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Összefoglaló 
I A veszélyes hulladék káros lehet az emberi egészségre és a környezetre, ezért az 
Unióban korlátozó szabályozás vonatkozik rá. E szabályok célja a veszélyes hulladék 
közös fogalommeghatározásának előírása és annak biztosítása, hogy az ilyen 
hulladékot megfelelő módon, a többi hulladékra alkalmazottnál szigorúbb ellenőrzési 
rendszerben kezeljék. 

II A veszélyes hulladék mennyiségének növekedése számos kihívást állít az illetékesek 
elé, ezért időszerű felülvizsgálni az Unió hulladékgazdálkodását. Áttekintésünk számba 
veszi egyrészt, hogy milyen szerepet játszott és milyen intézkedéseket tett az Unió a 
veszélyes hulladék kezelése terén, másrészt, hogy melyek a hulladék megelőzéséből és 
kezeléséből eredő kihívások és lehetőségek. Javasoljuk, hogy a Bizottság és az uniós 
társjogalkotók vegyék ezeket figyelembe a vonatkozó jogszabályok folyamatban lévő 
aktualizálása során. Ez a dokumentum nem ellenőrzési jelentés, hanem főként 
nyilvánosan elérhető információkon és kifejezetten erre a célra gyűjtött anyagon 
alapuló áttekintés. 

III Az Unió a veszélyes hulladék fogalmát olyan hulladékként határozza meg, amely 
egy vagy több konkrét veszélyes tulajdonsággal rendelkezik. Ez az osztályozási eljárás 
alapvető fontosságú a veszélyes hulladékok potenciális káros hatásának 
korlátozásához, a tagállamok mégsem kategorizálják egységesen a veszélyes 
hulladékokat. 

IV A veszélyes hulladék kezelésének legjobb módja az ilyen hulladékok 
keletkezésének megelőzése. Ezt a feladatot az Unió már 1991 óta prioritásként kezeli. 
Az uniós fellépések középpontjában a gazdasági szereplők terméktervezési és -gyártási 
módszereinek befolyásolása, a szennyezők hulladékaikért való felelősségének érvényre 
juttatása, valamint a fogyasztók veszélyes anyagok jelenlétével kapcsolatos 
tájékoztatásának javítása áll. Mindezen kezdeményezések ellenére 2004 óta 
folyamatosan nő az Unióban keletkező veszélyes hulladék mennyisége. 

V Ha keletkezését nem lehet megelőzni, a veszélyes hulladékokat szigorú 
előírásoknak és biztonsági követelményeknek megfelelő, külön e célra szolgáló 
kezelőlétesítményekben kell kezelni. A veszélyes hulladékok biztonságos kezelését 
azonban továbbra is nehézségek gátolják, például annak biztosítása terén, hogy azt ne 
keverjék más típusú hulladékokkal, valamint megbízható nyilvántartásba vételük és 
nyomon követésük kapcsán. A veszélyes hulladék kezelési módjára vonatkozó uniós 
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adatok csak a keletkezett veszélyeshulladék-mennyiség 79%-ának feleltethetők meg, 
ami 21%-os adatlefedettségi rést jelent. 

VI Kezelés esetén a veszélyes hulladékot lehetőleg újrahasználatra kell előkészíteni, 
ezt az újrafeldolgozás, az energetikai hasznosítás és végső megoldásként az 
ártalmatlanítás követi a preferált lehetőségek sorában. A rendelkezésre álló adatok azt 
mutatják, hogy az Unióban keletkező veszélyes hulladék több mint felét lerakóban 
helyezik el, az újrahasználat és az újrafeldolgozás 34%-ot tesz ki. Egyes 
veszélyeshulladék-áramokat technikailag nehéz nagy mennyiségben vagy gazdaságilag 
életképes módon újrafeldolgozni. Még ha ez lehetséges is, az újrafeldolgozó 
létesítmények nehézségekbe ütköznek a hulladék szennyeződésmentesítése, illetve az 
újrafeldolgozás nyomán keletkező anyagok hasznosításának piaci lehetőségei terén. 

VII A veszélyes hulladékokra alkalmazott szigorúbb kezelési és biztonsági szabályok 
adminisztratív többletterheket és magasabb kezelési költségeket rónak a gazdasági 
szereplőkre. Ez felveti a veszélyes hulladékkal való kereskedés kockázatát, vagyis hogy 
a gazdasági szereplők nem jelentik be veszélyesként a keletkező hulladékot, hanem azt 
illegálisan lerakják az Unióban vagy illegálisan átszállítják egy másik uniós vagy Unión 
kívüli országba: ezt a jelenséget nevezzük illegális veszélyeshulladék-kereskedelemnek. 

VIII Áttekintésünkben számos kihívásra világítunk rá a veszélyes hulladékok uniós 
kezelése terén. Az Uniónak többek között a következő problémákkal kell foglalkoznia: 

o a veszélyes hulladék mennyiségének növekedése és keletkezésének kevéssé 
hatékony megelőzése; 

o a veszélyes hulladékok következetlen osztályozása; 

o a keletkező és kezelt veszélyes hulladék bejelentett mennyisége közötti 21%-os 
különbség, valamint hogy nem biztosított a keletkezéstől a végső kezelésig való 
nyomonkövethetőség; 

o a veszélyes hulladék több mint felének lerakókban való elhelyezése, miközben az 
újrafeldolgozási arány változatlan marad; 

o a veszélyes hulladék illegális kereskedelmének kockázata. 
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Bevezetés 

Veszélyes hulladék 

01 Az uniós jogszabályok a veszélyes hulladék fogalmát olyan hulladékként 
határozzák meg, amely egy vagy több veszélyes tulajdonsággal rendelkezik, például 
robbanásveszélyes, irritáló vagy mérgező (lásd: 1. háttérmagyarázat). 

02 A veszélyes hulladék belégzés, érintés vagy lenyelés esetén káros lehet az emberi 
egészségre: súlyos betegségeket, magzatok esetében veleszületett rendellenességeket, 
sterilitást, rákot vagy akár halált okozhat. A veszélyes hulladékok a talaj, a levegő és 
a víz szennyezése, illetve az ökoszisztémák állapotromlása útján is szennyezhetik a 
környezetet. Az ilyen hulladék fizikai reakciókat (például robbanásokat) is kiválthat, 
mérgező gőzöket hozhat létre vagy azonnali tűzveszélyt okozhat. 

1. háttérmagyarázat 

A veszélyes hulladékok meghatározása 

A hulladékokról szóló keretirányelv 3. cikkének (2) bekezdése a veszélyes 
hulladék fogalmát olyan hulladékként határozza meg, amelyet az irányelv 
III. mellékletében felsorolt 15 veszélyes tulajdonság közül egy vagy több jellemez: 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a hulladékokról szóló keretirányelv alapján. 

HP 1 Robbanásveszélyes

HP 2 Oxidáló

HP 3 Tűzveszélyes

HP 14 Környezetre veszélyes 
(ökotoxikus)

HP 4 Irritáló – bőrirritáció 
és szemkárosodás 

HP 5 Célszervi toxicitás/aspirációs 
toxicitás

HP 6 Akut toxicitás

HP 7 Rákkeltő (karcinogén)

HP 8 Maró

HP 9 Fertőző

HP 10 Reprodukciót 
(szaporodást) 
károsító

HP 11 Mutagén

HP 12 Akut mérgező 
gázokat fejlesztő

HP 13 Érzékenységet okozó

HP 15 Olyan hulladék, amely 
képes a fent felsorolt olyan 
veszélyességi tulajdonságot 
mutatni, amellyel az eredeti 
hulladék nem rendelkezik 
(főként fizikai veszélyt 
előidéző tulajdonságok)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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03 Állagát tekintve a veszélyes hulladék lehet szilárd, folyékony, pasztaszerű vagy 
gáznemű. Számos különböző tevékenység jár veszélyes hulladék keletkezésével; 
a legtöbb veszélyes hulladékot a gazdasági szereplők termelik (lásd: 1. ábra). 

1. ábra. Veszélyes hulladék keletkezésével járó főbb tevékenységek 
az Unióban (2018, ezer tonna) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján. 

04 A veszélyes hulladékok keletkezéséhez hozzájáruló fő ágazatok a feldolgozóipar 
(különösen a fémipar), a víz- és hulladékkezelés, az építőipar és a bányászat, amelyek 
együttesen az Unióban keletkező veszélyes hulladék 75%-át adják. Mind bányászat, 
mind a fémipar hulladékai között vannak például mérgező nehézfémek is1. 
A szennyvízkezelés szennyvíziszapot termel, amely szintén nehézfémeket és emellett 
kórokozókat is tartalmazhat2. 

                                                      
1 Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának a nehézfémekről szóló weboldala. 

2 A Bizottság weboldala a szennyvíziszapról.  

23 350

19 620

19 520

14 260

11 140

9 370

520
3 870

Gazdasági szereplők – 96% 
Háztartások – 4%

101 650
ezer tonna

veszélyes hulladék 
keletkezett 
összesen

Mezőgazdaság, 
erdészet, halászat

Háztartások

Villamosenergia-, gáz-, 
gőzellátás, 

légkondicionálás

Szolgáltatások

Bányászat és 
kőfejtés Víz- és 

hulladékgazdálkodás

Építés és bontás

Feldolgozóipar

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
https://www.unep.org/cep/heavy-metals
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/sewage-sludge_hu
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05 Ami a háztartásokat illeti, az általuk termelt veszélyes hulladékok tipikus példái 
bizonyos gyógyszerek, a használt elemek és akkumulátorok, a körömlakkok, a kerti 
növényvédő szerek, a tisztítószerek, a festékek, az oldószerek, a fénycsövek és az 
elektronikai készülékek3. 

06 2018-ban az ásványi és megszilárdult hulladék (elsősorban talaj, illetve építési és 
bontási hulladék) tette ki az Unióban keletkező összes veszélyes hulladék több mint 
felét, ezt pedig a vegyi és orvosi hulladék követte (26%) (lásd: 2. ábra). 

                                                      
3 A Bizottság közleménye a háztartásokban keletkező veszélyes hulladék elkülönített 

gyűjtéséről, 2020/C 375/01. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1106%2801%29
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2. ábra. Az Unióban keletkező főbb veszélyeshulladék-áramok  
(2018, millió tonna) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján. 

57,3

7,0

Vegyes települési 
hulladék

Leselejtezett eszközök, 
pl. elektromos és 

elektronikai 
berendezések

Elemek és 
akkumulátorok

Egyéb
(poliklórozott bifenileket
tartalmazó hulladék és 

szennyezett üveg)

Fa

Vegyi és orvosi 
hulladék

26,5

0,06

1,5

1,8

2,8 4,7

Leselejtezett 
járművek

Ásványi és 
szilárdított hulladék

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
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A veszélyes hulladék életciklusa 

07 Egy adott termék életciklusának minden lépése mentén veszélyes hulladék
keletkezhet, amelyet ezután kezelni kell (lásd: 3. ábra). 

3. ábra. A veszélyes hulladékok folyamatábrája

Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelentése és a hulladékokról 
szóló keretirányelv alapján. 

Hulladékkeletkezés
Kitermelés Feldolgozóipar

Előkészítés 
újrafelhasználásra

Újrafeldolgozás: 
Másodlagos 
nyersanyagok

Hasznosítás: Energetikai 
hasznosítással járó égetés

Ártalmatlanítás: 
Energetikai hasznosítás 
nélküli égetés, felszíni 
lerakóban történő 
elhelyezés és egyéb 
ártalmatlanítási módok

Kezelés

https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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08 A gazdasági szereplők úgy akadályozhatják meg a veszélyes hulladék keletkezését, 
hogy korlátozzák a veszélyes anyagok jelenlétét a termékeikben4, és hogy a veszélyes 
anyagokat biztonságosabb alternatívákkal helyettesítik5. A termékek élettartamának 
meghosszabbítására, a vegyi anyagok biztonságosabb használatára és a szennyezők 
szankcionálására irányuló kezdeményezések szintén hozzájárulhatnak a veszélyes 
hulladék keletkezésének visszaszorításához. 

09 Ha mégis veszélyes hulladék keletkezik, a lehetőségek az újrahasználatra való 
előkészítés, az újrafeldolgozás, az energetikai hasznosítás, illetve végső esetben az 
ártalmatlanítás (pl. energetikai hasznosítás nélküli égetés, felszíni lerakás). A használt 
oldószereknek például akár 70%-a is átalakítható használatra kész oldószerekké6. Egyes 
– például kemoterápiás – gyógyszereket és a vegyi fegyvereket magas hőmérsékleten 
történő elégetéssel meg kell semmisíteni. A veszélyes hulladékok égetéséből származó 
maradékanyagot szisztematikusan felszíni lerakókban helyezik el. A kezelési mód 
nemcsak a veszélyes hulladék jellegétől és a kezelőlétesítmények rendelkezésre 
állásától, hanem gazdasági megfontolásoktól is függ. 

10 A veszélyes hulladék kezelhető a származási országban, átküldhető másik 
tagállamba, vagy az Unión kívülre szállítható. A tagállamok az Unión kívülre csak  
OECD-országokba szállíthatnak veszélyes hulladékot, újrafeldolgozás vagy hasznosítás 
céljából7. Ártalmatlanítás esetén az Unión kívülre irányuló szállítmányok csak az 
Európai Szabadkereskedelmi Társulás országaiba küldhetők8. Az Unió importál is 
veszélyes hulladékot a világ többi részéből. 

                                                      
4 A hulladékokról szóló keretirányelv 9. cikke (1) bekezdésének i) pontja. 

5 Az Európai Vegyianyag-ügynökség weboldala a biztonságosabb vegyi anyagokkal való 
helyettesítésről. 

6 Hazardous Waste Europe és EURITS. 

7 Az Unió által 1998-ban ratifikált Bázeli Egyezmény. 

8 A hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet 34. cikke. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals
https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals
http://www.hazardouswasteeurope.eu/
https://www.eurits.org/
https://eur-lex.europa.eu/HU/legal-content/summary/basel-convention-on-the-control-of-transboundary-movements-of-hazardous-wastes-and-their-disposal.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
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Egyre nő a veszélyes hulladék mennyisége 

11 A keletkező hulladékmennyiség – beleértve a veszélyes hulladékot is – 
csökkentése és a hulladéktermelésnek a gazdasági növekedéstől való „elválasztása” az 
Unió hulladékügyi és a körforgásos gazdaságra vonatkozó szakpolitikáinak elsődleges 
célkitűzése9. 

12 2018-ban az Unióban mintegy 102 millió tonna veszélyes hulladék keletkezett, 
ami az összes keletkező hulladék 4%-át tette ki. A 4. ábra azt mutatja be, hogy a 
veszélyes hulladék mennyisége 2004 és 2018 között 26%-kal, 80,8 millió tonnáról 
101,7 millió tonnára nőtt az Unióban. A Bizottság szerint azonban ez a növekedés 
elsősorban a veszélyes hulladékok keletkezésével kapcsolatos adatszolgáltatás 
javulásának tudható be. 

4. ábra. Veszélyes hulladék keletkezése az Unióban (2004 óta) 

 
Megjegyzés: 2020 tekintetében csak ideiglenes adatok állnak rendelkezésre a hulladékot illetően. 

Forrás: Az Európai Számvevőszék számítása az Eurostatnak a veszélyes hulladék és a hulladék 
keletkezésére, valamint a bruttó hazai termékre vonatkozó adatai alapján. 

                                                      
9 Európai Környezetvédelmi Ügynökség: Waste generation and decoupling in Europe, 2021. 

Veszélyes 
hulladék

Hulladék 
összesen

Reál GDP

100
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110
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26%

20%

4%

80,8

101,7

Index, 2004 = 100

Veszélyes hulladék
(növekedés, millió 
tonna)

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=hu
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=hu
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA_10_GDP__custom_3638045/default/table?lang=hu
https://www.eea.europa.eu/ims/waste-generation-and-decoupling-in-europe
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13 Az Unióban 2020-ban keletkező veszélyes hulladékokra vonatkozó, az Eurostat 
által 2022 szeptemberében közzétett ideiglenes statisztikák szerint a Covid19-
világjárvány hatása miatt csökkent a veszélyes hulladék mennyisége. Mivel ezek 
az adatok hiányosak és később még a frissítésükre lesz szükség, úgy döntöttünk, hogy  
a következő szakaszokban bemutatott elemzésekben nem vesszük figyelembe azokat. 

14 Amint a 4. ábra mutatja, az Unióban 2004 és 2018 között mintegy 20%-kal nőtt  
a bruttó hazai termék. Arra lehetne számítani, hogy ezzel együtt nő a 
hulladéktermelés, beleértve a veszélyes hulladékot is. Bár összességében csak 4%-kal 
több hulladék keletkezett, ami annak a jele, hogy megkezdődött a gazdasági 
növekedéstől való függetlenedés, a veszélyes hulladék mennyisége 26%-kal nőtt. Egyes 
globális megatrendek – például a folyamatos urbanizáció, a fogyasztás növekedése és  
a technológiai változás felgyorsulása – nyomán várhatóan növekedni fognak a 
vegyianyag-intenzív ipari ágazatok (pl. az építőipar és az elektronika)10, ami a veszélyes 
hulladék mennyiségének növekedéséhez vezethet. 

Feladatok és felelősségi körök 

15 A hulladékgazdálkodás területén a Bizottság (főként a Környezetvédelmi 
Főigazgatóság) és az uniós jogalkotó hatóságok feladata az uniós prioritások 
meghatározása. A szakpolitikákra, beleértve az új jogszabályokat is, a Bizottság tesz 
javaslatot. A Bizottságot az Európai Környezetvédelmi Ügynökség támogatja a 
szakpolitikai döntéshozatali folyamatban. A Bizottságnak nincs végrehajtási 
szerepköre, de ő felügyeli, hogy a tagállamok hogyan hajtják végre a veszélyes 
hulladékokra vonatkozó uniós követelményeket. 

16 Az Eurostat feladata, hogy összegyűjtse a tagállamok hulladékokkal kapcsolatos 
statisztikáit és elvégezze az adatok minőségének ellenőrzését. A veszélyes hulladékok 
keletkezéséről és kezeléséről kétévente, az Unión belüli és kívüli szállítmányokról pedig 
évente tesz közzé adatokat. 

                                                      
10 Az ENSZ Környezetvédelmi Programja: Global Chemical Outlook II: Summary for policy 

makers, 2019. 

https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf


 14 

 

17 A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogi követelmények nemzeti szintű 
végrehajtásáért a tagállamok felelősek. Ehhez át kell ültetniük az uniós jogszabályokat 
a nemzeti szabályrendszerükbe, valamint hulladékgazdálkodási terveket és 
hulladékmegelőzési programokat kell kidolgozniuk és végrehajtaniuk. Ezeknek a 
terveknek a veszélyes hulladékokra vonatkozó rendelkezéseket is tartalmazniuk kell. 

18 A veszélyes hulladékokra vonatkozó uniós jogszabályok helytelen átültetése vagy 
átültetésének elmulasztása, illetve az uniós követelmények rendszerszintű megszegése 
esetén a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat a tagállamokkal szemben. 
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Az áttekintés hatóköre és módszere 
19 A veszélyes hulladékok mennyiségének növekedése számos szempontból veszélyt 
jelent az emberi egészségre és a környezetre. Ezért időszerű áttekintést készíteni arról, 
hogyan kezelik az ilyen hulladékokat az Unióban. Áttekintésünk számba veszi egyrészt, 
hogy milyen szerepet játszott és milyen intézkedéseket tett az Unió a veszélyes 
hulladék kezelése terén, másrészt, hogy melyek a hulladék megelőzéséből és 
kezeléséből eredő kihívások és lehetőségek. Vizsgálatunk a 2004-től (ekkor váltak uniós 
szinten elérhetővé a veszélyes hulladékokra vonatkozó adatok) 2022 szeptemberéig 
tartó időszakot fedi le. Meghatároztuk a veszélyes hulladékok kezelése terén az Unió 
előtt álló legfontosabb jövőbeli kihívásokat. 

20 Ez a dokumentum nem ellenőrzési jelentés, hanem főként nyilvánosan elérhető 
információkon és kifejezetten erre a célra gyűjtött anyagon – például a Bizottság 
(a Környezetvédelmi Főigazgatóság és az Eurostat), az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség és az Európai Parlament Kutatószolgálata nyilvános dokumentumain – 
alapuló áttekintés. Készítéséhez felhasználtuk az Európai Számvevőszék által a 
„szennyező fizet” elvről11, az elektromos és elektronikai hulladékról12, valamint 
a műanyaghulladékokról13 szóló jelentéseket. Interjúkat készítettünk a Bizottság 
munkatársaival és konzultáltunk a terület szakértőivel (pl. az Europollal, az ipar és 
a civil társadalom érdekelt feleivel). Felkerestünk két, veszélyes hulladékokra 
szakosodott franciaországi létesítményt is, hogy gyakorlati ismereteket szerezzünk  
a különböző kezelési módszerekről. 

21 2023 elején megjelenő áttekintésünk éppen időben érkezik ahhoz, hogy az 
Európai Parlament és a Tanács bevonhassa azt a vonatkozó jogszabályok – például  
a hulladékszállításról szóló rendelet és a környezet büntetőjog általi védelméről szóló 
irányelv – naprakésszé tételéről szóló jelenlegi vitájába. A dokumentumot a Bizottság is 
figyelembe tudja venni a hulladékokról szóló keretirányelv jövőbeni felülvizsgálatai 
során. 

  

                                                      
11 12/2021. sz. különjelentés: „A „szennyező fizet” elv alkalmazása következetlen az Unió 

környezetvédelmi politikáiban és fellépésében.” 

12 04/2021. sz. áttekintés: „E-hulladék: uniós fellépések és fennálló kihívások”. 

13 04/2020. sz. áttekintés: „A műanyaghulladékok problémájának leküzdésére irányuló uniós 
intézkedések”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=55223


 16 

 

A veszélyes hulladékok kezelését célzó 
uniós kezdeményezések  

Az Unió veszélyes hulladékokkal kapcsolatos jogi és 
szakpolitikai kerete 

22 Az Unióban a veszélyes hulladékot szabályozó átfogó jogszabály a hulladékokról 
szóló keretirányelv. Fő célja a hulladék által okozott negatív hatások megelőzése és 
csökkentése. E célból a tagállamoknak a következő három alapelvnek megfelelően kell 
kezelniük a veszélyes hulladékokat: 

o a hulladékhierarchia elve – ennek során a hulladékmegelőzés és az 
újrahasználatra való előkészítés a preferált lehetőség, amelyet az újrafeldolgozás, 
az energetikai hasznosítás és végső megoldásként az ártalmatlanítás követ; 

o az elővigyázatosság elve - ennek értelmében óvintézkedésként csökkentik a 
veszélyes anyagok hulladékban való előfordulását; 

o a szennyező fizet és a gyártói felelősség elve – ezek biztosítják, hogy azok, akik 
hulladékot termelnek vagy szennyezik a környezetet, viseljék cselekedeteik teljes 
költségét. 

23 A hulladékokról szóló keretirányelv a veszélyes hulladékok kezelésére is szigorúbb 
szabályokat határoz meg a nem veszélyes anyagokéhoz képest, például: 

o a tagállamok kötelezése arra, hogy elektronikus nyilvántartásokon keresztül 
biztosítsák a veszélyes hulladék nyomonkövethetőségét annak keletkezésétől  
a végső rendeltetési helyéig; 

o keverési tilalom, ami azt jelenti, hogy a veszélyes hulladék nem keverhető sem 
más veszélyes hulladékkal, sem egyéb hulladékkal; 

o a veszélyes hulladékok gyűjtésére, szállítására és ideiglenes tárolására vonatkozó 
egyedi címkézési és csomagolási kötelezettségek; 

o a veszélyes hulladékok kezelésének csak olyan speciálisan kijelölt 
kezelőlétesítményekben való engedélyezése, amelyek erre engedéllyel 
rendelkeznek; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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o 2025-től a háztartások által termelt veszélyes hulladékok kötelező elkülönített 
gyűjtése. 

24 A veszélyes hulladékokra vonatkozó uniós jogi keretet olyan irányelvek és 
rendeletek egészítik ki, amelyek konkrét hulladékgazdálkodási műveletekkel 
(pl. hulladékszállítással vagy felszíni lerakókkal), valamint meghatározott 
hulladékáramokkal (pl. elhasználódott járművek vagy akkumulátorok) foglalkoznak. 
A keret nem ír elő célértékeket a veszélyes hulladék keletkezésének csökkentésére 
vagy kezelésére. Az alkalmazandó jogszabályokról az I. melléklet nyújt áttekintést. 

25 A Bizottság kötelezettségszegési eljárások indításával érvényesítheti az uniós 
jogszabályokat a tagállamokban. A Bizottság az elmúlt három évtizedben 216 ilyen 
eljárást indított (lásd: II. melléklet). Az eljárások többsége a veszélyes anyagok 
elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának csökkentésével 
kapcsolatos követelményre irányul. A 2. háttérmagyarázat példával illusztrálja ezt. 

2. háttérmagyarázat 

A veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályok jogi intézkedések 
révén történő érvényesítése (példa) 

2003-ban a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Görögország ellen 
amiatt, hogy az nem teljesítette a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tervezéssel 
és az ilyen hulladékok kezelésével kapcsolatos, több uniós irányelvben előírt 
feladatait. Az eljárás a veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos megfelelő 
tervezés elmulasztására, az azok kezelésére szolgáló létesítmények hálózatának 
hiányára, valamint a veszélyes hulladékok megfelelő kezelésének biztosításához 
szükséges intézkedések meghozatalának elmulasztására vonatkozott. 

2009-ben az Európai Bíróság ítéletet hozott, amelyben felszólította Görögországot, 
hogy haladéktalanul intézkedjen ezekben az ügyekben. 

Görögország 2016-ig nem tett lépéseket. A Bíróság ezért napi 30 000 euró 
büntetést szabott ki valamennyi szükséges intézkedés végrehajtásáig, emellett 
10 millió euró bírságot is kiszabott a tagállamra14. 

Görögország 2017-ben meghozta az első intézkedéseket. A Bizottság szerint 
azonban Görögország még 2021 júniusáig sem orvosolta maradéktalanul a közel 
két évtizeddel korábban feltárt hiányosságokat. 

                                                      
14 A Bíróság ítélete, C-584/14. sz. ügy. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=hu&jur=C%2CT%2CF&num=286/08&td=ALL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A62014CA0584
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26 A tágabb szakpolitikai keretet illetően a veszélyes hulladékok nem szerepelnek 
külön fejezetként az Unió politikai menetrendjében, hanem egy sor más stratégia és 
szakpolitika hatókörébe tartoznak (lásd: 5. ábra). Ezek a dokumentumok 
összességében azt az irányt képviselik, hogy meg kell védeni az emberi egészséget és  
a környezetet a veszélyes anyagokkal szemben, és ezért meg kell akadályozni a 
veszélyes hulladék keletkezését, vagy biztosítani kell annak megfelelő kezelését. 

5. ábra. A veszélyes hulladékokra vonatkozó uniós stratégiák és 
szakpolitikák 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság dokumentumai alapján. 

2014

2015

2018

2019 2021

Hetedik környezetvédelmi 
cselekvési program 
A veszélyes hulladékok 
kezelése a megelőzés,
az újrahasznosítás és 
az újrafelhasználás előnyben 
részesítése révén az emberi 
egészségre és a környezetre 
gyakorolt jelentős 
kedvezőtlen hatások 
minimalizálása érdekében. 
(2020-ig)

Hulladékmentességi 
cselekvési program
A veszélyes anyagok 
használatának csökkentése 
és a veszélyes hulladékok 
nyomonkövethetőségének
javítása.
(2020-ig) 

A körforgásos gazdaságra 
vonatkozó első cselekvési 
terv
A termékek 
újrafeldolgozásának és 
újrahasználatának fokozása. 
Az aggodalomra okot adó 
vegyi anyagok jelenlétének 
csökkentése a termékekben. 
A hulladékszállításról szóló 
rendelet érvényesítésének 
felgyorsítása. 
(2019-ig)

Műanyagstratégia
Kiegészítő finanszírozás 
a Horizont 2020 
programból, kifejezetten 
a veszélyes anyagoknak 
az újrahasznosított 
műanyagokban való 
kimutatására és onnan 
történő eltávolítására. 
(2020-ig)

Európai zöld megállapodás
Annak prioritásként való 
kitűzése, hogy az Unió 
a szennyezés jobb 
megelőzése és orvoslása 
révén 2030-ra toxikus 
anyagoktól mentessé 
váljon. 
(2030-ig)

A körforgásos gazdaságra 
vonatkozó második 
cselekvési terv
A kialakításuknál fogva 
biztonságos termékek és 
a megelőzés 
népszerűsítése, utóbbi 
során külön figyelmet 
fordítva a veszélyes 
hulladékokra és azok 
jelenlétére bizonyos 
hulladékáramokban. 
A veszélyes hulladékok 
osztályozásának javítása. 
(2030-ig)

A vegyi anyagokra 
vonatkozó fenntarthatósági 
stratégia
Mérgezőanyag-mentes 
környezet előmozdítása
a termékekben aggályokra 
okot adó anyagok 
minimalizálása révén. 
A biztonságos vegyi 
anyagokra irányuló 
innováció ösztönzése. 
Globális példamutatás 
az Unióban betiltott vegyi 
anyagok exportálásának 
leállítása terén. 
(2030-ig)

Nyolcadik környezetvédelmi 
cselekvési program
A nem toxikus körforgásos 
gazdaság felé való átmenet 
folytatása, különösen az 
aggályra okot adó anyagok 
helyettesítése és 
kialakításuknál fogva 
biztonságos vegyi anyagok 
használata révén. 
(2030-ig)

Szennyezőanyag-mentességi 
cselekvési terv
A hulladékkeletkezés 
csökkentése, 
a hulladékmegelőzés 
fokozása, a gazdaságban jelen 
lévő aggályos és veszélyes 
vegyi anyagok mennyiségének 
csökkentése és 
a hulladékexportok jobb 
nyomon követése. 
(2030-ig)

2020 2022
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A veszélyes hulladékokhoz kapcsolódó uniós finanszírozás 

27 A Bizottság áttekintéssel bír a hulladékgazdálkodás uniós finanszírozásának 
egésze felett (a 2014–2020-as programozási időszakra 4,3 milliárd euró uniós forrást 
különítettek el erre a célra15), de kifejezetten a veszélyes hulladékok felett nem. 
A rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy az ilyen finanszírozást főként a Horizont 
2020 keretprogramon keresztül nyújtják kutatási és kapacitásépítési célokra. 
A Horizont 2020 keretében finanszírozott projektek közül 163 esetében állapítottuk 
meg, hogy a 2014–2020-as időszakban valamilyen módon kapcsolódik a veszélyes 
hulladékokhoz: az ezekhez nyújtott uniós hozzájárulás 1,2 milliárd eurót tesz ki 
(a Horizont 2020 teljes költségvetésének 1,6%-a). 

28 A veszélyes hulladékok kezelésének finanszírozásához a második legnagyobb 
mértékben a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap járul hozzá. 
A 2014–2020-as programozási időszakra a Bizottság mintegy 370 millió eurót16,  
azaz e források 8,6%-át különítette el a kereskedelmi, ipari és veszélyes hulladékok 
kezelésére irányuló infrastrukturális projektekre. 

29 Az Unió a LIFE programon keresztül is finanszíroz a veszélyes hulladékokkal 
kapcsolatos környezetvédelmi és éghajlat-politikai fellépéseket. A 2014–2020-as 
időszakra vonatkozó adatok alapján 14 projekt foglalkozott veszélyes hulladékkal, 
amelyek összesen 17,9 millió euró finanszírozásban részesültek (a LIFE forrásainak  
6%-át fordították a hulladékokhoz kapcsolódó projektekre). A 3. háttérmagyarázat 
példákkal szemlélteti a veszélyes hulladékok kezelését finanszírozó uniós projekteket. 

                                                      
15 Cohesion policy data on EU support to waste management. 

16 Cohesion policy data on commercial, industrial or hazardous waste management. 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_hu#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_hu#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_hu#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_hu
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-EU-support-to-waste-management/xqec-t5kv/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
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3. háttérmagyarázat 

A veszélyes hulladékok kezelését finanszírozó uniós projektek 
(példák) 

A veszélyes pernye újrafeldolgozása és újrafelhasználása – a LIFE által 
finanszírozott projekt 

Egy svédországi és dániai projekt egy dániai hulladékégetőből származó pernye 
újrafeldolgozását és újrafelhasználását célzó létesítmény kialakítását 
társfinanszírozta. 

A pernye vagy szállóhamu a hulladék elégetésekor felszabaduló gázokban 
található részecskék halmaza. Ezek gyakran tartalmaznak kloridokat és 
nehézfémeket, ezért veszélyes hulladéknak minősülnek. A veszélyes pernyét 
felszíni lerakókban helyezik el. Csak Svédországból évente mintegy 150 000 tonna 
pernyét szállítanak át Norvégiába egy használaton kívüli mészkőbányába. 

A rendkívül mérgező hulladékok kezelése az olaj- és petrolkémiai iparban – 
a Horizont 2020 által finanszírozott projekt 

Egy spanyolországi projekt egy olyan üzem létesítését finanszírozza, amely 
innovatív eljárás segítségével alacsony költség mellett végzi el a használt lúg 
kezelését. A használt lúg az olaj- és petrolkémiai finomító iparágakból származó, 
veszélyes hulladékként besorolt, rendkívül mérgező hulladék. A használt lúg 
meglévő eljárások szerinti kezelése bonyolult és költséges, ezért a finomítókban 
óriási készletekben halmozódik fel a veszélyes hulladék. 

30 Az uniós költségvetés kiegészítéseként a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
és az Európai Beruházási Bank is biztosít finanszírozást a hulladékgazdálkodáshoz, 
beleértve a veszélyes hulladékok kezelését is. 

31 A 2020-ban elfogadott taxonómiai rendelet a pénzügyi piacok átláthatóságának 
biztosítása érdekében meghatározza azokat a gazdasági tevékenységeket, amelyeket 
az Unió környezeti szempontból fenntarthatónak ítél. Ennek nyomán az Unió úgy 
határozott, hogy a 2021–2027-es időszakban már nem nyújt finanszírozást a veszélyes 
hulladékok felszíni lerakásához és az újrafeldolgozható veszélyes hulladékok 
elégetéséhez. Az Unió minden, a hulladékhierarchiában ezeknél magasabban álló 
alternatívát finanszíroz, köztük a megelőzést és az újrafeldolgozást is. 

http://www.lifehalosep.eu/
https://www.cetaqua.com/en/proyectos/epc-eqtech-2/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://www.eib.org/en/projects/sectors/solid-waste/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32020R0852
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A veszélyes hulladékok besorolása 

32 A gazdasági szereplőknek (hulladéktermelők, hulladékgyűjtő és -válogató 
központok, szállítók, brókerek és hulladékkezelő létesítmények) hulladékaikat be kell 
sorolniuk a veszélyes vagy nem veszélyes kategóriába (lásd: 6. ábra). Ez a lépés 
alapvető fontosságú annak biztosításához, hogy a veszélyes hulladékokat megfelelően 
azonosítsák és szigorú szabványoknak megfelelően kezeljék, valamint hogy uniós 
szinten pontos és összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre a veszélyes 
hulladékokról. A gazdasági szereplők az európai hulladékjegyzék – 
a hulladékkategóriákat felsoroló bizottsági határozat – alapján a következőképpen 
sorolhatják be hulladékaikat: 

o kizárólag nem veszélyes besorolási tételek: további vizsgálat nélkül nem 
veszélyesnek tekintett hulladék; 

o kizárólag veszélyes besorolási tételek: további vizsgálat nélkül veszélyesnek 
tekintett hulladék; 

o párhuzamos besorolási tételek: veszélyesnek vagy nem veszélyesnek egyaránt 
minősíthető hulladék, amely esetében további vizsgálat szükséges. E célból 
a hulladékbirtokosoknak meg kell határozniuk, hogy a hulladék rendelkezik-e 
a hulladékokról szóló keretirányelvben meghatározott egy vagy több veszélyes 
tulajdonsággal, illetve tartalmaz-e bizonyos, a környezetben tartósan megmaradó 
szerves szennyező anyagokat a határozatban meghatározott küszöbértékek feletti 
mennyiségben. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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6. ábra. A hulladék veszélyesként vagy nem veszélyesként történő 
besorolása 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság „Technikai útmutatás a hulladékok osztályozásához” című 
közleménye alapján. 

33 A Bizottság által finanszírozott, a veszélyes hulladékok tagállamokban történő 
kezeléséről szóló 2017. évi jelentés szerint a veszélyes hulladékok osztályozása jelenti 
az egyik fő kihívást, amellyel a tagállamok az ilyen hulladékok kezelése során 
szembesülnek. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a tagállamok és a 
hulladékbirtokosok számára problémát jelent az európai hulladékjegyzék17 
alkalmazása, de részben annak is, hogy a vegyi anyagokra és a hulladékokra vonatkozó 
uniós jogszabályok eltérően határozzák meg a veszélyes hulladék fogalmát18. 

34 Az európai hulladékjegyzékben szereplő bejegyzések közel fele párhuzamos 
besorolási tétel19. A hulladékbirtokosoknak gyakran nehézséget okoz annak értékelése, 
hogy hulladékuk veszélyes-e vagy sem, mivel ehhez ismerniük kell annak kémiai 

                                                      
17 BiPRO: Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

18 Közlemény a körforgásos gazdaságról szóló csomag végrehajtásáról: a vegyi anyagokkal,  
a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok 
kezelésének lehetőségei, COM/2018/032. 

19 A Bizottság közleménye: „Technikai útmutatás a hulladékok osztályozásához”, 
2018/C 124/01. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&rid=1
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1516190964382&uri=COM:2018:32:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2018:124:TOC
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összetételét, ez az információ pedig nem mindig áll rendelkezésre. Emiatt ugyanazt  
a hulladékot a különböző tagállamok és hulladékbirtokosok eltérően értelmezhetik20. 
Például a katódsugárcsövekben használt tölcsérüveget néhány tagállam veszélyes 
hulladéknak minősíti és ilyenként kezeli, míg mások azt nem tekintik veszélyes 
hulladéknak21. 2018-ban a Bizottság e kérdések tisztázása érdekében technikai 
iránymutatást tett közzé a hulladék osztályozására vonatkozóan. 

35 Lítium-ion akkumulátorokat számos termékben használnak, például játékokban, 
laptopokban, mobiltelefonokban és elektromos járművekben. Egy nemrégiben készült 
tanulmány becslése szerint az Unióban az elhasználódott lítium-ion akkumulátorok 
mennyisége 2030-tól elérheti az évi mintegy 0,2 millió tonnát22. Az Egyesült 
Államokban ezek az akkumulátorok veszélyes hulladéknak minősülnek23. Az európai 
hulladékjegyzékben nincs külön kód a lítiumion-akkumulátorokra: a hulladékbirtokosok 
csupán az „egyéb elemek és akkumulátorok” általános kódot használhatják, amely 
„kizárólag nem veszélyes” besorolású. 

36 A vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályok fontos szerepet játszanak  
a hulladékok osztályozásában. A hulladékokról szóló keretirányelv szerint veszélyesnek 
minősülő hulladékok meghatározó tulajdonságai többnyire összhangban vannak az 
Unióban a veszélyes anyagok azonosítására használt veszélyességi osztályokkal, 
amelyeket az osztályozási, címkézési és csomagolási rendelet (CLP-rendelet) ír elő. 

37 Az Unióban a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról szóló rendelet (REACH-rendelet) azonosítja a különös aggodalomra okot 
adó vegyi anyagokat és korlátozza azok használatát. Amint a 4. háttérmagyarázatban 
bemutatjuk, ez a rendelet három veszélyességi tulajdonság alapján határozza meg 
ezeket az anyagokat. Mivel a CLP-rendelet nem tartalmazza mindezeket a 
tulajdonságokat, azokat a hulladék veszélyesként való besorolásakor nem veszik 
figyelembe. Ezért előfordulhat, hogy nem minősülnek veszélyes hulladéknak egyes 

                                                      
20 BiPRO: Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

21 WEEE Forum, Impact of glass from cathode ray tubes in achieving the WEEE recycling and 
recovery targets, 2018. 

22 Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Recycling of Lithium-Ion 
Batteries: Opportunities and Challenges for Mechanical and Plant Engineering, 2021. 

23 Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének weboldala a használt lítium-ion 
akkumulátorokról. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
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olyan mérgező anyagokat tartalmazó hulladékok, amelyek felhalmozódnak és hosszú 
időn át megmaradnak a környezetben és az emberi testben, vagy amelyek megzavarják 
az emberi hormonok működését. A Bizottság jelenleg mérlegeli, hogy javasolja e 
veszélyes tulajdonságok felvételét a CLP-rendeletbe24. Ezt követően a Bizottságnak a 
hulladékokról szóló keretirányelvet is naprakésszé kellene tennie, hogy e tulajdonságok 
alkalmazhatóvá váljanak a hulladékok osztályozása során. 

4. háttérmagyarázat 

Különös aggodalomra okot adó anyagok 

A vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályok különös aggodalomra okot adó 
anyagként határozzák meg azokat az anyagokat, amelyek súlyos és gyakran 
visszafordíthatatlan hatást gyakorolhatnak az emberi egészségre és a környezetre. 
Jelenleg 224 ilyen anyagot tartanak nyilván25. A különös aggodalomra okot adó 
anyagok a következő veszélyes tulajdonságokkal rendelkezhetnek26: 

o karcinogén, mutagén vagy reprodukciós toxicitású: például néhány 
ftalát, amelyet lágyítószerként használnak padlóburkolókban, 
tetőburkolatokban, huzalokban és táskákhoz használt műbőrökben; 

o a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) és a nagyon perzisztens 
és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagok: például az épületek 
hőszigetelésére és csomagolásra szolgáló, illetve elektronikai 
eszközökhöz, matracokhoz, autóülésekhez vagy függönyökhöz 
felhasznált polisztirol termékekben alkalmazott brómozott 
gyulladásgátló anyagok; 

o a fentiekkel egyenértékű aggodalomra okot adó egyéb anyagok: köztük 
az endokrin károsító vegyi anyagok, például egyes biszfenolok. 
A biszfenol A olyan ipari vegyi anyag, amelyet a számos fogyasztási 
cikkhez felhasznált polikarbonát (egy kemény, tiszta műanyag) 
előállítása során alkalmaznak. 

  

                                                      
24 „A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia a toxikus anyagoktól mentes 

környezetért”, COM(2020) 667. 

25 Az Európai Vegyianyag-ügynökség honlapja a különös aggodalomra okot adó anyagként 
történő engedélyezésre jelölt anyagok jegyzékéről. 

26 Az Európai Vegyianyag-ügynökség weboldala a különös aggodalomra okot adó anyagokról. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM%3A2020%3A667%3AFIN
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/en/substances-of-very-high-concern-identification-explained
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A veszélyes hulladék keletkezésének 
megelőzése az Unióban 

Az uniós törekvések ellenére egyre több veszélyes hulladék 
keletkezik 

38 A veszélyes hulladék kezelésének legjobb módja az ilyen hulladékok
keletkezésének megelőzése. A hulladékokkal kapcsolatos uniós jogszabályoknak már  
az 1990-es évek eleje óta célja a megelőzés előtérbe helyezése a veszélyes hulladékok 
kezelésével szemben27. 2008-ban a hulladékokról szóló keretirányelv ezt a célkitűzést 
a hulladékhierarchia elve formájában rögzítette az uniós jogszabályokban 
(lásd: 7. ábra). 

7. ábra. A hulladékhierarchia elve

Forrás: Európai Számvevőszék, a hulladékokról szóló keretirányelv alapján. 

39 Az elmúlt évtizedben egyre fontosabbá vált a veszélyes hulladékok megelőzése:
amint az 5. ábra szemlélteti, ez a Bizottság által bevezetett különböző szakpolitikai és 
jogalkotási kezdeményezésekben is tükröződik. E kezdeményezések ellenére 
folyamatosan nő az Unióban keletkező veszélyes hulladékok mennyisége 
(lásd: 8. ábra). 

27 A hulladékokról szóló 91/156/EGK tanácsi irányelv 3. cikke. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex:31991L0156
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8. ábra. A tagállamokban keletkező veszélyes hulladék 2018-ban
(2004-hez képest)

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján. 
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40 2013 óta a tagállamoknak hulladékmegelőzési programokat kell kidolgozniuk28,
amelyeknek tartalmazniuk kell az anyagokban és termékekben előforduló veszélyes 
anyagok csökkentésére irányuló intézkedéseket is. 2016-ban az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség megvizsgálta ezeket a programokat, és arra a 
következtetésre jutott, hogy azok a legtöbb esetben nem tartalmaznak sem ilyen 
intézkedéseket, sem pedig a veszélyes hulladék keletkezésének csökkentésére 
vonatkozó konkrét célokat29. Az Ügynökség megjegyezte: „úgy tűnik, hogy a veszélyes 
hulladékok keletkezésének megelőzése kisebb prioritást élvez, mint a 
hulladékkezeléssel kapcsolatos szempontok, és csak csekély pénzügyi támogatásban 
részesül”30. 

A gazdasági szereplők megelőzhetik a veszélyes hulladék 
keletkezését, ha változtatnak termékeik kialakításán és 
előállításán 

41 Az Unióban a veszélyes hulladékok 96%-át a gazdasági szereplők termelik (lásd:
1. ábra). Ők a veszélyes hulladék keletkezését a környezettudatos terméktervezés
(ökotervezés) révén, vagyis a lehető legkisebb környezeti hatással járó, fenntartható
termékek gyártásával előzhetik meg. A Bizottság szerint a termékek által kifejtett
környezeti hatást több mint 80%-ban a tervezési szakaszban hozott döntések
határozzák meg31.

42 2022 márciusában a Bizottság javaslatot tett32 a környezettudatos tervezésről
szóló irányelv módosítására. A gazdasági szereplőknek eszerint tájékoztatniuk kell majd 
a kezelőlétesítményeket arról, ha termékeik aggodalomra okot adó anyagokat 
tartalmaznak, valamint azok újrafeldolgozásának vagy ártalmatlanításának módjáról. 
Ezeket az információkat a 2024-től alkalmazandó ún. digitális termékútlevelek 
tartalmaznák (lásd: 9. ábra). A Bizottság szerint ez ösztönözni fogja a fogyasztókat arra, 

28 A hulladékokról szóló keretirányelv 29. cikke. 

29 Európai Környezetvédelmi Ügynökség: Prevention of hazardous waste in Europe – the status 
in 2015, 2016. 

30 Európai Környezetvédelmi Ügynökség, Hírek: European hazardous waste management 
improving, but its prevention needs attention, 2016. 

31 Közlemény a fenntartható termékek normává tételéről, COM/2022/140. 

32 Javaslat: Rendelet a fenntartható termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó 
követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról, COM/2022/142. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0140&qid=1649112555090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM%3A2022%3A0142%3AFIN
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hogy fenntarthatóbb döntéseket hozzanak, és ehhez a termékek tervezésekor a 
gazdasági szereplők is igazodni fognak. 

9. ábra. Azok a termékcsoportok, amelyek esetében a javaslat szerint
digitális útlevélre lesz szükség

Forrás: Európai Számvevőszék, a Digital Product Passport: sustainable and circular systems című 
dokumentum alapján. 

43 A gazdasági szereplők úgy is megakadályozhatják a veszélyes hulladék
keletkezését, hogy kevesebb veszélyes anyagot használnak a termékeikben. 2020-ban 
a Bizottság javasolta, hogy csökkenteni kellene a különös aggodalomra okot adó 
anyagok jelenlétét a termékekben33, mégpedig azáltal, hogy korlátozná a leginkább 
káros anyagok némelyikének használatát az Unióban34. 

33 „A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia a toxikus anyagoktól mentes 
környezetért”, COM/2020/667. 

34 Restrictions Roadmap under the Chemicals Strategy for Sustainability, SWD/2022/128. 

Textíliák

Bútorok

AcélCement

Vegyi anyagok

Ipari, illetve 
elektromos 

gépjárművekben 
használt elemek és 

akkumulátorok

Elektronikai ágazat
(ezen belül fogyasztói 

elektronika)

Egy termékcsoportot még
ki kell választani

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-digipass
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49734/attachments/1/translations/en/renditions/native
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44 A gazdasági szereplők úgy is csökkenthetik a megtermelt veszélyes hulladék
mennyiségét, ha felülvizsgálják gyártási folyamataikat. 2022 márciusában a Bizottság 
javaslatot tett az ipari kibocsátásokról szóló irányelv módosítására. A javaslat 
értelmében az ipari létesítményeknek (beleértve a bányászati és akkumulátor-
előállítási ágazatot is) intézkedéseket kell hozniuk azzal a céllal, hogy minél több 
veszélyes anyagot váltsanak ki az előállítási folyamatban, és minél több hulladék 
keletkezését akadályozzák meg. 

45 Ugyanakkor beletelik némi időbe, míg mindezeknek az intézkedéseknek láthatóvá
válik a teljes hatása. Egyes, veszélyes hulladékok keletkezésével járó termékeknek 
(pl. járművek, épületek, bútorok, elektromos berendezések) hosszú lehet az 
élettartama, ezért a most hozott intézkedések – például bizonyos veszélyes anyagok 
használatának korlátozása – hatásai esetükben csak közép-, illetve hosszú távon 
mutatkoznak majd meg, amikor végül azok hulladékká válnak. A Bizottság becslése 
szerint például a 2005 előtt35 épített, potenciálisan azbesztet tartalmazó épületeknek 
csak mintegy 25%-át bontják le 2050-ig36. 

Segít a veszélyes hulladék keletkezésének megelőzésében, ha 
a szennyezőknek felelősséget kell viselniük saját hulladékaikért 

46 A „szennyező fizet” elve a gyakorlatban azt jelenti, hogy az általa okozott
szennyezés költségeit a szennyezőnek kell állnia, beleértve a szennyezés 
megelőzésének, megfékezésének és felszámolásának költségeit, valamint a 
társadalomra háruló költségeket is. Az Unió előírja, hogy a hulladékgazdálkodás 
költségeit a hulladéktermelőknek vagy a hulladékbirtokosoknak kell viselniük. Arról, 
hogy a hulladékgazdálkodás költségeit a hulladékbirtokos vagy (részben vagy 
egészben) a hulladékká vált termék gyártója viseli-e, a tagállamok döntenek. Ez utóbbi 
konstrukciót nevezzük „kiterjesztett gyártói felelősségnek”. Uniós szinten egyes 
veszélyes hulladékáramokra kiterjesztett gyártói felelősség vonatkozik az uniós 
jogszabályok (pl. elektromos és elektronikai berendezések hulladéka vagy 
elhasználódott járművek), illetve a nemzeti jogszabályok és az iparral kötött 
megállapodások (pl. hulladékolajok vagy növényvédő szerek) értelmében37. 

35 Bizottság: News Release on the ban of asbestos as of 1 January 2005. 

36 A Számvevőszék számításai az „Európai épületkorszerűsítési program – épületeink 
környezetbarátabbá tétele, munkahelyteremtés, javuló életminőség” című bizottsági 
közlemény (COM/2020/662) alapján. 

37 Deloitte, Development of Guidance on Extended Producer Responsibility, 2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://environment.ec.europa.eu/document/download/5ac2e9d9-ab98-4850-aa55-e5a392cdf304_hu?filename=COM_2022_156_1_hu_ACT_part1_v10.pdf
https://cordis.europa.eu/article/id/13445-commission-extends-ban-on-asbestos-products-in-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0662
https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
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47 A közelmúltban beszámoltunk38 arról, hogy a kiterjesztett gyártói felelősség arra
ösztönzi a gyártókat, hogy zöldebb termékeket fejlesszenek ki, amelyekkel elkerülhető 
a felesleges hulladék. A tudományos tanulmányok39 és a szakpolitikai áttekintések40 
szintén megemlítik a kiterjesztett gyártói felelősség pozitív hozzájárulását a 
hulladékcsökkentéshez. Jelentésünk azonban rámutatott, hogy bár a polgárokra és a 
vállalkozásokra kivetett díjaknak arányosaknak kell lenniük a keletkező hulladékkal és 
teljes mértékben figyelembe kell venniük az okozott környezeti károkat, a bizonyítékok 
arra mutatnak, hogy a környezeti externáliák csak korlátozott mértékben kerülnek 
internalizálásra ezekben a díjakban. A Bizottság a 2021. évi uniós szennyezőanyag-
mentességi cselekvési terv keretében 2024-ben tervezi kezelni a „szennyező fizet” elv 
alkalmazásával kapcsolatos hiányosságokat. 

38 12/2021. sz. különjelentés: „A „szennyező fizet” elv alkalmazása következetlen az Unió 
környezetvédelmi politikáiban és fellépésében.” 

39 Pouikli K., Concretising the role of extended producer responsibility in European Union waste 
law and policy through the lens of the circular economy, 2020. 

40 OECD, Extended Producer Responsibility Updated Guidance for Efficient Waste 
Management, 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
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A veszélyes hulladék kezelése az 
Unióban 

A hulladékhierarchia alkalmazása a veszélyes hulladékok 
kezelése során  

48 2008 óta a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a veszélyes hulladékokat a
hulladékhierarchiával összhangban kezeljék (lásd: 7. ábra). A veszélyes hulladékot 
lehetőleg újrahasználatra, illetve ha ez nem lehetséges, újrafeldolgozásra kell 
előkészíteni. A nem újrafeldolgozható hulladékrészeket energiatermeléssel történő 
elégetéssel kell hasznosítani. Végső megoldásként a veszélyes hulladékot 
ártalmatlanítani kell41. 

49 Az Unióban keletkező veszélyes hulladékok kezelésének teljes körű áttekintése
segíthetné a Bizottságot és a tagállamokat annak értékelésében, hogy mennyire 
alkalmazzák a hulladékhierarchiát. Ilyen áttekintés azonban nem érhető el, mégpedig 
az Unióban keletkezett és kezelt veszélyes hulladék mennyiségében mutatkozó 
eltérések miatt. 2018-ban az Unió mintegy 102 millió tonna veszélyes hulladékot 
termelt (lásd: 12. bekezdés), míg a kezelt veszélyes hulladék teljes mennyisége 
82 millió tonna volt42, ami 20 millió tonna (19%) eltérést jelent. Ugyanebben az évben 
3,6 millió tonna veszélyes hulladékot importáltak az Unióba, és 0,7 millió tonnát 
exportáltak kezelés céljából az Unión kívülre43. E behozatalok és kivitelek 
figyelembevételével az adatlefedettségi rés 22 millió tonnára (21%) nő. A rés 
tagállamonként nagymértékben eltérhet: Bulgária, Észtország és Görögország 
esetében például 1% körül mozog, míg Csehországban, Szlovákiában, Ausztriában és 
Litvániában meghaladja az 50%-ot (lásd: 10. ábra). 

41 A hulladékokról szóló keretirányelv 4. cikke. 

42 Az Eurostat hulladékkezelésre vonatkozó adatai. 

43 Az Eurostat hulladékszállításra vonatkozó adatai. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638385/default/table?lang=hu
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=hu
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10. ábra. A veszélyes hulladékok keletkezése és kezelése közötti 
adatlefedettségi rés (2018) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat hulladékkeletkezésre, -kezelésre és -szállításra vonatkozó 
adatai alapján. 

50 A keletkező és a kezelt veszélyeshulladék-mennyiség közötti különbség különböző 
okokra vezethető vissza44: egy adott időszakban keletkezett hulladékról egy másik 
időszakban kezelt hulladékként számolhatnak be, hiányosak lehetnek a behozatalra és 
kivitelre vonatkozó információk, illetve az is előfordulhat, hogy a veszélyes hulladékot 
jogellenesen ártalmatlanítják. A rés hátterében állhatnak a veszélyes hulladékok 
keletkezése és kezelése közötti eltérő adatszolgáltatási módszerek is. Előfordulhat 
például, hogy a keletkezett – mind veszélyes, mind nem veszélyes elemeket tartalmazó 
– hulladékot 100%-ban veszélyes hulladékként számítják be, ám ténylegesen csak a 
veszélyes elemek kerülnek kezelésre (példáért lásd: 11. ábra). A Bizottság becsült 

                                                      
44 BiPRO: Support to Member States in improving hazardous waste management based on 

assessment of Member States’ performance, 2015. 
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Különbség: 
22 millió tonna

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=hu
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=hu
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=hu
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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adatokon alapuló kísérleti hulladékelszámolások kidolgozása révén kívánja tisztázni 
a keletkező és a kezelt veszélyes hulladék mennyiségek közötti eltéréseket45. 

11. ábra. A különböző adatszolgáltatási módszerek miatti eltérések
az elhasználódott járművek esetében (példa)

Forrás: Európai Számvevőszék, az elhasználódott járművekből származó veszélyes hulladékok 
keletkezésére és kezelésére vonatkozó, 2018. évi Eurostat-adatok alapján. 

51 Ami a hulladékhierarchia alkalmazását illeti, a rendelkezésre álló adatok azt
mutatják, hogy 2018-ban – 2010-hez, vagyis ahhoz az évhez hasonlóan, amikor a 
hulladék újrafeldolgozására vonatkozó adatok elérhetővé váltak – az Unióban kezelt 
veszélyes hulladékok több mint felét még mindig lerakókban helyezték el, az 
újrafelhasználás szintje a nullához közelített (lásd: 52. bekezdés), és csak 45%-ban 
dolgozták fel vagy nyerték vissza azokat (lásd: 12. ábra). Pedig az Unió időközben 
számos intézkedést hozott annak érdekében, hogy a veszélyes hulladék kiemeltebb 
pozíciót kapjon a hulladékhierarchiában (lásd: 39. bekezdés). 2009-ben a Bizottság 
becslése szerint az Unióban keletkező veszélyes hulladék 97%-a volt újrafeldolgozható 
vagy visszanyerhető46. 

45 A Bizottság előadása az ENSZ-EGB/OECD szemináriumán a környezeti-gazdasági 
számlarendszer végrehajtásáról: Introduction to waste accounts and possible integration 
with other SEEA, 2021. 

46 Villanueva A. és tsai, Study on the selection of waste streams for end-of-waste assessment, 
2010. 

Keletkezett hulladék:
7 millió tonna
(minden elhasználódott gépjármű)

Kezelt hulladék:
1,7 millió tonna*

(csak a hulladékká vált gépjárművek 
veszélyes hulladéknak minősülő elemei)

Különbség

* újrafeldolgozás, energetikai hasznosítás vagy ártalmatlanítás útján

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=hu
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT/default/table?lang=hu&category=env.env_was.env_wasgt
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC58206/reqno_jrc58206_jrc58206.pdf.pdf
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12. ábra. Az Unióban 2010 és 2018 között nem történt látható változás
a hulladékhierarchia veszélyes hulladékokra való alkalmazásában

Megjegyzés: Az újrahasználatra való előkészítés tekintetében nem állnak rendelkezésre adatok. 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó adatai alapján. 

A legtöbb veszélyes hulladék nem alkalmas az újrafelhasználásra való 
előkészítésre 

52 A veszélyes hulladék kezelésének előnyben részesített módja az újrahasználatra

való előkészítés. Ez azt jelenti, hogy a kidobott termékek „ellenőrzés, tisztítás vagy 
javítás” után bármilyen egyéb előkezelés nélkül újra felhasználhatók47. Uniós szinten 
nem állnak rendelkezésre szisztematikus adatok arra vonatkozóan, hogy mennyi 
veszélyes hulladékot készítenek elő újrahasználatra. A Bizottság szerint nagyon 
korlátozott mennyiségről lehet szó, mivel a legtöbb veszélyeshulladék-áram esetében 
nincsen egyértelmű lehetőség az újrahasználatra, főként azért, mert ezek ipari 
folyamatok maradványtermékei. 

47 A hulladékokról szóló keretirányelv 3. cikke. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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Az Unió nehézségekkel küzd a veszélyes hulladék újrafeldolgozásának 
fokozása terén 

53 A veszélyes hulladékok kezelésére a másodikként kiemelt lehetőség az
újrafeldolgozás. Amint a 12. ábra mutatja, 2018-ban az Unióban kezelt veszélyes 
hulladék 34%-a került újrafeldolgozásra. Ez valamivel kevesebb, mint 2010-ben, amikor 
az újrafeldolgozás aránya 36% volt. 

54 A tagállamok újrafeldolgozással kapcsolatos teljesítményét a rendelkezésre álló
adatok alapján csak részben lehet értékelni. Az adatok azt mutatják meg, hogy a 
tagállamok mennyi veszélyes hulladékot dolgoznak fel újra a saját területükön, azt 
azonban nem jelzik, hogy milyen arányban történik újrafeldolgozás külföldön. Amint 
a III. melléklet mutatja, 2018-ban Görögország (91%) és Horvátország (84%) 
hasznosította újra a keletkezett vagy importált veszélyes hulladékainak legnagyobb 
részét az ország területén, őket Dánia és Lengyelország (79%) követte. Más országok – 
például Bulgária és Írország – veszélyes hulladékaiknak csak 2%-át hasznosítják újra 
saját területükön, Málta pedig semennyit sem. Málta veszélyes hulladékainak nagy 
részét exportálja, amelynek 75%-át újrafeldolgozzák vagy energiatermeléssel történő 
elégetéssel hasznosítják. 

55 Az Unió az újrafeldolgozási célértékek meghatározásával befolyásolhatja, hogy
mennyi veszélyes hulladék kerül újrafeldolgozásra. Amint az 5. háttérmagyarázat 
bemutatja, az Unió eddig három, részben veszélyes hulladékáramra (elektromos és 
elektronikai berendezések hulladéka, elemek/akkumulátorok és elhasználódott 
járművek) vonatkozóan állapított meg célértékeket. Ez volt a három legnagyobb 
arányban újrafeldolgozott veszélyes hulladékáram az Unióban: 2018-ban az 
újrafeldolgozási arány a veszélyes összetevők tekintetében meghaladta a 90%-ot48. 

48 Az Eurostat 2018. évi uniós szintű adatai a veszélyeshulladék-áramok újrafeldolgozásáról. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638428/default/table?lang=hu
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5. háttérmagyarázat 

A részben veszélyes hulladékáramokra vonatkozó uniós 
újrafeldolgozási célértékek 

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai49 esetében a tagállamok: 

o 2018 óta kötelesek betartani a (berendezések típusától függően)  
55–80%-os minimális újrafeldolgozási célértéket. 

Az elemek és akkumulátorok50 esetében a tagállamok: 

o 2011 óta a savas ólomelemek és -akkumulátorok esetében az átlagos 
tömeget tekintve 65%-os, a nikkel-kadmium elemek és akkumulátorok 
esetében az átlagos tömeget tekintve 75%-os, az egyéb hulladékelemek 
és -akkumulátorok esetében pedig az átlagos tömeget tekintve 50%-os 
újrafeldolgozási arányt kötelesek elérni. 2020-ban a Bizottság javasolta  
e célértékek növelését51. 

Az elhasználódott járművek52 esetében a tagállamok 2015 óta évente a járművek 
átlagos tömegét tekintve 85%-os minimális újrafeldolgozási célértéket kötelesek 
teljesíteni. 

                                                      
49 2012/19/EU irányelv az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól. 

50 2006/66/EK irányelv az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -
akkumulátorokról. 

51 Javaslat: Rendelet az elemekről és a hulladékelemekről, COM/2020/798. 

52 2000/53/EK irányelv az elhasználódott járművekről. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
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56 2009-ben a Bizottság további olyan veszélyeshulladék-áramokat határozott meg, 
amelyek esetében több újrafeldolgozásra lenne lehetőség: ilyenek az építési és bontási 
ásványi hulladékok, az égetési hulladékok, valamint kétféle vegyi hulladék 
(hulladékolajok és oldószerek)53. Ezekre a hulladékáramokra az Unió mindeddig nem 
vezetett be újrafeldolgozási célértékeket. Azok újrafeldolgozását továbbá az is 
akadályozza, hogy nincsenek egyértelmű szabályok arra vonatkozóan, hogy az 
újrafeldolgozás eredményeképpen kapott termék milyen esetben minősül hulladék 
helyett piacképes terméknek54, ami korlátozza a hulladékkezelők piaci lehetőségeit 
az Unióban55. 

57 Vannak olyan veszélyeshulladék-áramok is, amelyeket jelenleg műszakilag 
lehetetlen nagy mennyiségben vagy gazdaságilag életképes módon újrafeldolgozni 
(ilyenek a veszélyes anyagokkal szennyezett üvegek, például a fénycsövek56). Az Unió – 
különösen a Horizont 2020 és a LIFE program keretében – beruházott ugyan az ilyen 
technológiák fejlesztésébe, de azokat még nem alkalmazzák ipari léptékben. 

58 Egyéb veszélyeshulladék-áramok, például a környezetben tartósan megmaradó 
szerves szennyező anyagokkal és nehézfémekkel szennyezett műanyaghulladékok és 
textilanyagok esetében az újrafeldolgozáshoz a hulladékkezelőknek dekontaminálniuk 
kell azokat, azaz el kell távolítaniuk belőlük a veszélyes anyagokat. A közelmúltban 
több tanulmány is kimutatta, hogy a szennyeződésmentesítés ellenére az 
újrahasznosított anyagokban – köztük papírban, műanyagban, gumiban és textíliákban 
– számos veszélyes anyagot találtak, köztük az uniós jogszabályok által már 
fokozatosan kivezetett anyagokat is57. Ennek elsősorban az az oka, hogy az 
újrahasznosítók nem rendelkeznek kellő információval az általuk kezelt hulladék kémiai 

                                                      
53 Delgado L. és tsai: End-of-waste criteria, 2009. 

54 Közlemény a körforgásos gazdaságról szóló csomag végrehajtásáról: a vegyi anyagokkal, 
a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok 
kezelésének lehetőségei, COM/2018/032. 

55 A Hazardous Waste Europe véleménye „A hulladékgazdálkodás környezeti hatásai – 
a hulladékokra vonatkozó uniós keretszabályozás felülvizsgálata” című kezdeményezésről, 
2022. 

56 Meng W. és tsai: The recycling of leaded glass in cathode ray tubes (CRT), 2016. 

57 Chemsec, What goes around – Enabling the circular economy by removing chemical 
roadblocks, 2021; Arnika, Toxic Loophole: Recycling Hazardous Waste into New Products, 
2018. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC53238
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=COM:2018:32:FIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework/F2888110_hu
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_hu
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_hu
https://www.researchgate.net/publication/301745432_The_Recycling_of_Leaded_Glass_in_Cathode_Ray_Tube_CRT
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
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összetételéről58, ezért nem tudnak megfelelő szennyeződésmentesítést végezni. 
A Bizottság szerint ez emellett a nem megfelelő hulladékgazdálkodási gyakorlatokkal, 
a rendelkezésre álló hulladékválogatási és szennyeződésmentesítési technológiák 
korlátaival, illetve az Unión kívül, kevésbé szigorú normák szerint újrafeldolgozott 
importált anyagokkal is magyarázható. 

59 Ezek a problémák csökkentik az újrahasznosított anyagokba vetett bizalmat, és 
nagymértékben akadályozzák a veszélyes hulladékok újrafeldolgozását59. A Bizottság 
lépéseket tett a helyzet orvoslására60, így 2021 óta azoknak a vállalatoknak, amelyek 
olyan árucikkeket forgalmaznak az uniós piacon, amelyek 0,1%-nál nagyobb 
koncentrációban tartalmaznak különös aggodalomra okot adó anyagokat, egy 
nyilvános uniós nyilvántartás útján be kell jelenteniük az ezen árucikkekkel kapcsolatos 
információkat61. 2022 áprilisában iparági vezetők jelezték, hogy még mindig nem áll 
rendelkezésre kellő információ az ellátási láncuk vegyianyag-tartalmára és veszélyes 
tulajdonságaira vonatkozóan, és felkérték a Bizottságot, hogy valamennyi vegyi anyag 
tekintetében írja elő ezen információk megadását62. 

60 2025-től a tagállamoknak gondoskodniuk kell a háztartások által termelt 
veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtéséről63. Ez lehetőséget kínál a fogyasztási 
cikkekből (például elektromos és elektronikai berendezésekből vagy hordozható 
elemekből) származó veszélyes hulladékok újrafeldolgozási arányának növelésére. 

                                                      
58 BiPRO: Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

59 BiPRO: Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

60 A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia a toxikus anyagoktól mentes 
környezetért, COM/2020/667. 

61 SCIP adatbázis. 

62 Nyílt levél a Bizottsághoz az átláthatóságról, 2022. 

63 A hulladékokról szóló keretirányelv 20. cikke. 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/information_requirements_for_scip_notifications_en.pdf/db2cf898-5ee7-48fb-e5c8-4e6ce49ee9d2
https://chemsec.org/open-letter-to-the-commission-regarding-transparency/#:%7E:text=We%2C%20the%20signatories%20of%20this,chemical%20content%20and%20hazardous%20properties.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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Az elégetett veszélyes hulladék mintegy felét nem használják fel 
energiatermelésre 

61 2018-ban az energetikai hasznosítással elégetett hulladék fő típusai a szennyezett
fa, a vegyi hulladékok (elsősorban vegyi anyagok és használt oldószerek), valamint a 
hulladékválogatás során keletkező maradványok voltak. Ez utóbbi két kategória tette 
ki az energetikai hasznosítás nélkül elégetett veszélyes hulladék zömét is64. 

62 Amint a III. melléklet mutatja, 2018-ban az Unióban kezelt veszélyes hulladék
8%-át égették el energetikai hasznosítással, 6%-át pedig energetikai hasznosítás nélkül 
– ezek a számadatok közel azonosak a 2008. éviekkel. A tagállamok energetikai
hasznosítási teljesítményét – akár az újrafeldolgozás esetében – az adatok
rendelkezésre állása miatt csak a területük tekintetében lehet értékelni.

63 Nem kormányzati szervezetek rámutatnak, hogy a hulladékégetés negatív
hatásokkal jár: amellett, hogy szén-dioxid-intenzív energiaforrás, mérgező 
levegőszennyezést is okoz, és potenciálisan az újrafeldolgozástól von el hulladékot65. 
A hulladékgazdálkodási üzemeltetők ugyanakkor az energetikai hasznosítással való 
hulladékégetést alternatív energiaforrásnak tekintik a jelenlegi uniós energiaválsággal 
összefüggésben66. 2020-ban az Unióban megtermelt energia 4%-a eredt 
hulladékégetésből, míg a megújuló energia körülbelül a teljes termelés 41%-át, az 
atomenergia a 31%-át, a szilárd fosszilis tüzelőanyag a 15%-át, a földgáz a 7%-át és 
a nyersolaj a 3%-át tette ki67. 

64 A taxonómiai rendelet lehetőséget biztosíthat az égetési kapacitás további
fejlesztésére, mivel az összes „nem újrafeldolgozható” veszélyes hulladék égetését zöld 
beruházásként határozza meg (lásd: 31. bekezdés). 

65 Az új technológiák (pl. mesterséges intelligencia) a veszélyes hulladékok jobb
szétválogatásában is segíthetnek68, ezáltal – a veszélyes és nem veszélyes hulladékok 
közötti keresztszennyezések csökkentése révén – javulhat azok újrafeldolgozása is. 

64 Az Eurostat adatai a veszélyes hulladékok energetikai hasznosítással vagy anélkül történő 
égetéséről. 

65 ClientEarth, The environmental impacts of waste incineration, 2021. 

66 FEAD – Európai Hulladékgazdálkodási Szövetség.  

67 Az Eurostat adatai a primerenergia-termelésről, 2020. 

68 Európai Környezetvédelmi Ügynökség: Digital waste management, 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=hu
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=hu
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/stories/the-environmental-impacts-of-waste-incineration/
https://www.letsrecycle.com/news/waste-sector-can-ease-eus-energy-crisis-fead-says/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_C__custom_3638579/default/table?lang=hu
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/digital-waste-management
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Az új technológiáknak köszönhetően javulhat egyes kritikus nyersanyagok, így az 
elektromos és elektronikai berendezésekben található réz és nikkel hasznosítása is69, 
amellett a veszélyes összetevők kezelésére is előállhatnak új megoldásokkal70. 

A veszélyes hulladék mintegy fele még mindig a lerakóban végzi 

66 2018-ban az Unióban kezelt veszélyes hulladéknak mintegy felét
ártalmatlanították, holott ez a legkevésbé előnyben részesített kezelési lehetőség. 
Ennek a hulladéknak egy kis részét (mintegy 10%-át71) energetikai hasznosítás nélkül 
égették el (lásd: 62. bekezdés), a fennmaradó 90%-ot72 pedig felszíni lerakókban, 
illetve természetes mélyedésekben, a tengerfenéken vagy mesterséges tavakban 
helyezték el. 

67 A hulladékhierarchia elvével összhangban a veszélyes hulladék esetében az
ártalmatlanítást azon veszélyeshulladék-áramokra kell korlátozni, amelyek 
újrafeldolgozása vagy energetikai hasznosítása nem lehetséges: ilyen például a 
veszélyes hulladék elégetése során keletkező égési hulladék. Amint a 13. ábrából 
kiderül, 2008 óta 14 tagállamban tovább nőtt a felszíni lerakókban elhelyezett vagy 
más módon lerakott veszélyes hulladékok aránya. 

69 Sipka S., Towards circular e-waste management: How can digitalisation help?, 2021. 

70 Példa: a veszélyes anyagokkal szennyezett polivinil-klorid újrafeldolgozására irányuló uniós 
finanszírozású projekt: REMADYL. 

71 Az Eurostat adatai a veszélyes hulladékok ártalmatlanításáról – energetikai hasznosítás 
nélkül történő égetés. 

72 Az Eurostat adatai a veszélyes hulladékok ártalmatlanításáról – felszíni és egyéb lerakók. 

https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://www.remadyl.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=hu
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=hu
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638662/default/table?lang=hu
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13. ábra. A felszíni lerakóban elhelyezett vagy más módon lerakott 
veszélyes hulladék aránya 

 
Megjegyzés: Máltán és Luxemburgban nem volt felszíni lerakóban vagy más módon elhelyezett hulladék. 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat felszíni lerakókban elhelyezett és más módon 
ártalmatlanított veszélyes hulladékokra vonatkozó adatai alapján. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3532566/default/table?lang=hu
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68 Számos tagállam ártalmatlanítás céljából egy másik tagállamba vagy az Unión 
kívülre, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országaiba (lásd: III. melléklet) 
exportálja veszélyes hulladékait. 2018-ban a tagállamok által exportált 7,6 millió tonna 
veszélyes hulladék 22%-a került ártalmatlanításra. 2021-ben a Bizottság javasolta73 
valamennyi Unión belüli és kívüli ártalmatlanítási célú hulladékszállítás betiltását, 
kivéve azokat az eseteket, amikor a tagállamok bizonyítani tudják, hogy a hulladék 
területükön történő ártalmatlanítása műszakilag és gazdaságilag nem életképes. Ezt  
a javaslatot a Parlament és a Tanács jelenleg tárgyalja (lásd: 82. bekezdés). 

69 2030-tól a tagállamoknak korlátozniuk kell valamennyi újrafeldolgozásra alkalmas 
hulladék – beleértve a veszélyes hulladékot is – felszíni lerakóban való elhelyezését74. 

Szigorúbb szabályok alkalmazása a veszélyes hulladék 
kezelésére 

70 A veszélyes hulladékok kezelésére szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint az 
egyéb típusú hulladékok kezelésére (lásd: 23. bekezdés). Tanulmányok azt mutatják, 
hogy bár a tagállamok átültették ezeket a szigorúbb követelményeket a nemzeti jogba, 
azok alkalmazása során nehézségekbe ütköztek, különösen a veszélyes hulladékok 
nyomonkövethetősége és a keverési tilalom tekintetében75. A társjogalkotók 2018-
ban, a hulladékokról szóló keretirányelv legutóbbi módosítása során megerősítették 
ezeket a szabályokat. 

71 A tagállamoknak a keletkezéstől a végső kezelésig nyomon kell követniük a 
veszélyes hulladékokat. Elméletileg ezt a nyomon követést a veszélyes hulladékok 
keletkezésére, kezelésére és szállítására vonatkozó adatok felhasználásával lehetne 
elvégezni. A rendelkezésre álló adatok azonban nem biztosítják a 
nyomonkövethetőséget (lásd: 49–50. bekezdés). 

                                                      
73 A hulladékszállításról szóló rendelet módosítására irányuló javaslat ( COM/2021/709) 

11. cikke. 

74 A Bizottság honlapja a hulladék felszíni lerakókban történő elhelyezéséről. 

75 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017; BiPRO, Support to Member 
States in improving hazardous waste management based on assessment of Member States’ 
performance, 2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/landfill-waste_hu
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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72 A hulladékokról szóló keretirányelv nem határozza meg, hogyan kell biztosítani  
a nyomonkövethetőséget a veszélyes hulladék keletkezésétől a végső kezeléséig. Egy 
2017. évi jelentés76 rámutatott, hogy a veszélyes hulladékoknak az Unió régióiban való 
nyomonkövethetőségét akadályozta az ilyen hulladékok kezelésében részt vevő 
különböző gazdasági szereplők által bejelentett veszélyeshulladék-információk 
következetlensége és összeegyeztethetetlensége. 

73 A veszélyes hulladékok nyomonkövethetőségével kapcsolatos problémák 
(lásd: 71–72. bekezdés) orvoslása érdekében 2020 óta a tagállamoknak elektronikus 
nyilvántartásokat kell létrehozniuk a területükön keletkező és kezelt veszélyes 
hulladékokról. Az Unió emellett uniós szintű elektronikus nyilvántartást kíván 
létrehozni a hulladékszállításról, beleértve a veszélyes hulladékot is77. Jelen szakaszban 
nincsenek tervek arra nézve, hogy a nemzeti veszélyeshulladék-nyilvántartások és az 
Unió hulladékszállítási rendszere között információcserére legyen lehetőség. 

74 A különböző veszélyeshulladék-áramok keverése nyomán olyan újabb veszélyes 
anyagok is keletkezhetnek, amelyek eredetileg nem is voltak megtalálhatók 
a hulladékban. A veszélyes hulladék nem veszélyes hulladékkal való összekeverése 
nyomán az utóbbi is szennyeződhet és alkalmatlanná válhat az újrafeldolgozásra. 
A keverés nyomán fel is hígulhat a veszélyes hulladék. Az Unió 1991 óta tiltja a 
veszélyes hulladékok keverését78. 2017-ben egy uniós tanulmány79 megállapította, 
hogy a tagállamok kevés ellenőrzést végeznek a veszélyes hulladékok keverésével és 
hígításával kapcsolatban. 

Veszélyeshulladék-kereskedelem az Európai Unióban 

75 A veszélyes hulladékokra alkalmazott szigorúbb kezelési és biztonsági szabályok 
adminisztratív többletterheket és magasabb kezelési költségeket rónak a gazdasági 
szereplőkre. Egy 2013-ban a finomítók körében végzett felmérésen alapuló 

                                                      
76 BiPRO: Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

77 A hulladékszállításról szóló rendelet módosítására irányuló javaslat, COM/2021/709.  

78 91/689/EGK irányelv a veszélyes hulladékokról. 

79 BiPRO: Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0689-20081212
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
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tanulmány80 becslése szerint az összes veszélyes hulladék kezelésének mediánköltsége 
Európában 238 euró/tonna, míg a nem veszélyes hulladékok esetében ugyanez a 
költség 63 euró/tonna81. Ez felveti a veszélyes hulladékkal való kereskedés kockázatát, 
vagyis hogy a gazdasági szereplők nem jelentik be veszélyesként a keletkező 
hulladékot, hanem azt illegálisan lerakják az Unióban vagy jogellenesen átszállítják egy 
más uniós vagy Unión kívüli országba. Egy 2016. évi jelentés becslése szerint a 
veszélyes hulladékokat illegálisan ártalmatlanító vállalatok akár 400%-os 
költségmegtakarítást is elérhetnek. 

Nem veszélyesként bejelentett hulladék 

76 2021-ben a veszélyes hulladék nem veszélyesként történő bejelentése volt a
veszélyes anyagok kereskedelmének fő módszere az Unióban82. Ez többféleképpen is 
történhet: például a hulladék vegyi összetételére vonatkozó dokumentáció, a 
laboratóriumi elemzések vagy a be- és kirakodási nyilvántartások meghamisításával, 
illetve a veszélyes hulladékok szándékosan nem veszélyesként történő besorolásával83. 

77 A gazdasági szereplők emellett egyéb gyakorlatokat is alkalmaznak, hogy
elkerüljék a hulladék veszélyesnek nyilvánítását: ezek közé tartozik a hulladék nem 
veszélyes hulladékkal való összekeverése, a veszélyes anyagok koncentrációjának a 
hulladékban való hígítása oly módon, hogy a veszélyes tulajdonságokat többé ne 
lehessen ellenőrizni (lásd: 74. bekezdés), vagy a veszélyes hulladék használt cikként 
való besorolása. Az elektromos és elektronikai berendezésekből és a használt 
autóalkatrészekből származó hulladékot például gyakran használt áruként jelentik be, 
hogy azután nem biztonságos módon hasznosítsák újra, vagy illegálisan lerakják 

80 2013. évi felmérés az európai finomítók hulladéktermeléséről és -kezeléséről. 

81 A becsült költségeket az Eurostat 2013. évi átváltási árfolyamán számítottuk át 
USA-dollárról euróra. 

82 Europol, Environmental crime in the age if climate change, Threat assessment 2022. 

83 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/Rpt_17-12.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ert_bil_eur_a/default/table?lang=hu
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Environmental%20Crime%20in%20the%20Age%20of%20Climate%20Change%20-%20Public%20report_5.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
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valahol84. Egy bizottsági jelentés85 szerint 2017-ben 3,8 millió használt jármű tűnt el a 
legális piacról (lásd: 14. ábra). 

14. ábra. Ismeretlen sorsú gépjárművek az Unióban (2017)

Forrás: Európai Számvevőszék, az elhasználódott járművekről szóló irányelv 2021. évi bizottsági 
értékelése alapján. 

84 A Vámigazgatások Világszervezete (World Custom Organisation) cikke: Illegal waste 
trafficking: more data is key to getting a better grip on this trade, 2019; az ENSZ 
Környezetvédelmi Programja: Used vehicles and the environment, 2020. 

85 A Bizottság szolgálati munkadokumentuma: Evaluation of the directive on end-of-life 
vehicles, SWD(2021) 60. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
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Illegális lerakás 

78 A veszélyes hulladékok illegális lerakása széles körben elterjedt illegális
hulladékkereskedelmi gyakorlat86. A veszélyes hulladékot engedélyezett 
telephelyeken, de a jogi szabványoktól eltérő módon, továbbá építkezéseken, 
mezőgazdasági területeken, illetve engedély nélküli telephelyeken vagy kőbányákban 
lehet lerakodni87. Egy 2017. évi, a veszélyes hulladékokra összpontosító Interpol-
művelet nyomán kiderült, hogy az Európában illegálisan ártalmatlanított veszélyes 
hulladékok leggyakoribb típusai az építési és bontási hulladék, az autóiparból származó 
hulladékok (elhasználódott járművek, motorolaj és autóakkumulátorok), valamint a 
vegyi hulladékok (lejárt gyógyszerek, iszap, festékek, növényvédő szerek és cserzett 
bőr). A 6. háttérmagyarázat példát mutat be az illegális veszélyeshulladék-lerakásra. 

6. háttérmagyarázat

Veszélyes hulladékok illegális lerakása Olaszországban

Campania régióban az 1980-as évek vége óta illegálisan égettek és temettek el 
mérgező hulladékokat. Egy, a veszélyes hulladékok illegális olaszországi 
ártalmatlanításáról szóló tanulmány szerint 2012 januárja és 2013 augusztusa 
között 6034 mérgező tűzről számoltak be a régióban88. 

Miután a lakosság fokozódó egészségügyi problémái miatt a polgárok tiltakozásba 
kezdtek, az olasz kormány 2014-ben úgy döntött, hogy szigorítja az ilyen 
gyakorlatokra vonatkozó szankciókat. 2021-ben még mindig 1406 hulladéktüzet 
jelentettek be89. 

Illegális hulladékszállítás az Unión belül és kívül 

79 Amint a 15. ábra szemlélteti, az Unió veszélyes hulladékának egy kis részét
(2020-ban 8,2 millió tonnát) legálisan szállítanak át más tagállamokba (7,3 millió 
tonna), illetve az Unión kívülre, az OECD és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás 

86 Suvantola L. és tsai, Blocking the loopholes for illicit waste trafficking (Blockwaste), 2017. 

87 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

88 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

89 Olaszország Kormányának Belügyminisztériuma: Terra dei fuochi: diminuiti i roghi di rifiuti 
grazie all’incremento dei controlli, 2022. 

https://www.interpol.int/content/download/5165/file/Operation%2030%20Days%20of%20Action%20Key%20Findings.pdf
https://www.interpol.int/content/download/5165/file/Operation%2030%20Days%20of%20Action%20Key%20Findings.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ItSzdolm0Gt4D7iw9XdlohxqvRa81h5I/view?usp=sharingated%20report
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
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országaiba (0,9 millió tonna). A veszélyes hulladékok biztonságos kezeléséhez speciális 
kezelőlétesítményekre van szükség, amelyek adott esetben a származási országban 
nem állnak rendelkezésre. Előfordulhat az is, hogy más tagállamokban vagy az Unión 
kívül gazdaságosabb kezelési lehetőségek érhetők el. 

15. ábra. Veszélyes hulladékok legális szállítása Unión belüli és kívüli
országokba (2020)

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó adatai alapján. 
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1,1

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASSHIP__custom_3244393/default/table?lang=hu
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80 2020-ban az illegális szállítás által leginkább érintett veszélyeshulladék-áramok az
elektromos és elektronikai berendezések, az elhasználódott járművek és a veszélyes 
összetevőket tartalmazó műanyagok voltak90. Az OLAF becslései szerint az Unióba 
irányuló és az onnan érkező hulladékszállítások 30%-a illegális91. 
A 7. háttérmagyarázat példával is illusztrálja az illegális hulladékszállításról leírtakat.

7. háttérmagyarázat

Egy ellenőrzés kimutatta, hogyan szállítják a veszélyes hulladékot a 
feketepiacon 

A hulladékszállítási rendelet a hulladékokat két kategóriába sorolja: az 
úgynevezett „zöld listás” hulladékokra kevésbé szigorú, míg a „sárga listásakra” 
szigorúbb szállítási követelmények vonatkoznak. 

A hulladékszállításról szóló rendelet végrehajtásának hét tagállam és Norvégia 
legfőbb ellenőrző intézményei által 2012-ben végzett közös ellenőrzése92 
megállapította, hogy a veszélyes hulladékot gyakran „áruként” vagy „zöld listás” 
hulladékként importálják vagy exportálják, hogy elkerüljék a „sárga listás” 
hulladékokra alkalmazott szigorúbb eljárásokat. 

81 A hulladékkereskedelem jövedelmező. A becslések szerint csak a veszélyes
hulladékok kereskedelmének éves bevétele 1,5 milliárd és 1,8 milliárd euró között 
alakul93, ráadásul alacsony a szankciók kockázata94. Ritka a felderítés, a nyomozás és a 
vádemelés, a büntetés összege pedig alacsony95. 

90 A 2020. évi bázeli egyezmény nemzeti jelentéseinek számvevőszéki elemzése. 

91 Az OLAF 2021. évi tevékenységi jelentése. 

92 Nyolc nemzeti ellenőrzés alapján készült jelentés: Coordinated audit on the enforcement of 
the European Waste Shipment Regulation, 2012. 

93 Európai Környezetvédelmi Hivatal: Implement for Life – Crime and Punishment, 2020. 

94 04/2021. sz. áttekintés: „E-hulladék: uniós fellépések és fennálló kihívások”. 

95 Basel Institute on Governance, webinar-prezentáció: Illegal waste trade: what’s driving this 
multi-billion dollar transnational crime and what could stop it?, 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2020Reports/tabid/8989/Default.aspx
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://eeb.org/wp-content/uploads/2020/03/Crime-and-punishment-March-2020.pdf
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
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82 Az illegális kereskedelem az elmúlt évtizedben nőtt, és ez a tendencia várhatóan
folytatódni fog96, ahogy egyre nő a keletkező veszélyes hulladék mennyisége, 
szigorúbb szabályok lépnek hatályba annak kezelésére vonatkozóan, és nehezebbé 
válik az exportálása97. A Bizottság már tett lépéseket a probléma megoldása 
érdekében. 2021-ben javaslatot nyújtott be az ártalmatlanításra szánt veszélyes 
hulladékok szállításának betiltására, az Unión belüli szállítmányok ellenőrzésének 
javítására, valamint súlyosabb szankciók és bírságok kiszabására. A javaslatban az is 
szerepel, hogy a környezet büntetőjog általi védelméről szóló irányelv módosítása 
révén bűncselekménnyé kellene minősíteni a veszélyes hulladékok jogellenes 
gyűjtését, szállítását, hasznosítását és ártalmatlanítását. A Parlament és a Tanács 
2022 szeptemberében kezdte meg a két jogalkotási javaslatról szóló vitát. 

96 Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának honlapja a műanyagokról és a veszélyes 
hulladékokról. 

97 Obradović M. és tsai: Dumping and illegal transport of hazardous waste, danger of modern 
society, 2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
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Kihívások és lehetőségek 
83 A veszélyes hulladék számos szempontból veszélyt jelent az emberi egészségre és
a környezetre. Az ilyen hulladékok kezelése az Unióban korlátozó szabályozás hatálya 
alá tartozik, vagyis a többi hulladékhoz képest szigorúbb szabályok érvényesek rá. 
Az Unió kezdeményezéseket tett a veszélyes hulladékok kezelésének javítására, a 
jogszabályok megerősítésére, stratégiák kidolgozására és hulladékgazdálkodási 
projektek finanszírozására. A Bizottság számos kötelezettségszegési eljárást indított 
azon tagállamok ellen, amelyek nem ültették át az uniós követelményeket a nemzeti 
szabályokba (lásd: 22–31. bekezdés). 

84 A veszélyes hulladék mennyisége folyamatosan nő, és a jövőben ez a tendencia
várhatóan folytatódni fog. Az Unióban továbbra is számos feladat vár megoldásra 
a veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban: 

o az egyre növekvő mennyiségű veszélyes hulladék keletkezésének lehetőség
szerinti megelőzése;

o a veszélyes hulladékok osztályozásának javítása;

o a keletkező és kezelt veszélyes hulladék bejelentett mennyisége közötti különbség
tisztázása, valamint a nyomonkövethetőség biztosítása a keletkezéstől a végső
kezelésig;

o az ártalmatlanításra kerülő veszélyes hulladék mennyiségének csökkentése és
lehetőség szerint az újrafeldolgozás ösztönzése;

o a veszélyes hulladékok illegális kereskedelme elleni küzdelem.

85 A Bizottság lépéseket tett a veszélyes hulladékok osztályozásának javítása
érdekében, ami elengedhetetlen a megfelelő azonosításhoz és kezeléshez. 
A tagállamok és a hulladékbirtokosok számára azonban még mindig nehézséget jelent 
a veszélyes hulladékok következetes osztályozásának biztosítása. Ennek kezelésére  
a Bizottság például jobban egymáshoz igazíthatná a különböző vonatkozó uniós 
jogszabályokat (lásd: 32–37. bekezdés). 

86 A veszélyes hulladékok keletkezésének megelőzése rendkívül fontos feladat,
amely már az uniós jogszabályokban is prioritást élvez. A gazdasági szereplők 
környezetbarát tervezési gyakorlatok alkalmazásával és a veszélyes anyagok előállítási 
folyamatokban való felhasználásának csökkentésével korlátozhatják veszélyeshulladék-
termelésüket. A fogyasztók fenntarthatóbb döntéseket hozhatnának, ha több 
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információt kapnának a veszélyes anyagok jelenlétéről a termékekben. Ez pedig 
befolyásolná, hogyan tervezik meg a gazdasági szereplők a termékeiket, ezáltal 
kevesebb veszélyes hulladék keletkezését eredményezné. A Bizottság például fontolóra 
vehetné a digitális útlevelek használatának kiterjesztését több olyan termékre, 
amelyekből az életciklusuk végén veszélyes hulladék keletkezik. A „szennyező fizet” elv 
alkalmazásával kapcsolatos hiányosságok kezelése, amelyet a Bizottság a 2021. évi 
uniós szennyezőanyag-mentességi cselekvési terv keretében 2024-ben tervez 
végrehajtani, jó alkalmat kínálhat annak biztosítására, hogy a szennyezőket jobban 
felelősségre vonják hulladékaikért (lásd: 38–47. bekezdés). 

87 Az Unióban keletkezett, illetve kezelt veszélyes hulladék mennyisége között  
21%-os eltérés van, és a jelenlegi adatok nem elegendőek a veszélyes hulladékok 
nyomonkövethetőségének biztosításához. Ez azt mutatja, hogy szükség van a veszélyes 
hulladékokkal kapcsolatos adatok javítására. A Bizottság például fontolóra vehetné a 
tagállami elektronikus veszélyeshulladék-nyilvántartások működési 
minimumfeltételeinek meghatározását, és összehangolhatná azokat az európai 
hulladékszállítási nyilvántartással. Ezáltal jobban nyomon lehetne követni a veszélyes 
hulladékok útját a keletkezésüktől a végső kezelésükig (lásd: 48–50. és 70–73. 
bekezdés). 

88 A veszélyes hulladékokat a biztonsági követelményeknek megfelelő, külön e célra 
szolgáló kezelőlétesítményekben kell kezelni. Ezt továbbra is különböző nehézségek 
gátolják, például egyes gazdasági szereplők a veszélyes hulladékot más típusú 
hulladékkal keverik a kezelés során. Az uniós kezdeményezések ellenére a legtöbb 
veszélyes hulladék továbbra is lerakókban végzi ahelyett, hogy újrahasználatra 
előkészítenék, újrafeldolgoznák vagy hasznosítanák. A veszélyes hulladékok 
újrafeldolgozása sokat nyerhetne az új technológiák fejlesztéséből. A hulladékokból  
a kritikus nyersanyagok visszanyerését lehetővé tevő technológiák és kapacitások 
fejlesztése nemcsak szükséges, de az Unió stratégiai autonómiáját is támogatná. 
A taxonómiai rendelet lehetőséget nyújt arra, hogy több magánberuházást 
irányítsanak az újrafeldolgozási tevékenységekbe. Ez megoldást nyújthatna a jelenleg 
életképes módon még nem újrafeldolgozható veszélyes hulladék problémájára. 
Ezenkívül ha a tagállamok és a hulladékbirtokosok javítanák szennyeződésmentesítési 
és hulladékgazdálkodási gyakorlataikat, az új piaci lehetőségeket nyithatna meg az 
újrafeldolgozás eredményeképpen kapott anyagok felhasználása előtt (lásd: 51–69. és 
74. bekezdés). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
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89 Végezetül a veszélyes hulladékok kereskedelme és illegális lerakása továbbra is
jövedelmező vállalkozás, ahol kicsi a feltárás és szankcionálás kockázata. A veszélyes 
hulladékok jobb nyomon követését lehetővé tevő digitalizáció, valamint jobb 
visszatartó erejű szankciós mechanizmus révén korlátozni lehetne az illegális 
kereskedelem lehetőségeit. A veszélyes hulladékok illegális kereskedelmének 
korlátozásához a Bizottság 2021. évi javaslata is hozzájárulhat, amely teljes egészében 
megtiltaná az Unión belüli és azon kívüli ártalmatlanítási célú hulladékszállítást 
(lásd: 75–82. bekezdés). 

Az áttekintést 2022. december 14-i luxembourgi ülésén fogadta el a Joëlle Elvinger 
számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara. 

a Számvevőszék nevében 

Tony Murphy 
elnök 
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Mellékletek 

I. melléklet. A veszélyes hulladékokra alkalmazandó uniós
jogszabályok

Hulladékgazdálkodás 

o A hulladékokról szóló keretirányelv – 2008/98/EK irányelv

o Európai hulladékjegyzék – 2000/532/EK bizottsági határozat

Hulladékkezelési műveletek 

o Felszíni hulladéklerakók – 1999/31/EK irányelv

o A hulladékszállításról szóló rendelet – 1013/2006/EK rendelet

o A környezet büntetőjog általi védelme – 2008/99/EK irányelv

o Ipari kibocsátások (hulladékégetés és hulladékkezelés) – 2010/75/EU irányelv

o A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzése    
– 2012/18/EU irányelv

o Javaslat az ipari kibocsátásokról szóló irányelv felülvizsgálatára (2022)

o Javaslat a hulladékszállításról szóló új rendeletre (2021)

o Javaslat a környezet büntetőjog általi védelméről szóló irányelv felülvizsgálatára 
(2021)

Speciális hulladékáramok 

o Csomagolás és csomagolási hulladék – 94/62/EK irányelv

o PCB-k és PCT-k ártalmatlanítása – 96/59/EK irányelv

o Elhasználódott járművek – 2000/53/EK irányelv

o Elemek és akkumulátorok – 2006/66/EK irányelv

o Ásványinyersanyag-kitermelő iparból származó hulladék – 2006/21/EK irányelv

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0031-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0062-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0059-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0021-20090807
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o Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való
alkalmazásának korlátozása (RoHS) – 2011/65/EU irányelv

o Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai – 2012/19/EU irányelv

o Hajók újrafeldolgozása – 1257/2013/EU rendelet

o A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok – (EU)
2019/1021 rendelet

o Javaslat az elemekről és akkumulátorokról szóló új rendeletre (2020)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20221001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1257-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A52020PC0798


55 

II. melléklet. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
kötelezettségszegési eljárások

Az 1990 és 2022 közötti időszakban a Bizottság 216 kötelezettségszegési eljárást 
indított a tagállamokkal szemben, az alábbi táblázatban bemutatottak szerint. 
A táblázat nem tartalmazza az Egyesült Királysággal szemben ugyanebben az 
időszakban indított kötelezettségszegési eljárásokat. 

Ezek a kötelezettségszegési eljárások kifejezetten a veszélyes hulladékok, valamint a 
poliklórozott bifenilek (PCB-k) és a poliklórozott terfenilek (PCT-k) témáját érintették. 
A PCB-k és PCT-k a szintetikus vegyi anyagok egy csoportja, amelyeket elsősorban 
elektromos berendezésekben használnak. Bár a múltban széles körben használták 
ezeket az anyagokat, az általuk felvetett környezetvédelmi aggályok miatt használatuk 
1985 óta korlátozott az Unióban. 

Forrás: Európai Számvevőszék. 
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III. melléklet. A veszélyes hulladék kezelése 2018-ban

Az alábbi ábra bemutatja, hogyan kezelték a veszélyes hulladékot 2018-ban az Unióban 
és az egyes tagállamokban. Az ábra az egyes tagállamok és az Unió által exportált 
veszélyes hulladékok kezeléséről is közöl adatokat, de azok a korlátozott rendelkezésre 
állás miatt kevésbé részletesek. 

A tagállamban kezelt 
veszélyes hulladék

A tagállamon kívül kezelt 
veszélyes hulladék

A tagállamban kezelt, 
illetve kezelésre exportált
veszélyes hulladék
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Forrás: Európai Számvevőszék. 

Hasznosítás (Energetikai hasznosítás)
Újrafeldolgozás

Ártalmatlanítás (égetés)
Ártalmatlanítás (felszíni lerakóban történő elhelyezés és egyéb)

Újrafeldolgozás és hasznosítás

Ártalmatlanítás

Kezelés ismeretlen

Hasznosítás (egyéb)

A tagállamban 
kezelt

Kezelés céljából 
exportált

Veszélyes 
hulladék: 

Hulladékkezelés:

Kezelés ismeretlen
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Glosszárium 
(Energetikai) hasznosítás: Éghető hulladék felhasználása elégetéssel történő 
energiatermelésre, az így keletkező hő visszanyerésével. 

A „szennyező fizet” elve: Azt előíró elv, hogy a ténylegesen vagy valószínűsíthetően 
szennyezést okozó személyek viselik az e szennyezés megelőzésére, megfékezésére 
vagy orvoslására irányuló intézkedések költségeit. 

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok: Olyan vegyi 
anyagok, amelyek nem bomlanak le, nagy távolságokat képesek megtenni, és hosszú 
ideig sértetlenül megmaradnak a környezetben. 

Ártalmatlanítás: Olyan hulladékkezelési művelet, amelyben a hulladékot szabadtéri 
helyszínen hagyják, föld alá temetik, víztestben, tóban vagy lagúnában helyezik el, 
illetve kútba, sókupolába vagy természetesen előforduló tárolóba ömlesztik. 

Bioakkumulatív: Olyan vegyi anyagok leírására használt kifejezés, amelyek a növények 
és állatok szöveteiben felhalmozódnak, mert gyorsabban szívódnak fel, mint ahogyan 
az anyagcsere-folyamatok le tudnák bontani őket. 

Európai Regionális Fejlesztési Alap: Uniós alap, amely a régiók közötti 
egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló beruházások finanszírozásával erősíti a 
gazdasági és társadalmi kohéziót. 

Felszíni lerakóban történő elhelyezés: A veszélyes hulladék kontrollált sekély 
betemetéssel történő lerakása. 

Horizont 2020: Az Unió kutatási és innovációs finanszírozási programja a 2014–2020-as 
időszakra. 

Kiterjesztett gyártói felelősség: Olyan megközelítés, amely a termék életciklusának 
fogyasztás utáni szakaszát – többek között az újrafeldolgozást és az ártalmatlanítást is 
– hozzákapcsolja a gyártó környezeti felelősségéhez. 

Környezettudatos tervezés: Olyan tervezési megközelítés, amely a termék 
életciklusának minden szakaszában minimálisra csökkenti annak környezeti hatását. 

LIFE: Az Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikájának végrehajtását tagállami 
projektek társfinanszírozásával támogató pénzügyi eszköz. 
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Sárga listás hulladék: Olyan hulladék, amely az érintett országok hatóságainak előzetes 
írásbeli értesítése vagy hozzájárulása nélkül hasznosítás céljából nem importálható és 
nem exportálható; ide tartozik a veszélyes hulladék is. 

Zöldlistás hulladék: Olyan hulladék, amely az érintett országok hatóságainak előzetes 
írásbeli értesítése vagy hozzájárulása nélkül hasznosítás céljából importálható és 
exportálható. 
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A számvevőszéki munkacsoport 
A növekvő mennyiségű veszélyes hulladék kezelésére irányuló uniós fellépésekről szóló 
számvevőszéki áttekintést a fenntartható természetierőforrás‐gazdálkodásra 
szakosodott, Joëlle Elvinger számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara fogadta el. 
A dokumentum elkészítését Eva Lindström számvevőszéki tag irányította 
KatharinaBryan kabinetfőnök, Johan Stalhammar kabinetattasé és 
Andrzej Robaszewski kabinethez rendelt közgazdász, Florence Fornaroli ügyvezető, 
MihaelaVăcărașu feladatfelelős, valamint Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, Lucia Rosca, 
Malgorzata Frydel és Vasileia Kalafati számvevők közreműködésével. Grafikai 
támogatás: Marika Meisenzahl. Nyelvi támogatás: Laura McMillan. 
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Áttekintésünk a veszélyes hulladékok kezelését 
célzó uniós fellépéseket vizsgálja. A veszélyes 
hulladék káros lehet az emberi egészségre és 
a környezetre. Bár több uniós kezdeményezés is 
törekedett a visszaszorítására, a veszélyes 
hulladék mennyisége 2004 óta is folyamatosan nő, 
és biztonságos kezelését is nehézségek gátolják, 
például a veszélyes hulladékok megbízható 
nyomon követése tekintetében. Az Unióban 
keletkező veszélyes hulladéknak még mindig több 
mint 50%-a lerakókba (azaz ártalmatlanításra) 
kerül. Az újrafeldolgozást a technikai nehézségek 
mellett az is korlátozza, hogy nincsen elegendő 
piaci lehetőség az újrafeldolgozott anyagok 
felhasználására. Emellett az illegális kereskedelem 
továbbra is jövedelmező üzlet. A jövőben 
megoldandó feladatok közé tartozik a növekvő 
mennyiségű veszélyes hulladék kezelése, 
besorolási rendszerének javítása, a keletkezéstől 
a végső kezelésig való nyomonkövethetőség 
biztosítása, a lerakott mennyiség csökkentése 
az újrafeldolgozás révén, valamint az illegális 
kereskedelem visszaszorítása ezen 
a területen.

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Telefon: +352 4398-1

Megkeresés: eca.europa.eu/hu/Pages/ContactForm.aspx
Weboldal: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors


	Összefoglaló
	Bevezetés
	Veszélyes hulladék
	A veszélyes hulladék életciklusa
	Egyre nő a veszélyes hulladék mennyisége
	Feladatok és felelősségi körök

	Az áttekintés hatóköre és módszere
	A veszélyes hulladékok kezelését célzó uniós kezdeményezések
	Az Unió veszélyes hulladékokkal kapcsolatos jogi és szakpolitikai kerete
	A veszélyes hulladékokhoz kapcsolódó uniós finanszírozás
	A veszélyes hulladékok besorolása

	A veszélyes hulladék keletkezésének megelőzése az Unióban
	Az uniós törekvések ellenére egyre több veszélyes hulladék keletkezik
	A gazdasági szereplők megelőzhetik a veszélyes hulladék keletkezését, ha változtatnak termékeik kialakításán és előállításán
	Segít a veszélyes hulladék keletkezésének megelőzésében, ha a szennyezőknek felelősséget kell viselniük saját hulladékaikért

	A veszélyes hulladék kezelése az Unióban
	A hulladékhierarchia alkalmazása a veszélyes hulladékok kezelése során
	A legtöbb veszélyes hulladék nem alkalmas az újrafelhasználásra való előkészítésre
	Az Unió nehézségekkel küzd a veszélyes hulladék újrafeldolgozásának fokozása terén
	Az elégetett veszélyes hulladék mintegy felét nem használják fel energiatermelésre
	A veszélyes hulladék mintegy fele még mindig a lerakóban végzi

	Szigorúbb szabályok alkalmazása a veszélyes hulladék kezelésére
	Veszélyeshulladék-kereskedelem az Európai Unióban
	Nem veszélyesként bejelentett hulladék
	Illegális lerakás
	Illegális hulladékszállítás az Unión belül és kívül


	Kihívások és lehetőségek
	Mellékletek
	I. melléklet. A veszélyes hulladékokra alkalmazandó uniós jogszabályok
	II. melléklet. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségszegési eljárások
	III. melléklet. A veszélyes hulladék kezelése 2018-ban

	Glosszárium
	A számvevőszéki munkacsoport



