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                        REGLUGER  EVRÓPU INGSINS OG RÁ SINS (EB) nr. 1228/2003                  2008/EES/38/14 

frá 26. júní 2003 

um skilyr i fyrir a gangi a  neti fyrir raforkuvi skipti yfir landamæri (*) 

 

EVRÓPU INGI  OG RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum  
95. gr., 

me  hli sjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

me  hli sjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (2), 

a  höf u samrá i vi  svæ anefndina, 

í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans  (3), 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 96/92/EB frá 
19. desember 1996 um sameiginlegar reglur um innri 
marka  á svi i raforku (4) var mikilvægt skref í á átt a  
koma endanlega á hinum innri marka i á svi i raforku. 

2) Á fundi sínum í Lissabon 23. og 24. mars 2000 hvatti 
Evrópurá i  til ess a  unni  yr i a  ví í fl ti a  koma 
endanlega á innri marka i bæ i á svi i raforku og gass 
og a  frelsi yr i auki  hi  fyrsta á essum svi um me  

a  fyrir augum a  innri marka ur ver i starfræktur a  
fullu á essum svi um. 

3) Stu la skal a  sköpun raunverulegs innri marka ar á 
svi i raforku me  ví a  auka vi skipti me  raforku, 
sem eru sem stendur van róu  í samanbur i vi  önnur 
svi  efnahagslífsins. 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 176, 15.7.2003, bls. 1. Hennar var geti  
í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2005 frá 2. desember 
2005 um breytingu á IV. vi auka (Orka) vi  EES-samninginn, sjá EES-

vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 10, 23.2.2006, bls. 17. 
(1) Stjtí . EB C 240 E, 28.8.2001, bls. 72, og (Stjtí . EB C 227 E, 24.9.2002, 

bls. 440. 
(2) Stjtí . EB C 36, 8.2.2002, bls. 10. 
(3) Álit Evrópu ingsins frá 13. mars 2002 (Stjtí . ESB C 47 E, 27.2.2003, bls. 

379), sameiginleg afsta a rá sins frá 3. febrúar 2003 (Stjtí . ESB C 50 E, 
4.3.2003, bls. 1) og ákvör un Evrópu ingsins frá 4. júní 2003 (hefur enn 
ekki veri  birt í Stjórnartí indum EB). 

(4) Stjtí . EB L 27, 30.1.1997, bls. 20.  

4) Innlei a skal sanngjarnar, kostna artengdar og gagnsæjar 
reglur um gjaldskrár vegna flutnings yfir landamæri og 
úthlutunar á tiltækri flutningsgetu samtengilína sem gilda 
án frekari lögfestingar, hafa hli sjón af samanbur i milli 
skilvirkra kerfisstjóra neta á svæ um, sem eru 
sambærileg a  uppbyggingu og koma til vi bótar 
ákvæ um tilskipunar 96/92/EB, í ví skyni a  tryggja 
skilvirkan a gang a  flutningskerfum vegna vi skipta 
yfir landamæri. 

5) Í ályktun sinni frá 30. maí 2000 hvatti orkurá i  
framkvæmdastjórnina, a ildarríkin og innlend 
eftirlitsyfirvöld og stjórnvöld til a  tryggja a  rá stafanir 
til a  breg ast vi  kerfisöng komist tímanlega til 
framkvæmda og í samvinnu vi  Evrópska 
flutningskerfisstjóra (ETSO), til skjótvirkrar innlei ingar 
trausts gjaldskrárkerfis til lengri tíma ar sem kve i  er á 
um vi eigandi merki til marka sa ila vegna 
kostna arskiptingar. 

6) Í ályktun sinni frá 6. júlí 2000 um a ra sk rslu 
framkvæmdastjórnarinnar um stö u eirrar vi leitni a  
auka frelsi á orkumörku unum kalla i Evrópu ingi  
eftir skilyr um vegna notkunar neta í a ildarríkjum, sem 
hindra ekki raforkuvi skipti yfir landamæri, og fór ess á 
leit vi  framkvæmdastjórnina a  hún leg i fram sértækar 
tillögur sem mi a a  ví a  vinna bug á öllum núverandi 
hindrunum á vi skiptum innan Bandalagsins. 

7) Mikilvægt er a  ri ju lönd, sem mynda hluta af 
evrópska raforkukerfinu, fari a  eim reglum, sem er a  
finna í essari regluger  og vi mi unarreglunum sem 
sam ykktar eru samkvæmt essari regluger , í ví skyni 
a  auka skilvirka starfsemi innri marka arins. 

8) Í essari regluger  skal mælt fyrir um grundvallarreglur 
gjaldskrársetningar og úthlutunar flutningsgetu og um 
lei  skal grei a fyrir sam ykkt vi mi unarreglna ar 
sem er a  finna nákvæmari l singu á vi eigandi 
meginreglum og a fer afræ i í ví skyni a  gera kleift 
a  a lagast breyttum a stæ um me  skjótum hætti. 
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9) Á opnum marka i ar sem samkeppni ríkir skulu 
flutningskerfisstjórar, a an sem flæ i yfir landamæri er 
upprunni  og kerfa ar sem flæ i  endar, bæta 
flutningskerfisstjórum ann kostna , sem stofna  er til, 
vegna h singar á rafmagnsflæ i yfir landamæri á netum 

eirra. 

10) Taka skal tillit til útgjalda og tekna vegna 
jöfnunargrei slna milli flutningskerfisstjóra egar 
gjaldskrár fyrir innlend net eru ákve nar. 

11) Mikill munur getur veri  á eim upphæ um, sem í raun 
ber a  grei a fyrir a gang a  kerfinu yfir landamæri, 
eftir ví hva a flutningskerfisstjórar eiga hlut a  máli og 
vegna mismunandi uppbyggingar gjaldskrárkerfa sem 
beitt er í a ildarríkjunum. ví er nokkurrar samræmingar 

örf til a  komast hjá röskun á vi skiptum. 

12) Gott kerfi langtíma sta setningarmerkja er nau synlegt, 
sem byggist á meginreglunni um a  gjöld vegna a gangs 
a  netum skuli endurspegla jafnvægi  milli framlei slu 
og notkunar á svæ inu, sem um er a  ræ a, á grundvelli 
a greiningar á gjöldum vegna a gangs a  netum eftir 
framlei endum og/e a neytendum. 

13) Ekki er rétt a  beita fjarlæg artengdum gjöldum, e a, a  
ví tilskildu a  vi eigandi sta setningarmerki séu til 

sta ar, sérstöku gjaldi sem einungis útflytjendum e a 
innflytjendum ber a  grei a, til vi bótar vi  almenna 
gjaldi  fyrir a gang a  innlenda netinu. 

14) Forsenda skilvirkrar samkeppni á innri marka inum eru 
gjöld vegna notkunar neta, sem eru gagnsæ og án 
mismununar, .m.t. samtengilínur í flutningskerfinu. 
Flutningsgetan, sem er tiltæk á essum línum, skal vera 
hámarksgildi  sem er í samræmi vi  öryggissta la um 
öruggan rekstur neta.  

15) Mikilvægt er a  komast hjá röskun á samkeppni vegna 
ess a  flutningskerfisstjórar í a ildarríkjunum nota 

mismunandi öryggis-, rekstrar- og skipulagssta la. Enn 
fremur skal ríkja gagnsæi fyrir marka sa ila, a  ví er 
var ar tiltæka flutningsgetu og öryggis-, skipulags- og 
rekstrarsta la, sem hafa áhrif á tiltæka flutningsgetu. 

16) Reglur skulu vera til sta ar um rá stöfun tekna vegna 
a ger a til a  breg ast vi  kerfisöng nema sérstakt e li 
samtengils, sem hlut á a  máli, réttlæti undan águ frá 

essum reglum. 

17) Mögulegt skal vera a  leysa vandamál í tengslum vi  
kerfisöng á msan hátt svo lengi sem a fer irnar, sem 
nota ar eru, gefi flutningskerfisstjórum og 
marka sa ilum rétt efnahagsleg merki og byggist á 
marka sa fer um. 

18) Til a  tryggja snur ulausa starfsemi innri marka arins 
skal kve a á um málsme fer , sem gerir framkvæmda-
stjórninni kleift a  sam ykkja ákvar anir og 
vi mi unarreglur, m.a. um gjaldskrár og úthlutun 
flutningsgetu en tryggir um lei  átttöku eftirlits-
yfirvalda a ildarríkjanna í essu ferli, eftir ví sem vi  á, 
í gegnum evrópusamtök eirra. Eftirlitsyfirvöld, ásamt 
ö rum vi eigandi yfirvöldum í a ildarríkjunum, gegna 
mikilvægu hlutverki vi  a  stu la a  snur ulausri 
starfsemi innri marka arins. 

19) ess skal krafist a  a ildarríkin og lögbær, innlend 
yfirvöld veiti framkvæmdastjórninni vi eigandi 
uppl singar. Framkvæmdastjórnin skal fara me  slíkar 
uppl singar sem trúna armál. Ef nau synlegt er, skal 
framkvæmdastjórnin hafa tækifæri til a  krefjast 
vi eigandi uppl singa beint frá hluta eigandi 
fyrirtækjum a  ví tilskildu a  lögbær innlend yfirvöld 
séu uppl st um a . 

20) Innlend eftirlitsyfirvöld skulu tryggja a  fari  sé a  
reglunum, sem er a  finna í essari regluger  og 
vi mi unarreglunum, sem sam ykktar eru á grundvelli 

essarar regluger ar. 

21) A ildarríkin skulu mæla fyrir um reglur um vi urlög vi  
brotum á ákvæ um essarar regluger ar og tryggja a  

eim sé framfylgt. essi vi urlög skulu vera árangursrík, 
í réttu hlutfalli vi  brot og letjandi.  

22) ar sem a ildarríkin geta ekki fyllilega ná  markmi i 
fyrirhuga ra a ger a, .e. a  kve a á um samræmdan 
ramma fyrir raforkuvi skipti yfir landamæri, og ar e  

ví markmi i ver ur, af eim sökum, betur ná  á 
vettvangi Bandalagsins, vegna ess hve a ger irnar eru 
umfangsmiklar og hafa mikil áhrif, er Bandalaginu 
heimilt a  sam ykkja rá stafanir í samræmi vi  
dreifræ isregluna eins og fram kemur í 5. gr. sáttmálans. 
Í samræmi vi  me alhófsregluna, eins og hún er sett 
fram í eirri grein, ganga ákvæ i essarar regluger ar 
ekki lengra en nau synlegt er til a  ná megi ví 
markmi i. 

23) Nau synlegar rá stafanir til framkvæmdar essari 
regluger  skulu sam ykktar í samræmi vi  ákvör un 
rá sins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
me fer  framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni 
er fali  (1). 

________________  

(1) Stjtí . EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
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SAM YKKT REGLUGER  ESSA: 

1. gr. 

Efni og gildissvi  

Markmi i  me  essari regluger  er a  setja sanngjarnar reglur 
um raforkuvi skipti yfir landamæri og auka annig samkeppni 
á innri marka inum me  raforku a  teknu tilliti til sérkenna 
innlendra marka a og svæ ismarka a. etta felur í sér a  
komi  ver i á fyrirkomulagi vegna jöfnunargrei slna fyrir 
raforkuflæ i yfir landamæri og a  settar ver i samræmdar 
meginreglur um gjöld vegna flutnings yfir landamæri og 
úthlutun tiltækrar flutningsgetu samtengilína milli innlendra 
flutningskerfa. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

1. Í essari regluger  skulu skilgreiningarnar, sem er a  finna 
í 2. gr. tilskipunar Evrópu ingsins og rá sins 2003/54/EB frá 
26. júní 2003 um sameiginlegar reglur um innri marka inn 
fyrir raforku og um ni urfellingu á tilskipun 96/92/EB (1), gilda 
a  undanskilinni skilgreiningunni á „samtengli“ en í hennar 
sta  komi eftirfarandi: 

„samtengill“: flutningslína sem fer yfir e a liggur á 
landamærum a ildarríkja og sem tengir saman innlend 
flutningskerfi a ildarríkjanna. 

2. Eftirfarandi skilgreiningar skulu jafnframt gilda: 

a) ,,eftirlitsyfirvöld“: eftirlitsyfirvöldin sem um getur í 1. mgr. 
23. gr. tilskipunar 2003/54/EB, 

b) „flæ i yfir landamæri“: raunverulegt raforkuflæ i á 
flutningsneti a ildarríkis sem er til komi  vegna áhrifa af 
a ger um framlei enda og/e a neytenda utan ess 
a ildarríkis á flutningsneti ess. Ef flutningsnet tveggja e a 
fleiri a ildarríkja eru hluti, í heild sinni e a a  hluta, af 
einni st rieiningu, einungis a  ví er var ar fyrirkomulag 
jöfnunargrei slna milli flutningskerfisstjóra, sem um getur 
í 3. gr., skal st rieiningin í heild teljast hluti flutningsnets 
eins af hluta eigandi a ildarríkjum til a  komast hjá ví a  
flæ i innan st rieininga teljist flæ i yfir landamæri og gefi 

annig tilefni til jöfnunargrei slna skv. 3. gr.  
Eftirlitsyfirvöldum í hluta eigandi a ildarríkjum er heimilt 
a  ákve a hvert af hluta eigandi a ildarríkjum skuli teljast 
vera a ildarríki , sem st rieiningin í heild telst vera hluti 
af, 

c) „kerfisöng“: a stæ ur ar sem samtengilína, sem tengir 
saman innlend flutningsnet, getur ekki rá i  vi  allt 
raunverulegt flæ i vegna innlendra vi skipta, sem 
marka sa ilar hafa óska  eftir, vegna skorts á flutningsgetu 
samtenglanna og/e a hluta eigandi innlendra 
flutningskerfa, 

d) „uppgefinn útflutningur“: raforku, er sending raforku í einu 
a ildarríki á grundvelli fyrirliggjandi samningsákvæ a 

annig a  samsvarandi vi taka („uppgefinn innflutningur“) 
_______________  

(1)  Stjtí . ESB L 176, 15.7.2003, bls. 37. 

raforku eigi sér sta  samtímis í ö ru a ildarríki e a ri ja 
landi, 

e) „uppgefinn umflutningur“: raforku eru a stæ ur ar sem 
„uppgefinn útflutningur“ raforku á sér sta  og ar sem 
tilgreind lei  vi skiptanna liggur um land ar sem hvorki 
sending né samsvarandi vi taka raforkunnar á sér sta , 

f) „uppgefinn innflutningur“: raforku er vi taka raforku í 
a ildarríki e a ri ja landi um lei  og raforkan er send 
(„uppgefinn útflutningur“) í ö ru a ildarríki, 

g) „n r samtengill“: samtengill sem ekki er tilbúinn á gildis-
tökudegi essarar regluger ar. 

3. gr. 

Fyrirkomulag jöfnunargrei sla milli flutningskerfisstjóra 

1. Flutningskerfisstjórar skulu fá jöfnunargrei slur vegna 
kostna ar sem til fellur sökum h singar á raforkuflæ i yfir 
landamæri á netum eirra. 

2. Kerfisstjórar innlendra flutningskerfa, ar sem flæ i yfir 
landamæri á upptök sín og kerfa ar sem flæ i  endar, skulu 
grei a jöfnunargrei slurnar sem um getur í 1. mgr. 

3. Jöfnunargrei slur skulu greiddar reglulega fyrir tilteki  
tímabil sem li i  er. Ef nau synlegt er skal gera lei réttingar á 
jöfnunargrei slunum eftir á til a  endurspegla ann kostna  
sem raunverulega er stofna  til. Ákve a skal fyrsta tímabili , 
sem grei a skal jöfnunargrei slur fyrir, í vi mi unarreglunum 
sem um getur í 8. gr. 

4. Framkvæmdastjórnin skal, í samræmi vi  málsme fer ina 
sem um getur í 2. mgr. 13. gr., ákve a fjárhæ ir 
jöfnunargrei slna sem ber a  grei a. 

5. Umfang flæ is yfir landamæri, sem h st er, og umfang 
flæ is yfir landamæri, sem er tilgreint a  eigi upptök og/e a 
endi í innlendum flutningskerfum, skal ákvar a  á grundvelli 
raunverulegs flæ is raforku sem mælt er á tilteknu tímabili. 
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6. Kostna ur, sem stofna  er til vegna h singar á flæ i yfir 
landamæri, skal ákvar a ur á grundvelli langtímaspár um 
me alkostna arauka, a  teknu tilliti til taps, fjárfestingar í 
n jum grunnvirkjum og vi eigandi hlutfalls kostna ar vi  
grunnvirki, sem fyrir eru, svo fremi sem grunnvirki sé nota  til 
flutnings á raforku yfir landamæri, einkum a  teknu tilliti til 
nau synjar ess a  tryggja afhendingaröryggi. Vi  ákvör un á 
kostna i, sem stofna  er til, skal nota vi urkenndar, sta la ar 
a fer ir vi  kostna arútreikninga. Taka skal tillit til ávinnings, 
sem neti hl st af ví a  h sa flæ i yfir landamæri, til a  draga 
úr jöfnunargrei slunum. 

4. gr. 

Gjaldtaka vegna a gangs a  netum 

1. Gjöld, sem kerfisstjórar neta leggja á vegna a gangs a  
netum, skulu vera gagnsæ, taka tillit til nau synjar á netöryggi 
og endurspegla raunverulegan kostna , sem stofna  er til, svo 
fremi a  au samsvari gjöldum skilvirks og sambærilegs 
kerfisstjóra nets hva  var ar uppbyggingu og eim sé beitt án 
mismununar. essi gjöld skulu ekki vera fjarlæg artengd. 

2. Heimilt er a  leggja gjöld á framlei endur og neytendur 
(„álag“) fyrir a gang a  netum. Hluti heildarupphæ ar 
netgjalda, sem framlei endur grei a, skal, me  fyrirvara um 

örfina a  gefa vi eigandi og skilvirk sta setningarmerki, vera 
minni en hlutinn sem neytendur grei a. Eftir ví sem vi  á, 
skal gjaldskráin, sem beitt er á framlei endur og/e a neytendur, 
gefa sta setningarmerki um alla Evrópu og taka tillit til taps og 
kerfisangar sem og kostna ar vi  fjárfestingar í grunnvirki. 

etta skal ekki koma í veg fyrir a  a ildarríkin gefi 
sta setningarmerki á eigin yfirrá asvæ i e a beiti a fer um til 
a  tryggja a  gjöld, sem neytendur („álag“) grei a fyrir a gang 
a  neti eirra, séu eins á öllu yfirrá asvæ i eirra. 

3. egar gjöld fyrir neta gang eru ákve in skal taka tillit til 
eftirfarandi: 

— grei slna og tekna vegna fyrirkomulags jöfnunargrei slna 
milli flutningskerfisstjóra, 

— raunverulegra grei slna, sem inntar eru af hendi og teki  er 
vi , sem og grei slna sem búist er vi  á ókomnum 
tímabilum, sem áætla ar eru á grundvelli li inna tímabila. 

4. A  ví tilskildu a  vi eigandi og skilvirk 
sta setningarmerki séu til sta ar, í samræmi vi  2. mgr., skulu 
gjöld fyrir a gang a  netum lög  á framlei endur og 
neytendur, óhá  ví hvert ákvör unar- e a upprunalandi  er 
fyrir raforkuna, eins og tilgreint er í vi skiptalega 
fyrirkomulaginu sem liggur ví til grundvallar. etta skal ekki 
hafa áhrif á gjöld á uppgefinn útflutning og uppgefinn 

innflutning, sem eru tilkomin vegna vi brag a vi  a  minnka 
líkur á kerfisöng, sem um getur í 6. gr. 

5. Ekki skal vera sérstakt netgjald fyrir einstök vi skipti 
vegna uppgefins gegnumflutnings raforku. 

5. gr. 

Tilhögun uppl singami lunar um flutningsgetu 
samtengilína 

1. Flutningskerfisstjórar skulu koma upp samræmingar- og 
uppl singaskiptikerfum til a  tryggja öryggi neta me  tilliti til 
vi brag a vi  kerfisöng. 

2. Öryggis-, rekstrar- og skipulagssta lar, sem flutnings-
kerfisstjórar í a ildarríkjunum nota, skulu birtir opinberlega. Í 
uppl singunum, sem birtar eru, skal vera almennt kerfi til 
útreikninga á heildarflutningsgetunni og árei anleika-
vikmörkum flutnings sem byggjast á rafmagnseiginleikum og 
e lisfræ ilegum eiginleikum netsins. Slík kerfi skulu vera há  
sam ykki eftirlitsyfirvalda. 

3. Flutningskerfisstjórar skulu birta áætlanir um tiltæka 
flutningsgetu fyrir hvern dag, ar sem tilgreind er tiltæk 
flutningsgeta sem egar hefur veri  tekin frá. etta skal birt 
me  tilteknu millibili fyrir flutningsdaginn og ar skulu, í 
öllum tilvikum, vera áætlanir viku og mánu  fram í tímann 
ásamt magnbundnum uppl singum um áætla an árei anleika 
tiltækrar flutningsgetu. 

6. gr. 

Almennar meginreglur var andi vi brög  vi  kerfisöng 

1. Leysa skal vandamál í tengslum vi  kerfisöng me  
marka stengdum lausnum án mismununar sem gefa 
marka sa ilum og flutningskerfisstjórum, sem hlut eiga a  
máli, skilvirk efnahagsleg merki. Helst skal leysa vandamál í 
tengslum vi  kerfisöng me  a fer um, sem ekki eru 
vi skiptatengdar, .e. a fer um sem fela ekki í sér val á milli 
samninga einstakra marka sa ila. 

2. Einungis skal nota a fer ir, sem fela í sér sker ingu á vi -
skiptum egar um ney artilvik er a  ræ a, ar sem flutnings-
kerfisstjóri ver ur a  breg ast vi  me  skjótum hætti og 
endursending e a mótkaup (countertrading) eru ekki möguleg. 
Allri slíkri málsme fer  skal beitt án mismununar. 

Marka sa ilum, sem hefur veri  úthluta  flutningsgetu, skal 
bætt hvers kyns sker ing nema ef um óvi rá anlegar a stæ ur 
er a  ræ a. 
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3. Hámarksflutningsgeta samtengilína og/e a flutningsneta, 
sem hafa áhrif á flæ i yfir landamæri, skal standa 
marka sa ilum, sem uppfylla öryggissta la um öruggan 
rekstur neta, til bo a. 

4. Marka sa ilar skulu tilkynna flutningskerfisstjórum, sem 
hlut eiga a  máli, me  hæfilegum fyrirvara fyrir vi komandi 
rekstrartímabil, hvort eir hafi í huga a  nota flutningsgetuna 
sem eim var úthluta . Öll flutningsgeta, sem hefur veri  
úthluta  og ver ur ekki notu , skal sett aftur á marka  me  
opnum og gagnsæjum hætti án mismununar.  

5. Flutningskerfisstjórar skulu, eftir ví sem a  er tæknilega 
mögulegt, jafna út kröfum um flutningsgetu á orkuflæ i í 
gagnstæ a átt á samtengilínunni, ar sem kerfisöng er til 
sta ar, í ví skyni a  nota hámarksflutningsgetu essarar línu. 
Me  fullu tilliti til netöryggis skal aldrei synja um vi skipti 
sem leysa úr kerfisönginni. 

6. Allar tekjur vegna úthlutunar á samtengingu skulu nota ar í 
eitt e a fleira af eftirfarandi: 

a) sem trygging fyrir ví a  úthlutu  flutningsgeta sé 
raunverulega tiltæk, 

b) fjárfestingar í netum til a  vi halda e a auka flutningsgetu 
samtengilína, 

c) sem tekjur, sem eftirlitsyfirvöld skulu taka tillit til, egar 
au sam ykkja a fer afræ i vi  a  reikna út gjaldskrár 

neta og/e a vi  a  meta hvort breyta eigi gjaldskrám. 

7. gr. 

N ir samtenglar 

1. Heimilt er a  undan iggja n ja jafnstraumssamtengla frá 
ákvæ um 6. mgr. 6. gr. í essari regluger  og 20. gr. og 2., 3., 
og 4. mgr. 23. gr. í tilskipun 2003/54/EB me  eftirfarandi 
skilyr um: 

a) fjárfestingin ver ur a  auka samkeppni á svi i afhendingar 
raforku, 

b) áhættan í tengslum vi  fjárfestinguna er slík a  
fjárfestingin mundi ekki eiga sér sta  nema undan ága væri 
veitt, 

c) samtengillinn skal vera í eigu einstaklings e a löga ila sem 
er, a.m.k. hva  var ar rekstrarform a  lögum, a skilinn 
kerfisstjórum sem byggja á samtengilinn inn í, 

d) gjöld eru innheimt af notendum essa samtengils, 

e) frá ví a  marka urinn var opna ur a  hluta, eins og um 
getur í 19. gr. í tilskipun 96/92/EB, má enginn hluti 
fjármagns- e a rekstrarkostna ar samtengilsins hafa veri  
endurheimtur me  neinum áttum gjalda sem innheimt eru 
vegna notkunar á flutnings- e a dreifikerfum sem sam-
tengillinn tengir saman, 

f) undan ágan er ekki ska leg fyrir samkeppni e a skilvirka 
starfsemi innri marka arins me  raforku e a skilvirka 
starfsemi kerfisins sem samtengillinn er tengdur vi . 

2. Í undantekningartilvikum skal 1. mgr. einnig gilda um 
ri straumssamtengla a  ví tilskildu a  kostna urinn og 
áhættan vegna vi komandi fjárfestingar sé sérstaklega mikil í 
samanbur i vi  kostna inn og áhættuna, sem a  jafna i er 
stofna  til, egar tvö samliggjandi innlend flutningskerfi eru 
tengd saman me  ri straumssamtengli. 

3. Ákvæ i 1. mgr. skulu einnig gilda um verulega aukningu á 
flutningsgetu samtengla sem fyrir eru. 

4. a) Eftirlitsyfirvaldinu er heimilt, í hverju tilviki fyrir sig, 
a  taka ákvör un var andi undan águna sem um getur 
í 1. og 2. mgr. A ildarríkjunum er hins vegar heimilt a  
kve a á um a  eftirlitsyfirvöldin skuli leggja álit sitt á 
bei ninni um undan águ fyrir vi eigandi a ila í 
a ildarríkinu, til formlegrar ákvar anatöku. etta álit 
skal birt ásamt ákvör uninni. 

b) i) Undan ágan getur teki  til allrar flutningsgetu e a 
hluta flutningsgetu n ja samtengilsins e a 
samtengilsins, sem fyrir er, me  verulega aukna 
flutningsgetu. 

ii) egar ákve i  er a  veita undan águ skal taka tillit 
til ess, í hverju tilviki fyrir sig, hvort nau synlegt 
sé a  setja skilyr i var andi tímalengd 
undan águnnar og a gang, án mismununar, a  
samtenglinum. 

iii) egar skilyr in í i- og ii-li  eru ákve in skal 
einkum taka tillit til vi bótarflutningsgetunnar, sem 
á eftir a  búa til, væntanlegs tímaramma 
verkefnisins og innlendra a stæ na. 

c) egar undan ága er veitt getur vi komandi yfirvald 
sam ykkt e a ákve i  reglur og/e a a fer ir var andi 
stjórnun og úthlutun flutningsgetu. 

d) Ákvör un um undan águ, .m.t. öll skilyr i sem um 
getur í b-li , skal rökstudd og birt á vi eigandi hátt. 

e) Allar ákvar anir um undan águ skulu teknar a  höf u 
samrá i vi  önnur a ildarríki e a hluta eigandi 
eftirlitsyfirvöld.  
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5. Lögbært yfirvald skal tilkynna framkvæmdastjórninni, án 
tafar, um ákvör un um undan águ ásamt öllum uppl singum 
sem var a ákvör unina. Heimilt er a  senda framkvæmda-
stjórninni fyrrnefndar uppl singar í samanteknu formi til ess 
a  gera henni kleift a  komast a  vel rökstuddri ni urstö u. 
Uppl singarnar skulu einkum innihalda: 

— nákvæmar ástæ ur, sem eftirlitsyfirvald e a a ildarríki 
haf i til a  veita undan águ, .m.t. fjárhagslegar 
uppl singar sem réttlæta nau syn undan águnnar, 

— greininguna sem fer fram á áhrifum undan águnnar á 
samkeppni og skilvirka starfsemi innri marka arins me  
raforku, 

— ástæ ur fyrir ví tímabili og eim hluta af 
heildarflutningsgetu samtengilsins, sem um ræ ir, og 
undan ágan er veitt fyrir, 

— ni urstö ur samrá s vi  hluta eigandi a ildarríki e a 
eftirlitsyfirvöld. 

Framkvæmdastjórnin getur, innan tveggja mána a frá ví a  
henni berst tilkynning, óska  eftir ví a  hluta eigandi 
eftirlitsyfirvald e a a ildarríki breyti e a dragi til baka á 
ákvör un a  veita undan águ. Heimilt er a  framlengja tveggja 
mána a tímabili  um einn mánu  til vi bótar ef 
framkvæmdastjórnin óskar eftir vi bótaruppl singum. 

Ef eftirlitsyfirvaldi  e a hluta eigandi a ildarríki fer ekki a  
fyrrnefndum tilmælum innan fjögurra vikna skal tekin loka-
ákvör un í samræmi vi  málsme fer ina sem um getur í 
3. mgr. 13. gr. 

Framkvæmdastjórnin skal fara me  vi kvæmar 
vi skiptauppl singar sem trúna armál. 

8. gr. 

Vi mi unarreglur 

1. Ef vi  á, skal framkvæmdastjórnin í samræmi vi  
málsme fer ina sem um getur í 2. mgr. 13. gr., sam ykkja og 
breyta vi mi unarreglum um au atri i, sem tilgreind eru í 
2. og 3. mgr., og sem var a fyrirkomulag jöfnunargrei slna 
milli flutningskerfisstjóra, í samræmi vi  meginreglurnar sem 
eru settar fram í 3. og 4. gr. 

egar essar vi mi unarreglur eru sam ykktar í fyrsta sinn 
skal framkvæmdastjórnin trygga a  ær taki í einum drögum 
a  rá stöfunum, a.m.k. til eirra atri a sem um getur í a- og 
d-li  2. mgr. og 3. mgr. 

2. Í vi mi unarreglunum skal tilgreina: 

a) uppl singar um málsme fer ina til a  ákvar a hva a 
flutningskerfisstjórar eru skyldugir til a  borga jöfnunar-
grei slur vegna flæ is yfir landamæri, .m.t. a  ví er 
var ar skiptingu milli kerfisstjóra innlendra flutningskerfa, 

sem flæ i yfir landamæri á upptök sín í, og kerfin, ar sem 
flæ i  endar, í samræmi vi  2. mgr. 3. gr., 

b) uppl singar um málsme fer ina sem fylgja skal vi  
grei slu, .m.t. ákvör un á fyrsta tímabilinu sem grei a 
skal jöfnunargrei slur fyrir, í samræmi vi  a ra undirgrein 
3. mgr. 3. gr., 

c) uppl singar um a fer afræ ina vi  a  ákvar a flæ i yfir 
landamæri, sem h st er og grei a skal jöfnunargrei slur 
fyrir skv. 3. gr., a  ví er var ar bæ i magn og tegund 
flæ is og tilgreining á umfangi slíks flæ is, hvort a  á 
upptök og/e a endar í flutningskerfum einstakra a ildar-
ríkja, í samræmi vi  5. mgr. 3. gr., 

d) uppl singar um a fer afræ ina vi  a  ákvar a kostna inn 
og ávinninginn, sem hl st af ví a  h sa flæ i yfir 
landamæri, í samræmi vi  6. mgr. 3. gr., 

e) uppl singar um me höndlun, í tengslum vi  fyrirkomulag 
jöfnunargrei slna milli flutningskerfisstjóra, á raforkuflæ i 
sem á upptök e a endar í löndum utan Evrópska efna-
hagssvæ isins, 

f) átttöku innlendra kerfa, sem eru samtengd me  
jafnstraumslínum, í samræmi vi  3. gr. 

3. Í vi mi unarreglunum skal einnig ákvar a vi eigandi 
reglur, sem lei a til samræmingar í áföngum á undirliggjandi 
meginreglum, til a  ákve a gjöld, sem lög  eru á 
framlei endur og neytendur (álag) samkvæmt innlendum 
gjaldskrárkerfum, .m.t. hvernig fyrirkomulag 
jöfnunargrei slna milli flutningskerfisstjóra endurspeglast í 
gjöldum innlendra neta og a  gefin séu vi eigandi og skilvirk 
sta setningarmerki, í samræmi vi  meginreglurnar sem eru 
settar fram í 4. gr. 

Í vi mi unarreglunum skal kve i  á um vi eigandi, skilvirk og 
samræmd sta setningarmerki um alla Evrópu. 

Engin samræming í essu tilliti, skal koma í veg fyrir a  
a ildarríkin beiti a fer um til a  tryggja a  gjöld, sem 
neytendur (álag) grei a fyrir a gang a  neti eirra, séu 
sambærileg á öllu yfirrá asvæ i eirra. 

4. Í samræmi vi  málsme fer ina, sem um getur í 2. mgr. 
13. gr., skal framkvæmdastjórnin, eftir ví sem vi  á, breyta 
vi mi unarreglunum um stjórnun og úthlutun á tiltækri 
flutningsgetu samtengilína milli innlendra kerfa, sem sett er 
fram í vi aukanum í samræmi vi  meginreglurnar sem settar 
eru fram í 5. og 6. gr., einkum til a  fella inn nákvæmar 
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vi mi unarreglur um alla a fer afræ i vi  úthlutun 
flutningsgetu, sem beitt er í raun, og a  tryggja a  a fer ir vi  
a  breg ast vi  kerfisöng róist á ann hátt sem samr mist 
markmi um innri marka arins. egar essar breytingar eru 
ger ar skal, eftir ví sem vi  á, setja sameiginlegar reglur um 
lágmarkssta la var andi öryggi og rekstur vegna notkunar og 
reksturs netsins, eins og um getur í 2. mgr. 5. gr. 

Vi  sam ykkt e a breytingu á vi mi unarreglum skal 
framkvæmdastjórnin tryggja a  í eim sé a  finna á 
lágmarkssamræmingu, sem nau synleg er, til a  ná fram 
markmi um essarar regluger ar og gangi ekki lengra en 
nau synlegt er í ví skyni. 

Vi  sam ykkt e a breytingu á vi mi unarreglum skal 
framkvæmdastjórnin tilgreina til hva a a ger a hún hefur 
gripi , me  tilliti til samræmis reglna í ri ju löndum sem 
mynda hluta Evrópska raforkukerfisins, vi  
vi mi unarreglurnar sem um ræ ir. 

9. gr. 

Eftirlitsyfirvöld 

egar eftirlitsyfirvöld rækja skyldur sínar skulu au tryggja 
samræmi vi  essa regluger  og vi mi unarreglur, sem 
sam ykktar eru skv. 8. gr. au skulu vinna saman og me  
framkvæmdastjórninni til a  uppfylla markmi  essarar 
regluger ar, eftir ví sem vi  á. 

10. gr. 

Tilhögun uppl singami lunar og trúna arskylda 

1. A ildarríkin og eftirlitsyfirvöldin skulu, ef ess er óska , 
veita framkvæmdastjórninni allar nau synlegar uppl singar a  

ví er var ar 4. mgr. 3. gr. og 8. gr. 

Einkum, a  ví er var ar 4. og 6. mgr. 3. gr., skulu 
eftirlitsyfirvöld mi la reglulega uppl singum um kostna , sem 
innlendir flutningskerfisstjórar stofna í raun til, sem og gögnum 
og öllum vi eigandi uppl singum um raunverulegt flæ i í 
netum flutningskerfisstjóra og kostna inn vi  netin. 

Framkvæmdastjórnin skal fastsetja e lileg tímamörk til a  
veita uppl singarnar, a  teknu tilliti til ess hversu flóknar 
uppl singarnar eru, sem krafist er, og hversu br n örfin fyrir 
uppl singarnar er. 

2. Ef hluta eigandi a ildarríki e a eftirlitsyfirvald veitir ekki 
essar uppl singar, innan tímamarkanna skv. 1. mgr., er 

framkvæmdastjórninni heimilt a  krefjast allra uppl singa, sem 
nau synlegar eru a  ví er var ar 4. mgr. 3. gr. og 8. gr., beint 
frá hluta eigandi fyrirtækjum. 

egar framkvæmdastjórnin sendir bei ni um uppl singar til 
fyrirtækis ber henni samtímis a  senda afrit af bei ninni til 
eftirlitsyfirvalda a ildarríkisins ar sem fyrirtæki  hefur 
a setur. 

3. Í bei ni sinni um uppl singar skal framkvæmdastjórnin 
tilgreina lagagrundvöll bei ninnar, tímamörkin til a  veita 
uppl singarnar, tilgang bei ninnar og einnig vi urlögin, sem 
kve i  er á um í 2. mgr. 12. gr., vi  a  veita rangar, 
ófullnægjandi e a villandi uppl singar. Framkvæmdastjórnin 
skal fastsetja e lileg tímamörk, a  teknu tilliti til ess hversu 
flóknar uppl singarnar eru, sem krafist er, og hversu br n 

örfin fyrir uppl singarnar er. 

4. Eigendur fyrirtækjanna e a fulltrúar eirra og, ef um 
löga ila er a  ræ a, einstaklingar, sem hafa heimild a  lögum 
e a í stofnsamningi eirra til a  vera fulltrúar eirra, skulu 
veita umbe nar uppl singar. Lögfræ ingar, sem hafa fullt 
umbo , geta veitt uppl singarnar fyrir hönd skjólstæ inga 
sinna en í ví tilviki skal skjólstæ ingurinn vera a  fullu 
ábyrgur fyrir ví ef uppl singarnar, sem veittar eru, eru 
ófullnægjandi, rangar e a villandi. 

5. Ef fyrirtæki veitir ekki umbe nar uppl singar, innan 
tímamarkanna sem framkvæmdastjórnin fastsetur e a veitir 
ófullnægjandi uppl singar, er framkvæmdastjórninni heimilt 
me  ákvör un a  krefjast ess a  uppl singarnar séu veittar. Í 
ákvör uninni skal tilgreina hva a uppl singa er krafist og 
fastsetja vi eigandi tímamörk til a  veita uppl singarnar. Í 
henni skal tilgreina vi urlögin, sem kve i  er á um í 2. mgr. 
12. gr. Í henni skal einnig tilgreindur rétturinn til a  láta 
Dómstól Evrópubandalaganna endursko a ákvör unina. 

Framkvæmdastjórnin skal á sama tíma senda afrit af ákvör un 
sinni til eftirlitsyfirvalda a ildarríkisins ar sem 
einstaklingurinn hefur búsetu e a fyrirtæki  a setur. 

6. Uppl singarnar, sem safna  er samkvæmt essari 
regluger , skulu einungis nota ar a  ví er var ar 4. mgr. 3. gr. 
og 8. gr. 

Framkvæmdastjórnin skal ekki afhenda uppl singar, sem hún 
fær í hendur samkvæmt essari regluger , ef ær eru af ví tagi 
a  agnarskylda ríkir um ær. 

11. gr. 

Réttur a ildarríkja til a  kve a á um ítarlegri rá stafanir 

essi regluger  skal vera me  fyrirvara um rétt a ildarríkjanna 
til a  vi halda e a innlei a rá stafanir, sem fela í sér ítarlegri 
ákvæ i en au sem sett eru fram í essari regluger  og 
vi mi unarreglunum sem um getur í 8 gr. 
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12. gr. 

Vi urlög 

1. Me  fyrirvara um 2. mgr. skulu a ildarríkin setja reglur um 
vi urlög vi  brotum gegn ákvæ um essarar regluger ar og 
gera allar nau synlegar rá stafanir til a  tryggja a  eim sé 
beitt. Vi urlögin skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli vi  broti  
og hafa letjandi áhrif. A ildarríkin skulu tilkynna 
framkvæmdastjórninni um essi ákvæ i, eigi sí ar en 1. júlí 
2004, og skulu tilkynna án tafar um sí ari breytingar sem hafa 
áhrif á au. 

2. Framkvæmdastjórninni er heimilt me  ákvör un a  beita 
fyrirtæki sektum, sem eru ekki hærri en 1% af heildarveltu 
næstli ins vi skiptaárs, ef au veita af rá num hug e a sökum 
vanrækslu rangar, ófullnægjandi e a villandi uppl singar í 
kjölfar bei ni, sem ger  er skv. 3. mgr. 10. gr., e a veita ekki 
uppl singar innan tímamarkanna, sem ákve in eru me  
ákvör un sem sam ykkt er samkvæmt fyrstu undirgrein 5. mgr. 
10. gr. 

egar upphæ  sektarinnar er ákve in skal taka tillit til 
alvarleika ess a  kröfurnar í fyrstu undirgrein voru ekki 
uppfylltar. 

3. Vi urlög, sem kve i  er á um skv. 1. mgr. og ákvar anir 
sem eru teknar skv. 2. mgr., skulu ekki var a hegningarlög. 

13. gr. 

Nefnd 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta a sto ar nefndar. 

2. egar vísa  er til essarar málsgreinar gilda ákvæ i 5. og 
7. gr. ákvör unar 1999/468/EB me  hli sjón af ákvæ um 8. gr. 
hennar. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvör unar 
1999/468/EB, skal vera rír mánu ir. 

3. egar vísa  er til essarar málsgreinar gilda ákvæ i 3. og 
7. gr. ákvör unar 1999/468/EB me  hli sjón af ákvæ um 8. gr. 
hennar. 

4. Nefndin setur sér starfsreglur. 

14. gr. 

Sk rsla framkvæmdastjórnarinnar 

Framkvæmdastjórnin skal fylgjast me  framkvæmd essarar 
regluger ar. Eigi sí ar en remur árum eftir a  regluger  essi 
tekur gildi skal framkvæmdastjórnin leggja sk rslu um fengna 
reynslu af beitingu hennar fyrir Evrópu ingi  og rá i . Í 
sk rslunni skal einkum kanna a  hva a marki regluger in hafi 
bori  árangur vi  a  tryggja a  skilyr i a gangs a  netum fyrir 
raforkuvi skipti yfir landamæri séu án mismununar og 
endurspegli kostna  og stu li annig a  ví a  neytendur hafi 
valkosti á starfhæfum marka i og a  afhendingaröryggi sé 
tryggt til langs tíma en jafnframt skal kanna a  hva a marki 
skilvirk sta setningarmerki séu fyrir hendi. Ef örf krefur skulu 
sk rslunni fylgja vi eigandi tillögur og/e a tilmæli. 

15. gr. 

Gildistaka 

Regluger  essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

Hún gildir frá 1. júlí 2004. 

Regluger  essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum a ildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 26. júní 2003. 

Fyrir hönd Evrópu ingsins, Fyrir hönd rá sins, 

P. COX A. TSOCHATZOPOULOS 

forseti. forseti. 
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VI AUKI 

Vi mi unarreglur um stjórnun og úthlutun á tiltækri flutningsgetu samtengilína milli innlendra kerfa 

A lm e n n t  

1. A fer ir vi  a  breg ast vi  kerfisöng, sem a ildarríkin beita, skulu taka til skammtímakerfisangar á marka stengdan og 
efnahagslega skilvirkan hátt en um lei  gefa merki e a hvatningu um skilvirka fjárfestingu í netum og framlei slu, á 
réttum stö um. 

2. Flutningskerfisstjórar, e a eftir ví sem vi  á, a ildarríkin skulu leggja fram gagnsæja sta la án mismununar, sem l sa 
eim vi bra gsa fer um vi  kerfisöng sem eir beita vi  mismunandi a stæ ur. essum stö lum, ásamt 

öryggisstö lum, skal l st í skjölum sem eru öllum a gengileg. 

3. egar huga  er a  sértækum a fer um vi  a  breg ast vi  kerfisöng skal leitast vi  a  halda í lágmarki öllum mismun á 
me höndlun mismunandi tegunda vi skipta yfir landamæri, hvort heldur er um a  ræ a raunverulega, tvíhli a samninga 
e a tilbo  á erlendum, skipulög um mörku um. A fer in vi  a  úthluta takmarka ri flutningsgetu skal vera gagnsæ. 
S na ver ur fram á a  sérhver munur á me höndlun vi skipta raski hvorki né hindri róun á samkeppni. 

4. Merkin um ver , sem kerfi  til a  breg ast vi  kerfisöng gefur frá sér, skulu vera stefnuvirk. 

5. Flutningskerfisstjórar skulu bjó a flutningsgetu sem er eins „árei anleg“ og mögulegt er. Heimilt er a  bjó a á 
marka num hæfilegan hluta flutningsgetunnar me  skilyr um um minni árei anleika, en nákvæm skilyr i vegna 
flutnings á línum yfir landamæri skulu ávallt kynnt marka sa ilum. 

6. A  teknu tilliti til ess a  neti  á meginlandi Evrópu er mjög éttofi  og a  notkun samtengilína hefur áhrif á orkuflæ i, 
a.m.k. beggja vegna landamæra ríkja, skulu innlendir eftirlitsa ilar tryggja a  engar a fer ir vi  a  breg ast vi  
kerfisöng, sem hafa veruleg áhrif á orkuflæ i í ö rum netum, séu ákve nar einhli a. 

 

S ta a  l a n g t ím a s a m n in g a  

1. Forgangsrétti a  a gangi a  flutningsgetu samtengilínu skal ekki úthluta  til eirra samninga sem brjóta í bága vi  81. 
og 82. gr. EB-sáttmálans. 

2. Langtímasamningar, sem fyrir eru, skulu ekki hafa fyrirfram gefinn rétt egar eir koma til endurn junar. 

 

T i lh ö g u n  u p p l s in g a m i lu n a r  

1. Flutningskerfisstjórar skulu hrinda í framkvæmd vi eigandi a fer um til samræmingar og uppl singaskipta til a  tryggja 
öryggi netsins. 

2. Flutningskerfisstjórar skulu birta öll vi eigandi gögn var andi heildarflutningsgetu yfir landamæri. Auk gilda fyrir 
tiltæka flutningsgetu á veturna og á sumrin skulu flutningskerfisstjórar birta áætlanir um flutningsgetu fyrir hvern dag á 
nokkrum mismunandi tímum á ur en flutningsdagurinn hefst. Nákvæmar áætlanir, a.m.k. viku fram í tímann skulu vera 
tiltækar fyrir marka inn og flutningskerfisstjórar skulu leitast vi  a  veita uppl singar mánu  fram í tímann. L sing á 
árei anleika gagnanna skal fylgja me .  
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3. Flutningskerfisstjórar skulu birta almennt kerfi til útreikninga á heildarflutningsgetunni og árei anleikavikmörkum 
flutnings sem byggist á rafmagnseiginleikum og e lisfræ ilegum eiginleikum netsins. Slíkt kerfi skal vera há  sam ykki 
eftirlitsa ila í hluta eigandi a ildarríkjum. Öryggissta larnir og rekstrar- og skipulagssta larnir skulu vera 
óa skiljanlegur hluti uppl singanna sem flutningskerfisstjórar skulu birta í skjölum sem eru öllum a gengileg. 

 

Me g in re g lu r  u m  a fe r i r  v i  a  b re g a s t  v i  k e r f i s ö n g  

1. Helst skal leysa vandamál í tengslum vi  kerfisöng me  a fer um sem ekki eru vi skiptatengdar, .e. a fer um sem fela 
ekki í sér val á milli samninga einstakra marka sa ila. 

2. Hluta eigandi flutningskerfisstjórar mega notast sameiginlega vi  samræmdar endursendingar e a mótkaup yfir 
landamæri. Kostna urinn, sem flutningskerfisstjórar stofna til vi  mótkaup e a endursendingar, ver ur hins vegar a  
vera í eim mæli a  hann sé skilvirkur. 

3. Hugsanlegir kostir ess a  sameina annars vegar a  uppskiptingu marka arins e a a rar marka stengdar a fer ir til 
leysa úr „varanlegri“ kerfisöng og hins vegar mótkaupa til a  leysa úr tímabundinni kerfisöng skulu kanna ir tafarlaust 
sem varanlegri lei  til a  breg ast vi  kerfisöng. 

 

V i m i u n a r r e g lu r  u m  o p i  u p p b o  

1. Uppbo skerfi  skal hanna  me  eim hætti a  öll tiltæk flutningsgeta sé í bo i á marka num. etta er hægt a  gera me  
ví a  skipuleggja samsett uppbo , ar sem flutningsgetan er bo in upp fyrir mismunandi tímalengd og me  

mismunandi eiginleikum, (t.d. me  tilliti til væntanlegs árei anleika tiltækrar flutningsgetu, sem um ræ ir). 

2. Bjó a skal heildarsamtengigetuna í rö  uppbo a, sem t.d. er hægt a  halda, árlega, mána arlega, vikulega, daglega e a 
oft á dag, í samræmi vi  arfir marka anna, sem um ræ ir. Í öllum essum útbo um skal úthluta föstum hluta tiltækrar 
flutningsgetu auk allrar flutningsgetu, sem eftir er, og var ekki úthluta  í fyrri uppbo um. 

3. Málsme fer in vegna opins uppbo s skal undirbúin í náinni samvinnu milli innlendra eftirlitsyfirvalda og hluta eigandi 
flutningskerfisstjóra og hönnu  me  eim hætti a  bjó endur geti einnig teki  átt í daglegum vi skiptum allra 
skipulag ra marka a (t.d. orkukauphöll) í hluta eigandi löndum. 

4. Orkuflæ i  í bá ar áttir yfir tengilínur, ar sem kerfisöng er til sta ar, skal a  meginreglu til vera jafna  út til a  
hámarka flutningsgetuna í á átt ar sem kerfisöngin er til sta ar. A fer in vi  a  jafna flæ i skal hins vegar vera í 
samræmi vi  öruggan rekstur orkukerfisins. 

5. Til a  bjó a marka num eins mikla flutningsgetu og mögulegt er skal ábyrg in á fjárhagsáhættunni, sem tengist jöfnun 
flæ isins, borin af eim a ilum sem valda ví a  áhætta ver ur a  veruleika. 

6. Allar uppbo sa fer ir skulu vera annig a  mögulegt sé a  senda stefnuvirk merki um ver  til marka sa ila. Flutningur 
í gagnstæ a átt vi  ríkjandi orkuflæ i léttir á álaginu og lei ir ví til vi bótarflutningsgetu á línunni ar sem kerfisöngin 
er til sta ar. 

7. Til a  hætta ekki á a  skapa e a auka vandamál, sem tengjast yfirbur astö u marka sa ila, skulu lögbæru 
eftirlitsyfirvöldin, egar au hanna uppbo skerfi, íhuga alvarlega a  setja efri mörk a  ví er var ar a  magn 
flutningsgetu sem marka sa ili má kaupa/eiga/nota í uppbo i. 

8. Til a  stu la a  ví raforkumarka ur, ar sem seljanleiki er til sta ar, ver i til skal frjálst a  versla me  flutningsgetu, 
sem keypt er á uppbo i, ar til flutningskerfisstjóra er tilkynnt um a  flutningsgetan ver i notu . 

 
 

 


