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Törvényjavaslat) száma : T/625 . i ^ 2

Címzett : Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó : Csárdi Antal, Dr . Szél Bernadett, Demeter Márta, Dr. Keresztes
László Lóránt, Schmuck Erzsébet, Hohn Krisztina, Szabó Szabolcs ,
Ungár Péter Károly
Jogszabályi hivatkozás : Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014
(II . 24.) OGY határozat 40. § (i) bekezdés
Törvényjavaslat' címe: egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról, valamint a bevándorlási különadóró l
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság : Gazdasági Bizottság

Módosító javaslat

Módosítópont sorszáma: I.
A javaslat érintett rendelkezése : új 17. alcím és új 134. §
Módosítás jellege : kiegészítés

17. A környezetvédelmi termékdíjról szóló2011.évi I XXXV. törvény
módosítása

134. §

A környezetvédelmi termékdíjról szóló2011.éviLXXXV.törvény2.melléklete a19 .
melléklet szerint módosul .

Módosítópont sorszáma: 2.
A javaslat érintett rendelkezése : új 19. melléklet
Módosítás jellege : kiegészítés

19.melléklet a2018.évi. . . törvényhez

A környezetvédelmi termékdíjról szóló2011.éviLXXXV.törvény2 .mellékletének b)
pontja a következő új 4. ponttal egészül ki

PET (polietilén tereftalát) palack

	

330 0

' Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra
vonatkozó javaslat .

országgyűlési képviselő



Indokolás

1-2 .

A fenntartható gazdaság megteremtése érdekében a termékdíjak emelésére va n
szükség, mert ez jelent ösztönzést az anyag- és energiahatékony termékek és
technológiák bevezetésére, elterjesztésére, a takarékos erőforrás-használatra, az
újrahasználat és az újrahasznosítás kiterjesztésére . A bevételekből pedig olyan
tevékenységeket kell finanszírozni, amelyek ráerősítenek ezekre a folyamatokra, mint
például a betétdíjas rendszer kiépítése és általánossá tétele, a szelektív hulladékgyűjtés
erősítése, zöld beruházások vagy a zöld szakmai és civil szervezetek munkájának
segítése, s egyáltalán a körkörös, hulladékmentes gazdaság megteremtése .

A PET palackok jelenlegi termékdíjtételei— egyéb műanyagként — nem rendelkeznek
kellő visszatartó erővel, ezért a módosító javaslat külön kategóriaként nevesíti a
műanyag palackot és érdemben megnöveli a termékdíj mértékét, amely révén
nagyságrendileg loo Ft-tal többe kerülne egy 1,5 literes PET palack .
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