
 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 297/2021 

av 29. oktober 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt 

EØS-avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 838/2010 av 23. september 2010 om fastsettelse av ret-

ningslinjer for kompensasjonsordningen mellom operatører av transmisjonsnett og en fel-

les framgangsmåte for fastsettelse av transmisjonsavgifter(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) Det bør sikres gjennom nært samarbeid mellom TSO-er og reguleringsmyndigheter at 

følsomme opplysninger, som detaljerte opplysninger om elektriske transformatorstasjo-

ner, eksakt posisjon for underjordiske overføringskabler, opplysninger om kontrollsyste-

mer og detaljerte sårbarhetsanalyser som kan brukes til sabotasje, blir effektivt beskyttet. 

3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 774/2010(2) har utløpt og bør derfor oppheves i EØS-

avtalen. 

4) EØS-avtalens vedlegg IV bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Teksten i nr. 40 (kommisjonsforordning (EU) nr. 774/2010) skal lyde: 

”32010 R 0838: Kommisjonsforordning (EU) nr. 838/2010 av 23. september 2010 om fastset-

telse av retningslinjer for kompensasjonsordningen mellom operatører av transmisjonsnett og 

en felles framgangsmåte for fastsettelse av transmisjonsavgifter (EUT L 250 av 24.9.2010, s. 

5). 

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasninger: 

a) I vedleggets del A nr. 4.1 til 4.3 tilføyes følgende:  

’Avtaler mellom TSO-er kan sikre at følsomme opplysninger blir effektivt beskyttet, og 

bidra til å garantere at alle opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre ITC-

ordningen, oversendes uten opphold.’ 

  

(1)  EUT L 250 av 24.9.2010, s. 5. 

(2)  EUT L 233 av 3.9.2010, s. 1. 



 

 

b) I del B i vedlegget skal første punktum i nr. 3 lyde: 

’De årlige gjennomsnittlige transmisjonsavgiftene som produsentene betaler, skal ligge 

mellom 0 og 0,5 euro per megawatt-time, unntatt i Danmark, Sverige, Finland, Norge, Is-

land, Romania, Irland, Storbritannia og Nord-Irland.’  

c) I del B i vedlegget skal andre punktum i nr. 3 lyde:  

’De årlige gjennomsnittlige transmisjonsavgiftene som produsentene i Danmark, Sverige, 

Finland, Norge og Island betaler, skal ligge mellom 0 og 1,2 euro per megawatt-time.’” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) nr. 838/2010 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 30. oktober 2021, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens 

artikkel 103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 29. oktober 2021. 

For EØS-komiteen 

Rolf Einar Fife 

Formann 

 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


