Elönti Európát a szemét?
Új uniós hulladék-irányelv születik
Az Európai Parlament (EP) februári plenáris ülésén első olvasatban elfogadta a
hulladékgazdálkodási irányelvet. Az új irányelv több korábbi jogszabályt és egy 1975-ös
keretirányelvet váltana fel. Fő célja a hulladékképződés megelőzése, továbbá a minél nagyobb
arányú újrahasznosítás elősegítése.
A legnagyobb vitát a környezetvédő és az ipari oldal között a hulladékégetők váltották ki,
azaz hogy lehet-e a hulladékégetést újrahasznosításnak minősíteni. A képviselők által
elfogadott jelentés megerősítette a jelenleg érvényes uniós hulladékhierarchiát. Az öt pontos
hierarchia szerint először a hulladékképződés megelőzésére kell törekedni, a képződött
hulladékot pedig lehetőleg újra kell használni, és amennyiben ez nem lehetséges, akkor
anyagában újra kell hasznosítani, és csak ha erre sincs lehetőség, akkor jöhet szóba az
energetikai célú égetés, végül a nem hasznosuló égetés és a lerakás. A hierarchiától indokolt
esetben el lehet térni.
Ipari oldalról sokan szeretnék elérni, hogy az égetés, azaz a „energetikai hasznosítás”
egyenrangú legyen a hulladékok anyagában történő hasznosításával. A zöldek egyik fő érve,
hogy a két hasznosítási módot az éghajlatváltozásra gyakorolt hatásuk miatt, valamint
nyersanyag-takarékossági szempontból semmiképpen nem lehet egyenrangúnak tekinteni.
Félő továbbá, hogy ha eszerint módosulna a jogszabály, akkor az EU-s támogatást kapó
égetők megépülése után nem lenne igény újrahasznosításra és főleg nem a megelőzésre.
Egy uniós polgár jelenleg évente körülbelül 500 kilogramm hulladék keletkezéséért
felelős, melynek körülbelül a harmadát hasznosítják valamilyen formában. A hazai és a
nemzetközi zöld szervezetek régóta szorgalmazzák, hogy jogszabályokkal állítsák meg a
hulladékkeletkezés növekedését. Az Európai Parlament februári szavazata alapján 2012 után
nem növekedhet a tagállamokban keletkezett hulladék mennyisége.
Az EP javaslata szerint 2020-tól be kellene tiltani Európa szerte az újrafelhasználható
hulladékok lerakását.
Több környezetvédelmi alapelvet is sikerült érvényre juttatni a parlamenti szavazás során.
Egyrészt a hulladékokat a legközelebb fekvő létesítmények egyikében kell kezelni. A
szennyező fizet elve szerint a hulladékkezelés költségeit mindig annak kell állnia, akitől a
hulladék származik.
Az elfogadott jelentésbe több magyar javaslat is bekerült. Így Hegyi Gyula (MSZP) és
Olajos Péter (MDF) képviselők módosító indítványai, továbbá a magyar képviselőkön
keresztül a Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ) javaslatai is.
További részletek a http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-3005043-02-07-911-20070208IPR02886-12-02-2007-2007-false/default_hu.htm és a
http://humusz.hu/hirek/1978 címeken olvashatók.
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