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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi
termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995 . évi
LVI . törvény módosításáról szóló T/11705 . törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 2 . §-a az alábbiak szerint módosul

"2 . §

(1) A Kt. 2 . §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

((1) A (3) bekezdésben meghatározott termékdíjkőteles termék után - ideértve mas
termékkel együtt vagy annak részeként, illetve ősszetevőjeként forgalomba hozott
terméket is - környezetvédelmi termékdíjat (a továbbiakban : termékdíj) fizet]

„a) a belföldi előállítású termékdíjköteles termék esetében a termékdíjköteles termék
első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, a (3) bekezdés a) és f)
pontjában meghatározott termék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevője
vagy saját célú felhasználója,"

(2) A Kt. 2 . §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[(1) A (3) bekezdésben meghatározott termékdíjkőteles termék után - ideértve más
termékkel együtt vagy annak részeként, illetve ősszetevőjeként forgalomba hozott
terméket is - környezetvédelmi termékdíjat (a továbbíakban : termékdíj) fizet]

„c) import esetén - a 4 .§ (1) bekezdésben szereplő vámeljárások alkalmával - a
vámjogszabályok szerinti vámadós, illetve a vámszabadterület üzemeltetője (a
továbbiakban a)-c) pontok együtt : kötelezett) ."

(2) A Kt. 2 . §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettől külön jogszabályban meghatározott
esetekben és feltételek teljesítése esetén a termékdíj-fizetési kötelezettséget
átvállalhatja számla alapján

módosító javaslat



a) a csomagolás esetében a kötelezett számára a csomagolás összetevőit gyártó
vagy forgalmazó belföldi vállalkozó, amennyiben az a hasznosítást koordináló
szervezeten keresztül mentességet élvez,

b) belföldi előállítású termékdíjköteles egyéb kőolajtermék esetén az első belföldi
forgalomba hozó .

A csomagolás összetevőit gyártó vagy forgalmazó, valamint a belföldi előállítású
termékdíjköteles egyéb kőolajtermék esetén az első belföldi forgalomba hozó a
termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása esetén kötelezettnek minősül . A
környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat (a továbbiakban : Kövice) kezelését végző
szerv jóváhagyásával, szerződés alapján az első belföldi vevő (a továbbiakban :
másodlagos kötelezett), a hasznosítást koordináló szervezet a kötelezettől, valamint
bérgyártás esetén a hasznosítást koordináló szervezet az első vevő (bérgyártató) által a
kötelezettől (bérgyártó) átvállalt termékdíj-fizetési kötelezettséget külön jogszabályban
meghatározott feltételek teljesítése esetén átvállalhatja .

(3) E törvény alkalmazásában termékdíjköteles termék :
a) az üzemanyaq és az egyéb kőolajtermék,
b) a gumiabroncs,
c) a hűtőberendezés, a hűtőközeg,
d) a csomagolás,
e) az akkumulátor,
f) az információhordozó papírok [20 . § p) pont] közül a reklámhordozó papír [20 . §
r) pont]
g) az elektromos és elektronikai berendezés
[a továbbiakban : a) közvetlenül szennyező termék ; b)-g) együtt : hulladékká váló
termék] .'-

Indokolás
Az üzemanyagok termékdíjának megszüntetése ellentmond a környezeti érveknek,
áttételesen ellentmond egyes nemzetközi vállalásainknak . A globális klímaváltozásban, a
városi levegőszennyezésben meghatározó szerepe van a közúti közlekedésnek, az
üzemanyagok elégetésének. A termékdíj megszüntetése a jelenlegi helyzethez képest
preferenciát ad a közúti közlekedésnek .

Budapest, 2004-10-11 .
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