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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/15720 . számon előterjesztett, A villamos energiáról szóló 2001 . évi CX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 . április
19-ei ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2) bekezdése
alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő képviselőjének a törvényjavaslathoz
fűzött szóbeli kiegészítését . Az Előterjesztő képviselője az írásban is kiosztott
tájékoztató anyagból a bizottság kérésére a bizottság feladat- és hatáskörét érintő
kérdésekre tért ki részletesen, mely témakörök az adatvédelem, fogyasztóvédelem,
területi esélyegyenlőség . Az Előterjesztő képviselője részletesen ismertette a fogyasztói
adatok kezelésére, illetve fogyasztóvédelemre vonatkozó 15B §-t .

A bizottság részéről kérdés hangzott el az Előterjesztőhöz arra vonatkozóan,
hogy egyeztettek-e az adatvédelmi biztossal . A bizottság megnyugvással vette
tudomásul, hogy az adatvédelmi biztos támogatja a törvényjavaslatot .

A többségi vélemény képviselői egyetértenek a törvényjavaslat célkitűzéseivel .
Megítélésük szerint a törvényjavaslat megfelel a 96/92/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
követelményeinek, és azzal összhangban álló szabályozást tartalmaz .

E vélemény szerint a törvényjavaslat a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 . évi LX111. törvényben meghatározott
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rendelkezéseknek is megfelel az adatkezelési célpontok meghatározásával, valamint a
kezelt adatok körének kijelölésével .

A kisebbségi vélemény részéről számos további kérdés hangzott el, különösen a
kistelepüléseken élő állampolgárok esélyegyenlőségére vonatkozóan . E vélemény
képviselői rákérdeztek, hogy mi lesz azokkal a kisfogyasztókkal, akik nem
csatlakozhatnak a közcélú hálózathoz, illetve sérelem estén hogyan részesülhetnek
kártérítésben. E megítélés szerint a kártérítési felelősség nem rendezett, a jelenlegi
rendszer tragikus és elfogadhatatlan az állampolgárok, és főleg a kisfogyasztók
szempontjából. A vitában sok más fontos kérdés is felmerült . (EU vélemény, verseny,
versenyképesség, alternatív energiák kérdése, jogi szétválasztás", megújuló energia,
stb .)

A kisebbségi vélemény képviselői úgy foglaltak állást, hogy sem a beterjesztett
előterjesztést nem támogatják, sem az elhangzottakat nem tartják meggyőzőnek .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta . (lli, On,
l Ot)

A bizottság előadója az általános vitában : Ékes József (független)

Budapest, 2005 . április 19 .
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Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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