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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, 
valamint a Gazdasági bizottsága megvitatta az üvegházhatású gázok kibocsátási 
egységeinek kereskedelméről szóló, T/13143. számon beterjesztett törvényjavaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott T/13143/5-16. számú módosító javaslatokat. 
 
 A Költségvetési és pénzügyi bizottság a módosító javaslatokról a 2005. február 28-i 
ülésnapján foglal állást.  
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 
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 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § 
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 

 
 
 
1. Dr. Papp János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ának a következő módosítását 

javasolja: 
 

„1. § 
 

A törvény célja 
 

A törvény célja, hogy az Európai Közösség kibocsátási egység-kereskedelmi 
rendszerében, valamint más, nemzetközi együttműködéssel megvalósuló projekt 
tevékenységekben való részvétel feltételeinek megteremtésével a Magyar Köztársaság  
[elősegítse] csökkentse az emberi tevékenység hatására bekövetkező éghajlatváltozás 
kockázatá[nak csökkentését]t.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13143/13. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

2. Dr. Papp János képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/A törvény hatálya / 
„a) – a (2) bekezdésben megjelölt kivételekkel – az 1. számú mellékletben 

meghatározott üvegházhatású gázkibocsátással – CO2 – járó 
tevékenységekre;” 

 
Indokolás: Lásd a T/13143/14. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3. Dr. Papp János képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés c) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/A törvény hatálya / 
 
” c) a kibocsátási egységek kereskedelmére  [(forgalmára)] terjed ki.” 

 
Indokolás: Lásd a T/13143/15. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője a Környezetvédelmi bizottság 
ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet 

 
 
 

4. Dr. Papp János képviselő a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 

 
„8. § 

 
A kibocsátási egységek kiosztása, értékesítése, hasznosítása 

 
 

(1) Az első kereskedési időszakban a létesítmények számára kiosztható 
kibocsátási egységek teljes mennyiségének [legalább] legfeljebb 95%-át, a második 
kereskedési időszakban a teljes mennyiség [legalább] legfeljebb 90%-át térítés nélkül kell 
kiosztani az üzemeltetők részére. A kiosztás átruházásnak minősül.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13143/8. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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5. Dr. Papp János képviselő a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 

 
„8. § 

 
A kibocsátási egységek kiosztása, értékesítése, hasznosítása 

 
(1) Az első kereskedési időszakban a létesítmények számára kiosztható 

kibocsátási egységek teljes mennyiségének [legalább 95 %-át] legfeljebb 50 %-át, a 
második kereskedési időszakban a teljes mennyiség [legalább 90 %-át] legfeljebb 45 %-át 
térítés nélkül kell kiosztani az üzemeltetők részére. A kiosztás átruházásnak minősül.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13143/9. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6. Dr. Papp János képviselő a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 

 
„8. § 

 
A kibocsátási egységek kiosztása, értékesítése, hasznosítása 

 
(1) Az első kereskedési időszakban – a tényleges kibocsátásnak megfelelően – a 

létesítmények számára kiosztható kibocsátási egységek teljes mennyiségének [legalább] 
legfeljebb 95 %-át, a második kereskedési időszakban a teljes mennyiség [legalább] 
legfeljebb 90 %-át térítés nélkül kell kiosztani az üzemeltetők részére. A kiosztás 
átruházásnak minősül.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13143/10. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
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„8. § 
 

(1) Az első kereskedési időszakban a létesítmények számára kiosztható 
kibocsátási egységek teljes mennyiségének legalább 95 %-át, a második kereskedési 
időszakban a teljes mennyiség legalább 90%-át térítés nélkül kell kiosztani az üzemeltetők 
részére. A kiosztás átruházásnak minősül. 

 
(2) A fennmaradó kibocsátási egységek felhasználásáról a Kormány külön 

jogszabály szerint rendelkezik. A felhasználás során az elmaradott térségek tervezett, illetve 
működő létesítményeit előnyben kell részesíteni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13143/5. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 20. §-át új (5) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 

„(5) A környezetvédelmi és vízügyi miniszter a 18. § (1) bekezdésben jelzett 
jelentését megküldi a Parlament Környezetvédelmi Bizottságának, amely megtárgyalja a 
Kiosztási Terv tapasztalatait, és javaslatokat fogalmaz meg a kiosztási elvek 
továbbfejlesztésére. E jelentést a továbbiakban évente megküldi a miniszter a Parlament 
Környezetvédelmi Bizottságának.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13143/7. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9. Dr. Papp János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet címének a 
következő módosítását javasolja: 
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„1. számú melléklet a ….. évi … törvényhez 

 
 

A kibocsátási engedélyhez kötött tevékenység[ek] és üvegházhatású gáz[ok]” 
 

Indokolás: Lásd a T/13143/11. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10. Dr. Papp János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet VII. sorának a 
következő módosítását javasolja: 

 
„1. számú melléklet a ….. évi … törvényhez 

 
 

A kibocsátási engedélyhez kötött tevékenységek és üvegházhatású gázok 
 
 Tevékenység Üvegházhatású gáz 

VII. Üveg gyártása, beleértve az üvegszálat is, [20130] 20 
 tonna/nap olvasztókapacitáson felül 

Szén-dioxid 

„ 

Indokolás: Lásd a T/13143/12. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

11. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 2. számú mellékletét új 8-10 
pontokkal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése 
értelemszerűen változik): 
 

„8. A Kiosztási Terv előnyben kell, hogy részesítse a tiszta technológiákat és az 
energiahatékonyság javítását.
 
 9. A Kiosztási Terv ösztönző elemeket kell, hogy tartalmazzon a megújuló energia 
források bevonására, és alkalmazására.
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 10. A Kiosztási Tervnek törekednie kell a „szennyező fizet” elvének, a külső, 
társadalmi költségek megfizettetési célkitűzései megvalósítására.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13143/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslatban az alábbi nyelvtani 
pontosítások átvezetését javasolja: 
 
 

1. A törvényjavaslat 1. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
1. § „A törvény célja, hogy az Európai Közösség [kibocsátási egység-kereskedelmi] 

kibocsátási egységkereskedelmi rendszerében, valamint más, nemzetközi együttműködéssel 
megvalósuló [projekt tevékenységekben] projekttevékenységekben való részvétel 
feltételeinek megteremtésével a Magyar Köztársaság elősegítse az emberi tevékenység 
hatására bekövetkező éghajlatváltozás kockázatának csökkentését.” 
 
 
 

2. A törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

/A törvény hatálya/ 
 
b) a Kiotói Jegyzőkönyv alapján nemzetközi együttműködéssel megvalósuló [projekt 

tevékenységekre] projekttevékenységekre, valamint” 
 
 
 

3. A törvényjavaslat 3. § b) és c) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
/E törvény alkalmazásában:/ 

 
„b) [szén-dioxid egyenérték:] szén-dioxid-egyenérték: egy tonna szén-dioxid vagy 

azzal megegyező éghajlat-módosító potenciált megtestesítő mennyiségű üvegházhatású gáz; 
 
c) kibocsátási egység: az e törvény szerinti kötelezettségek teljesítésére 

felhasználható, egy tonna  [szén-dioxid egyenérték] szén-dioxid-egyenérték meghatározott 
időn belül történő kibocsátását lehetővé tevő forgalomképes vagyoni értékű jog;” 
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4. A törvényjavaslat 6. § (1), valamint (3)-(6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„(1) Az egyes kereskedési időszakok alatt kiosztható kibocsátási egységek 

mennyiségének és a kiosztás módszerének meghatározása céljából a [Kormány] kormány – 
kereskedési időszakonként –Nemzeti Kiosztási Tervet (a továbbiakban: Kiosztási Terv) 
állapít meg. 

 
(3) A [Kormány] kormány a Kiosztási Terv alapján – az üzemeltetőkkel külön 

jogszabály szerint lefolytatott egyeztetés eredményeire figyelemmel – az egyes létesítmények 
üzemeltetői számára kiosztott kibocsátási egységek mennyiségének meghatározása céljából – 
kereskedési időszakonként – Nemzeti Kiosztási Listát (a továbbiakban: Kiosztási Lista) 
állapít meg. 

 
(4) Kiosztási Tervet és Kiosztási Listát a [Kormány] kormány első alkalommal a 

2005. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakra állapít meg (első kereskedési 
időszak).  

 
(5) A [Kormány] kormány a 2008. január 1-től 2012. december 31-ig terjedő 

időszakra (második kereskedési időszak), valamint 2012-től kezdődően ötéves időszakokra 
állapít meg Kiosztási Tervet és Kiosztási Listát. 

 
(6) A Kiosztási Tervet és a Kiosztási Listát az Európai Bizottság (a továbbiakban: 

Bizottság) jóváhagyását követően a [Kormány] kormány rendeletben hirdeti ki.” 
 

 
 
 

5. A törvényjavaslat 8. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„(2) A fennmaradó kibocsátási egységek felhasználásáról a [Kormány] kormány 
külön jogszabály szerint rendelkezik.” 
 
 
 

6. A törvényjavaslat 9. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„(3) Az első kereskedési időszak alatt az üzemeltető további ingyenes kibocsátási 
egységek kiosztását kezdeményezheti a környezetvédelmi hatóságnál, amennyiben a 11. § 
szerinti kötelezettségének teljesítéséhez olyan, a tevékenységi körén kívül álló, 
elháríthatatlan külső ok folytán van szüksége, mely a kibocsátási egységek kiosztása után 
merült fel ([vis maior kiosztás] vis maior-kiosztás). A környezetvédelmi hatóság a 
környezetvédelmi és vízügyi miniszter útján [vis maior kiosztást] vis maior-kiosztást kérhet 
a Bizottságnál.” 
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7. A törvényjavaslat 10. § (4), valamint (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„(4) A [vis maior kiosztás] vis maior-kiosztás keretében kiosztott kibocsátási 

egységek mennyiségét a környezetvédelmi hatóság a Bizottság döntésének megfelelően 
határozatban állapítja meg, és gondoskodik a kibocsátási egységeknek az üzemeltető 
számláján történő jóváírásáról.  

 
(6) A kibocsátási egység kiosztására vonatkozó részletes szabályokat a 

[Kormány] kormány rendeletben állapítja meg.” 
 

 
 
 

8. A törvényjavaslat 11. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 

„Az üzemeltető köteles az 5. § (1) bekezdés szerint nyomon követett és hitelesített 
tárgyévi kibocsátásainak megfelelő mennyiségű kibocsátási egységet a tárgyévet követő év 
április 30-ig külön jogszabály szerint visszaadni a [Magyar Állam] magyar állam javára.” 

 
 
 
9. A törvényjavaslat 12. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„(1) A kibocsátási egység az Európai Gazdasági Térség tagállamai, az ott 

lakóhellyel rendelkező bármely természetes személy, illetőleg székhellyel rendelkező jogi 
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére szabadon átruházható. A 
[vis maior kiosztás] vis maior-kiosztás keretében kiosztott kibocsátási egység nem 
ruházható át.” 
 
 
 

10. A törvényjavaslat 13. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„(3) A közös teljesítésre vonatkozó részletes szabályokat a [Kormány] kormány 
rendeletben állapítja meg.” 
 
 
 

11. A törvényjavaslat 14. § (1)-(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„(1) A Magyar Köztársaság területén a Kiotói Jegyzőkönyv 6. cikke szerint 
nemzetközi együttműködéssel megvalósuló projekt tevékenységre vonatkozó szabályokat a 
[Kormány] kormány rendeletben állapítja meg. 

 
(2) Más állam területén a Kiotói Jegyzőkönyv 6. és 12. cikke szerint megvalósuló 

projekt tevékenységekben a Magyar Köztársaságban székhellyel rendelkező jogi személy 
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vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részvételének szabályait a [Kormány] 
kormány rendeletben állapítja meg. 

 
(3) A Kiotói Jegyzőkönyv 6. és 12. cikke szerinti [projekt tevékenységek] 

projekttevékenységek kapcsán kiadható kibocsátási jogosultságok a 11. § szerinti 
kötelezettség teljesítéséhez külön jogszabály szerint felhasználhatóak.” 
 
 
 

12. A törvényjavaslat 15. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„(2) A kibocsátási egység megszerzése, visszaadása, átruházása és törlése a 
forgalmi jegyzékben vezetett [kibocsátási egység-forgalmi] kibocsátásiegység-forgalmi 
számlán történő nyilvántartásba vétellel teljesül.” 
 
 
 

13. A törvényjavaslat 16. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 

16. § 
 

„A[kibocsátási egység-kereskedelem] kibocsátási egységkereskedelem nyilvánossága 
 

 
A [kibocsátási egység-kereskedelemmel] kibocsátási egységkereskedelemmel és a 

14. § szerint nemzetközi együttműködéssel megvalósuló [projekt tevékenységekkel] 
projekttevékenységekkel kapcsolatos környezeti adatok, így különösen a 
 

a) kiadott kibocsátási engedélyekre; 
b) hitelesített kibocsátási jelentések és a hitelesítő kapcsolódó jelentésére; 
c) kiosztási határozatokra; 
d) 14. § szerinti [projekt tevékenységekre] projekttevékenységekre; 
e) 17. § szerint alkalmazott jogkövetkezményekre, valamint 
f) 18. § szerinti jelentésekre 

 
vonatkozó adatok közérdekű adatnak minősülnek.” 

 
 
 

14. A törvényjavaslat 17. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„(5) A bírságra vonatkozó részletes szabályokat a [Kormány] kormány 
rendeletben állapítja meg.” 
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15. A törvényjavaslat 18. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„(1) A környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Bizottság határozata és külön 
jogszabály szerint jelentést készít a Bizottság számára a [kibocsátási egység-kereskedelmi] 
kibocsátási egységkereskedelmi rendszer működéséről.” 
 
 
 

16. A törvényjavaslat 20. § (10) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/101/EK irányelve (2004. október 27.) az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a Kiotói Jegyzőkönyv [projekt-
mechanizmusaira] projektmechanizmusaira tekintettel történő módosításáról.” 
 
 
 

17. A törvényjavaslat 1. számú melléklet I., IV.,V. és VII. pontja az alábbiak szerint 
módosul: 
 

„1. számú melléklet a ….. évi … törvényhez 
 
 

A kibocsátási engedélyhez kötött tevékenységek és üvegházhatású gázok 
 
 Tevékenység Üvegházhatású gáz 
 Energiatermeléssel kapcsolatos tevékenységek  
I. Tüzelőberendezések 20 MWth-ot meghaladó bemenő 

hőteljesítménnyel (kivéve a veszélyes hulladék- és 
[települési hulladék-égető] településihulladék-égető 
létesítményeket, valamint az atomerőművekben 
szükségáramforrásként használt dízelgenerátorokat) 

Szén-dioxid 

IV. Fémércek (beleértve a [szulfid ércet] szulfidércet) 
pörkölése és zsugorítása 

Szén-dioxid 

V. Vas vagy acél termelése (elsődleges vagy másodlagos 
olvasztás), beleértve a folyamatos öntést is 2,5 tonna/óra 
kapacitás felett 

Szén-dioxid 

 [Ásványanyag-ipar] Ásványanyagipar  
VII. Üveg gyártása, beleértve az üvegszálat is, 20130 

 tonna/nap olvasztókapacitáson felül 
Szén-dioxid 

 [Kerámia termékek] Kerámiatermékek égetéssel történő 
gyártása 

 

„ 
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18. A törvényjavaslat 2. számú melléklet 3., 5., 6., 8., 11., és 12. pontja az alábbiak 

szerint módosul: 
 

 „2. számú melléklet a …. évi … törvényhez 
 
 

A Kiosztási Terv elkészítésének alapelvei 
 
 
3. A Kiosztási Tervnek összhangban kell állnia a vonatkozó európai közösségi jogi 

aktusokkal és szakpolitikai eszközökkel. Az új jogszabályi követelmények 
következtében felmerülő elkerülhetetlen [kibocsátás-növekedést] 
kibocsátásnövekedést is figyelembe kell venni. 

 
5. A Kiosztási Tervnek tartalmaznia kell, hogy az új belépők miként kapcsolódhatnak be 

a [kibocsátási egység-kereskedelmi] kibocsátási egységkereskedelmi rendszerbe. 
 
6. A Kiosztási Terv kedvezményben részesítheti az e törvény [hatályba lépése] 

hatálybalépése előtt megvalósított önkéntes [kibocsátás-csökkentő] 
kibocsátáscsökkentő beruházásokat (korai beruházások) és tájékoztatást kell 
tartalmaznia arról, hogy a korai beruházásokat hogyan veszi figyelembe. A Kiosztási 
Terv összeállítása során az elérhető legjobb technológiára vonatkozó [referencia-
dokumentumokból] referenciadokumentumokból származtatott technológiai 
[referencia-értékek] referenciaértékek is alkalmazhatók, mely technológiai 
referencia-értékek előnyben részesíthetik a korai beruházásokat. 

 
8. A Kiosztási Tervnek tájékoztatást kell adnia a nyilvánosság bevonásának és az 

észrevételek [figyelembe vételének] figyelembevételének módjáról. 
 
9. 10. A Kiosztási Terv tájékoztatást adhat arról is, hogy miként veszi figyelembe az 

Európai Gazdasági Térségen kívüli országok vagy szervezetek okozta verseny 
hatásait. 

 
11. A Kiosztási Terv kitér a kiosztás gazdasági vonatkozásaira, különös tekintettel az 

[agro-ökológiai] agroökológiai potenciál megőrzésének és optimális hasznosításának 
érdekeire.  

 
12. A Kiosztási Terv kitér a kiosztás társadalmi vonatkozásaira, különösen tekintettel a 

[munkaerőpiaci] munkaerő-piaci hatásokra.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13143/16. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért  
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Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. február 24. 
 
 
 
 
 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 

bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 
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