15105 2007 TH 16 :25 FAX +36 1 441 5998 Korlayaezetvedelmi Biz .

yyuié

Az Országgyűlés
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)3izottsáimódosító layaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyüids einóke
Helyben
Tisztelt Elnök Asszony!
A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján az ENSZ Éghajlat-változási keretegyezménye és
annak Kiotói 3egyz íkönyve végrehajtási keretrendszerére l szőlő T12716 . számú
törvényjavaslathoz az Omággyúlés KOrnyezetvédelmi Bizottsága az alábbi
módosító javaslatot
terjeszti elő:
L) A törvényjavaslat 4. §-ónak (4) bekezdése a következőképpen módosul :
„(4) A környezetvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatároz.ott rnértékú bírság megfizetésére kötelezheti a (2)-(3) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásra, illetve előrejelzésre
k<3telez_ett szervezet, amennyiben az a (2)-(3i bekezdésben meghatározott kc telezettségének
részben vagy egészben nem tesz eleget . A bírság összegét a hatóság az eset összes
körülményeire - így különösen a jogsértés súlyára, céljára, időtartamára, a jogsértő magatartás
ismételt tanüsításám - tekintettel határozza meg ."
2 .) A törvényjavaslat 13 . §-.árvak (1) bekezdése az alábbiak szeríni módosul :
-(1) A Magyar Köztársaság területén megvalósítandó együttes végrehajtásban részi vev3 jogi
scenl6lyek [az, cg,YUttcs vcgrchajtisi projekttevékenység kibocsátás csökkentése
megkezdésének a napján] a miniszteri i6váhaavás kézhezv6telétől számított 30 napon belül
egyszeri felügyeleti díjat kőtelesek fizetni . A környezetvédelmi hatóság a felügyeled díjat a
Nemzeti Nyilvántartási Rendszer működtetésével kapcsolatos tevékenységének fedezetére
fordxtja."
3) A tSrvényjavaslat 14 . §-á nak (5) bekezdésének h) pontja a "vetkezőt-éppen módosul :
„h) [a kiotói egységelrhez köt ~ k&efezetts+égck megszegéséért] a nyilvántartási
rendszerrel kapcsolatos adatszolpálwási, illetve előrejelzési kötelezettség meszegése eseten
f zetendö birság összegét-,"
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Indokolás

Az I) pant szerinti módosítás pontosítja a

tdr-vény 4 . f-a (4) bekezdesái, illetve egyérielmik
rendelkezést határoz meg a 4 . §-ónak (3) bckczdésében meghatározott magatartás
szankcionálására_
A 2) pont sm-rinti rn6dositás a jogbiztonság erősítése, a jogszabály könnyebb
értelmerhel6sége 6rdekében ajánlott, tekintettel arra, hogy az eredeti megfügalrn a,r s
(projckttevckenység kibocsátás es6kkentése megkel-lésének a napján) az idüpont tekintetében
bizonytalárságra adott okot .
A 3) pont szerinti módosítás szintén a pontosabb mcgfogalmazast, a szankcionálandó
magatartás egyértelműbb körülírását szolgálja .

Budapest, 2007 . május 15 .

Katona Kálmán
clnők
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