
 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 297/2021 

frá 29. október 2021 

um breytingu á IV. viðauka við EES-samninginn (Orka) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), 

einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 838/2010 frá 23. september 2010 um setningu viðmiðunarreglna er 

varða fyrirkomulag vegna jöfnunargreiðslna milli flutningskerfisstjóra og 

sameiginlega nálgun við reglusetningu um gjaldtöku fyrir flutning (1). 

2) Með náinni samvinnu milli flutningskerfisstjóra og eftirlitsaðila ætti að 

vera tryggt að viðkvæmar upplýsingar, s.s. ítarlegar upplýsingar um 

aðveitustöðvar, nákvæma staðsetningu flutnings neðanjarðar, upplýsingar 

um stýringarkerfi og ítarlegar veikleikagreiningar sem hægt er að nota til 

skemmdarverka njóti virkrar verndar. 

3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 774/2010 (2) er fallin úr 

gildi í ESB og því ber að fella hana brott samkvæmt EES-samningnum. 

4) IV. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það, 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta 40. liðar (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 774/2010): 

„32010 R 0838: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 838/2010 frá 

23. september 2010 um setningu viðmiðunarreglna er varða fyrirkomulag vegna 

jöfnunargreiðslna milli flutningskerfisstjóra og sameiginlega nálgun við 

reglusetningu um gjaldtöku fyrir flutning (Stjtíð. ESB L 250, 24.9.2010, bls. 5). 

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem 

hér segir: 

a) Eftirfarandi er bætt við liði 4.1 til 4.3 í A-hluta viðaukans.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 250, 24.9.2010, bls. 5. 

(2) Stjtíð. ESB L 233, 3.9.2010, bls. 1. 



 

 

„Samningar milli flutningskerfisstjóra mega tryggja að trúnaðarupplýsingar 

eða viðkvæmar upplýsingar njóti skilvirkrar verndar og hjálpa til við að 

tryggja að allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til þess að innleiða 

fyrirkomulagið vegna jöfnunargreiðslna milli flutningskerfisstjóra séu lagðir 

fram án tafar.“ 

b) Eftirfarandi kemur í stað fyrstu setningar 3. liðar B-hluta viðaukans: 

„Gildi ársmeðaltals gjaldtöku fyrir flutning sem framleiðendur greiða skal 

vera á bilinu 0 til 0,5 EUR/MWh, nema gjöld sem gilda í Danmörku, Svíþjóð, 

Finnlandi, Noregi, Íslandi, Rúmeníu, Írlandi, Bretlandi og Norður-Írlandi.“  

c) Eftirfarandi kemur í stað annarrar málsgreinar 3. liðar B-hluta viðaukans:  

„Gildi ársmeðaltals gjaldtöku fyrir flutning sem framleiðendur í Danmörku, 

Svíþjóð, Finnlandi, Noregi og Íslandi greið skal vera á bilinu 0 til 1,2 

EUR/MWh.““ 

2. gr. 

Texti reglugerðar (ESB) nr. 838/2010, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. október 2021, að því tilskildu að allar 

tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og 

EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 29. október 2021. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Rolf Einar Fife 

forseti. 

 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


