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A Gazdasági Bizonság a Házszabály 94 . § (1) bekezdést és 102 . § (1) bekezdése
alapján a villamos ener fáról szóló 2001 . évi CXX törvény módosílrásáröl 4wó15 T11S724M
száma ffirvényjavasi<3thoz a kővetkező

módosító javaslatot
terjeszti e1ó :

irotr nys! IfI:i(4S -2,0 14d~ .
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Tisztelt ElnükAsszony!

Ei!,offslximódosítólavasiat.

A Gazdrrsá9i bizottsűg a torvényjavaslat 5,1, y-rfnak az alábbi új (12) bekezdéssel tvrtánt
káe~ass7ltést javasolja (a javaslat eTogadása esetén a § (12) bekezddsdnek szdmozúsa (13)

bekezdésre válmúk):

12	9Lbekezdésszerint létrehozott illet' le i' lölt társasá 'o közül átvitetien e él t
az kaphat, amely a hazai átviteli bálázat vagy &vítelíhá16z3trészek átviteli célCf
igénybevZ~tetére ioszabó} va y szerzüllés alapján vagy más Lozcímetl (,otasub. és a villamos
enereia átvitelére vonatkozóened-Iy iránti kérelmet az ország cisz területére vona.tkozáa.n
nvújü be. Az átviteli engedély megadásának neni feltétele hogy azt átviteli hálózat vagy
átviteli hálöz trést az átviteli a eddi kérelmefö'én k tula'don~ bon állton ."

Indokolás:

A törvényjavaslat 42. §-aban t-eghatározott retadelkezés alapján az a lehetőség, hogy

ugyanazon vállalkozás végezze az átvitel} tevékenységet és a koaüzemi nagykereskedelmi

tevékenységet, rnegsz{lnik . Az átviteli engedély es a továbbiakban rendszerig- nyitói

tevékenységet végezhet, a köztizemi nagykereskedelmi engedélyes tevékenySegti31 aaauban

jogi sze,tnélyiség szerint el kell ki11F5niteni .
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A törvényjavaslatban meghatározott és a törvényjavaslat által nem érintett jogszabályi

kéivetelrnények alapján a jogi személyiség szerinti szétvála ztás során az átviteli engedélyes

tevélcetiység végzésére létrehozott elkülü nült v',tllslko7sts tulajdonába kell adni a tevékenység

e11át•[ ;ához szilksé ,es eszközöket, mivel átviteli engedélyt a végrchajtáSi rendelet vonatkozó

rendclke7.ése értelmében kizárölag olyan vállalkozás kaphat, amely az átvíteli hálózat

meghat€rrozott részétnek tulajdonosa .

Egy ilyen, alapvetően az átviteli h,4 .16zat cszkc-zálloru4tiyának apportá.lását előírr szabályozási

megoldás jogharmonizációs követelmények teljesítéséhez nem szűksége ., mikbzben annak

gyákorlati megvalósítása alapjaiban veszélyeztetné a közüzemií ellátás biztonsága

szentpontjából alapvett jelentőségi! kc 70;-zeni nagyhcreskedelmi engedélyes tevékcnysóg4t,

gazdasági értelembc,-n vett muködőképességét, és így végs~ soron a közüzemi ellátás

hiztosításat is .

A releváns közt .sági jogi k5vetelményckc;t tartalmazó jogforrás, vagyis a villamos energia

belső piacá.n,ak közős szabályairöl és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséróI szóló

2003/S4/EK írá;nyeIv 10, cikkit kifejezetten rögzíti, hogy a jogi személyiség szerinti - és a

döntéshozatali - szétválasztás irányelvi kt5vetelmémye nem írja elő azt, hogy aa tagállamok az

átviteli háló7,at cszkc7.cínck átruházására k clezzí;k a vertikálisan integrált vállalatcsoportot

vagy annak valamely tagját .

Az irányelv (l0) preambulumbekezdésc alapján ráadásul a közösségi jogalkotó inkább

kivételesnek tekintette azt az elétet, araikor az eszki5zálloin uny a TS4 tulajdonába kerül,

mivel kifejezetten rendelkezett arról, hogy akár ilyen formában is megvalósítható az n•ányelví:

követelményrendszer .

A. TS0 megvaíösításáraa vonatkozó, és az eszközátrultazá szükségtelenségét bangsülyozó

rendelkezések nem szerepeltek az irányelv eredeti tervezeteiben, azokat a tagállamok

képviselői - a 'fanács - illesztette a szövegbe . Ez is egyédelmüen mutatja, hogy a tagállamok

többsége a TSO olyam megvalósítását - megvalósíthatóságát -- szorgalmazta az EU

di ntéshozatali eljárasában, ami alapján nem kell a7 átviteli hálózatot tizemeitetó leányvállalat

tulajdonába adni az átviteli hálózat eszközeit .

Az Európai Unió vonatkozó kS7,c sségi joganyaga tehát hangsiilyosan és egyértehnüen úgy

foglal állást abban a kérdésben, hogy a tagállamoknak a TSO tulajdonába kell-e adniuk az

átvitelt hálózat eszközeit, vagy elegendíi az, ha az eszközök a vertikálisan integrált

vállalatcsoport tulajdonában állnak, miközben vagyonkezelési vagy tartós b rieti szerződés

keretében biztosított a hálóz-at TSO általi üzemeltetése, hogy erríil a tagállamok szabados,

di5nthctnek.

2.
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A kozGzemi nagykereskedelmi engcddlyes gyakorlati müktiddse szempontjából aa

eszk6z6bmek egy másik gazdálkodó szervezet szám-ara t6rtén S tulajdonba adásaa azzal a

kr6vetkezrrnvnnyel jár, hagy az engeddlyes napi működése kerCllhet veszélybe, mivel a

tulajdonos[ szétválasztás keretei kőzött feladatai Iegjobb esetben is egy pcnzügyí holding

feladataivá alakuindnak at azzal a megszorítással, hogy elveszítené hitelfelvevő kcpcssdgét

eszkc3zük hiányában. A közüzetrti nagykereskedelmi engcddlyes napi nifiUdéséttek veszélybe

kerül.dse pedig drteleraswrűen negatív hatást gyakorol a kvziIz rni ellátás biztonságára is .

Ezért technikai megoiddsok miatt nem lehet indokolt olyan helyzetet teremteni, amely

kárdésessd ds kétsógessé teszi a közüzemi nagykereskedelmi engcddlyes k8züzeniben

betöltőit szerepcinek megfeieI6 ellátását a hatályos jogszabályok szerinti tartalommal .

A javasolt m6dosít`tssal a k0zc3sségi,jogi küvetelmdnyekkel összhangban 6116, és a k6züzemi

ellátás biztonságát nern veszélyeztető szaWyozási megoldás jön létre oly mádon, hogy az

átviteli engedélyesi tevékenysug ellátásához nem szűkségen meghatározott mennyisvga

hálózatnak vagy hálcszatrdsznek az átviteli engedélyes tulajdonában állnia, elegendő, ha azok

Uzemeltetdsére egyéb jogcímen jogosult .

Budapest, 2005 . m~kjus 25 .

Pueli László
elnók
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