiac fejlesztésének elősegítéséhez javítani kell a 
biohulladék-gazdálkodást és össze kell hangolni a komposztra vonatkozó minőségi 
előírásokat;

4. hangsúlyozza, hogy növelni kell a biohulladék hulladéklerakókból való eltávolítását; e 
tekintetben megjegyzi, hogy a biohulladék hozzájárulhat az EU azon célkitűzéséhez, hogy 
2020-ra a megújuló energiák aránya legalább 20% legyen, valamint az EU üzemanyag-
minőségről szóló irányelvének céljához is; emlékeztet arra, hogy a megújuló 
energiaforrásokról szóló irányelv támogatja a biomassza minden formájának megújuló 
energiaforrásként való felhasználását, ideértve a biohulladék energetikai hasznosítását is, 
és hogy a hulladékból nyert bioüzemanyagok duplán számítanak a közlekedésben való 10 
%-os megújulóenergia-felhasználás célkitűzéséhez; ezért felhívja a tagállamokat, hogy 
nemzeti jogszabályaik tekintetében egy integrált hulladékhierarchia-politika részeként 
vegyék fontolóra a hulladék biológiailag lebomló részének energetikai hasznosítását, és 
sürgeti őket a bevált gyakorlatok megosztására;

5. felhívja a tagállamokat annak felvázolására, hogy – figyelembe véve egyedi földrajzi és 
éghajlati adottságaikat –, a biohulladékból nyert energia, beleértve a biogáz anaerob 
lebontását és az előrehaladott bioüzemanyag-gyártást is, milyen módon járulhat hozzá a 
meglévő biomassza-erőforrásokban rejlő potenciál kihasználásához;

6. felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy fokozottabban kell az emberekben 
tudatosítani és elfogadtatni velük a biohulladék szelektív gyűjtését, újrafelhasználását és 
energetikai hasznosítását, mégpedig a médián és oktató kampányokon keresztül; 

7. elismeri, hogy a tagállamoknak következetes és stabil jogi keretet kell kidolgozniuk, 
amely támogatja a (bio)hulladék komposztálására és energetikai hasznosítására szolgáló 
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létesítmények építését;

8. hangsúlyozza, hogy a különböző szintű célkitűzések elérése tekintetében (az éghajlat 
felmelegedése, a talaj romlása és a talajerózió elleni küzdelem; a megújuló energiával 
kapcsolatos célok elérése) a szelektíven gyűjtött biohulladék komposztálásának és 
fermentálásának kombinációja, amennyiben megvalósítható, kétségkívül rendelkezik 
előnyökkel és támogatást érdemel;

9. hangsúlyozza, hogy számos tagállamban már létezik bizonyos infrastruktúra, de pénzügyi 
ösztönzőkre van szükség a biohulladékból származó lehetséges komposzt és fermentált 
anyagok, bioenergia- és bioüzemanyag-piac létrehozásához és kiépítéséhez;

10. a hulladékégetési irányelv (WID) rendelkezéseinek való megfelelés figyelembevétele 
mellett bátorítja a regionális és helyi hatóságokat, hogy alkalmazzák a meglévő 
decentralizált távfűtési és -hűtési létesítményeket, és használják a strukturális alapokat a 
hulladék energiává alakításának, komposztálásának és a biohulladék-létesítmények 
energetikai hasznosításának finanszírozására, hogy kevesebb hulladék kerüljön a 
lerakókba;

11. úgy véli, hogy a közcsatorna-rendszerekhez kapcsolódó ételhulladék-gyűjtők lehetséges 
megoldást jelenthetnek arra, hogy a biohulladék ne a lerakókba kerüljön és hogy a 
biohulladékból biogázt állítsanak elő;

12. megjegyzi, hogy a hulladékból energiát előállító létesítményeknek és a biohulladék 
energetikai hasznosítását célzó egyéb létesítményeknek ugyanolyan feltételekkel kell 
hozzáférniük a villamosenergia-hálózatokhoz és gázvezetékekhez, mint a többi megújuló 
energiaforráson alapuló létesítménynek;

13. hangsúlyozza a biohulladékból előállított, közlekedés céljára használt üzemanyagokban 
rejlő környezetvédelmi előnyöket; ezért felszólít a biohulladékból előállított 
bioüzemanyagok számításba vételére az újrahasznosításra vonatkozó célkitűzések 
tekintetében; felhív arra, hogy a biohulladéknak a hulladékokról szóló keretirányelvben 
meghatározott fogalma legyen összhangban a megújulóenergia-irányelvben 
meghatározottal;

14. kiemeli annak jelentőségét, hogy az innováció és a munkahelyteremtés ösztönzése 
érdekében a biohulladék-gazdálkodás számára valamennyi technikai lehetőséget nyitva 
kell hagyni;

15. felszólítja a Bizottságot, hogy hatásvizsgálatában dolgozzon ki javított biohulladék-
gazdálkodási rendszert a szelektíven gyűjtött biohulladék újrahasznosítására, a 
mezőgazdasági és ökológiai előnyök érdekében történő komposztálás alkalmazására, a 
mechanikus/biológiai kezelési lehetőségekre, valamint a biohulladéknak 
energiaforrásként történő használatára vonatkozóan; úgy véli, hogy e hatásvizsgálatot 
kellene használni a biológiailag lebomló hulladékokra vonatkozó új uniós jogi keret 
elkészítésének alapjául;

16. hangsúlyozza, hogy a biológiailag lebomló hulladékok egész sorát figyelembe kell venni 
a komposzt-előállítás és az egész hulladékáram újrahasznosításának előmozdítása 
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érdekében; rámutat, hogy a biológiailag lebomló hulladékok körébe nemcsak a 
biohulladékok tartoznak, hanem ide kell érteni a szennyvíziszapot és a háztartási hulladék 
fermentálható részét is (szennyezett vagy nem különválogatott papír és kartonlap, 
bizonyos textilanyagok stb.).

17. hangsúlyozza, hogy az európai uniós keretnek magában kell foglalnia a biohulladék 
szelektív gyűjtését vagy egyéb biohulladék-gazdálkodási rendszereket, amelyek 
maximalizálják az erőforrások visszanyerését, és felhívja a tagállamokat, hogy fontolják 
meg a biohulladékok szelektív begyűjtési rendszereinek létrehozását; úgy véli, hogy 
pénzügyi ösztönzőkre van szükség a szelektív gyűjtés és más, az erőforrások 
visszanyerését maximalizáló biohulladék-gazdálkodási rendszerek elterjesztéséhez;

18. megjegyzi, hogy a jövőbeli európai uniós szabályozási keret jogi iránymutatást és 
egyértelműséget biztosítana számos tagállam számára és arra bátorítaná őket, hogy 
ruházzanak be a biohulladék-gazdálkodás területén;

19. felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is kötelezze el magát a biohulladék-kezelési 
módszerekre vonatkozó kutatások mellett a talajhoz kapcsolódó előnyök, valamint az 
energetikai célú újrahasznosítás és a környezetre gyakorolt következmények 
mennyiségileg jobb meghatározása érdekében.



PE430.833v02-00 6/6 AD\809195HU.doc

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 18.3.2010

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

48
0
0

A zárószavazáson jelen lévő tagok Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Jan Březina, 
Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, 
Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Ioan Enciu, Adam Gierek, 
Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad 
Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, 
Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, 
Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad 
Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis 
A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, 
Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, 
Henri Weber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Andrzej Grzyb, 
Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Marian-
Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, 
Hermann Winkler


