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Módosító iavaslat

Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján "az energetikai tárgyú törvények módosításáról "
szóló T/1941 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

ódosító javaslato t

terjesztem elő :

1 .

	

A Törvényjavaslat 21 . §-a az alábbi új (1) bekezdéssel egészül ki, az ezt követő
bekezdések számozása értelemszerűen változik :

„(1) A VET. 3 . § 4 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

3. § 4. Biomassza: a mezőgazdasomból, erdőgazdálkodásból és az ehhez kapcsolód ó
iparágakból származó termékek, hulladékok és maradékanyagok (növényi és állat i
eredetűeket is beleértve) biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladé k
biológiailag lebontható része . Nem tartozik ide az erdőgazdálkodásból származó 8 cm-nél
vastagabb fűrészipari éspapíripari rönk, vagy annál magasabb rendű faválaszték valamint az
ezekbő l előállított apríték.”

2.

	

A Törvényjavaslat 27. §-a az alábbi új (2) bekezdéssel egészül ki, az ezt követ ő
bekezdés számozása értelemszerűen változik :

„(2) A VET. 10 .	 (2 bekezdés c))pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

c) az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV törvény (a továbbiakban : Evt.
szerinti engedély nélkül kitermelt bármely, vagy az Evt . szerint engedélyezett fakitermelésb ő l
származó papíripari és fűrészipari rönk, vagy annál magasabb rendű faválaszték, mint
energiaforrás felhasználásával történő villamosenergia-termelés.”

3.

	

A Törvényjavaslat az alábbi új 110 . §-sal egészül ki, az ezt követő szakaszok
számozása értelemszerűen változik:

„110.§

(1) A VET 171. § (5 bekezdés (5c)-(Sd) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:



(5c)Az (5) bekezdés, valamint az (5a és (Sb) bekezdés szerinti meghosszabbított a kötelező
átvétel keretében történő értékesítésre kerülő hővel ka csoltan termelt villamos ener 'a 2011 .
január 1-jétől hatályos csúcsidőszaki átvételi árát és völgyidőszaki átvételi árát úgy kel l
megállapítani, hogy az 25%-kal alacsonyabb legyen mint az átvételi kötelezettség alá eső
villamos energia átvételéről szóló külön iogszabály 2010. december 1-jén hatályos
rendelkezései szerint 2011. január 1-jére számított átvételi árak.

(5d) Az (5a) bekezdés szerinti meghosszabbítás alapjánakötelező átvétel keretében tö'rténő
értékesítésre kerülő , hővel kapcsoltantermelt villamos energia csúcsidőszaki átvételiárát és
völgyidőszaki átvételi árát úgy kell megállapítani, ho gy annak 2012. január 1-jétől hatályos
értéke 35%-kal alacsonyabb legyen, mint az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia
átvételéről szóló külön iogszabály 2010 . december 1:jén hatályos rendelkezései szerint 2012 .
január 1-jére számított átvételi árak .

(2) A VET. 171 . § (5) bekezdése a következő új (5f) ponttal egészül ki :

(Sf) Az (Sc) és (Shc bekezdés érvényes a biomassza elsődleges energiaforrást hasznosító
erőművekre és egvéb megújuló energiát termel ő kötelezően átvett villamos energia árára is . "

Indokolás

A Javaslat célja, hogy a kötelező átvétel rendszere kiterjesztésre kerüljön a megújuló energiát
termelő erőművek által — különösen a biomasszából — termelt villamos energiára, tovább á
biztosítsa az erőművek által felhasznált faanyag, illetve a fakitermeléskor keletkező, jelenleg
nem hasznosított hulladék racionális és hatékony energetikai célokra történő felhasználását,
figyelemmel az erdők fokozott védelmére, szakszerű kezelésükre, valamint az erdők
állapotának javítására.

Budapest, 2011 . január 20 .
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