
A Kormány 124/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete

a felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában kapott

felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:

1. § A felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-a a következõ

(7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A (6) bekezdés szerinti kivételek akkor alkalmazhatók, ha a felügyelõség meggyõzõdött róla, hogy a felszín alatti

vízre – különösen annak minõségére – gyakorolt hatás hatékony figyelemmel kísérése megfelelõ módon biztosított.”

2. § Az R. 10. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Nem igényel a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedést a szennyezõ anyag felszín alatti vízbe, földtani

közegbe történõ bevezetése, ha

a) olyan baleset, illetve rendkívüli természeti körülmény következménye, amely ésszerûen elõre nem látható, el nem

kerülhetõ vagy nem mérsékelhetõ, vagy

b) mûszakilag nem elõzhetõ meg, illetve nem korlátozható az emberi egészséget vagy a környezet egészének

minõségét fokozottan veszélyeztetõ intézkedések nélkül.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti kivételek akkor alkalmazhatók, ha a felügyelõség meggyõzõdött róla, hogy a felszín

alatti vízre – különösen annak minõségére – gyakorolt hatás hatékony figyelemmel kísérése megfelelõ módon

biztosított.”

3. § Az R. 34. § (5) bekezdés f) pontjában a „9. § (5)” szövegrész helyébe „9. § (6)” szöveg lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

5. § Ez a rendelet a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelmérõl szóló, 2006. december 12-i

2006/118/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete

a fás szárú növények védelmérõl szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 27. pontjában kapott

felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:

1. § A fás szárú növények védelmérõl szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §

(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a külön törvény hatálya alá tartozó fás szárú növényekre;

b) az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekbõl álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényekre;

c) a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával borított területre;

d) az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl szóló kormányrendelet hatálya alá

tartozó területre.”
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