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Tisztelt Elnök Asszony!

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

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 141 . § (13) bekezdését az alábbiak szerint javasoljuk módosítani :

"(13) A rendeleti kihirdetést követő 60 napon belül bármely érdekelt fél kezdeményezheti a Hivatalnál
a rendszerhasználati díjak felülvizsgálatát . [Amennyiben a felülvizsgálat eredménye alapján
indokolt, a Hivatal kezdeményezi a rendszerhasználati díjak módosítását .] A Hivatal
közigazgatási hatáskörében eljárva az árfelülvizsgálata eljárást határozattal zárja le . Amennyiben a
Hivatal az árfelülvizsgálata kérelemnek egészen vagy részben helyt ad, soron kívül javaslatot tesz a
miniszternek új ár megállapítására . A miniszter eljárására a (9) bekezdésben foglaltakat kell
alkalmazni . A Hivatal árfelülvizsgálata eljárásban hozott elutasító határozata ellen a kérelmező önálló
fellebbezést terjeszthet elő a miniszterhez ."

Indokolás

Bár a törvényjavaslat a jövőben is biztosítani kívánja a rendszerhasználati díjakra vonatkozó
árfelülvizsgálat lehetőségét, azonban az eljárásra vonatkozó szabályozás a törvényjavaslatban hiányos .
A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK arányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló 2003/54/EK irányelv 23 . Cikkének (6) bekezdése kötelezően írja elő, hogy
biztosítani kell a tarifákra, illetve a megállapításuk módszerére vonatkozó döntésekkel szemben a
felülvizsgálat lehetőségét . Így mind az EU szabályozásnak való megfelelés, mind pedig az általános
jogbiztonság és fogyasztóvédelem szempontjából elengedhetetlen, hogy a Hivatal eljárása során
érvényesüljenek az általános eljárásjogi és jogorvoslati garanciák . A Javaslat ezért egyértelművé teszi,
hogy a Hivatal döntésére vonatkoznak a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó szabályok . Ez
egyfelől jelenti azt, hogy ha a Hivatal helyt ad az árfelülvizsgálata kérelemben szereplő igénynek,
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akkor annak megfelelően a Hivatal köteles indítványozni a miniszternél az ár módosítását . Másfelől a
Javaslat megteremti annak a lehetőségét, hogy a Hivatal árfelülvizsgálatban hozott elutasító határozata
ellen magához az ármegállapítóhoz, azaz a miniszterhez lehessen fordulni jogorvoslatért a
közigazgatási eljárás keretében .
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