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ÁKVÖRUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

2008/EES/38/15

frá 11. nóvember 2003
um a koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaila me rafmagni og gasi (*)
(2003/796/EB)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

6)

Vi essar kringumstæur er rétt setja á fót „evrópskan
hóp eftirlitsaila me rafmagni og gasi” til a auvelda
samrá, samræmingu og samstarf milli eftirlitsstofnana í
aildarríkjunum
og
milli
essara
aila
og
framkvæmdastjórnarinnar í eim tilgangi a styrkja innri
markainn og tryggja samræmda beitingu í öllum
aildarríkjunum á tilskipunum 2003/54/EB og
2003/55/EB og regluger (EB) nr.1228/2003.

(7)

Ailar a evrópskum hópi eftirlitsaila me rafmagni og
gasi skulu vera forstöumenn innlendra stjórnvalda, sem
eru lögbær á svii eftirlits me rafmagni og gasi í
aildarríkjunum. Háttsettir embættismenn skulu vera
fulltrúar framkvæmdastjórnarinnar.

8)

Evrópski hópur eftirlitsaila me rafmagni og gasi
skal vihalda náinni samvinnu vi nefndirnar sem var
komi á fót í krafti 30 gr. tilskipunar 2003/55/EB og
13. gr. reglugerar (EB) nr. 1228/2003. Starf hans skal

me hlisjón af tillögu stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

og a teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Me tilskipun Evrópuingsins og rásins 2003/54/EB frá
26. júní 2003 um sameiginlegar reglur um innri
markainn fyrir raforku og um niurfellingu tilskipunar
96/92/EB (1), tilskipun Evrópuingsins og rásins
2003/55/EB frá 26. júní 2003 um sameiginlegar reglur
um innri markainn fyrir jargas og um niurfellingu á
tilskipun 98/30/EB (2) og regluger Evrópuingsins og
rásins (EB) nr. 1228/2003 frá 26. júní 2003 um skilyri

fyrir agangi a neti fyrir raforkuviskipti yfir
landamæri (3) er settur nr reglurammi um innri
markainn fyrir rafmagn og gas.

2)

3)

4)

5)

Í tilskipunum 2003/54/EB og 2003/55/EB er ess krafist
a aildarríkin tilnefni einn ea fleiri ar til bæra aila
sem gegna hlutverki eftirlitsyfirvalda til a framkvæma
eftirlitsverkefnin sem tilgreind eru í essum tilskipunum.
essi eftirlitsyfirvöld urfa a vera fullkomlega óhá
hagsmunum rafmagns- og gasinaarins.

Líklegt er a sundurliun á skyldum og verkefnum
innlendra stjórnvalda sé mismunandi eftir aildarríkjum,
en öll aildarríkin vera a tilnefna a.m.k. eina
eftirlitsstofnun til a beita reglum nja reglurammans,
egar ær hafa veri teknar upp í landslög, einkum
reglurnar sem vara daglegt eftirlit me markanum.

Í tilskipunum 2003/54/EB og 2003/55/EB eru sett
markmi og ar er veittur rammi fyrir agerir á
innlendum vettvangi, en ar er jafnframt veittur
sveigjanleiki á tilteknum svium til a beita reglunum í
ljósi innlendra astæna. Samræmd beiting vikomandi
reglna í öllum aildarríkjunum skiptir sköpum um
árangursríka róun samevrópsks orkumarkaar.
Framlag hóps evrópska eftirlitsaila fyrir rafmagn og
hóps evrópskra eftirlitsaila fyrir gas hefur veri
ingarmiki a ví er varar sameiginlegar aferir í
málefnum sem vara viskipti yfir landamæri. ar sem
báir hópar vera áfram mikilvægir sem almennur
umræuvettvangur me átttöku allra aila, ríkisstjórna,
eftirlitsaila og inaarins, er nú nausynlegt a búa
eftirlitssamvinnu og samhæfi formlegri stöu, til a
greia fyrir tilkomu innri orkumarkaarins og í ljósi
væntanlegrar inngöngu nrra aildarríkja.

ekki hafa áhrif á störf fyrrgreindra nefnda.

9)

Rétt
er
a
fella
úr
gildi
ákvaranir
og
framkvæmdastjórnarinnar
95/539/EB (4)
92/167/EBE (5) ar sem essar ákvaranir komu á fót
nefndum í tengslum vi ákvaranir 91/296/EBE (6) og
90/547/EBE (7) um gegnumflutning á jargasi annars
vegar og rafmagni hins vegar, sem felldar voru úr gildi
me tilskipunum 2003/54/EB og 2003/55/EB,

ÁKVEI EFTIRFARANDI:

1. gr.

Efni og starfsemi

1. Óháum rágjafahópi um rafmagn og gas, sem er nefndur
„evrópskur hópur eftirlitsaila me rafmagni og gasi“ (hér á
eftir nefndur „hópurinn“), er hér me komi á fót af
framkvæmdastjórninni.

_______________

(*) essi EB-ger birtist í Stjtí. ESB L 296, 14.11.2003, bls. 34. Hennar var
geti í ákvörun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2005 frá 2.
desember 2005 um breytingu á IV. viauka (Orka) vi EES-samninginn, sjá
EES-vibæti vi Stjórnartíindi Evrópusambandsins nr. 10, 23.2.2006,
bls. 17.
1
( ) Stjtí.ESB L 176, 15.7.2003, bls. 37.
(2) Stjtí.ESB L 176, 15.7.2003, bls. 57.
(3) Stjtí.ESB L 176, 15.7.2003, bls. 1.

________________

(4)
(5)
(6)
(7)

Stjtí. EB L 304, 16.12.1995, bls. 57.
Stjtí. EB L 74, 20.3.1992, bls. 43.
Stjtí. EB L 147, 12.6.1991, bls. 37.
Stjtí. EB L 313, 13.11.1990, bls. 30.
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2.Hópurinn skal veita framkvæmdastjórninni asto og rágjöf,
a eigin frumkvæi ea a beini framkvæmdastjórnarinnar,
vi a styrkja innri orkumarkainn, sérstaklega hva varar
undirbúning á drögum a framkvæmdarrástöfunum á svii
rafmagns og gass, og um öll málefni sem tengjast innri
markainum fyrir gas og rafmagn. Hópurinn skal auvelda
samrá, samræmingu og samstarf innlendra stjórnvalda, sem
stula a samræmdri beitingu, í öllum aildarríkjunum, á
ákvæunum sem sett eru fram í tilskipun 2003/54/EB, tilskipun
2003/55/EB og regluger (EB) nr. 1228/2003 sem og
hugsanlegri framtíarlöggjöf Bandalagsins á svii rafmagns og
gass.
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6. Framkvæmdastjórnin skal leggja hópnum til skrifstofu.
7.
Fera- og dvalarkostna vegna útgjalda melima
hópsins, áheyrnarfulltrúa og sérfræinga í tengslum vi starfsemi hópsins, skal framkvæmdastjórnin endurgreia í samræmi
vi gildandi ákvæi framkvæmdastjórnarinnar.
8. Hópurinn skal leggja ársskrslu um starfsemi sína fyrir
framkvæmdastjórnina. Framkvæmdastjórnin skal senda
skrsluna til Evrópuingsins og rásins me athugasemdum,
eftir ví sem vi á.

2. gr.

4. gr.

Aild a hópnum

Samrá

1. Í hópnum skulu sitja forstöumenn innlendra stjórnvalda
ea fulltrúar eirra.
2. Í essari ákvörun er merking hugtaksins „innlent
stjórnvald“ opinbert yfirvald sem komi er á fót í aildarríki
skv. tilskipunum 2003/54/EB og 2003/55/EB, en í samræmi vi
ær skulu aildarríkin tilnefna einn ea fleiri ar til bæran aila
sem gegna hlutverki eftirlitsyfirvalda til a tryggja jafnræi,
virka samkeppni og skilvirka starfsemi á gas- og rafmagnsmarkanum og einkum daglega beitingu á ákvæum tilskipana
2003/54/EB og
2003/55/EB og reglugerar (EB)
nr. 1228/2003, hva a varar.
3. Fram a 1. júlí 2004, hafi aildarríkin ekki tilnefnt einn
ea fleiri ar til bæra aila sem gegna hlutverki eftirlitsaila,
skal anna ar til bært opinbert yfirvald vera fulltrúi ess
aildarríkis í hópnum.
4. Nefndarailar skulu vera vistaddir fundi hópsins og skulu
tilnefna háttsettan fulltrúa til a taka átt í öllum umræum
sem ar fara fram.
3. gr.

Hópurinn skal frá upphafi hafa vítækt samrá vi
markasaila, neytendur og endanlega notendur á opinn og
gagnsæjan hátt.
5. gr.
Trúnaarkvö
Ef framkvæmdastjórnin tilkynnir melimum hópsins a leynd
hvíli yfir rágjöf sem óska er eftir ea spurningu sem borin er
upp skal eim, sem og áheyrnarfulltrúum og öllum örum, vera
skylt a láta ekki í té neinar upplsingar sem eir hafa fengi í
gegnum starf hópsins ea starfshópa hans me fyrirvara um
ákvæi 287. gr. sáttmálans. Í slíkum tilvikum er framkvæmdastjórninni heimilt a ákvea a einungis melimir hópsins megi
sitja fundi.
6. gr.
Niurfelling

Skipulagning hópsins
1. Hópurinn ks formann úr sínum röum.
2. Hópurinn getur skipa starfshópa sérfræinga til a
rannsaka sérstök málefni fái hann til ess umbo og eftir ví
sem henta ykir.
3. Framkvæmdastjórninni er heimilt a sitja alla fundi slíkra
starfshópa sérfræinga.
4. Sérfræingum frá EES-löndum og eim löndum sem sótt
hafa um aild a Evrópubandalaginu er heimilt a sitja fund
hópsins sem áheyrnarfulltrúar. Hópnum er heimilt a bjóa
örum sérfræingum og áheyrnarfulltrúum a sitja fundi
hópsins.
5. Hópurinn setur sér starfsreglur me samhljóa samykki
ea, ef samhljóa samykki fæst ekki, me tveimur riju
hluta atkvæa meirihluta, ar sem hvert aildarríki hefur eitt
atkvæi, me fyrirvara um samykki framkvæmdastjórnarinnar.

Ákvaranir 95/539/EB og 92/167/EBE eru felldar úr gildi.
7. gr.
Gildistaka
1. Ákvörun essi ölast gildi á eim degi sem hún birtist í
Stjórnartíindum Evrópubandalaganna.
2. Hópurinn skal hefja skyldustörf sín á gildistökudegi
essarar ákvörunar.
Gjört í Brussel 11. nóvember 2003.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Loyola DE PALACIO

varaforseti.

