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Bizottsádönállóindftvánv

Az Országg+y iilés	12007.(	) OGY határozata

A második Nemzeti Köruyezetvédelmi Program 2003-2004, cvii végrehajtásának
hPlyzetér4&l 921616 jL-katéf clfagad,ásárv2

I . Az Országgywés elfagadia a Nemzeti Környe-etvmeimi pu7gram 2003-2W4 . évi
végrehajtásának helyzetér©l szók6 jelentést .

2. Az Országgyűlés rnegállapitja, hogy a Nemzeti Környezetvédelmi Program második üteme
els # két dvdnek sikeres Jogalkotási tev kenysél mellett néháciy szAtcraled program
végrehajtása az eredeti ütcmezést6l elmaradt .

3 . Az OrszággyW,6s felkéri a Kormányt, hogy gyorsítsa fel az alábbiakban felsorolt
programok végrehajtását :

a) a karnyezeti elórejelzó, kármegelőző, illetve kárcsakkentő rendszerek fejlesztésének
programja;

b) a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése első titeme;
c) a Települési 13elvfz- és Csapadékelvezetési Program ;
d) az Ivóvízbázis-védelmi Program;
e) az Ivövíz-minőség Javitb Program;
f) a Viz Keretirányelv végrehajtási programja ;
g) az Egyedi Szennyvizkczelés Nemzeti Megval6sitási Program .

Indokolás

A Környezetvédelmi bizottság 2007, február 20-i ülésén megvitatta és 11 igen és 6 nem
szavazattal általános vitára alkalmasnak találta a Nemzeti Környezetvédelmi Prograrn 2003-
2004. évi végrehajtásának helyzetéről szóló J/1925 . számú jelentést .

A bizottság mcgállapitotta, hogy a program végrehajtása első kct cvdben kíll8nas
jelentőséggel bírt Magyarország 2004, május 1-i európai uniós csatlakozása . Ennek keretében
kiemelt szerepet kapott a kí5zősségi és hazai joganyag harm onizAci6ja, az átmeneti mentességi
igények bejelentése, illetve ezek egyeztetése, amely sikerrel zárult. A csatlakozást követően w
tagom-4gként Magyarország részt vett a kbzősségi szabályo zasok és számos stratégia
.kidolgozásában-
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A program elsá két éve során elért ercdmdnyek mellett néhány szakterületi program
végrehajtása az eredeti ütemezéstől elmaradt, ezért az elkövetkezendő években fel kell
gyorsítani a megtervezett feladatok végrehajtását aa fenti határozati javaslatban felsorolt
területeken.
A természeti folyamatok (széisőséges időjárási helyzetek, ár- ds belvizek) vagy az emberi
tevékenység okozta k€trok csökkentése érdekében az elkövetkezendő években fel kell
gyorsítanii a programokban e területen megtervezett feladatok végrehajtását .
A Tisza-völgyi árvizek elleni védekéz6s biztonságának növelése és az érintett térségek
terület- és vidékfejlesztése érdekében indokolt a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztdsdn&
ütemezett végrehajtása .
Az ivóvizzninöség javító és ivóvízbázis védelmi céladatok területén mutatkozó lemaradás
mielőbbi gátlása az e területen tervezett vdgtehajtás gyorsítását teszi szükségessé .
A vizgy6jtö gazdálkodási tervek készítése terén tapasztalt, továbbii a monitoring program
végrehajtása soraran kialakult lemaradás pótlása és az eredeti ütemterv szerinti végrehajtás
indokolt a Viz Keretirányelv vonatkozásában.
A k6zmfives szennyvízelvezető és tisztító rnüvek gazdaságosan el nam láthaM területekre
vonatkozó program v6grehajtásának megkezdése sürgető feladat, Ulft sen a szerves anyag
felhalni .,ódás kbvetkezm6nyei miatt vesaélyeztetell területeken, tevbbW a4000 zagy , annál
nagyabb la-kosegyenértéknek megfelelő kibocsatas6L, megható vc zott üzemekkel kapcsolatos
k€ivetelményrek tekintetében, frgyelemrnel az Európai Unitival k *tt csadukazim
szerződésbe c tekintetbe belefoglalt 2008 . december 31-i határidőre .

Budapest, 2007, február 20.

Katona Ká[mán s.k .
elnök
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