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Az Országgyűlés

Környezetvédelmi
bizottságának

kiegészítő ajánlása
a Szentgotthárd és térsége környezeti állapotának védelme

érdekében teendő sürgős intézkedésekről
szóló H/2692. sz. határozati javaslat

vitáj ához

(Együtt kezelendő a H/2692/11. számú ajánlással!)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága megvitatja a Szentgotthárd és térsége
környezeti állapotának védelme érdekében teendő sürgős intézkedésekról szóló, H/2692.
számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H12692112. számú
kapcsolódó módosító javaslatot .

A Környezetvédelmi bizottság a módosító javaslatot a 2007. június 18-i ülésén
tárgyalj a meg .

.1 . Dr. Orosz Sándor képviselő - kapcsolódva saját és Fetser János, Gyárfás Ildikó,
Kis Péter László, dr. Nagy Imre, dr. Oláh Lajos, Szabó Imre és dr . Tompa Sándor képviselő
H/2692/6 . számú módosító javaslatához (a H/2692/11 . sz. ajánlás 5. pontja) - a határozati
javaslat 2. pontjának a következő módosítását javasolja :

„[2 . Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, tegyen meg mindent a térség környezeti
kárainak elhárítására és a környezeti veszélyek megelőzésére. Ennek keretében

a) Értékelje az osztrák-magyar határtérség környezeti helyzetét, és a térségre
készítsen környezeti állapotfelmérést, környezeti kockázatelemzést .

b) Kísérje figyelemmel a Rába és a Lapines folyók vízminőségének környezeti
állapotát, továbbá az osztrák határ közelében az ipari parkban tervezett nagyteljesítményű
termikus hulladékhasznosító üzem megvalósításának előkészítését .
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c) Kezdeményezzen tárgyalásokat az osztrák köztársaság kormányával arra
vonatkozóan, hogy a tervezett hulladékégető mű országhatárokon átterjedő környezeti
hatásainak vizsgálatába, az Espoo-i Egyezményben foglaltaknak mcgfelelően a magyar
hatóságokat mielőbb vonják be, és tegyen meg mindent, hogy a hulladékégetőmű ne a
tervezett helyen épüljön meg .]

3 . Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy továbbra is tegyen meg mindenta
térség környezeti kárainakelhárítására,a környezeti veszélyek,kockázatok megelőzése
érdekében. Ennek keretében :

a) értékelje és szükség szerint kezdeményezzea két- és többoldalú nemzetközi
szerződésekben, továbbá az EU jogszabályokban rögzített előírások és határértékek
felülvizsgálatát, módosítását, szigorításáta felvízi, illetve fő szélirány szerinti kibocsátók
vonatkozásában .

b) Az EU Víz Keretirányelvének megfelelően a Rába folyó teljes vízgyűjtőiére közös
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben értékelje a kömvezeti állapotot és a környezeti kockázatokat .

c) kezdeményezzen tárgyalásokat az Osztrák Köztársaság kormányával arra vonatkozóan,
hogy a Heiligenkreutzi Ipari Parkba tervezett hulladékégető mű ne a magvar országhatár közelében
épüljön meg .

Megiegyzés : Képviselő úr módosító javaslatában a H/2692/4 . számú módosító javaslat feltételezett

elfogadásához képest (a H/2692/11 . sz. ajánlás 3 . pontja) adja meg e módosító

javaslatának a 3 . pont sz . jelölést .

Indokolás : Lásd a H/2692/12 . sz. kapcsolódó módosító
javaslat indokolását .

A H/2692/11 . sz. ajánlás 5 . pontjában szereplő H/2692/6 . számú módosító
javaslat bizottsági és előterjesztői állásfoglalásai helyesen a következők :

Környezetvédelmi bizottság: nem támogatja
Előterjesztő :

	

nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Katona Kálmán s.k.,
a Környezetvédelmi
bizottság elnöke
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