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határozata

Az azbesztmentesítéssel kapcsolatos intézkedések bevezetésérő l

Az Országgyűlés — tekintettel arra a körülményre, hogy napjainkban egyes ingatlanok

azbeszliiientesítése megkezdődött, azonban ez komoly anyagi terhet ró az épületek

tulajdonosaira nézve, előmozdítva azon célokat, hogy a mentesítés az egész országra

kiterjedően mielőbb befejeződhessen — az alábbi határozatot hozza :

1 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

a) az azbeszt tartalmú építési-bontási hulladékok tekintetében hozzon létre olya n

szabályozást, hogy az ilyen tartalmú bontott anyagokat — veszélyes hulladék i

minősítésükre tekintettel — az ingatlantulajdonostól vegyék át, ezzel egyidej űleg az

építési-bontási hulladék és a veszélyes hulladék különbözeti díját az állam

kompenzálja részükre ;

b) hozzon létre egy káralapot, amely az azbeszt-szennyez ődések feltárását, az azbeszttel

kapcsolatos tevékenységi kör ű gazdasági társaságok dolgozóinak és a társaságo k

működési területének lakókörnyezetében élő személyek ezen anyag miatti

megbetegedései kapcsán folytatandó kutatások finanszírozását és egyes kárigények

érvényesítésével kapcsolatos eljárást támogatná, valamint az a) pontban meghatározott

különbözeti díjat is fedezné ;

c) az azbeszt-szennyeződésekkel kapcsolatosan károsult személyek

igényérvényesítésének megkönnyítése, továbbá azbeszt-mentesít ő programok

mielőbbi megindítása érdekében kezdeményezze azon EU-s irányelvek átültetését ,

amelyek lehetővé tennék a feladatok anyagi és eljárási hátterének megteremtését .

2. Ez a határozat a közzétételt követő napon lép hatályba .



Indokolás

Az azbesztinentesítés célkitűzése az egész EU-szintjén megvalósításra váró feladat .

Az azbeszt által okozott környezetszennyezés megel őzéséről és csökkentéséről szóló
87/217/EGK irányelv, a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitet t
munkavállalók védelméről szóló 2009/148/EK irányelv, továbbá az Európai Gazdasági é s
Szociális Bizottságnak az azbesztmentesítést célzó, egy évvel ezel őtt meghozott 2015/C
251/03 sz. véleménye értelmében is sürgető a kérdés megoldása .

Morvai Krisztina és Balczó Zoltán európai parlamenti képviselőinknek az Európai
Bizottsághoz címzett kérdésére érkezett válasz szerint a 2009/148/EK irányelvne k
megfelelően a bontási „munkálatokat a munkavállalók munkahelyi biztonságának é s
egészségvédelmének biztosításához szükséges intézkedéseket el őíró munkaterv alapján kell
végezni . A 87/217/EGK irányelv továbbá előírja, hogy a tagállamoknak kell meghozniuk a
szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a fenti tevékenységek n e
okozzanak jelentős környezetszennyezést, és hogy az ezzel kapcsolatos összes szüksége s
megelőző intézkedés szerepeljen a munkatervben . Emellett a tagállamok az uniós Kohéziós
Alapból származó támogatásokat megosztott irányítás mellett felhasználhatják épületek
azbesztmentesítésének finanszírozására, amennyiben e munkálatok egyértelműen
összekapcsolhatók a releváns rendeletekben felsorolt befektetési prioritások valamelyikével ,
és szerepelnek a releváns nemzeti vagy regionális operatív programban . Erről további
tájékoztatást az operatív programokat irányító hatóságok tudnak nyújtani. Amellett, hogy a
tagállamoknak meg kell felelniük a munkahelyi egészségre és biztonságra, valamint a
környezetvédelemre vonatkozó uniós előírásoknak, az azbeszt«ientesítéssel kapcsolato s
intézkedések meghozatala, a szükségletek felmérése és definiálása, valamint, amennyibe n
szükséges, a kártérítési intézkedésekről való döntés is tagállami kompetencia . Az érintett
személyek kárpótlásának fmanszírozására szolgáló alap létrehozása nem az Európai Bizottsá g
hatásköre .”

A fentiekre tekintettel a fennálló helyzet megoldásában a magyar kormány nyújthat
segítséget, különös tekintettel arra, hogy a témában a vonatkozó szabályozáso k
kormányrendeleti szintűek, így az Országgyűlésnek nincs közvetlen jogalkotási hatásköre
azok módosítására.

A probléma orvoslása érdekében a benyújtott határozati javaslat elfogadását kérjük az
Országgyűléstő l .



országgyű lési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak,
Az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdése
alapján — benyújtjuk „Az azbesztmentesítéssel kapcsolatos intézkedések bevezetésérő l”
szóló határozati javaslatot .

A javaslat indokolását mellékelten csatoljuk .

Budapest, 2016. március 8 .

Sneider Tamás Kepli Lajos

országgyűlési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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