
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISELŐCSOPORTJA

~Kc
Módosító javaslatDr. Kövér László úrna k

az Országgyű lés elnökének

	

: I /151► A 1'W)

	 Helyben

	

É.rkWZF,-r 2011 JAN 3 10

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján az energetikai tárgyú
törvények módosításáról szóló T/l 941 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 185. §-ában a Get. 119. §-át megállapító rendelkezések egy új (2)
bekezdéssel történ ő kiegészítését javasoljuk, egyidejűleg a (2) bekezdés számozása (3)
bekezdésre változik :

	

2 A Get. 119 . •	 3 bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(3)	 A	 Hivatal	 az	 (1)-(2)	 bekezdésekben	 felsorolt	 intézkedéseket	 egyidejűleg_ is
alkalmazhatja . A (2) bekezdés c) pontja szerinti kijelölés esetén a Hivatal dönt az engedélye s
tevékenység felfüggesztésérő l, vagy az engedély telies vagy részleges visszavonásáról . A (2)
bekezdés c) pontja szerinti kijelölés nem alkalmazható az egyablakos kiszolgálású nemzetközi
szállítóvezeték üzemeltetőjére és az egyablakos kapacitásértékesítőre. A bírság ismételten
kiszabható . A kiszabható bírság legmagasabb összegét külön jogszabály határozza meg.”

Indokolás

Az egyablakos kiszolgálású nemzetközi földgázszállító vezetéket üzemeltető és
kapacitásértékesítő engedélyesi tevékenysége nem ruházható át és az ilyen engedélyesek má s
engedélyes(ek) helyett sem jelölhető(k) ki . Az egyablakos kiszolgálású nemzetköz i
földgázszállító vezeték nem része a magyar együttm űködő földgázrendszernek, nem terjed ki
rá az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, továbbá az ilyen Működési Engedélyek a
hálózathoz való hozzáférés-, ármeghatározás és áralkalmazás-, valamint a szétválasztási é s
összeférhetetlenségi követelmények alóli mentességgel összefüggően speciális el ő írásokat
tartalmaznak, amelyek nem teszik lehet ővé, hogy engedélyesi tevékenységüket mentességge l
nem rendelkező más engedélyesre átruházzák, de azt sem, hogy mentességi kompetenciákka l
rendelkező engedélyesek normatív követelményeknek megfelel ő működést mások helyett
átvállaljanak .

Budapest, 2011 . január 26 .
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