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Módosító javaslat
Kövér László Úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 40. § (1 )
bekezdése alapján „a Magyarország 2015 . évi központi költségvetésének
megalapozásáról” szóló T/2141 . számú törvényjavaslathoz a kővetkező

módosító javaslatot
terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat a következő 123. §-sal egészül ki, egyidejűleg az azt követő §-ok
számozása értelemszerűen módosul :

„123 . § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011 . évi LXXXV. törvény 16. alcímea
kővetkező 22/C. §-sal egészűl ki :

„22/C. § Nem állapítható meg a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozá s
tilalmáról szóló 1996.éviLVII. törvény 11 . §-ában foglalt tilalom megsértése az OGyHT-ben
meghatározott feladatok végrehatása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások során
tanúsított magatartások vonatkozásában.'

2. A törvényjavaslat a következő 126. §-sal egészül ki, egyidejűleg az azt kővető §-ok
számozása értelemszerűen módosul:

„126. § A környezetvédelmi termékdíiról szóló 2011 : évi LXXXV. törvény 40/C. §-aa
következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) E törvénynek a Magyarország 2015.éviközponti költségvetésének megalapozásáró l
szóló 2014. évi. . . törvény (a továbbiakban : Módtv. 2.) 123. _§-ával megállapított 22/C . §-áta
Módtv. 2.hatálybalépésekorfolyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell .'„'



INDOKOLÁS

A termékdíjköteles termékek gyűjtése és hasznosítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljáráso k
a gyűjtési, illetve hasznosítási aránynak az Európai Unió által el ő írt minimális szint elérése
érdekében jellegűknél fogva igénylik, hogy az abban résztvevő felek – ideértve az állami
hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetet is – egymással folyamatos konzultáció t
folytassanak és együttműködjenek. A környezetpolitikai célokat ugyanis veszélyeztetik és az
egyes anyagáramokra előírt mértékű visszagyűjtési és hasznosítási arányt meghiúsítaná, ha a
környezetvédelmi szolgáltatási közbeszerzéseknél az ár kérdése lenne az egyedüli dönt ő
szempont. Már önmagában ezt a célt szolgálja a termékdíjból befolyó összegek támogatá s
formájában történő kiosztása . Ha a piaci szerepl ők közül többen ugyanarra a csomagra
pályáznak, akkor komoly veszélyként jelentkezhetett volna, hogy az Országos Gy űjtési és
Hasznosítási Tervben előírt minimális visszagyűjtési, illetve hasznosítási célarányt sem érte
volna el Magyarország, vagy csak ismételt újrapályáztatások után, súlyos késedelemmel, mer t
pusztán árpolitikai megfontolásokból kimaradtak volna a kedvezőtlen jövedelmezőségű
csomagok, míg a vonzó csomagok esetében irreálisan alacsony árú, és ezért végrehajthatatlan
vállalások jelentek volna meg . Annak biztosítása érdekében, hogy a pályázatok ne legyenek
eredménytelenek, feltétlenül szükséges az érintettek közti egyeztetés .

Budapest, 2014. december 3 .
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