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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94.§ (1) bekezdése és a 102 .* (1) bekezdése alapján a Nemzeti
Energiastratégiáról szóló H/3839. számú országgyűlési határozati javaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. Az országgyűlési határozati javaslat 4. pont d) a/pontjának az alábbi módosítását
javasoljuk:

d) [gondoskodjon] a földgáz- és villamosenergia-ellátásban [a teljes piacnyitásról,
fenntartva az állami jelenlét és érdekérvényesítés lehet őségét] az ellátásbiztonság
megőrzése,	 a	 piacnyitás	 kiteljesítése,	 a	 fenntartható	 fejlődés	 szempontjainak
figyelembevételével arra törekedjen, hogy a jogszabályi keretrendszer a hatékonysá g
növelését	 és az ebből eredő haszonnak a fogyasztókhoz történ ő 	 eljuttatását
eredményezze ;

2. Az országgyűlési határozati javaslat 4. pont o) alpontjának az elhagyását javasolju k
(a módosító javaslat elfogadása esetén a pont további alpontjainak számozás a
értelemszerűen változik) :

[o) gondoskodjon arról, hogy a jogszabályi keretrendszer a hatékonyság növelésér e
ösztönözzön és kezdeményezze az ebb ő l eredő haszonnak a fogyasztókhoz történő
eljuttatását ; ]
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Indokolá s

A módosító javaslat célja, hogy tisztázza a kormány részére meghatározand ó
feladatokat . Az egyértelmű célkitűzés az, hogy a szabályozásnak a hatékonyság
növelését kell ösztönöznie, és az ebbő l eredő hasznot el kell juttatnia a fogyasztóhoz .

Mindezek alapján nincs értelme külön felhívni a kormányt a teljes piacnyitá s
végrehajtására, mert ez az Európai uniós tagságunkból eredő kötelezettségünk . Mindezt
persze nem zárja ki, hogy ha a kormány azt a határozatban kifejezetten kéri, hogy a z
Országgyű lés kérje fel külön a kötelezettségei teljesítésére, akkor azt az országgy ű lé s
megtegye .

A módosítani javasolt d) alpont másik fele, amely az állami jelenlét é s
érdekérvényesítés lehetőségének fenntartásáról szól a teljes piacnyitás végrehajtás a
során ugyanzsak nehezen értelmezhető, hiszen a piacnyitás során az állam a
szabályozási oldalon mindenképpen jelen van, és az uniós jogi lehetőségek között
érvényesítheti érdekeit .

Mindezek alapján indokolt, hogy a d) és o) alpontok rendelkezései összeolvasztv a
tükrözzék a hatályos energiapolitikában is szereplő feladat-meghatározást .
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