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	országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak

	

írásbeli kérdés
az Országgyűlés Elnökének

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 . paragrafusa alapján kérdést nyújtok be

Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter űrhon

„Lát-e lehetőséget arra, hogy Magyarországon bevezessük a

hulladékszállító járművek jól látható jelölését ?" címmel .

Kérdésemre a választ írásban kérem a Miniszter úrtól .

Tisztelt Miniszter úri

A magyar Országgyűlés Környezetvédelmi bizottságának tagjaként a következő kéréssel fordulok
Önhöz. Az illegális német hulladék témájában levélben megkerestem Persányi Miklós miniszter urat,
aki levélben informált arról, hogy a tárgyalások megkezdődtek .
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Ez az illegális hulladék kérdés azonban nem lesz egyedi, amennyiben nem teszünk azért, hogy
hazánk, illetve az Unió újonnan csatlakozott országai ne legyenek az Unió szemáttárolói .
Javaslattal fordultam Persányi úrhoz, továbbá Stavros Dimas környezetvédelmi biztoshoz, hogy
hazánkban, illetve az Unió összes országában jól látható megkülönböztető jelzéssel lássák el a
hulladékszállító járműveket . Eleve csak olyan járműre szállíthasson ilyen hulladékot, amelyek a
megfelelő jelzéssel el vannak látva (a jelzésből egyértelműen meg lehessen állapítani, hogy zöld,
sárga vagy piros minősítésű hulladékot szállítanak-e) .
A gépjárművek a rakodást követően legyenek egy online rendszerben nyomon követhetőek. Ez
lehetővé tenné, hogy bármilyen hatóság messziről ki tudja szűrni, hogy szállít-e és milyen hulladékot
szállít a jármű . Illetve az online rendszerbe belépve az is látható kell hogy legyen, honnan-hová tart a
szállítmány, mikor kell, hogy megérkezzen .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az alábbi konkrét kérdésekre kérném válaszát:

•

	

Lát-e arra lehetősége, hogy ezt a megkülönböztető jelzést az Európai Uniótól függetlenül,
illetve azt megelőzve bevezessük hazánkban?

•

	

Amennyiben ez lehetséges, a tárca kívánja ezt a javaslatom alapján előterjeszteni?

Azt kérem, hogy kezdeményezzen együttműködést az újonnan csatlakozó tagállamok körében e
„hulladék probléma" megoldása érdekében .
Kérem, az Európai Unió felé hivatalosan indítványozza a hulladék szállítmányok látható jelölésének,
illetve online nyomon követhetőségének témájában a szükséges jogszabályok megalkotását .
Kérem, tájékoztasson arról, hogy Persányi miniszter úr válaszát követően milyen előrelépés történt a
német illegális hulladéktömeg visszaszállítása tárgyában .

Tájékoztatom, hogy a fenti kezdeményezésemet támogatják :

•

	

A magyar európai-parlamenti képviselők,
•

	

romániai parlamenti képviselők,
•

	

továbbá Stavros Dimas biztos úrtól is pozitív visszajelzést kaptam .

Budapest, 2007 . május 29 .

Megtisztelő válaszát előre is köszönöm .

e-mail cím: lajos.olah@parlament.hu
weboldal cím : www.olahlajos.hu
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Dr . Oláh Lajos

a Környezetvédelmi bizottsá agja
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