
Hulladékgazdálkodás új szabályozása 
 
A Bundestag október 28-án módosította az un. Újrahasznosítási törvényt 
(Kreislaufwirtschaftsgesetz). Az a kapcsolatos EU- Hulladék-keretirányelvnek a  
német nemzeti jogba átültetését is jelenti. A módosított törvényt, még a Szövetségi 
Tanácsnak, a Bundesrat-nak is el kell fogadni. Mint a témában illetékes szövetségi 
környezet-, természetvédelmi és reaktorbiztonsági miniszter, Dr. Norbert Röttgen a 
parlamenti beszédében kiemelte, a hulladékgazdálkodási terület új szabályozásának 
legfıbb célja a hulladékok keletkezésének a következetes megelızése, az 
újrahasznosítással (Recycling) szembeni legmagasabb követelmények rögzítése, hogy 
az erıforrásokat hatékonyabban és kímélıbb módon lehessen hasznosítani. Az új 
hulladék-jog egyben megteremti a jobb összhangot az állami,  kommunális és a magán 
hulladékgazdaság érdekei között.  
 
A törvénymódosítás erısíti, ill. növeli az újrahasznosítást, a 2015-tıl kötelezıen elıírt 
szelektív győjtési kvótákkal (biohulladék, papír, fém, mőanyag, üveg). 2020-ig a 
települési hulladékok 65 %-át, az építési és bontási hulladékoknak pedig 70 %-át kell 
újrahasznosítani. Az önkormányzatok, mint közjogi  hatóságok továbbra is felelısek a 
magánháztartásokban keletkezett hulladék ártalmatlanításáért, illetve kezeléséért. 
Lehetséges a magán hulladékgazdasági győjtés is, amennyiben az utóbbi azt 
hatékonyabban és költségtakarékosabban tudja elvégezni.  
 
A téma kapcsán említést érdemel, hogy már több mint 20 éve, 1991 júniusban lépett 
hatályba a „Csomagolási Rendelet” (Verpackungsverordnung). A Rendelettel 
kötelezték a kereskedelmet és a gyártót a korábbi gyakorlat szerint tárolt, vagy 
elégetett elhasznált csomagolóanyag visszavételére. Annak következtében nagyon 
komoly iparág jött létre, és mára Németországban a csomagolóanyag közel 80 %-a 
újrahasznosul. Elsınek megalapított társaság, a Duales System Deutschland Gmbh-t 
(DSD), a szelektív hulladékgyőjtés, hulladékhasznosítás területén szinte forradalmi 
változást eredményezett. Az azt jelképezı „Zöld Pont” (Der Grüne Punkt) rendszer ma 
már 26 európai országban, de világszerte 120 országban bejegyzett védjegy, ami több 
százmilliárd csomagoláson jelenik meg évente. A DSD természetesen nem egyedüli a 
területen, jelenleg 56 %-os piaci részesedéssel rendelkezik. A hulladék, mint „új 
nyersanyag” újrahasznosítására jó üzlet, a német hulladékgazdálkodás mintegy 250 
ezer embernek biztosít munkát.  
 
A német újrahasznosítási rendszer már jelenleg is viszonylag jól mőködik , 
mindenek elıtt a papír, az üveg és a fémhulladékok esetében. A használt üveg és papír 
újrahasznosítási aránya mintegy 80 %-os mértékő. A Környezet- és Természetvédelmi 
Szövetség (BUND) adatai szerint, évente 1,3 M tonna mőanyagot győjtenek be a 
szelektív győjtéssel. Abból azonban csak 430 e tonna kerül újbóli felhasználásra, bár 
az jóval több, mint a törvény által elıírt 250 e t kvóta. Összességében a német ipari 
nyersanyag-felhasználásának jelenleg 13 %-a másodnyersanyagokból származik.  
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