
A hulladékgazdálkodás változásairól tájékoztatták a gazdasági élet szereplőit

Az állami szerepvállalás erősítésének fontosságát hangsúlyozta Illés  Zoltán a
termékdíj-szabályozással és a készülő új hulladékgazdálkodási  törvénnyel kapcsolatban. A
környezetügyért felelős államtitkár a témában  tartott konferencián elmondta: vannak olyan, a
társadalom életét  meghatározó feladatok, amelyekben nem a piacnak kell döntenie. Az 
államtitkár beszélt arról is, hogy a tervek szerint 2013-tól csak olyan  cég végezhet
közszolgáltatást, amely legalább 51 százalékban állami vagy  önkormányzati tulajdonban van.

  

A gazdasági élet érintett szereplőinek  rendezett konferenciát a Vidékfejlesztési Minisztérium
„Az új  környezetvédelmi termékdíj szabályozás” címmel. Az esemény célja az  volt, hogy a
szakmai szervezeteket és a civil szférát megismertessék a  hulladékgazdálkodással
kapcsolatos új szabályozásokkal. A  környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény és az új 
hulladékgazdálkodási törvény ugyanis jelentős változásokat hoz az ágazat  működésében
2012. január 1-től.

  

A környezettudatosság erősítése, az adminisztrációs terhek  csökkentése, az indokolatlan
mentesség és kedvezmény megszűnése a  legfontosabb változások az új
termékdíj-szabályozásban. Vámosi Oszkár,  az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
(OHÜ) ügyvezető igazgatója a  konferencián ismertette egyebek mellett a jogszabály új elemeit.
Ilyen  például a szennyezéssel arányos díjfizetés és egy olyan rendszer  kiépítése, amely
biztosítja felelősség gyakorlását a gyártók részéről.

  

Vámosi Oszkár beszélt a díjfizetési rendszerről és az új szervezeti  struktúráról is. A termékdíjat
érintő hulladékgazdálkodást az állam az  OHÜ-n keresztül szervezi, irányítja. Az új
termékdíj-szabályozással  egyszerűbb, átláthatóbb és igazságosabb rendszer jött létre. Célja,
hogy  minél nagyobb arányban gyűjtsék vissza a hulladékot, valamint  növekedjen az
anyagában történő újrahasznosítás (üvegből üveg, papírból  papír, fémből fém előállítása), és
érdekeltté tegye a kibocsátót a  hulladékcsökkentésben. Az új termékdíj-szabályozás nem ad
mentességet a  fizetési kötelezettség alól, és a „szennyező fizet” elvet tartja szem  előtt.

  

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség megalakulásával egyetlen  állami szervezet
irányítja a díjköteles termékek hulladékainak  gyűjtését, hasznosítását. Az OHÜ 2012-ben
aludobozból az idei –  várhatóan – 16%-os begyűjtési arányhoz képest 20% fölötti szintet 
szeretne elérni, üvegből a 32%-hoz képest 60%-os szintet vár, műanyagból  pedig a jelenlegi
jóindulattal 22% körülinek tekintett értéket 30  százalékra növelné. Az E+E hulladékoknál az
elektromos háztartási  nagygépek terén várható jelentős növekedés, a jelenlegi 35% körüli 
begyűjtési szintről akár 50%-ig is el lehet jutni.
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[Forrás: www.kormany.hu ]
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