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A Házszabály 94.§ (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján a földgázellátásról

szóló 2 003. é viXUL t örvény m ódosításáról s zóló T /15819 . számú törvény] avaslathoz - a
T/15819/47 . számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15819/70 . számú bizottsági ajánlás
39. pont) kapcsolódva - a következő

kapcsolódó módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 7. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

7.§

A GET a 20. §-t követően a következő 20/A . §-sal egészül ki :

,20/A. § (1) Az a földgázipari vállalkozás, amely új határkeresztező szállítóvezetéket, illetve
tárolót (a továbbiakban együtt: új infrastruktúra) kíván létrehozni, a Hivatalnál kérelmezheti
az új infrastruktúra egészére vagy annak egy részére vonatkozóan meghatározott ideig a
földgázrendszerben alkalmazott díjmegállapítása szabályok, valamint a 30. § (1) és (2)
bekezdései szerinti kötelezettségek teljesítése alóli teljes vagy részbeni mentességet (a
továbbiakban: mentesség) abban az esetben, ha:
a)

	

az új infrastruktúra a gázellátásban kialakuló versenyt és a gázellátás biztonságát
növeli ;
b)

	

az új infrastruktúra létesítésével kapcsolatos kockázatok olyan mértékűek, hogy a
beruházás meg sem valósulna, ha a mentességben a vállalkozás nem részesülne ;
C) az új infrastruktúra [üzemeltetője] tulajdonosa olyan jogi személy, amely nem
rendelkezik azon hálózatok működtetésére vonatkozó engedéllyel, amelyhez az új
infrastruktúra kapcsolódik;
d)

	

az új infrastruktúra igénybevétele díj ellenében történik ;
e) a mentesség megadása nincs hátrányos hatással a versenyre, illetve a földgázrendszer
hatékony működésére, vagy annak a rendszernek a hatékony működésére, amelyre az új
infrastruktúra rácsatlakozik .

(2) A kérelemmel egyidejűleg meg kell adni az elbíráláshoz szükséges, a (3) bekezdésben
meghatározott összes információt és elemzést.
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(3) A Hivatal a kérelmet megvizsgálja, illetve új határkeresztező szállítóvezeték létesítése
esetén konzultál az érintett ország(ok) hatóságaival. Az eljárása során a következő
szempontokat veszi figyelembe :
a)

	

a mentesség megadásának hatása a végfogyasztói árakra,
b)

	

a mentességet indokoló pénzügyi információk megalapozottsága,
c)

	

a mentesség megadásának várható hatása a versenyre, illetve a földgázpiac
hatékonyságának növekedésére,
d)

	

a mentesség megadásának hatása a gázellátás forrásainak bővítésére .

(4) A Hivatal a (3) bekezdés szerinti eljárása alapján a mentesség megadásáról vagy
elutasításáról javaslatot nyújt be a miniszter részére . A javaslatnak tartalmaznia kell az új
infrastruktúrára kidolgozott kapacitásgazdálkodási és kapacitásallokációs szabályokat .

(5) A miniszter abban az esetben, ha a mentesség megadását indokoltnak tartja, döntési
javaslatáról, az azt megalapozó összes információval együtt tájékoztatja az Európai
Bizottságot. A tájékoztatás különösen a következőkre tér ki :
a)

	

azok az indokok, amelyek alapján a miniszter megalapozottnak tartja a mentesség
megadását, beleértve a mentességet igazoló pénzügyi információkat ;
b)

	

a versenyre és a földgáz belső piacának hatékony működésére gyakorolt hatás
elemzése, amely a mentesség következtében várható ;
C)

	

a mentesség időtartamának és a földgázrendszer összes kapacitása azon részének
indokolása, amelyre a mentességet megadják ;
d)

	

az érintett országok hatóságaival folytatott konzultáció eredménye ;
e)

	

az új határkeresztező szállítóvezetéknek, illetve tárolónak a gázellátás forrásainak
bővítésére gyakorolt hatása .

(6) Abban az esetben, ha az Európai Bizottság az (5) bekezdésben meghatározott miniszteri
javaslattal egyetért, vagy arra két hónapon belül észrevételt nem tesz, a miniszter a mentesség
megadásáról határozattal dönt . A határozatnak ki kell terjednie az új infrastruktúrához való
hozzáférési és kapacitásallokációs szabályokra . A határozatot a Hivatal javaslatával együtt a
miniszter nyilvánosságra hozza .

(7) Abban az esetben, ha az Európai Bizottság a mentességadás feltételeinek módosítását kéri,
a miniszter a javaslatot átdolgozásra visszaküldi a Hivatal részére .

(8) A meglévő határkeresztező szállítóvezeték kapacitásbővítése, illetve a meglévő szállító- és
elosztóvezetékek, valamint tárolók olyan fejlesztése esetén, amely lehetővé teszi a gázellátási
források kiterjesztését, az (1)-(7) bekezdésekben foglalt rendelkezések alkalmazhatók."

Indokolás

A javasolt pontosítás eredményeként felelne meg a módosítandó rendelkezés a hatályos,
2003/55 EK irányelvnek az új infrastruktúráról szóló 22 . cikke (1) c) pontjában
megfogalmazott rendelkezésnek. Az irányelv előírása szerint a mentesség megadásának egyik
feltétele, hogy a létrehozni kívánt új infrastruktúra olyan természetes vagy jogi személy
tulajdonában legyen, amely legalább jogi személyiség szerint elkülönül attól a
rendszerirányítótól, amelynek rendszeréhez az új infrastruktúra kapcsolódik .
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Budapest, 2005 .május.30 .

MSZP

Kovács Tibor

országgyűlési képviselő
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