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$4zottsámi módos#JJavaslat

Iromác m -rJA9401d2. .

trkezett: 2005 DEC 0 7.

Tiszteit ElnökAsszony!

A Gazdasági Bizottság a Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése
alapján a villamos energiáról szóló 2001 . évi CaK. törvény módosításáról szóló T'118109.
számú törvényjavaslathoz a kt vetkező

módosító javaslatot
terjeszti elü:

1. A Gazdasági bizottság a türvényjavasiat 5. §-ának az aliíbbi	

S. §

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

„9S .§ (1) A szénipari szerkezetátalaktási támogatást és az átallási költségeket kizárólag
a rendszerirányító elkülönített számláján kezelt, a villamosenergía-rendszer
irányításának díjával együtt beszedett pénzeszközbe l 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 elkü Onített számlán
beszedett, de a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozó,
valamint a közOzemi nagykereskedr5 részére tovább nem adott pénzeszközöket, és azok
hozamait kötelezettségként kimutatni .
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzeszkttzóket - a rendszerirányítási díj
részeként - a Hivatal javaslata alapján a miniszter évente állapítja meg.
A rendszerirányítás díjával együtt beszedett pénzeszközök megállapításakor figyelembe
kell venni az elSzti illószakban a rendszeriráuyítónál ilyen címen kiuntatott
kötelezettségeket és azok hozamát külön díjelemenként, továbbá a jogszabályban
elismert, de ki nem fizetett átállási költséget, illetve szénipari szerkezetátalakítási
támogatást, valamint az átallási költségnek a köztizemi nagykereskedőnél, és a
szénipari szerkezetátalakítási támogatásnak a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra
jogosult bányavállalkozónál felmerült ráfordításait.
{(3) A szénipara szerkezetátalakítási támogatás megállapítása során a szénipar
részére nyújtott támogatásról szóló 1407/2002/EK európai taftácsi rendelet
szabályai szerint az Európai Bizottság által kiadott határozatban foglaltakkal
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+összhangban kell eljárni. A határozatban fogleltektől az Európai Bizottság
előzetes jóváhagyásával lehet eltérni.]"

2-A Gazdasági bizot&dg a tdrvényjavaslact 6. §-dnak az aldCbbi rnádasÜásátjavasolja:

6.§

A VET a 100. §-t követűen a következő 100/A . §-sal egészüi kí ;

„100/A. § (1) A kifizetésre kerüiö szénipari %7erkezetátalakitási 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) 1L szénipari szerkezetátalakítási támogatást közvetlenül az arra jogosult
bányavállalkozónak kó11 kifizetni .
(3) A szénipari szerkezetátalakítási támogatás kizárólag [az Európai Bizottságnak a
98. § (3) bekezdés szerinti határozatában fontait] az e tt rvénvben valamint a külön
Toszabályban meghatározott célra fordítható . A szénipari szerkezetátalakítási
támogatásra jogosult bányavállalkozó köteles az ezt igazoló iratait a költségtérítés iránti
kérelméhez mellékeltezzn a Hivatalhoz benyüjtanL"

3• A Gazdasági bizat 49 a törvenyjavrastat 7. §-ának az alábbi mtídosltáslttjavasnljar

7.§

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

„(3) A 3. § 48. pontjában meghatározott szénipari szerkezetátalakítási támogatást a 2010-ig
ter7edtí átmeneti id©szakban a [bányászati tevékenységgel] bán v'

	

oz ' tev kenvs 'vet
kapcsolatban feímetÜlá költségek vonatkozásában lehet téríteni . A kifizetesre kerül© szénihari
szerkezetátalakítási támogatást az egyes időszakonként a bánvavállalkoz ..ós széntermelésseléssz1nbázisü villamos energia előállításával összef %zgű indokolt költsé#;ének és ráfordításáxtak
az e tevékenvséaéböl származó bevételét meghaladó részének figyelernbevételével .külön
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az elózö idöspakban z
~gRatásná.l] alacsonyabb összep-űnek kell lennie. A szénipari szerkezetátalakításii
támo atásra jogosult bá.nvavállalkozó a Vértesi Er©mű Rt illetve jogutódja"
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Indokolás

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

A módosító javaslat ezt a rendelkezést elhagyni javasolja, illetve ezzel c sszefüggő
technikai módosítást javasol a törvényjavaslat 6. és 7 . §-aiban, alapvetően a következe
indokokból .

Az általános indokolás alapján a tervezett szabályozás a Bizottság N 92/2405 számon
regisztrált támogatást jóváhagyó határozatában foglaltak végrehajtására irányul azzal,
hogy intézkedik a támogatási forrás rendszerirányítási díjon keresztűt történő
beszedése iránt . Ezzel szemben a Bizottság hivatkozott határozata -nem egy ilyen
finanszírozáson alapuló támogatásra vonatkozott, hanem egy vissza nem térítendő
támogatásként kőltségvetési forrásból finanszírozandó támogatás-tervre nézve mondta
ki annak a közös piaccal való összeegyeztethetőségét, a szénipar támogatásával
kapcsolatos 1407/2002/EK rendelet alapján .

A V ET 9 S. § t ervezett (3) bekezdésének e lhagyásával összefüggő, technikai jellegű
módosítást tartalmaz továbbá a módosító javaslat Második része, amely a
törvényjavaslat 6. §-ában a VET 100/A § (3) bekezdésében javasolt módosítást
követően biztosítja, hagy a támogatás célhoz kötottsége valóban megvalósuljon, úgy,
hogy az utalást a üirvényre - tulajdonképpen a törvényjavaslat 7 . §-a álfát
megállapított VET 123. § új (3) bekezdésére - és a Ulan jogszabályra ti rténő
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 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 léve bányavállalkozói tevékenység (így a bányavállalkozó
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széntermeléssel és szénbázisú villamos energia előállításával összefüggő
tevckenysége) veszteségének fedezetét biztosítja, termcszetesen csak az indokolt
költségeket és ráfordításokat figyelembe véve; továbbáá meghatározta azt is, hogy
annak egyedüli lehetséges kedvezményezettje a Vértesi Erőurú Rt. E szabályokat tehát
a hivatkozás javasolt elhagyása miatt szükséges a szeirkezetátalak táli támogatás
aIapvctö szabályainak körében rögzíteni, azzal, hogy az elismert költségek tételes
meghatározására, illetve az évenkénti konkrét támogatási összeg megállapítására
irányuló, a törvényjavaslat eredeti szövege alapján irányadó hatáskori és eljárási rendet
ez a módosítás nem befolyásolja .

Budapest, 2005. december 7.
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