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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 rådsdirektiv	 90/377/EØF	 om	 innføring	
av	 en	 framgangsmåte	 i	 Fellesskapet	 som	 sikrer	 åpenhet	 om	
prisene	på	gass	og	elektrisk	kraft	til	sluttbrukere	i	industrien(1),	
særlig	artikkel	6,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Direktiv	90/377/EØF	inneholder	nærmere	bestemmelser	
om	form,	innhold	og	andre	enkeltheter	i	forbindelse	med	
de	 opplysningene	 som	 skal	 oversendes	 av	 foretak	 som	
leverer	gass	og	elektrisk	kraft	til	sluttbrukere	som	driver	
næringsvirksomhet.

2)	 Metoden	som	benyttes	for	å	samle	inn	prisopplysningene,	
skal	 holdes	 à	 jour	 for	 å	 gjenspeile	 virkeligheten	 i	 de	
konkurransemarkedene	for	elektrisk	kraft	og	gass	som	er	
utviklet	 i	 henhold	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	
2003/54/EF	av	26.	juni	2003	om	felles	regler	for	det	indre	
marked	for	elektrisk	kraft	og	om	oppheving	av	direktiv	
96/92/EF(2)	 og	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	
2003/55/EF	av	26.	juni	2003	om	felles	regler	for	det	indre	
marked	for	naturgass	og	om	oppheving	av	direktiv	98/30/
EF(3),	samtidig	som	det	tas	hensyn	til	det	faktum	at	flere	
leverandører	nå	er	aktive	på	hvert	marked.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	148	av	9.6.2007,	s.	11,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	27/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	IV	(Energi)	og	XXI	(Statistikk),	se	EØS-
tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	10

(1)	 EFT	L	185	av	17.7.1990,	s.	16.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/108/
EF	(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	414).

(2)	 EUT	 L	 176	 av	 15.7.2003,	 s.	 37.	 Direktivet	 sist	 endret	 ved	 rådsvedtak	
2006/653/EF	(EUT	L	270	av	29.9.2006,	s.	72).

(3)	 EUT	L	176	av	15.7.2003,	s.	57.

3)	 Direktiv	90/377/EØF	bør	derfor	endres.

4)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	vedtak	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	komiteen	nevnt	i	artikkel	7	i	direktiv	90/377/EØF	—

TRUFFET	DENNE	BESLUTNING:

Artikkel 1

Vedleggene	 til	 direktiv	 90/377/EØF	 erstattes	 med	 teksten	 i	
vedlegget	til	denne	beslutning.

Artikkel 2

Denne	 beslutning	 trer	 i	 kraft	 den	 20.	 dag	 etter	 at	 den	 er	
kunngjort	i	Den europeiske unions tidende.

Utferdiget	i	Brussel,	7.	juni	2005.

 For Kommisjonen

	 Andris	PIEBALGS

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av 7. juni 2007

om endring av rådsdirektiv 90/377/EØF med hensyn til metoden som skal anvendes ved  
innsamling av priser på gass og elektrisk kraft til sluttbrukere som driver næringsvirksomhet(*)

(2007/394/EF)

 2012/EØS/35/22
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

GASSPRISER

Priser	på	gass	til	sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet(1),	skal	innsamles	og	utarbeides	etter	følgende	metode:

a)	 Prisene	 som	skal	 innsendes,	 er	de	prisene	 som	sluttbrukere	 som	driver	næringsvirksomhet,	betaler	ved	kjøp	av	
naturgass	som	overføres	gjennom	rørledningsnettet,	til	eget	bruk.

b)	 Det	 skal	 tas	 hensyn	 til	 all	 bruk	 av	 gass	 i	 næringsvirksomhet.	 Unntatt	 fra	 systemet	 er	 imidlertid	 kunder	 som	
forbruker	gass

–	 til	produksjon	av	elektrisk	kraft	i	kraftverk	eller	i	kraftvarmeverk,

–	 til	andre	formål	enn	energi	(f.eks.	i	den	kjemiske	industrien),

–	 i	mengder	over	4	000	000	gigajoule	(GJ)	per	år.

c)	 De	 registrerte	 prisene	 skal	 være	 basert	 på	 et	 system	 med	 standardiserte	 forbruksintervaller	 som	 fastsettes	 på	
grunnlag	av	årlig	gassforbruk.

d)	 Prisene	skal	samles	inn	to	ganger	i	året	ved	begynnelsen	av	hver	seksmånedersperiode	(januar	og	juli),	og	gjelder	
de	 gjennomsnittsprisene	 som	 sluttbrukere	 som	driver	 næringsvirksomhet,	 betalte	 for	 gass	 i	 de	 foregående	 seks	
månedene.	 Den	 første	 oversendingen	 av	 prisopplysninger	 til	 De	 europeiske	 fellesskaps	 statistiske	 kontor	 skal	
gjelde	situasjonen	1.	januar	2008.

e)	 Prisene	 skal	uttrykkes	 i	nasjonal	valuta	per	gigajoule.	Energienheten	 som	anvendes,	 skal	måles	på	grunnlag	av	
brutto	varmeverdi.

f)	 Prisene	skal	omfatte	alle	avgifter:	nettavgifter	pluss	 forbrukt	energi	minus	eventuelle	 rabatter	eller	avslag	pluss	
andre	avgifter	(måleravgift,	faste	avgifter	osv.).	Tilknytningsavgifter	skal	ikke	tas	med.

g)	 Prisene	skal	registreres	som	nasjonale	gjennomsnittspriser.

h)	 Medlemsstatene	skal	utvikle	og	gjennomføre	kostnadseffektive	framgangsmåter	for	å	sikre	et	representativt	system	
for	utarbeiding	av	opplysninger	basert	på	følgende	regler:

–	 Prisene	skal	være	veide	gjennomsnittspriser,	der	markedsandelene	til	de	undersøkte	gassforsyningsforetakene	
benyttes	 som	 vekt.	 Aritmetiske	 gjennomsnittspriser	 skal	 oppgis	 bare	 når	 veide	 tall	 ikke	 kan	 beregnes.	
Medlemsstatene	skal	 i	begge	 tilfeller	 sikre	at	en	 representativ	andel	av	det	nasjonale	markedet	omfattes	av	
undersøkelsen.

–	 Markedsandelene	 bør	 fastsettes	 på	 grunnlag	 av	 den	 gassmengden	 som	 gassforsyningsforetakene	 fakturerer	
sluttbrukere	 som	 driver	 næringsvirksomhet.	 Markedsandelene	 skal	 om	 mulig	 beregnes	 separat	 for	 hvert	
forbruksintervall.	 Medlemsstatene	 skal	 forvalte	 opplysningene	 som	 benyttes	 for	 å	 beregne	 de	 veide	
gjennomsnittsprisene,	samtidig	som	fortrolighetsreglene	overholdes.

–	 Prisopplysninger	 skal	 av	 fortrolighetshensyn	 oversendes	 bare	 når	 den	 berørte	medlemsstaten	 har	minst	 tre	
sluttbrukere	i	hver	av	kategoriene	nevnt	i	bokstav	j).

i)	 Tre	prisnivåer	skal	oppgis:

–	 priser	uten	skatter	og	avgifter,

–	 priser	uten	mva.	og	andre	refunderbare	avgifter,

–	 priser	med	alle	skatter	og	avgifter	og	mva.

j)	 Gasspriser	for	følgende	kategorier	av	sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet,	skal	undersøkes:

Sluttbruker	som	driver	
næringsvirksomhet

Årlig	gassforbruk	(GJ)

Laveste	pris Høyeste	pris

Intervall-I1 <	1	000

Intervall-I2 1	000 <	10	000

Intervall-I3 10	000 <	100	000

Intervall-I4 100	000 <	1	000	000

Intervall-I5 1	000	000 <=	4	000	000

(1)	 Sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet,	kan	omfatte	andre	forretningsdrivende	sluttbrukere.
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k)	 En	gang	hvert	annet	år	skal	opplysninger	om	det	anvendte	utarbeidingssystemet,	sammen	med	prisrapporteringen	i	
januar,	oversendes	De	europeiske	fellesskaps	statistiske	kontor.	Opplysningene	skal	særlig	omfatte:	en	beskrivelse	
av	undersøkelsen	og	dens	omfang	(antall	undersøkte	forsyningsforetak,	foretakenes	samlede	markedsandel	osv.)	og	
av	kriteriene	som	benyttes	for	å	beregne	de	veide	gjennomsnittsprisene,	samt	det	samlede	forbruket	innenfor	hvert	
intervall.	Den	første	meldingen	om	utarbeidingssystemet	skal	gjelde	situasjonen	1.	januar	2008.

l)	 En	gang	i	året	skal	opplysninger	om	de	viktigste	gjennomsnittlige	kjennetegnene	og	faktorene	som	har	innvirkning	
på	de	innrapporterte	prisene	for	hvert	forbruksintervall,	sammen	med	prisrapporteringen	i	januar,	oversendes	De	
europeiske	fellesskaps	statistiske	kontor.

Opplysningene	skal	omfatte

–	 de	 gjennomsnittlige	 regularitetsfaktorene	 for	 sluttbrukere	 som	 driver	 næringsvirksomhet,	 tilsvarende	 hvert	
enkelt	forbruksintervall	på	grunnlag	av	den	samlede	energien	som	leveres,	og	den	høyeste	gjennomsnittlige	
etterspørselen,

–	 en	beskrivelse	av	rabatter	for	avbrytbare	forsyninger,

–	 en	beskrivelse	av	faste	avgifter,	måleravgifter	eller	eventuelle	andre	avgifter	som	er	av	betydning	på	nasjonalt	
plan.

m)	 En	gang	 i	 året,	 sammen	med	 rapporteringen	 i	 januar,	 bør	også	opplysninger	om	størrelsen	på	og	metodene	 for	
beregning	 av	de	 skattene	 som	er	 innkrevd	på	 salg	 av	gass	 til	 sluttbrukere	 som	driver	næringsvirksomhet,	 samt	
en	 beskrivelse	 av	 skattene,	 oversendes.	 Opplysningene	 skal	 omfatte	 alle	 ikke-skattemessige	 avgifter,	 herunder	
systemkostnader	og	forpliktelser	til	å	yte	offentlig	tjeneste.

Beskrivelsen	av	skattene	skal	være	inndelt	i	tre	klart	atskilte	deler:

–	 skatter,	avgifter,	ikke-skattemessige	avgifter,	gebyrer	og	andre	fiskale	avgifter	som	ikke	er	tatt	med	i	fakturaene	
til	sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet.	Postene	som	beskrives	under	dette	punktet,	skal	tas	med	i	de	
innrapporterte	tallene	for	prisnivået:	«priser	uten	skatter	og	avgifter»,

–	 skatter	og	avgifter	som	er	tatt	med	i	fakturaene	til	sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet,	og	som	anses	
som	ikke-refunderbare.	Postene	som	beskrives	under	dette	punktet,	skal	tas	med	i	de	innrapporterte	tallene	for	
prisnivået:	«priser	uten	mva.	og	andre	refunderbare	avgifter»,

–	 merverdiavgift	 (mva.)	 og	 andre	 refunderbare	 avgifter	 som	 tas	med	 i	 fakturaene	 til	 sluttbrukere	 som	driver	
næringsvirksomhet.	Postene	som	beskrives	under	dette	punktet,	 skal	 tas	med	 i	de	 innrapporterte	 tallene	 for	
prisnivået:	«priser	med	alle	skatter	og	avgifter	og	mva.».

Nedenfor	gis	en	oversikt	over	de	ulike	skattene,	avgiftene,	ikke-skattemessige	avgiftene,	gebyrene	og	fiskale	
avgiftene:

–	 merverdiavgift,

–	 konsesjonsavgifter.	Dette	 er	 vanligvis	 lisenser	 og	 gebyrer	 som	betales	 for	 bruk	 av	 grunn	 og	 offentlig	 eller	
privat	eiendom	til	nett	og	andre	gassforsyningsanlegg,

–	 miljøskatter	 eller	 -avgifter.	 Formålet	 med	 disse	 er	 vanligvis	 enten	 å	 fremme	 fornybare	 energikilder	 eller	
kraftvarme,	eller	å	avgiftsbelaste	utslipp	av	CO2,	SO2	eller	andre	stoffer	som	bidrar	til	klimaendringene,

–	 andre	 skatter	 og	 avgifter	 knyttet	 til	 energisektoren:	 forpliktelser	 til	 å	 yte	 offentlig	 tjeneste	 og	 tilhørende	
avgifter,	avgifter	til	finansiering	av	reguleringsmyndigheter	i	energisektoren	osv.,

–	 andre	skatter	og	avgifter	som	ikke	er	knyttet	til	energisektoren:	nasjonale,	lokale	eller	regionale	fiskale	avgifter	
på	forbrukt	energi,	skatter	på	fordeling	av	gass	osv.

Inntektsskatter,	grunnavgifter,	drivstoffavgifter,	veiavgifter,	skatter	på	telekommunikasjons-	og	radiolisenser	
og	reklame,	lisensavgifter	samt	avgifter	på	avfall	osv.	skal	ikke	tas	hensyn	til	og	skal	unntas	fra	denne	
beskrivelsen,	ettersom	de	uten	tvil	er	en	del	av	operatørenes	kostnader	og	også	gjelder	for	andre	bransjer	
eller	virksomheter.

n)	 I	 medlemsstater	 der	 ett	 enkelt	 selskap	 står	 for	 alt	 salg	 til	 næringsvirksomhet,	 kan	 nevnte	 selskap	 oversende	
opplysningene.	 I	medlemsstater	der	mer	enn	ett	 selskap	driver	virksomhet,	bør	opplysningene	oversendes	av	et	
uavhengig	statistikkorgan.

_________
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VEDLEGG II

PRISER PÅ ELEKTRISK KRAFT

Priser	på	elektrisk	kraft	til	sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet(1),	skal	innsamles	og	utarbeides	etter	følgende	
metode:

a)	 Prisene	 som	skal	 innsendes,	 er	de	prisene	 som	sluttbrukere	 som	driver	næringsvirksomhet,	betaler	ved	kjøp	av	
elektrisk	kraft	til	eget	bruk.

b)	 Det	skal	tas	hensyn	til	all	bruk	av	elektrisk	kraft	i	næringsvirksomhet.

c)	 De	 registrerte	 prisene	 skal	 være	 basert	 på	 et	 system	 med	 standardiserte	 forbruksintervaller	 som	 fastsettes	 på	
grunnlag	av	årlig	forbruk	av	elektrisk	kraft.

d)	 Prisene	skal	samles	inn	to	ganger	i	året	ved	begynnelsen	av	hver	seksmånedersperiode	(januar	og	juli),	og	gjelder	
de	gjennomsnittsprisene	som	sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet,	betalte	for	elektrisk	kraft	i	de	foregående	
seks	månedene.	Den	første	oversendingen	av	prisopplysninger	til	De	europeiske	fellesskaps	statistiske	kontor	skal	
gjelde	situasjonen	1.	januar	2008.

e)	 Prisene	skal	uttrykkes	i	nasjonal	valuta	per	kWh.

f)	 Prisene	skal	omfatte	alle	avgifter:	nettavgifter	pluss	 forbrukt	energi	minus	eventuelle	 rabatter	eller	avslag	pluss	
andre	avgifter	(effektavgifter,	markedsføringskostnader,	måleravgift	osv.).	Tilknytningsavgifter	skal	ikke	tas	med.

g)	 Prisene	skal	registreres	som	nasjonale	gjennomsnittspriser.

h)	 Medlemsstatene	skal	utvikle	og	gjennomføre	kostnadseffektive	framgangsmåter	for	å	sikre	et	representativt	system	
for	utarbeiding	av	opplysninger	basert	på	følgende	regler:

–	 Prisene	 skal	 være	 veide	 gjennomsnittspriser,	 der	 markedsandelene	 til	 de	 undersøkte	 forsyningsforetakene	
for	 elektrisk	 kraft	 benyttes	 som	 vekt.	Aritmetiske	 gjennomsnittspriser	 skal	 oppgis	 bare	 når	 veide	 tall	 ikke	
kan	beregnes.	Medlemsstatene	skal	i	begge	tilfeller	sikre	at	en	representativ	andel	av	det	nasjonale	markedet	
omfattes	av	undersøkelsen.

–	 Markedsandelene	 bør	 fastsettes	 på	 grunnlag	 av	 den	 mengden	 elektrisk	 kraft	 som	 forsyningsforetakene	
for	 elektrisk	 kraft	 fakturerer	 sluttbrukere	 som	 driver	 næringsvirksomhet.	Markedsandelene	 skal	 om	mulig	
beregnes	 separat	 for	 hvert	 forbruksintervall.	Medlemsstatene	 skal	 forvalte	opplysningene	 som	brukes	 for	 å	
beregne	de	veide	gjennomsnittsprisene,	samtidig	som	fortrolighetsreglene	overholdes.

–	 Prisopplysninger	 skal	 av	 fortrolighetshensyn	 oversendes	 bare	 når	 den	 berørte	medlemsstaten	 har	minst	 tre	
sluttbrukere	i	hver	av	kategoriene	nevnt	i	bokstav	j).

i)	 Tre	prisnivåer	skal	oppgis:

–	 priser	uten	skatter	og	avgifter,

–	 priser	uten	mva.	og	andre	refunderbare	avgifter,

–	 priser	med	alle	skatter	og	avgifter	og	mva.

j)	 Priser	på	elektrisk	kraft	for	følgende	kategorier	av	sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet,	skal	undersøkes:

Sluttbruker	som	driver	
næringsvirksomhet

Årlig	forbruk	av	elektrisk	kraft	(MWh)

Laveste	pris Høyeste	pris

Intervall-IA <	20

Intervall-IB 20 <	500

Intervall-IC 500 <	2	000

Intervall-ID 2	000 <	20	000

Intervall-IE 20	000 <	70	000

Intervall-IF 70	000 <=	150	000

(1)	 Sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet,	kan	omfatte	andre	forretningsdrivende	sluttbrukere.
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k)	 En	gang	hvert	annet	år	skal	opplysninger	om	det	anvendte	utarbeidingssystemet,	sammen	med	prisrapporteringen	i	
januar,	oversendes	De	europeiske	fellesskaps	statistiske	kontor.	Opplysningene	skal	særlig	omfatte:	en	beskrivelse	
av	undersøkelsen	og	dens	omfang	(antall	undersøkte	forsyningsforetak,	foretakenes	samlede	markedsandel	osv.)	og	
av	kriteriene	som	benyttes	for	å	beregne	de	veide	gjennomsnittsprisene	samt	det	samlede	forbruket	innenfor	hvert	
intervall.	Den	første	meldingen	om	utarbeidingssystemet	skal	gjelde	situasjonen	1.	januar	2008.

l)	 En	gang	i	året	skal	opplysninger	om	de	viktigste	gjennomsnittlige	kjennetegnene	og	faktorene	som	har	innvirkning	
på	de	innrapporterte	prisene	for	hvert	forbruksintervall,	sammen	med	prisrapporteringen	i	januar,	oversendes	De	
europeiske	fellesskaps	statistiske	kontor.

De	oversendte	opplysningene	skal	omfatte

–	 de	 gjennomsnittlige	 regularitetsfaktorene	 for	 sluttbrukere	 som	 driver	 næringsvirksomhet,	 for	 hvert	 enkelt	
forbruksintervall	 på	 grunnlag	 av	 den	 samlede	 energien	 som	 leveres,	 og	 den	 høyeste	 gjennomsnittlige	
etterspørselen,

–	 en	tabell	med	angivelse	av	spenningsgrensene	per	stat,

–	 en	beskrivelse	av	faste	avgifter,	måleravgifter	eller	eventuelle	andre	avgifter	som	er	av	betydning	på	nasjonalt	
plan.

m)	 En	gang	i	året,	sammen	med	prisrapporteringen	i	januar,	bør	også	opplysninger	om	størrelsen	på	og	metodene	for	
beregning	av	de	skattene	som	er	innkrevd	på	salg	av	elektrisk	kraft	til	sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet,	
samt	en	beskrivelse	av	skattene,	oversendes.	Beskrivelsen	skal	omfatte	alle	ikke-skattemessige	avgifter,	herunder	
systemkostnader	og	forpliktelser	til	å	yte	offentlig	tjeneste.

Beskrivelsen	av	skattene	skal	være	inndelt	i	tre	klart	atskilte	deler:

–	 skatter,	avgifter,	ikke-skattemessige	avgifter,	gebyrer	og	andre	fiskale	avgifter	som	ikke	er	tatt	med	i	fakturaene	
til	sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet.	Postene	som	beskrives	under	dette	punktet,	skal	tas	med	i	de	
innrapporterte	tallene	for	prisnivået:	«priser	uten	skatter	og	avgifter»,

–	 skatter	og	avgifter	som	er	tatt	med	i	fakturaene	til	sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet,	og	som	anses	
som	ikke-refunderbare.	Postene	som	beskrives	under	dette	punktet,	skal	tas	med	i	de	innrapporterte	tallene	for	
prisnivået:	«priser	uten	mva.	og	andre	refunderbare	avgifter»,

–	 merverdiavgift	 (mva.)	 og	 andre	 refunderbare	 avgifter	 som	 tas	med	 i	 fakturaene	 til	 sluttbrukere	 som	driver	
næringsvirksomhet.	Postene	som	beskrives	under	dette	punktet,	 skal	 tas	med	 i	de	 innrapporterte	 tallene	 for	
prisnivået:	«priser	med	alle	skatter	og	avgifter	og	mva.».

Nedenfor	gis	en	oversikt	over	de	ulike	skattene,	avgiftene,	ikke-skattemessige	avgiftene,	gebyrene	og	fiskale	
avgiftene	som	kan	være	aktuelle:

–	 merverdiavgift,

–	 konsesjonsavgifter.	Dette	 er	 vanligvis	 lisenser	 og	 gebyrer	 som	betales	 for	 bruk	 av	 grunn	 og	 offentlig	 eller	
privat	eiendom	til	nett	og	andre	forsyningsanlegg	for	elektrisk	kraft,

–	 miljøskatter	 eller	 –avgifter.	 Formålet	 med	 disse	 er	 vanligvis	 enten	 å	 fremme	 fornybare	 energikilder	 eller	
kraftvarme	eller	å	avgiftsbelaste	utslipp	av	CO2,	SO2	eller	andre	stoffer	som	bidrar	til	klimaendringene,

–	 skatter	 for	 kjernekraftinspeksjoner	 og	 andre	 inspeksjonsskatter:	 avgifter	 for	 nedlegging	 av	 atomanlegg,	
tilsynsavgifter	og	gebyrer	for	atomanlegg	osv.,

–	 andre	 skatter	 og	 avgifter	 knyttet	 til	 energisektoren:	 forpliktelser	 til	 å	 yte	 offentlig	 tjeneste	 og	 tilhørende	
avgifter,	avgifter	til	finansiering	av	reguleringsmyndigheter	i	energisektoren	osv.,

–	 andre	skatter	og	avgifter	som	ikke	er	knyttet	til	energisektoren:	nasjonale,	lokale	eller	regionale	fiskale	avgifter	
på	forbrukt	energi,	skatter	på	fordeling	av	elektrisk	kraft	osv.

Inntektsskatter,	grunnavgifter,	særavgifter	på	oljeprodukter	og	andre	typer	brensel	som	ikke	brukes	til	
produksjon	av	elektrisk	kraft,	drivstoffavgifter,	veiavgifter,	skatter	på	telekommunikasjons-	og	radiolisenser	
og	reklame,	lisensavgifter	samt	avgifter	på	avfall	osv.	skal	ikke	tas	hensyn	til	og	skal	unntas	fra	denne	
beskrivelsen,	ettersom	de	uten	tvil	er	en	del	av	operatørenes	kostnader	og	også	gjelder	for	andre	bransjer	
eller	virksomheter.
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n)	 En	 gang	 i	 året	 skal	 en	 oppdeling	 av	 prisene	 på	 elektrisk	 kraft	 i	 sine	 hovedbestanddeler,	 sammen	 med	
prisrapporteringen	i	 januar,	oversendes	De	europeiske	fellesskaps	statistiske	kontor.	Den	nevnte	oppdelingen	av	
prisene	på	elektrisk	kraft	i	sine	hovedbestanddeler	skal	gjøres	ved	hjelp	av	følgende	metode:

Den	samlede	prisen	per	forbruksintervall	kan	betraktes	som	den	samlede	summen	av	«nettpriser»,	«energi-	og	
forsyningspriser»	(dvs.	fra	produksjon	til	markedsføring	med	unntak	av	nettet)	og	alle	skatter	og	avgifter.

–	 «Nettprisen»	 er	 forholdet	 mellom	 inntektene	 fra	 overførings-	 og	 fordelingsavgifter	 og	 (om	 mulig)	 den	
tilsvarende	mengden	kWh	per	forbruksintervall.	Dersom	separate	opplysninger	om	mengden	av	kWh	fordelt	
per	forbruksintervall	ikke	er	tilgjengelige,	skal	skjønnsmessige	beregninger	benyttes.

–	 «Energi-	og	forsyningsprisen»	er	den	samlede	prisen	minus	«nettprisen»	minus	alle	skatter	og	avgifter.

–	 Skatter	og	avgifter.	Denne	bestanddelen	skal	deles	opp	ytterligere	i

–	 skatter	og	avgifter	på	«nettpriser»,

–	 skatter	og	avgifter	på	«energi-	og	forsyningspriser»,

–	 mva.	og	andre	refunderbare	avgifter.

Merk:	Ved	særskilt	angivelse	av	tilleggstjenester	kan	tilleggstjenestene	fordeles	på	en	av	de	to	
hovedbestanddelene	på	følgende	måte:

–	 «Nettprisen»	omfatter	følgende	kostnader:	overførings-	og	fordelingsavgifter,	overførings-	og	fordelingstap,	
nettkostnader,	service,	systemservicekostnader	og	måleravgift.

–	 «Energi-	og	forsyningsprisen»	omfatter	følgende	kostnader:	produksjon,	lagring,	balansering	av	energi,	kostnader	
ved	energileveranser,	kundeservice,	forvaltning	av	ettersalgsservice,	måling	og	andre	forsyningskostnader.

–	 Andre	 særlige	 kostnader.	 Denne	 posten	 omfatter	 kostnader	 som	 verken	 er	 nettkostnader,	 energi-	 og	
forsyningskostnader	eller	skatter.	Dersom	slike	kostnader	finnes,	skal	de	innrapporteres	for	seg.

o)	 I	medlemsstater	der	ett	enkelt	selskap	dekker	alt	salg	til	næringsvirksomhet,	kan	det	nevnte	selskapet	oversende	
opplysningene.	I	medlemsstater	der	mer	enn	ett	selskap	driver	virksomhet,	skal	opplysningene	oversendes	av	et	
uavhengig	statistikkorgan.

______________


