
27103 2007 TIZE 16 :11

Dr. Szili Katalin asszonynak
az OrsTaggyulcs cin6kcnek

ORSZÁGGYŰLÉS
K4RNYEZ=ÉDELMI BIZOTTSÁGA

KOr11yezetVedellBi BiZ, 444 IrolaanY

Tisztelt Elnök Asszony!

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem eiő :

A tórvs nyjavaslat 7. §-óban módosuló a Kvt, 102 . §-a a küvetkez8 (5) és (6) bekezdéssel
egészül ki;

,,(5)A Qazdasási tkrsa"Ly azon tagfai (reszvénvesei), valamint vezető tisztséaviselüi, akik
o

	

ozato in 'zk 'st h ztak amel rőf tudták va az elvárható Ondossá mellett

2007 MARC 2 7.

Bizotts4i~dosítrílavaslat

A Házszabály 94. §-a (1) bekezdésének és a 102. § (1) bekezdése alapján az egyes
kőrnyezetvédeimi tárgyú tlirvények kőrnyezeti felelösséggel ősszcfüggii módosításáról
szóló T12425, sz. tőrvényjavaslathoz a kc5vetke%

elozv an ak vé eha"tásával a tkrsasá korn ezetk" sod' t o o7 a tarsasá
nrMel±s7űnése esetén korlátlanul és e yeter legesen felelnek a társaságot terhelő . társaságital
nem teljesített helyreállítási és Urtérítcsi kötelezettségekért . Mentesül a felelí5ssép alóla
Pazdasáai társaság azon tagfa, (részvénvese), illetve vezető tisztsé viseldh2 g határozat
i té ed s m s ozata áb em ve r'sz a határozat ellen szavaz ille e az

intézkedéssel szemben tiltakozott .

(6) Razdae gj_ társaság azon vezető tisztré lelője akit az{5)bekezdés szerinti
Kötelezettségterhel. kötelezettsége teliesítéséig nem lehet olyan gazdarád társaság vezető
tisztségviselője, mely a tevékenységét kOrnvezetvédQlmi engedély, egysé cs
k~ ezethasmálati en , -, 1 "1 e

	

h lla ék , : k dás '1 s706 költ a `o

	

bál
szerintit engedély hírtokában végezheti ."

.Indokolás

A k6myezeti problémák jclcnt6S hányada abból fakad, hogy a kürnye-zethasználók egy része a
jogi kiskapukat kihasználva eloddarza a k6myezeti felel6ssísgéért való helytállást . A
kapcsolódó módosító jav€tislat garanciális szabályokat tartalmaz és a kömyezeti felelősség
határozott érvényesithet6sége éardekében áttöri a gazdas6.gi társaságok vezető
tisTtségviselőinek korlátozott felelősségét .

Budapest, 2007 . március 27.
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