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Az Or47Ággyülés

Környezetvédelmi bizottsága
Bizottságiönálló indítvány

Az Országgyűlés	 /2008. (	 ) OGY határozata

A második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2005-2006 . évi végrehajtfisáiróI
szóló jelentés elfogadásáról

A Magyar Köztársaság Országgyülése :

1 . Tudomásul veszi a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2005-2006 . évi

végrehajtásáról szóló jelentést .

2. felkéri a Kormányt, hogy :

a) a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995 . LIII. törvény 40 . §-a értelmében

újítsa meg a 132/2003 . (XII . 11 .) OGY határozattal jóváhagyott 2003-2008 . közötti
időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programot (NKP II.)
A megújított 2009-2014 . közötti időszakra szóló programot (NKP III.) 2008. december

31-ig nyújtsa be az Országgyűléshez

b) a megüjítás során – a program eredményességének javítása érdekében – , az. Európai Unió

környazetvédelrni tervezésre vonatkozó irányelveinek figyelembevételével, korszer űsítse
a program készítésének módszertanát a végrehajtás figyelemmel kisérhetásége érdekében .
Készítse el az ellenőrzés rendszerét a végrehajtásról szóló kétévenkénti országgyülési
jelentések tartami követelményeit .

3 . Ez a határozat közzétételének napján lép hatályba.

Indokolás

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága 2008 . október 14-i ülésén megvitatta a fenti
tárgyú J161 ó8 . számú jelentést (lásd az iilésrSl szóló szószerinti jegyzvkiinyvet).A jelentés
plenáris ülésen történő megvitatását a bizottság egyhangúlag ajánlotta.

A vita rámutatott arra, hogy a program készítésének, alkalmazásának hatékonysága,
végrehajtásának ellenőrzése és értékelése módszertani és tartalmi szempontból egyaránt

korszerűsítésre szorul . A program hatékonysága és eredményessége úgy biztosítható, hogy a
2009-2014 . közötti program időben, még ebben az évben elkészüljön és az Országgyűléshez
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beterjesztésre kerüljön. Csak ebben az esetben biztosítható a program végrehajtásának
eredményes beindulása az Európai Unió által támogatott más programokkal összhangban .

Katona Kálmán
elnök

Budapest, 2008 . október 21 .
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