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                                                                ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                    2010/EES/6/29 

frá 7. júní 2007 

um breytingu á tilskipun ráðsins 90/377/EBE með tilliti til aðferðafræðinnar sem beita á við 
 söfnun upplýsinga um verð á gasi og rafmagni til notenda í atvinnuskyni (*) 

 (2007/394/EB) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/377/EBE um starfsreglur 
Bandalagsins til að auka gagnsæi verðlagningar á gasi og 
rafmagni til notenda í atvinnuskyni (1), einkum 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 90/377/EBE eru settar fram upplýsingar 
varðandi snið, innihald og önnur einstök atriði 
upplýsinganna sem fyrirtækjum, sem selja gas eða 
rafmagn til notenda í atvinnurekstri, ber að veita. 

2) Aðferðafræðin, sem notuð er við söfnun upplýsinga um 
verð, þarfnast uppfærslu til að hún endurspegli 
raunveruleika samkeppnismarkaða fyrir rafmagn og gas 
sem komið var á fót með tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2003/54/EB frá 26. júní 2003 um sameiginlegar 
reglur um innri markaðinn fyrir raforku og um 
niðurfellingu á tilskipun 96/92/EB (2) og tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2003/55/EB frá 26. júní 2003 
um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir 
jarðgas og um niðurfellingu á tilskipun 98/30/EB (3), 
m.a. það að margir birgjar starfa nú á hverjum markaði. 

3) Því ber að breyta tilskipun 90/377/EBE til samræmis við 
þetta. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem um getur í 7. gr. 
tilskipunar 90/377/EBE. 

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 

1. gr. 

Í stað viðaukanna við ákvörðun 90/377/EBE kemur viðaukinn 
við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Gjört í Brussel 7. júní 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Andris PIEBALGS 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 148, 9.6.2007, bls. 11. Hennar var getið 

í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2008 frá 14. mars 2008 
um breytingu á   IV. viðauka (Orka) og XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 42, 10.7.2008, p. 10 

(1) Stjtíð. EB L 185, 17.7.1990, bls. 16 to 24. Tilskipuninni var síðast breytt 
með tilskipun 2006/108/EB (Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 414). 

(2) Stjtíð. ESB L 176, 15.7.2003, bls. 37. Tilskipuninni var síðast breytt með 
ákvörðun ráðsins 2006/653/EB (Stjtíð. ESB L 270, 29.9.2006, bls. 72). 

(3) Stjtíð. ESB L 176, 15.7.2003, bls. 57. 
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VIÐAUKI 

„I. VIÐAUKI 

VERÐ Á GASI 

Verð á gasi til notenda í atvinnurekstri (1) sem ber að safna og taka saman samkvæmt eftirfarandi aðferðafræði: 

a) Verð sem ber að tilgreina er verð sem notendur í atvinnurekstri greiða fyrir kaup á jarðgasi sem dreift er um gasveitu til 
eigin nota. 

b) Öll notkun á gasi í atvinnurekstri er talin með. Hins vegar undanskilur kerfið þá neytendur sem nota gas: 

— til raforkuframleiðslu í orkuverum eða í samþættri varma- og orkuvinnslu 

— ekki til orkunotkunar (t.d. í efnaiðnaði), 

— í meira magni en 4 000 000 gígajúl (GJ) á ári. 

c) Skráð verð ber að miða við kerfi staðlaðra notkunarþrepa sem skilgreind eru útfrá árlegri gasnotkun. 

d) Verðsöfnun á sér stað tvisvar á ári, í upphafi hvers sex mánaða tímabils (janúar og júlí) og er vísað til þess meðalverðs 
sem notendur í atvinnurekstri hafa greitt fyrir gas undanfarna sex mánuði. Fyrsta tilkynning um verðupplýsingar til 
Hagstofu Evrópubandalaganna skal fjalla um stöðuna hinn 1. janúar 2008. 

e) Tilgreina skal verð í innlendum gjaldmiðli á hvert gígajúl. Orkueiningin sem er notuð er mæld á grundvelli 
heildarbrennslugildis (GCV). 

f) Öll gjöld skulu innifalin í verði: tengigjöld að viðbættri orkunotkun að frádregnum afslætti, auk annarra gjalda 
(mælaleigu, fastra afnotagjalda o.s.frv.). Stofngjöld skulu ekki talin með. 

g) Verð ber að skrá sem meðalverð innanlands. 

h) Aðildarríkin þróa og koma í framkvæmd hagkvæmum verklagsreglum til að tryggja dæmigert gagnasöfnunarkerfi sem 
byggist á eftirtöldum reglum: 

— Í verði skal felast vegið meðalverð þar sem markaðshlutdeild fyrirtækjanna, sem afhenda gas, er notuð sem 
vægisstuðull. Verð miðað við meðalgildi er aðeins tilgreint þegar ekki er hægt að reikna vegnar tölur. Hvort heldur 
sem er skulu aðildarríkin sjá til þess að dæmigerður hluti innanlandsmarkaðarins falli undir könnunina. 

— Markaðshlutdeild skal byggjast á magni gass sem fyrirtækin, sem afhenda gas, reikningsfæra á notendur í 
atvinnurekstri. Ef unnt er skal reikna markaðshlutdeild sérstaklega fyrir hvert þrep. Aðildarríkin skulu taka tillit til 
trúnaðarreglna við meðferð þeirra upplýsinga sem notaðar eru við útreikninga á vegnu meðalverði. 

— Af trúnaðarástæðum skal aðeins birta verðupplýsingar ef í viðkomandi aðildarríki eru minnst þrír notendur í 
hverjum þeim flokki sem um getur í j-lið. 

i) Birta skal þrenns konar verð: 

— Verð án skatta og álagðra gjalda. 

— Verð án VSK og annarra endurheimtanlegra skatta. 

— Verð með öllum sköttum, álögðum gjöldum og VSK. 

j) Kanna skal verð á gasi í eftirtöldum flokkum notenda í atvinnurekstri: 

Árleg gasnotkun (GJ) 
Notandi í atvinnurekstri 

Minnst Mest 

Þrep-I1  < 1000 

Þrep-I2 1000 < 10000 

Þrep-I3 10000 < 100000 

Þrep-I4 100000 < 1000000 

Þrep-I5 1000000 <= 4000000 

 
 
(1) Meðal notenda í atvinnurekstri geta verið aðrir notendur sem ekki eru heimilisnotendur 
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k) Annað hvert ár, samtímis því að verð er tilkynnt í janúar, eru upplýsingar um söfnunarkerfið, sem notað er, sendar til 
Hagstofu Evrópubandalaganna, einkum: lýsing á könnunni og umfangi hennar (fjölda veitufyrirtækja sem er kannaður, 
uppsöfnuð prósenta af markaðnum, sem kannaður er, o.s.frv.) og viðmiðanirnar sem notaðar eru til að reikna vegið 
meðalverð auk uppsafnaðs notkunarmagns í hverju þrepi. Fyrsta tilkynningin varðandi söfnunarkerfið skal fjalla um 
stöðuna hinn 1. janúar 2008. 

l) Einu sinni á ári, samtímis því að verð er tilkynnt í janúar, eru upplýsingar um helstu meðaltalseiginleika og þætti sem 
hafa áhrif á verðið, sem tilkynnt er fyrir hvert notkunarþrep, sendar til Hagstofu Evrópubandalaganna. Upplýsingarnar 
skulu taka til: 

— Meðalálagsstuðla fyrir notendur í atvinnurekstri, sem samsvara hverju notkunarþrepi, sem reiknaðir eru á grundvelli 
heildarmagns afhentrar orku og meðaltali hámarkseftirspurnar. 

— Lýsingar á afslætti sem er veittur vegna rjúfanlegrar afhendingar. 

— Lýsingar á föstu gjaldi, mælaleigu eða öðrum gjöldum sem eiga við á landsvísu. 

m) Einu sinni á ári, samtímis tilkynningunni í janúar, skal einnig tilgreina taxta og aðferð við útreikninga auk lýsingar á 
sköttum sem lagðir eru á sölu gass til notenda í atvinnurekstri. Lýsingin skal taka til allra álaga annarra en skatta sem ná 
yfir kerfiskostnað og skyldur um opinbera þjónustu. 

Lýsingin á sköttum, sem skila á, tekur til þriggja skýrt aðgreindra þátta: 

— Skatta, álagðra gjalda, álagðra gjalda annarra en skatta, gjalda og annarrar skattheimtu sem ekki er auðkennd á 
reikningum til notenda í atvinnurekstri. Atriðin, sem lýst er í þessum lið, verða tekin með í tilkynntum tölum í 
verðþrepinu: „Verð án skatta og álagðra gjalda.“ 

— Skatta og álagðra gjalda sem auðkennd eru á reikningum til notenda í atvinnurekstri og teljast ekki vera 
endurheimtanleg. Atriðin, sem lýst er í þessum lið, verða því tekin með í tilkynntum tölum í verðþrepinu: „Verð án 
VSK og annarra endurheimtanlegra skatta.“ 

— Virðisaukaskatts (VSK) og annarra endurheimtanlegra skatta sem auðkenndir eru á reikningunum til notenda í 
atvinnurekstri. Atriðin, sem lýst er í þessum lið, verða tekin með í tilkynntum tölum í verðþrepinu: „Verð með öllum 
sköttum, álögðum gjöldum og VSK.“ 

Eftirfarandi er yfirlit yfir ýmsa skatta, álögð gjöld, álögð gjöld önnur en skatta, gjöld og aðra skattheimtu sem við eiga: 

— Virðisaukaskattur. 

— Sérleyfisgjöld. Þetta á yfirleitt við um leyfi og gjöld fyrir notkun á landi og eignir í opinberri eigu og einkaeigu undir 
dreifikerfi og annan búnað. 

— Umhverfisskattar eða -álögur. Þetta á yfirleitt við um eflingu á endurnýjanlegum orkugjöfum eða samþætta varma- 
og orkuvinnslu eða álögur á CO2, SO2 eða losun annarra efna sem tengjast loftlagsbreytingum. 

— Aðrir skattar eða álögur sem tengjast orkugeiranum: skyldur um/gjöld vegna opinberrar þjónustu, álögð gjöld til 
fjármögnunar orkueftirlitsyfirvalda o.s.frv. 

— Aðrir skattar eða álögur sem tengjast ekki orkugeiranum. skattar á landsvísu, í sveitarfélagi eða héraði sem lagðir 
eru á orkunotkun, skattar á gasdreifingu o.s.frv. 

Ekki verður tekið tillit til tekjuskatts, eignaskatts, olíu fyrir bifreiðar, vegaskatta, skatta á leyfi fyrir fjarskipti, hljóðvarp, 
auglýsingar, leyfisgjalda, skatta á úrgang o.s.frv. og eru þeir undanskildir þessari lýsingu þar eð þeir eru án efa hluti af 
rekstrarkostnaði og eiga einnig við um aðrar atvinnugreinar eða starfsemi. 

n) Í aðildarríkjum þar sem eitt fyrirtæki fer með alla sölu í atvinnuskyni er því fyrirtæki heimilt að senda upplýsingarnar. Í 
aðildarríkjum þar sem fleiri en eitt fyrirtæki eru starfandi skal senda upplýsingarnar frá sjálfstæðri hagskýrslustofnun. 
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II. VIÐAUKI 

VERÐ Á RAFMAGNI 

Verð á rafmagni til notenda í atvinnurekstri (1) sem verður safnað og tekið saman samkvæmt eftirfarandi aðferðafræði: 

a) Verð, sem ber að tilgreina, er verð sem notendur í atvinnurekstri greiða fyrir kaup á rafmagni til eigin nota. 

b) Öll notkun á rafmagni í atvinnuskyni er talin með. 

c) Skráð verð ber að miða við kerfi staðlaðra notkunarþrepa sem skilgreind eru útfrá árlegri rafmagnsnotkun. 

d) Verðsöfnun á sér stað tvisvar á ári, í upphafi hvers sex mánaða tímabils (janúar og júlí) og er vísað til þess meðalverðs 
sem notendur í atvinnurekstri greiða fyrir rafmagn undanfarna sex mánuði. Fyrsta tilkynning um verðupplýsingar til 
Hagstofu Evrópubandalaganna skal fjalla um stöðuna hinn 1. janúar 2008. 

e) Tilgreina skal verð í innlendum gjaldmiðli á hverja kílóvattstund (kWh). 

f) Verð skal ná yfir öll gjöld: tengigjöld að viðbættri orkunotkun að frádregnum afslætti, auk annarra gjalda (aflgjalds, 
markaðssetningar, mælaleigu, o.s.frv.). Stofngjöld skulu ekki talin með. 

g) Verð ber að skrá sem meðalverð innanlands. 

h) Aðildarríkin þróa og koma í framkvæmd hagkvæmum verklagsreglum til að tryggja lýsandi gagnasöfnunarkerfi sem 
byggist á eftirtöldum reglum: 

— Verð skal vera vegið meðalverð þar sem markaðshlutdeild rafmagnsveitnanna er notuð sem vægisstuðull. 
Meðalgildi verðs verður aðeins tilgreint þegar ekki er hægt að reikna vegnar tölur. Hvort heldur sem er skulu 
aðildarríkin sjá til þess að dæmigerður hluti innanlandsmarkaðarins falli undir könnunina. 

— Markaðshlutdeild skal byggjast á magni rafmagns sem rafmagnsveiturnar reikningsfæra á notendur í atvinnurekstri. 
Ef unnt er skal reikna markaðshlutdeild sérstaklega fyrir hvert þrep. Aðildarríkin skulu taka tillit til trúnaðarreglna 
við meðferð þeirra upplýsinga sem notaðar eru við útreikninga á vegnu meðalverði. 

— Af trúnaðarástæðum skal aðeins birta verðupplýsingar ef í viðkomandi aðildarríki eru minnst þrír notendur í 
hverjum flokki sem um getur í j-lið. 

i. Birta skal þrenns konar verð: 

— Verð án skatta og álagðra gjalda. 

— Verð án VSK og annarra endurheimtanlegra skatta. 

— Verð með öllum sköttum, álögðum gjöldum og VSK. 

j) Kanna skal verð á rafmagni í eftirtöldum flokkum notenda í atvinnurekstri: 

Árleg rafmagnsnotkun (MWh) 
Notandi í atvinnurekstri 

Minnst Mest 

Þrep-IA  < 20 

Þrep-IB 20 < 500 

Þrep-IC 500 < 2000 

Þrep-ID 2000 < 20000 

Þrep-IE 20000 < 70000 

Þrep-IF 70000 <= 150000 

 
 
 
 
 
 
(1) Meðal notenda í atvinnurekstri geta verið aðrir notendur sem ekki eru heimilisnotendur. 
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k) Annað hvert ár, samtímis því að verð er tilkynnt í janúar, eru upplýsingar um söfnunarkerfið, sem notað er, sendar til 
Hagstofu Evrópubandalaganna, einkum: lýsing á könnunni og umfangi hennar (fjölda veitufyrirtækja sem er kannaður, 
uppsöfnuð prósenta af markaðnum sem kannaður er o.s.frv.) og viðmiðanirnar sem notaðar eru til að reikna vegið 
meðalverð auk uppsafnaðrar notkunar í hverju þrepi. Fyrsta tilkynningin varðandi söfnunarkerfið skal fjalla um stöðuna 
hinn 1. janúar 2008. 

l) Upplýsingar um helstu eiginleika meðaltala og þætti sem hafa áhrif á verðið, sem tilkynnt er fyrir hvert notkunarþrep, 
eru sendar til Hagstofu Evrópubandalaganna einu sinni á ári, samtímis tilkynningunni í janúar. 

Upplýsingarnar sem sendar eru skulu taka til: 

— Meðalálagsstuðla fyrir notendur í atvinnurekstri sem samsvara hverju notkunarþrepi sem reiknaðir eru á grundvelli 
heildarmagns afhentrar orku og meðaltali hámarkseftirspurnar. 

— Töflu með spennutakmörkunum í hverju landi. 

— Lýsingar á föstu gjaldi, mælaleigu eða öðrum gjöldum sem eiga við á landsvísu. 

m) Einu sinni á ári, samtímis tilkynningunni í janúar, skal einnig gefa upp taxta og aðferð við útreikninga auk lýsingar á 
sköttum sem lagðir eru á sölu rafmagns til notenda í atvinnurekstri. Lýsingin skal taka til allra álaga annarra en skatta 
sem ná yfir kerfiskostnað og skyldur um opinbera þjónustu. Lýsingin á sköttum, sem skila á, tekur til þriggja skýrt 
aðgreindra þátta: 

— Skatta, álagðra gjalda, álagðra gjalda annarra en skatta, gjalda og annarrar skattheimtu sem ekki er auðkennd á 
reikningum til notenda í atvinnurekstri. Atriðin, sem lýst er í þessum lið, verða tekin með í tilkynntum tölum í 
verðþrepinu: „Verð án skatta og álagðra gjalda.“ 

— Skatta og álagðra gjalda sem auðkennd eru á reikningum til notenda í atvinnurekstri og teljast ekki vera 
endurheimtanleg. Atriðin sem lýst er í þessum lið verða tekin með í tilkynntum tölum í verðþrepinu: „Verð án VSK 
og annarra endurheimtanlegra skatta.“ 

— Virðisaukaskatts (VSK) og annarra endurheimtanlegra skatta sem auðkenndir eru á reikningunum til notenda í 
atvinnurekstri. Atriðin sem lýst er í þessum lið verða tekin með í tilkynntum tölum í verðþrepinu: „Verð með öllum 
sköttum, álögðum gjöldum og VSK.“ 

Eftirfarandi er yfirlit yfir margs konar skatta, álögð gjöld, álögð gjöld önnur en skatta, gjöld og aðra skattheimtu sem 
kann að eiga við: 

— Virðisaukaskattur. 

— Sérleyfisgjöld. Þetta á yfirleitt við um leyfi og gjöld fyrir notkun á landi og eignir í opinberri eigu og einkaeigu undir 
dreifikerfi og annan búnað. 

— Umhverfisskattar eða -álögur. Þetta á yfirleitt við um eflingu á endurnýjanlegum orkugjöfum eða samþætta varma- 
og orkuvinnslu eða álögur á CO2, SO2 eða losun annarra efna sem tengjast loftlagsbreytingum. 

— Skattar á kjarnorku og aðrir skoðunarskattar: gjöld vegna ónýtingar kjarnorku, skoðanagjöld og gjöld fyrir 
kjarnorkuvirki o.s.frv. 

— Aðrir skattar eða álögur sem tengjast orkugeiranum; skyldur um/gjöld vegna opinberrar þjónustu, álögð gjöld til 
fjármögnunar orkueftirlitsyfirvalda o.s.frv. 

— Aðrir skattar eða álögur sem tengjast ekki orkugeiranum: skattar á landsvísu, í sveitarfélagi eða héraði, sem lagðir 
eru á orkunotkun, skattar á rafmagnsdreifingu o.s.frv. 

Ekki verður tekið tillit til tekjuskatts, eignaskatts, vörugjalds á olíuvörur og eldsneyti til annars en raforkuframleiðslu, 
olíu fyrir bifreiðar, vegaskatta, skatta á leyfi fyrir fjarskipti, hljóðvarp, auglýsingar, leyfisgjalda, skatta á úrgang o.s.frv. 
og eru þeir undanskildir í þessari lýsingu þar eð þeir eru án efa hluti af rekstrarkostnaði og eiga við um aðrar 
atvinnugreinar og starfsemi. 
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n) Einu sinni á ári, samtímis tilkynningunni í janúar, skal senda upplýsingar um sundurliðun á rafmagnsverði í helstu þætti 
til Hagstofu Evrópubandalaganna. Sundurliðunin á rafmagnsverði í helstu þætti verður byggð á eftirfarandi aðferðafræði: 

Fullt verð fyrir rafmagn í hverju notkunarþrepi getur verið heildarsumma „dreifikerfisverðs“, „orku- og 
afhendingarverðs“ (þ.e. framleiðslu til sölu, að undanskildu dreifikerfi) og allra skatta og álagðra gjalda. 

— „Dreifikerfisverð“ er hlutfallið á milli tekna sem tengjast flutnings- og dreifingargjöldum og (ef hægt er) 
samsvarandi fjölda kílóvattstunda (kWh) í hverju notkunarþrepi. Ef sundurliðaður fjöldi kílóvattstunda (kWh) í 
hverju þrepi er ekki tiltækur skal leggja fram mat. 

— „Orku- og afhendingarverð“ er heildarverð að frádregnu „dreifikerfisverði“ og að frádregnum öllum sköttum og 
álögðum gjöldum. 

— Skattar og álögð gjöld. Fyrir þennan þátt skal tilgreina frekari sundurliðun: 

— Skattar og álögð gjöld á „dreifikerfisverð“. 

— Skattar og álögð gjöld á „orku- og afhendingarverð“. 

— VSK og aðrir endurheimtanlegir skattar. 

Ath.: Ef viðbótarþjónusta er tilgreind sérstaklega er hægt að setja hana undir annan af tveim meginþáttunum sem hér 
segir: 

— Til „dreifikerfisverðs“ telst eftirtalinn kostnaður: flutnings- og dreifingargjöld, flutnings- og dreifingartap, kostnaður 
við dreifikerfi, viðhaldsþjónusta, kostnaður við viðhald kerfisins og mælaleiga. 

— Til „orku- og afhendingarverðs“ telst eftirtalinn kostnaður: framleiðsla, söfnun, jöfnun orku, kostnaður við afhenta 
orku, þjónusta við viðskiptavini, stjórnun eftir sölu, mælingar og annar kostnaður við afhendingu. 

— Annar sérstakur kostnaður. Í þessum lið er kostnaður sem er hvorki dreifikerfiskostnaður né orku- og 
afhendingarkostnaður né skattar. Ef þess háttar kostnaður er fyrir hendi skal tilgreina hann sérstaklega. 

o) Í aðildarríkjum þar sem eitt fyrirtæki fer með alla sölu í atvinnurekstri er því fyrirtæki heimilt að senda upplýsingarnar. Í 
aðildarríkjum þar sem fleiri en eitt fyrirtæki eru starfandi skal senda upplýsingarnar frá sjálfstæðri hagskýrslustofnun.“  

 
 
 
 
 


