
Flandria 2016–2022-es végrehajtási terve a háztartási 
hulladék és a hasonló ipari hulladék kezelésére
Élelmiszerhulladék-megelőzési jogszabályok
UITVOERINGSPLAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN GELIJKAARDIG BEDRIJFSAFVAL 

2016 szeptemberében a flamand kormány jóváhagyta az OVAM -  állami hulladék ügynökség - által javasolt végrehajtási tervet 
a 2016–2020 közötti időszakra. A terv kiegészíti az előzőt, és célja a hulladékgazdálkodáson túlmenően a hulladékmegelőzésre 
és az újrafelhasználásra összpontosítani. A megközelítése a helyi hulladékkibocsátás-csökkentési célokra és egy 2022-ig 
teljesítendő kvótarendszerre alapoz.

FLANDRIA
A flamand régió Belgium három régiójának egyike.
Szint: Regionális (Belgium flamand régiója)
Lakosság: 6.6 millió lakos
Népsűrűség: 484/km2

Fő jellemzője:  Magas szintű begyűjtés

HULLADÉKMEGELŐZÉS FLANDRIÁBAN

Noha Flandria az egyik legjobb régió Európában a hulladékgazdálkodás terén, a magas begyűjtési arány mellett továbbra is 
viszonylag magas a hulladékképződés, évente egy fő több mint 500 kg hulladékot termel. Ebben az értelemben a hangsúly a 
hulladékgazdálkodáson túllépve a jobb megelőzési intézkedésekre irányul.

A TÖRVÉNY CÉLJA

A korábbi hulladékgazdálkodási terv nyomán és annak helyébe lépve a flamand állami hulladékgazdálkodási hivatal által 
javasolt és a flamand kormány által jóváhagyott új lépések célja az, hogy túllépjenek a hulladékgazdálkodáson a 
hulladéktermelés hatékony megelőzése érdekében. Mivel Flandria a hulladékgazdálkodás szempontjából már most is az egyik 
legjobban teljesítő európai terület, ennek a tervnek konkrét hulladékcsökkentési célkitűzései vannak a magasabbra emelt 
újrafelhasználási célok, az ipari hulladék csökkentésének célkitűzései, valamint a Flandria-szigeteki önkormányzatok számára 
testreszabott maradékhulladék-célok révén.
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https://ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Uitvoeringsplan%20huishoudelijk%20afval%20en%20gelijkaardig%20bedrijfsafval_20200612.pdf
https://zerowastecities.eu/academy/savings-calculator/


PONTOSAN MIT TARTALMAZ?

• Az önkormányzatok által  2022-ig 
teljesítendő célkitűzések 
meghatározását  a maradékhulladékok 
mennyiségi csökkentéséről.  Ezek a célok 
a társadalmi és gazdasági adottságokhoz 
igazodnak (lásd a jobb oldali táblázatot), és 
elsősorban jelzésértékűek, de kötelezővé 
válnak, amennyiben az önkormányzatok 
pozitívan értékelik és felvállalják a célokat.

• A hulladéktermelés felső határérték 
szintjét. Ahogy 2014-ben a 
hulladéktermelés szintje 522 kg/fő volt, úgy 
2022-re sem haladhatja meg az 502 kg/fő 
szintet a tartós csökkentés érdekében.

• 2022-re 7 kg/fő újrafelhasználási kvótát 
kell elérni, hogy túllépje a korábbi 5 kg/fő 
célt, amelyet már elértek. Ezt a célt az 
akkreditált újrafelhasználási központok 
révén kell elérni.

• 15%-os iparihulladék-csökkentési célt kell 
elérni 2022-re a 2013-as szinthez képest.

LINK AZ EU TÖRVÉNYHEZ
Directive 2008/98/EC on waste (Waste Framework Directive)

Testre szabott 
maradékhulladék-célok az 
önkormányzatok számára

15%-os iparihulladék-
csökkentési cél

Települések típusa Célok

Külvárosokban 116 kg/fő 

Vidéki  vagy erős gazdasági növekedéssel bíró urbanizált vidéki 
községek  

122 kg/fő

Városiasodott vidéki községek gazdasági tevékenységgel és 
demográfiai növekedéssel 

125 kg/fő

Kevésbé városiasodott vidéki községek demográfiai 
csökkenéssel. 
Kis mezőgazdasági települések

129 kg/fő 

Vidéki területeken,
Vidéki és mezőgazdasági települések ipari tevékenységgel.
Közepes méretű városok.

139 kg/fő

Jelentős vidéki települések, amelyekben a népesség elöregedett.  144 kg/fő

Jelentősen városiasodott, alacsony jövedelem szintű községek. 
Iparosodott nagyvárosok és nagyvárosi önkormányzatok.
Nagyvárosi önkormányzatok harmadlagos gazdasági 
tevékenységgel.

 147 kg/fő 

Magas jövedelmű lakóövezetek 158 kg/fő 

Regionális városok 151 kg/fő 

Nagy és regionális városok 197 kg/fő 

Tengerparti községek 258 kg/fő

Újrafelhasználási 
kvóta 7 kg/lakos
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008L0098-20180705
https://zerowastecities.eu/academy/savings-calculator/


A Zero Waste Europe egy közösségeket, helyi vezetőket, vállalatokat, szakértőket 
és aktivistákat tömörítő európai hálózat, amely célul tűzte ki, hogy kiiktatja a 
hulladékot társadalmunkból. Arra bíztatjuk a közösségeket, hogy gondolják újra 
az erőforrásokkal való kapcsolatukat, alakítsanak ki tudatosabb életmódot és 
fenntarthatóbb fogyasztási mintákat, és gondolkodjanak körforgásokban.

A Zero Waste Europe hálával fogadta az Európai Unió anyagi támogatását. Az 
útmutató tartalmáért a Zero Waste Europe-ot kizárólagos felelősség terheli. A 
tartalom nem feltétlenül tükrözi a fent nevezett támogató véleményét. A 
támogató nem tehető felelőssé az itt fellelhető információk esetleges 
felhasználásáért.

zerowasteeurope.eu
Flandria 2016–2022-es végrehajtási terve a háztartási hulladék és a hasonló ipari hulladék kezelésére

További jó gyakorlatok itt Zero Waste Europe website vagy European Environmental Bureau brief on the 
economic incentives to reduce waste. 
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