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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján a villamos energiáról szóló T/3088 . szamu
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 10. §-ának (2) bekezdése d) pontjának elhagyását javasoljuk:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembe vétele mellett a villamos energiára
vonatkozó kötelező átvételi rendszeren keresztül nem segíthető elő

a) a hasznos hőigényen felüli hőtermeléssel kapcsolt villamosenergia-termelés ;

b) a megújuló energiaforrásból történő hőtermelés ;

c) az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvényben (a továbbiakban : Evt.)
meghatározott fakitermelésből származó energiaforrás felhasználásával történő villamosenergia-
termelés, a 168 . § (7) bekezdésében foglalt kivétellel[ ;

d) az 50 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőműben történő
villamosenergia-termelés] ."

Indokolás

A törvényjavaslat 10 . § (2) bekezdésének d) pontja a vonatkozó EU szabályozással ellentétesen
kívánja korlátozni a kötelező átvételi rendszerrel támogatandó, kapcsoltan termelő erőműveket . A
hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacon való támogatásáról szóló
2004/8/EK Irányelv ugyanis a támogatási kötelezettséget nem teljesítményhatárhoz, hanem kizárólag a
szükséges hatásfokhoz köti . Magyarország jogharmonizációs vállalásaira tekintettel így a hazai
törvénynek is tükröznie kell az Európai Uniós normaszöveget ; azzal ellentétes korlátozást nem
tartalmazhat .

A jogi aggályokon túlmenően a tervezett szabályozás a hosszútávú szerződések (HTM) megszűnése
esetén - hacsak az energiapolitikai döntéshozás nem kíván drasztikus áremelésbe fogni - megrendíti a
lakossági (főként a budapesti) távhőszolgáltatás biztonságát is . Közgazdasági evidencia ugyanis, hogy
ha a HTM-ek megszűntetésre kerülnek és ezzel párhuzamosan a távhőszolgáltatás gerincét adó, 50
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MW feletti termelőegységek kötelező átvételből fakadó támogatása is megszűnik, akkor a kőtermelő
erőművek csak jelentősen megemelt távkő árakon lesznek képesek termelni . Ellenkező esetben e
termelőegységek gazdaságosan nem üzemeltethetőek és végső soron kénytelenek lesznek a
veszteséges termelést leállítani .
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