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

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 168 . § (2) bekezdése a következők szerint változik :

"(2) [Azon - e törvény 6. §-ában meghatározott - erőművek üzemeltetői, amely erőművekre a

villamos energiáról szóló 2001 . évi C. törvény rendelkezései értelmében az energiaforrás

készletezési kötelezettség nem vonatkozott, legkésőbb 2010 . október 15-ig biztosítják, hogy

megfeleljenek a külön jogszabályban előírt készletezési kötelezettségnek .] Az e törvény 6 . §-ában

foglalt rendelkezés nem érinti azokat az erőműveket, amelyek a villamos energiáról szóló 2001 . évi

CX. törvény és az abban foglalt felhatalmazás alapján megalkotott külön jogszabály alapján

mentesültek az energiaforrás-készletezési kötelezettség alól ."

Indokolás

Az ellátás biztonságának garantálása érdekében indokolt előírni az elsődleges energiaforrás biztonsági

készletezésesére vonatkozó kötelezettséget a létesítendő erőműveknél, ha az eredeti tüzelőanyag

átmenetileg nem lenne biztosított. Ugyanakkor már a korábbi törvény és a 44/2002 . (XII . 28.) GKM

rendelet is felismerte, hogy az ellátás biztonság garantálása más módon is elérhető . Amennyiben

ugyanis megfelelő műszaki megoldással biztosított az erőmű eredeti tüzelőanyagának megfelelő

mennyiségű rendelkezésre állása, akkor nem indokolt a túlbiztosítás . Az alternatív energia

készletezése ráadásul pénzbe kerül, és a legkisebb költség elve nem érvényesülhet . Az energiaforrás-

készletezési kötelezettség alól a korábbi szabályozás alapján mentesült erőművek esetében - a

Módosító javaslat



kialakított technológiára is tekintettel - méltánytalan lenne a rendelkezés hatályának utólagos

kiterjesztése (pl . Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű) .

Budapest, 2007 . június 5.
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