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Dr. Szili Katalin asszonynak
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Helyben

A Gazdasági Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése
alapján a villamos energiáról szóló 2001 . évi CXX törvény mócosításáról szóló T/18109 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato
terjeszti elő :

L A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 5. §-ának az alábbi módosítását javasolja :

5.§

A VET 98 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

,98 .§ (1) A szénipari szerkezetátalakítási támogatást és az átállási költségeket kizárólag
a rendszerirányító elkülönített számláján kezelt, a villamosenergia-rendszer
irányításának díjával együtt beszedett pénzeszközből lehet téríteni . A rendszerirányítás
díjával együtt beszedett pénzeszközök nem minősülnek a rendszerirányító bevételének.
A rendszerirányító a rendszerirányítás díjával együtt beszedett pénzeszközöket, és
annak hozadékait más célra nem fordíthatja, köteles az egyéb pénzeszközeitől és
egymástól is elkülönítetten kezelni . A rendszerirányító köteles az elkülönített számlán
beszedett, de a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozó,
valamint a közüzemi nagykereskedő részére tovább nem adott énzeszközöket, és azok
hozamait kőtelezettségként kimutatni .
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzeszközöket - a rendszerirányítási díj
részeként - a Hivatal javaslata alapján a miniszter évente állapítja meg .
A rendszerirányítás díjával együtt beszedett pénzeszközök megállapításakor figyelembe
kell venni az előző időszakban a rendszerirányítónál ilyen címen kimutatott
kötelezettségeket és azok hozamát külön díjelemenként, távábbá a jogszabályban
elismert, de ki nem fizetett átállási költséget, illetve szénipari szerkezetátalakítási
támogatást, valamint az átállási költségnek a közüzemi agykereskedőnél, és a
szénipari szerkezetátalakítási támogatásnak a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra
jogosult bányavállalkozónál felmerült ráfordításait .
[(3) A szénipari szerkezetátalakítási támogatás megállapítása során a szénipar
részére nyújtott támogatásról szóló 140712002/EK európai tanácsi rendelet
szabályai szerint az Európai Bizottság által kiadott hatgrozatban foglaltakkal
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összhangban kell eljárni. A határozatban foglaltaktól az Európai Bizottság
előzetes jóváhagyásával lehet eltérni.]"

2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 6. §-ának az alábbi módosítását javasolja :

6.§

A VET a 100. §-t követően a következő 100/A . §-sal egészül ki :

„100/A . § (1) A kifizetésre kerülő szénipari szerkezetátalakítási támogatást a szénipari
szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozó kérelmére, a Hivatal
javaslata alapján, az egyes időszakok végén a miniszter állapítja meg . A
rendszerirányító elkülönített számlájáról történő kifizetések elvégzéséhez a Hivatal
előzetes jóváhagyása szükséges .
(2) A szénipari szerkezetátalakítási támogatást közvetlenül az arra jogosult
bányavállalkozónak kell kifizetni .
(3) A szénipari szerkezetátalakítási támogatás kizárólag [az Európai Bizottságnak a
98. § (3) bekezdés szerinti határozatában foglalt] az e törvényben valamint a külön
jogszabályban meghatározott célra fordítható . A szénipari szerkezetátalakítási
támogatásra jogosult bányavállalkozó köteles az ezt igazoló iratait a költségtérítés iránti
kérelméhez mellékelten a Hivatalhoz benyújtani ."

3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 7. §-ának az alábbi módosításátjavasolja:

7.§

A VET 123 . §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) A 3 . § 48 . pontjában meghatározott szénipari szerkezetátalakítási támogatást a [2010-ig]
2014-ig terjedő átmeneti időszakban a [bányászati tevékenységgel] bányavállalkozó
tevékenységével kapcsolatban felmerülő költségek vonatkozásában lehet téríteni . A
kifizetésre kerülő szénipari szerkezetátalakítási támogatást az egyes időszakonként a
bányavállalkozó költségeinek a tevékenységéből származó bevételeket meghaladó részével
megegyező összegben kell megállapítani . A szénipari szerkezetátalakítási támogatásra
jogosult bányavállalkozó a Vértesi Erőmű Rt ."
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Indokolás

A törvényjavaslat indokolása szerint a villamos energiáról szóló törvénynek az e
törvényjavaslat szerinti módosítására azért van szükség, mivel az Európai Bizottság
jóváhagyó határozatot hozott a törvényjavaslatban előirányzott szénipari
szerkezetátalakítási támogatásról, és a VET módosítása a jóváhagyó bizottsági
határozatban illetve az annak alapjául szolgáló európai közösségi jogforrásokban
foglaltak végrehajtása érdekében szükséges . Az 5 . §-hoz fűzött indokolásban továbbá
az előterjesztő fontos garanciális szabályként jellemezte azt a - jelen módosító
javaslatban elhagyni javasolt - szabályt, amely a Bizottság határozatában foglaltakkal
összhangban való eljárás kötelezettségét rögzíti, és előírja, hogy attól csak a Bizottság
előzetes jóváhagyásával lehessen eltérni .

A módosító javaslat ezt a rendelkezést elhagyni javasolja, illetve ezzel összefüggő
technikai módosítást javasol a törvényjavaslat 6 . és 7. §-aiban, alapvetően a következő
indokokból. Egyrészt, az Európai Bizottság a törvényjavaslat szabályozása szerinti
szénipari szerkezetátalakítási támogatásról soha nem hozott határozatot . Másrészt, a
törvényjavaslat szabályozása szerinti szénipari szerkezetátalakítási támogatás nem
minősül olyan állami támogatásnak, amelyet a Magyar Köztársaságot mint az Európai
Unió tagállamát terhelő közösségi jogi kötelezettségek miatt előzetesen jóvá kellene
hagyatni az Európai Bizottsággal. Harmadrészt végül, amennyiben a szénipari
szerkezetátalakítási támogatás ilyen, a Római Szerződés 87(1) cikke szerinti állami
támogatás lenne - ami hangsúlyozandó, hogy a törvényjavaslat szerinti megoldás
esetén nem valósul meg - és amennyiben az az Európai Bizottsággal jóvá lett volna
hagyatva - ami jelen esetben szintén nem teljesül - akkor is szakszerűtlen és
egyébként a közösségi jog követelményeivel ellentmondásban álló szabályozási
megoldás lenne egy olyan hivatkozás magyar jogszabályba való beiktatása, amely az
adott esetben kötelező, ilyen jellegű tagállami végrehajtási aktust nem igénylő
közösségi jogi szabályok alkalmazását rendelné el . A törvényjavaslat 5. §-ával a VET
98. §-ának új (3) bekezdését megállapító szabály törlése tehát mindenképpen
szükséges, az alábbi indokok szerint .

Az általános indokolás alapján a tervezett szabályozás a Bizottság N 92/2005 számon
regisztrált támogatást jóváhagyó határozatában foglaltak végrehajtására irányul azzal,
hogy intézkedik a támogatási forrás rendszerirányítási díjon keresztül történő
beszedése iránt . Ezzel szemben a Bizottság hivatkozott határozata nem egy ilyen
finanszírozáson alapuló támogatásra vonatkozott, hanem egy vissza nem térítendő
támogatásként költségvetési forrásból finanszírozandó támogatás-tervre nézve mondta
ki annak a közös piaccal való összeegyeztethetőségét, a szénipar támogatásával
kapcsolatos 1407/2002/EK rendelet alapján .

Az Európai Bizottság B(2005)l782 számú, 2005 . VI. 22-én kelt határozatában
jóváhagyott, „A magyar széniparra vonatkozó szerkezetátalakítási terv 2004-2010"
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című állami támogatás tartalma, a határozatban foglaltak alapján az alábbi volt, a
támogatás finanszírozása tekintetében .

A határozat 2 .2 . pontjában, „a szénipar számára nyújtott pénzügyi támogatás 2004-től
2010-ig" cím alatt a 24 . pont tartalmazza a támogatás finanszírozási forrásának
megjelölését, nevezetesen azt, hogy

„A pénzügyi támogatást közvetlen vissza nem térítendő támogatásként fizeti a magyar
állam a Vértesi Erőmű Rt-nek ."

Az Európai Bizottság a terv jogi értékelését tartalmazó 3. pontban értékelte azt, hogy a
terv az EK Szerződés 87 . cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül-e,
és ezen belül azt, hogy állami forrásból származó támogatást valósít-e meg a vizsgált
szerkezetátalakítási terv. Ezt az értékelést a 3 .1 . alpontban („A 87 . cikk (1)
bekezdésének alkalmazása" cím alatt) a 30. pontban a Bizottság az alábbiak szerint
végezte :

„A 87. cikkben foglalt első feltétel ahhoz kapcsolódik, hogy a cikk az államok által
vagy állami forrásból nyújtott támogatást célozza meg . A magyar állam közvetlen
vissza nem térítendő támogatásait egyértelműen állami forrásból, nevezetesen az
állami költségvetésen keresztül nyújtja ."

A törvényjavaslatban foglalt szabályozás tehát egyértelműen más, mint a Bizottság
által jóváhagyott tervezett támogatás - amely egyébként kétség kívül közősségi jogi
állami támogatásnak minősült -, ugyanis a szénipari szerkezetátalakítási támogatásként
kifizetendő összegek finanszírozási forrása megváltozott.

Az Európai Bíróság következetes joggyakorlata alapján a támogatás vizsgálatát nem
lehet a finanszírozás hatásainak vizsgálatától elkülöníteni, mivel egy állami támogatás
finanszírozási módja a közös piaccal összeegyeztethetetlenné teheti magát az állami
támogatást. Így az állami támogatás vizsgálatát szükségszerben a támogatás
finanszírozási módjának vizsgálatával együttesen kell végezni, amennyiben a
.finanszírozási mód szerves részét képezi a támogatást hordozó intézkedésnek . Emiatt a
Szerződés 88(3) cikke szerinti bejelentésnek egyúttal ki kell terjednie a finanszírozás
módjára annak érdekében, hogy a Bizottság e teljeskörű információk alapján
végezhesse el a támogatás vizsgálatát. A tagállamok tehát kőtelesek a Bizottság
számára nemcsak a szűk értelemben vett támogatással kapcsolatos terv bejelentésére,
de a tervezett támogatás finanszírozási módjának bejelentésére is, amennyiben ez a
tervezett intézkedés szerves részét képezi .

Azt, hogy mi képezi szerves részét egy állami támogatási sémának, a Bíróság tisztázta
a C-128/03 és C-129/03 számon nyilvántartásba vett egyesített ügyekben hozott
ítéletében: ha az adott finanszírozási formából származó bevétel szükségszerűen egy
állami támogatás finanszírozását szolgálja, akkor ez a finanszírozási forrás a támogatás
szerves részét képezi . Egy ilyen közvetlen összefüggés egyébként megállapítható a
törvényjavaslatban foglalt finanszírozási forrás esetére is, mivel az 5 . § szerinti
szabályok értelmében a rendszerirányítás díjával beszedett pénzeszközöket
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elkülönítetten kell kezelni, azokat a rendszerirányító más célra nem fordíthatja, és e
pénzeszközök a szabályozás alapján szükségszerűen a szénipari szerkezetátalakítási
költségek megtérítését szolgálják.

A támogatást hordozó intézkedés szerves részét képező finanszírozási mód
bejelentésével kapcsolatos kötelezettség elmulasztása pedig - akkor is, ha a Bizottság
a támogatásnak a juttatással kapcsolatos részét egyébként jóváhagyta -, szintén az
Európai Bíróság jogértelmezési gyakorlata alapján, ugyanazokkal a
jogkövetkezményekkel jár, mint a bejelentés teljes elmulasztása : a 88(3) cikk alapján a
nemzeti hatóságoknak és Bíróságoknak a bejelentés nélküli életbeléptetést tiltó
rendelkezés közvetlen hatálya miatt az érvénytelenség jogkövetkezményeit kell
alkalmazniuk a támogatásra . Egy adott finanszírozási forrás megjelölésével bejelentett
támogatás bizottsági jóváhagyó határozata tehát nem vonatkoztatható az olyan
megváltozott szabályozásra, amelyben a bejelentettől eltérő finanszírozási forrás
érvényesül. Vagyis, az Európai Bíróság ismertetett jogértelmezési gyakorlata alapján
egyértelmű, hogy a Bizottság eredeti szénipari szerkezetátalakítási tervre vonatkozó, N
92/2005 . számon regisztrált ügyben hozott határozata nem vonatkozik arra a
szabályozásra, amelyet a törvényjavaslat a szénipari szerkezetátalakítási támogatással
kapcsolatban, éppen annak finanszírozási forrása megteremtése érdekében a VET
módosítása útján előirányoz . A törvényjavaslat szerinti szabályozásra vonatkozóan
tehát az Európai Bizottság nem hozott határozatot, így az 5 . §-sal a VET 98 . § (3)
bekezdésébe iktatandó, e módosító javaslatban elhagyni javasolt rendelkezés
megtévesztő módon egy nem létező bizottsági határozatra való hivatkozást tartalmaz .

Az előbbiekből ugyanakkor az is következik, hogy amennyiben a törvényjavaslat
szabályozása az EK Szerződés 87(1) cikke szerinti állami támogatásnak minősülne -
amit maga a törvényjavaslat állít, tulajdonképpen az 5 . §-ban foglaltakkal - úgy a
módosított finanszírozási forrást meghatározó törvényjavaslat szerinti szabályok
bevezetése egyértelműen sértené a Magyar Köztársaságot mint EU tagállamot terhelő
kötelezettségeket . A törvényjavaslat szerinti szabályozás azonban nem tartalmaz ilyen
állami támogatást, az alábbiak szerint .

A törvényjavaslat a szénipari szerkezetátalakítási költség megtérítésének forrását
hozzárendeli a rendszerirányítási díjhoz, illetve az átállási költségek finanszírozásához
abban az értelemben, hogy e díjelem szabályozását gyakorlatilag beépíti az átállási
költséggel kapcsolatos VET-beli szabályok közé . Az átállási költség megtérítésének
hatályos szabályozása a Bizottság villamosenergia-ipari befagyott költségekkel -
illetve az ezzel kapcsolatos állami támogatással - összefüggő közleménye
(Commission letter SG (2001) D/290869 of 6 .8 .2001) alapján lett kialakítva, amely 2 .
pontjában hivatkozik az Európai Bíróság PreussenElektra AG v Schleswag AG ügyben
hozott jogértelmezésére, mely szerint csak az állami forrásból származó támogatások
tekinthetők a Római Szerződés szerinti állami támogatásoknak, de az olyan
jogszabállyal - vagy más állami aktussal - teremtett kötelezettségen alapuló
támogatás, amelyben a támogatás terheit a piaci szereplők (bizonyos piaci szereplők, a
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terhek megosztása miatt együttesen) viselik, nem minősül állami forrásból származó
támogatásnak . A Bizottság által is irányadónak tekintett, hivatkozott ügyben a Bíróság
egyébként rögzítette, hogy a Római Szerződés 87. cikke (1) bekezdésében található
fordulat, mely szerint „az állam által vagy állami forrásból" juttatott előnyt kell a
hatálya alá tartozónak tekinteni, nem arra utal, hogy ezek vagylagos feltételek, és így
önmagában az állam cselekménye miatt juttatott előny mindenképpen állami
támogatás; hanem e kitétel arra utal, hogy ne csak a szűk értelemben vett állam, hanem
az állam által létrehozott közintézmények vagy állami vállalatok forrásaiból nyújtott
támogatás is e körbe tartozzon. A Bíróság az ügyben megállapította, hogy
mindenképpen állami forrás terhére kell a kérdéses előnyt juttatni ahhoz, hogy a 87 .
cikk tilalmának hatálya alá tartozzon az érintett támogatási megoldás, a piaci szereplők
forrásainak terhére történt támogatást pedig úgy minősítette, hogy az nem állami
támogatás. Ezt a jogértelmezést egyébként az Európai Bíróság azóta folytatott
jogértelmezési gyakorlatában elsősorban a Pearle BV and Others v
Hoofdbedrijfschap Ambachten (C-345/02) ügyben - megerősítette .

Értelemzavaró is egyben a szénipari szerkezetátalakítási támogatás törvényjavaslat
szerinti szabályaival kapcsolatban felvetni, hogy az a Római Szerződés szerinti állami
támogatás lenne, hiszen a törvényjavaslat szabályozása alapján a szénipari
szerkezetátalakítási támogatás alapvető szabályozása tökéletesen megegyezik az
átállási költségek szabályozásával, olyannyira, hogy a jelen módosító javaslatban
elhagyni illetve módosítani javasolt rendelkezések kivételével nem is tartalmaz olyan
szabályokat, amelyek nem együtt, ugyanazon rendelkezések ugyanazon
mondatrészében jelennének meg az átállási költségek szabályaival . A Magyar
Köztársaság pedig az átállási költségek hatályos - e törvényjavaslat által sem
változtatott - szabályozását ezidáig nem tekintette, és nem is tekinti olyannak, mint
ami a Bizottság jóváhagyásához kötött, európai közösségi jogi értelemben vett állami
támogatást valósítana meg . Ezt tanúsítja többek között az, hogy az átállási költségek
szabályozásával kapcsolatban a csatlakozási tárgyalások során nem történt egyeztetés,
és e támogatási forma nem jelenik meg a Csatlakozási Szerződésben mint fennálló
támogatás, vagyis e szabályozást a hazai közigazgatás soha nem kezelte úgy, mintha
ilyen, a Római Szerződés szerint főszabályként tiltott állami támogatást valósítana
meg. Mindenképpen következetlen, értelemzavaró és jogalkotási szakmai szempontból
tarthatatlan lenne tehát a törvényjavaslatban előirányzott szénipari szerkezetátalakítási
támogatást ettől eltérő módon úgy szabályozni és kezelni, mintha EK jogi állami
támogatást valósítana meg, amikor a rá vonatkozó szabályozás tökéletesen
megegyezik a nem állami támogatásként kezelt átállási költségekével. A
törvényjavaslat 5 . §-ával a VET 98 . § (3) bekezdésébe iktatni rendelt, a Bizottság
határozatára valamint a közösségi jogi állami támogatási szabályok
alkalmazandóságára vonatkozó hivatkozást tehát nemcsak amiatt szükséges törölni,
mivel az a Bizottság nem létező határozatára utal, hanem amiatt is, mivel a szénipari
szerkezetátalakítási támogatás szabályozása nem valósít meg közösségi jogi

6



értelemben vett állami támogatást, és arra így nem is vonatkozik a normaszövegben
hivatkozott, állami támogatásokat szabályozó közösségi rendelet .

Ezen az elvi alapon áll egyébként az átállási költség finanszírozása mellett az átvételi
kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak
megállapításáról szóló, a VET-ben foglalt alapvető finanszírozási feltételeknek
megfelelő 56/2002 . (XII.29) GKM rendelet szabályozása is, amely szintén a
rendszerirányítási díjjal beszedett díjelemből finanszírozza az átvételi kötelezettség alá
eső, preferált villamosenergia-termelés támogatását, és amelyet szintén nem kezel
hazánk úgy, mintha a Római Szerződés szerinti állami támogatás lenne .

Végül, közösségi jogi és ennek megfelelően a jogszabály-előkészítéssel kapcsolatos
szakmai szempontokból is vitatható a törölni javasolt rendelkezés, ugyanis abban az
esetben is, ha egyébként a törvényjavaslat szabályozása egy állami támogatáshoz
kapcsolódna, amelyre a vonatkozó közösségi jogi rendelet szabályai valamint az
Európai Bizottság jóváhagyó határozata alapján kerülne sor, ellentmondásos lenne a
közösségi jog kötelező forrásainak betartására vonatkozó, törvényjavaslat szerinti
rendelkezés. A közösségi jog forrásai ugyanis bizonyos szabályok szerint elsőbbséget
élveznek, így az olyan közösségi jogi követelmények alkalmazandóságának hazai
jogszabályban való kimondása, amelyek közvetlenül kötelezik a címzettjeiket és nem
igényelnek tagállami végrehajtó aktust, éppen hogy rontja a közösségi jogi norma
érvényesülésének esélyeit. Tipikusan erről van szó az állami támogatások - a
bejelentett és jóváhagyatott új támogatások - esetében, amelyekkel kapcsolatos olyan
közösségi jogi szabályokat, mint például a változtatáshoz a Bizottság jóváhagyásának
szükségessége, nem szabad magyar jogforrásba átültetni . Nem véletlen egyébként,
hogy az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87 . cikkének (1) bekezdése szerinti
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet is csakis az olyan támogatások hazai szabályozásával
kapcsolatban írja elő a támogatást hordozó szabályozásban közösségi jogforrásra való
hivatkozás alkalmazását, amelyek kivételes helyzetet élveznek az állami támogatások
közösségi jogi megítélésében (ezek a de minimis és a csoportmentességi rendeletek
hatálya alá tartozó támogatások) . A törvényjavaslat 5. §-ával a VET 98 . § (3)
bekezdésébe illesztendő rendelkezés tehát, amelynek törlését javasoljuk, még akkor is
szakszerűtlen és a közösségi jog érvényesülésével ellentmondásban álló, szakmai
szempontból kifogásolható lenne, ha egyébként létezne a Bizottság vonatkozó
határozata, és ha egyébként állami támogatást tartalmazna a szabályozás .

Mivel azonban az 5 . §-ban foglalt hivatkozás egyrészt nem létező európai bizottsági
határozat alkalmazására utal, másrészt pedig mivel a szabályozás nem tartalmaz állami
támogatást, a VET 98. § tervezett (3) bekezdésének elhagyása szükséges . Ezzel
összefüggő, technikai jellegű módosítást tartalmaz továbbá a módosító javaslat
második része, amely a törvényjavaslat 6 . §-ában a VET 100/A § (3) bekezdésében
átvezeti a nem létező bizottsági határozatra való utalás törlését, és egyúttal biztosítja,
hogy a támogatás célhoz kötöttsége valóban megvalósuljon, úgy, hogy az utalást a
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törvényre - tulajdonképpen a törvényjavaslat 7. §-a által megállapított VET 123 . § új
(3) bekezdésére - és a külön jogszabályra történő hivatkozássá alakítja át .

Végül, szintén technikai jellegű kiegészítéssel tisztázni szükséges a törvényjavaslat 7 .
§-ában, a VET 123 . § új (3) bekezdését megállapító rendelkezésben a szénipari
szerkezetátalakítási támogatás célját, illetve konkrétan azt, hogy az milyen
tevékenység veszteségének megtérítését szolgálja, valamint a támogatás
kedvezményezettjének személyét . E módosításokkal kapcsolatban ugyanakkor
hangsúlyozandó, hogy azok szorosan kapcsolódnak a törvényjavaslatban a Bizottság
határozatára való utalás elhagyásához, és így kifejezetten technikai jellegűek, ugyanis
az eredeti szerkezetátalakítási tervre vonatkozó bizottsági határozat - amely tehát a
korábban tervezett költségvetési támogatásra vonatkozott - kifejezetten meghatározta,
hogy a támogatás a folyamatban lévő bányavállalkozói tevékenység (így a kitermelés,
figyelembe véve annak közvetlen és közvetett költségeit is) veszteségének fedezetét
biztosítja, és annak egyedüli lehetséges kedvezményezettje a Vértesi Erőmű Rt . E
szabályokat tehát a hivatkozás javasolt elhagyása miatt szükséges a
szerkezetátalakítási támogatás alapvető szabályainak körében rögzíteni, azzal, hogy az
elismert költségek tételes meghatározására, illetve az évenkénti konkrét támogatási
összeg megállapítására irányuló, a törvényjavaslat eredeti szövege alapján irányadó
hatásköri és eljárási rendet ez a módosítás nem befolyásolja .

Budapest, 2005 . november 30.
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