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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 714/2009

Nr. 31/569

2017/EES/31/43

frá 13. júlí 2009
um skilyrði fyrir aðgangi að neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri og um niðurfellingu á
reglugerð (EB) nr. 1228/2003 (*)
EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

4)

Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 10. janúar
2007 sem ber yfirskriftina „Stefna í orkumálum fyrir
Evrópu― er lögð áhersla á mikilvægi tilkomu innri
markaðarins á sviði raforku og að skapa jöfn
samkeppnisskilyrði
allra
raforkufyrirtækja
í
Bandalaginu. Orðsendingar framkvæmdastjórnarinnar
frá 10. janúar 2007 sem bera yfirskriftirnar „Horfur á
innri gas- og raforkumarkaðinum― og „Fyrirspurn skv.
17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1/2003 um gas- og
raforkugeirana í Evrópu (lokaskýrsla)― sýndu að
núverandi reglur og aðgerðir veita hvorki nauðsynlegan
ramma né skapa flutningsgetu samtengileiðslna til að
markmiðinu um vel starfhæfan, skilvirkan og opinn
innri markað verði náð.

5)

Auk ítarlegrar framkvæmdar núverandi regluramma skal
reglurammi um innri raforkumarkað sem settur er fram í
reglugerð (EB) nr. 1228/2003 aðlagaður í samræmi við
þessar orðsendingar.

6)

Einkum er þörf á aukinni samvinnu og samræmingu
milli flutningskerfisstjóra við að semja kerfisreglur til
að veita og stýra skilvirkum og gagnsæjum aðgangi að
flutningsnetum yfir landamæri, og að tryggja
samhæfingu og nægilega framsýni við áætlanagerð og
örugga tækniþróun flutningskerfa innan Bandalagsins,
þ.m.t. að skapa flutningsgetu samtengilína, þar sem
tilhlýðilegt
tillit
er
tekið
til
umhverfisins.
Kerfisreglurnar skulu vera í samræmi við
rammaviðmiðunarreglur, sem eru ekki bindandi í eðli
sínu (rammaviðmiðunarreglur) og sem eru þróaðar af
Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði sem
komið var á samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 713/2009 13. júlí 2009 um að koma á
fót Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði (6)
(stofnunin). Stofnunin skal gegna hlutverki við að
endurskoða, á grunni staðreynda, drög að kerfisreglum,
þ.m.t. reglufylgni þeirra við rammaviðmiðunarreglur, og
henni skal gert kleift að mæla með að
framkvæmdastjórnin samþykki þær. Stofnunin skal
meta tillögur að breytingum á kerfisreglum og henni
skal gert kleift að mæla með að framkvæmdastjórnin
samþykki þær. Flutningskerfisstjórar skulu starfrækja
net sín í samræmi við þær kerfisreglur.

7)

Stofna skal Evrópunet raforkuflutningskerfistjóra (e.
ENTSO-E) í þeim tilgangi að tryggja sem besta stjórnun
netsins og leyfa viðskipti og afhendingu rafmagns yfir

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 95.
gr.,
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1),
með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (2),
Í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr.
sáttmálans (3),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Innri raforkumarkaðurinn, sem komið hefur verið til
framkvæmda í áföngum frá 1999, miðar að því að koma
á raunverulegu vali fyrir neytendur í Bandalaginu, hvort
sem þeir eru borgarar eða fyrirtæki, nýjum
viðskiptatækifærum og meiri viðskiptum yfir
landamæri, í því skyni að ná aukinni skilvirkni,
samkeppnishæfu verði og hærra þjónustustigi, og að
stuðla að afhendingaröryggi og sjálfbærni.

2)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/54/EB frá 26.
júní 2003 um sameiginlegar reglur um innri markaðinn
fyrir raforku (4) og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 1228/2003 frá 26. júní 2003 um skilyrði fyrir
aðgangi að neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri (5)
voru mikilvægt framlag til þess að skapa innri markað
fyrir raforku.

3)

Þó eru sem stendur hömlur á raforkusölu á
jafnréttisgrundvelli, án mismununar eða óhagræðis í
Bandalaginu. Einkum er ekki enn fyrir hendi
netaðgangur án mismununar og jafnskilvirkt opinbert
eftirlit í hverju aðildarríki fyrir sig, og einangraðir
markaðir fyrirfinnast enn.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 211, 14.8.2009, bls. 15.
Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr.
93/2017 frá 5. maí 2017 um breytingu á IV. viðauka (Orka) við
EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB C 211, 19.8.2008, bls. 23.
(2) Stjtíð. ESB C 172, 5.7.2008, bls. 55.
(3) Álit Evrópuþingsins frá 18. júní 2008 (hefur enn ekki verið birt í
Stjórnartíðindum), sameiginleg afstaða ráðsins frá 9. janúar 2009
(Stjtíð. ESB C 75 E, 31.3.2009, bls. 16) og afstaða Evrópuþingsins
frá 22. apríl 2009 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum).
Ákvörðun ráðsins frá 25. júní 2009.
(4) Stjtíð. ESB L 176, 15.7.2003, bls. 37.
(5) Stjtíð. ESB L 176, 15.7.2003, bls. 1.

(6) Stjtíð. ESB L 211, 14.8.2009, bls. 1.
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landamæri í Bandalaginu. Verkefni Evrópunets
raforkuflutningskerfistjóra skulu leyst af hendi í
samræmi við samkeppnisreglur Bandalagsins sem gilda
áfram um ákvarðanir Evrópunets raforkuflutningskerfistjóra. Verkefni Evrópunets raforkuflutningskerfisstjóra skulu vera vel skilgreind og vinnuaðferð
þess skal tryggja skilvirkni, gagnsæi og fulltrúahlutverk
Evrópunets raforkuflutningskerfisstjóra. Kerfisreglum
Evrópunets raforkuflutningskerfisstjóra er ekki ætlað að
koma í staðinn fyrir nauðsynlega landsbundnar
kerfisreglur um málefni sem ná ekki yfir landamæri. Þar
sem hægt er að tryggja hraðari framfarir með
svæðisbundinni nálgun, skulu flutningskerfisstjórar
koma
upp
svæðisbundnu
skipulagi
innan
heildarskipulags samstarfsins og um leið tryggja, að
árangur eftir svæðum samrýmist kerfisreglum og tíu ára
netþróunaráætlunum, sem eru ekki bindandi, á vettvangi
Bandalagsins. Aðildarríkin skulu stuðla að samvinnu og
hafa eftirlit með skilvirkni netsins á svæðisvísu.
Samvinna á svæðisvísu skal samrýmast framþróun í átt
að
samkeppnishæfum
og
skilvirkum
innri
raforkumarkaði.

8)

9)

10)

11)

Starfsemi Evrópunets raforkuflutningskerfisstjóra varðar
hagsmuni allra markaðsaðila. Skilvirkt samráðsferli er
því nauðsynlegt og núverandi skipulag sem er komið
upp til að auðvelda og hagræða samráðsferlinu, svo sem
samtök um samræmingu flutnings á raforku (e. UCTE),
landsbundin eftirlitsyfirvöld eða stofnunin, skulu hafa
mikilvægu hlutverki að gegna.

Í því skyni að tryggja aukið gagnsæi varðandi allt
raforkuflutningsnetið í Bandalaginu, skal Evrópunet
raforkuflutningskerfisstjóra semja, birta og uppfæra
reglulega tíu ára óbindandi netþróunaráætlun fyrir
Bandalagið (netþróunaráætlun fyrir Bandalagið).
Hagkvæm raforkuflutningskerfi og nauðsynlegir
svæðisbundnir samtenglar, sem skipta máli frá
sjónarmiði viðskipta eða afhendingaröryggis, skulu
tilgreindir í netþróunaráætluninni.

Í þessari reglugerð skal mælt fyrir um grundvallarreglur
gjaldskrársetningar og úthlutunar flutningsgetu og um
leið skal greiða fyrir samþykkt viðmiðunarreglna þar
sem er að finna nákvæmari lýsingu á viðeigandi
meginreglum og aðferðafræði í því skyni að gera kleift
að aðlagast breyttum aðstæðum með skjótum hætti.

Á opnum markaði þar sem samkeppni ríkir skulu
flutningskerfisstjórar, þaðan sem flæði yfir landamæri er
upprunnið og kerfa þar sem flæðið endar, bæta
flutningskerfisstjórum þann kostnað, sem stofnað er til,
vegna hýsingar á rafmagnsflæði yfir landamæri á netum
þeirra.
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12)

Taka skal tillit til útgjalda og tekna vegna
jöfnunargreiðslna milli flutningskerfisstjóra þegar
gjaldskrár fyrir landsbundin net eru ákveðnar.

13)

Mikill munur getur verið á þeim upphæðum, sem í raun
ber að greiða fyrir aðgang að kerfinu yfir landamæri,
eftir því hvaða flutningskerfisstjórar eiga hlut að máli og
vegna mismunandi uppbyggingar gjaldskrárkerfa sem
beitt er í aðildarríkjunum. Því er nokkurrar
samræmingar þörf til að komast hjá röskun á
viðskiptum.

14)

Gott kerfi langtíma staðsetningarmerkja er nauðsynlegt,
sem byggist á meginreglunni um að gjöld vegna
aðgangs að netum skuli endurspegla jafnvægið milli
framleiðslu og notkunar á svæðinu, sem um er að ræða,
á grundvelli aðgreiningar á gjöldum vegna aðgangs að
netum eftir framleiðendum og/eða neytendum.

15)

Ekki er rétt að beita fjarlægðartengdum gjöldum, eða, að
því tilskildu að viðeigandi staðsetningarmerki séu til
staðar, sérstöku gjaldi sem einungis útflytjendum eða
innflytjendum ber að greiða, til viðbótar við almenna
gjaldið fyrir aðgang að landsbundna netinu.

16)

Forsenda
skilvirkrar
samkeppni
á
innri
raforkumarkaðinum eru gjöld vegna notkunar neta, sem
eru gagnsæ og án mismununar, þ.m.t. samtengilínur í
flutningskerfinu. Flutningsgetan, sem er tiltæk á þessum
línum, skal vera hámarksgildið sem er í samræmi við
öryggisstaðla um öruggan rekstur neta.

17)

Mikilvægt er að komast hjá röskun á samkeppni vegna
þess að flutningskerfisstjórar í aðildarríkjunum nota
mismunandi öryggis-, rekstrar- og skipulagsstaðla. Enn
fremur skal ríkja gagnsæi fyrir markaðsaðila, að því er
varðar tiltæka flutningsgetu og öryggis-, skipulags- og
rekstrarstaðla, sem hafa áhrif á tiltæka flutningsgetu.

18)

Eftirlit landsbundinna stjórnvalda og framkvæmdastjórnarinnar á undanförnum árum hefur sýnt að
núverandi gagnsæiskröfur og reglur um aðgang að
grunnvirki nægja ekki til að tryggja raunverulegan, vel
starfandi, opinn og skilvirkan innri raforkumarkað.

19)

Jafn aðgangur að upplýsingum um efnislegt ástand og
skilvirkni kerfisins er nauðsynlegur til að gera öllum
markaðsaðilum kleift að meta heildareftirspurn og
birgðastöðu og tilgreina ástæður fyrir breytingum á
heildsöluverði. Meðal þess eru nákvæmari upplýsingar
um raforkuframleiðslu, afhendingu og eftirspurn, þ.m.t.
spár, flutningsgetu neta og samtengilína, flæði og
viðhald, jafnvægis- og varaflutningsgetu.
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20)
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Í því skyni að auka traust á markaðinn þurfa aðilar að
honum að vera vissir um að misnotkun geti varðað
skilvirk, hófleg og letjandi viðurlög. Lögbær yfirvöld
skulu fá heimildir til að rannsaka ásakanir um
markaðssvik með skilvirkum hætti. Í því skyni er
nauðsynlegt að þar til bær yfirvöld hafi aðgang að
gögnum sem veita upplýsingar um ákvarðanir um
rekstur afhendingarfyrirtækja. Margar mikilvægar
ákvarðanir á raforkumarkaðinum eru teknar af
framleiðendunum, sem skulu hafa upplýsingar í
tengslum við þær greiðlega tiltækar og aðgengilegar
fyrir lögbær yfirvöld til ákveðins tíma. Lögbær yfirvöld
skulu ennfremur hafa reglulegt eftirlit með reglufylgni
flutningskerfisstjóranna. Litlir framleiðendur með enga
raunverulega getu til að raska markaðinum skulu
undanþegnir þeirri skyldu.

21)

Reglur skulu vera til staðar um ráðstöfun tekna vegna
aðgerða til að bregðast við kerfisöng nema sérstakt eðli
samtengils, sem hlut á að máli, réttlæti undanþágu frá
þeim reglum.

22)

Lausn vandamála í tengslum við kerfisöng skal gefa
flutningskerfisstjórum
og
markaðsaðilum
rétt
efnahagsleg merki og skal byggjast á markaðsaðferðum.

23)

Stuðla skal sérstaklega að fjárfestingum í stóru nýju
grunnvirki og leið og eðlileg starfsemi innri
raforkumarkaðarins er tryggð. Til þess að auka jákvæð
áhrif undanþeginna jafnstraumssamtengla á samkeppni
og afhendingaröryggi skal prófa markaðshagsmuni í
skipulagsfasa verkefnisins og setja reglur um viðbrögð
við kerfisöng. Ef
jafnstraumssamtenglar eru á
yfirráðasvæði fleiri en eins aðildarríkis, skal stofnunin
fara með undanþágubeiðnina sem síðasta úrræði til þess
að taka betur mið af áhrifum hennar yfir landamæri og
að auðvelda stjórnsýslulega meðhöndlun hennar.
Ennfremur, miðað við óvenjulegt áhættusnið við
framkvæmd slíkra stórra verkefna á sviði grunnvirkja
sem njóta undanþágu skal vera hægt að undanþiggja
fyrirtæki sem hafa afhendingar- og framleiðsluhagsmuni
tímabundið frá því að beita reglum um sundurgreiningu
hvað varðar viðkomandi verkefni. Undanþágur veittar
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1228/2003 gilda áfram að
dagsetningunni þegar þær falla úr gildi samkvæmt
ákvörðuninni um undanþáguna sem veitt hefur verið.

24)

25)

Til að tryggja snurðulausa starfsemi innri
raforkumarkaðarins skal kveða á um málsmeðferð, sem
gerir framkvæmdastjórninni kleift að samþykkja
ákvarðanir og viðmiðunarreglur, m.a. um gjaldskrár og
úthlutun flutningsgetu en tryggir um leið þátttöku
eftirlitsyfirvalda aðildarríkjanna í ferlinu, eftir því sem
við á, í gegnum evrópusamtök þeirra. Eftirlitsyfirvöld,
ásamt öðrum viðeigandi yfirvöldum í aðildarríkjunum,
gegna mikilvægu hlutverki við að stuðla að eðlilegri
starfsemi innri markaðarins.
Landsbundin eftirlitsyfirvöld í hverju ríki fyrir sig skulu
tryggja að farið sé að reglunum, sem er að finna í

Nr. 31/571

þessari reglugerð, og viðmiðunarreglunum
samþykktar eru samkvæmt henni.

sem

26)

Þess skal krafist að aðildarríkin og lögbær landsyfirvöld
veiti framkvæmdastjórninni viðeigandi upplýsingar.
Framkvæmdastjórnin skal fara með slíkar upplýsingar
sem
trúnaðarmál.
Ef
nauðsynlegt
er,
skal
framkvæmdastjórnin hafa tækifæri til að krefjast
viðeigandi upplýsinga beint frá hlutaðeigandi
fyrirtækjum að því tilskildu að lögbær landsyfirvöld séu
upplýst um það.

27)

Aðildarríkin skulu mæla fyrir um reglur um viðurlög við
brotum á ákvæðum þessarar reglugerðar og sjá til þess
að þeim sé framfylgt. Þessi viðurlög skulu vera
árangursrík, hófleg og letjandi.

28)

Nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar þessari
reglugerð skulu samþykktar í samræmi við ákvörðun
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni
er falið (1).

29)

Einkum skal framkvæmdastjórnin hafa umboð til að
setja
eða
samþykkja
viðmiðunarreglur,
sem
nauðsynlegar eru til að veita það lágmarkssamræmi sem
þörf er á til að ná markmiði þessarar reglugerðar. Þar eð
þessar ráðstafanir eru almenns eðlis og þeim er ætlað að
breyta veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar, með því
að bæta við hana nýjum, veigalitlum þáttum, skulu þær
samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem kveðið er á um í 5. gr. a í ákvörðun
1999/468/EB.

30)

Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði
þessarar reglugerðar, þ.e. að kveða á um samræmdan
ramma fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri, og þeim
verður því betur náð á vettvangi Bandalagsins, er
Bandalaginu heimilt að samþykkja ráðstafanir í
samræmi við nálægðarregluna eins og kveðið er á um í
5. gr. sáttmálans. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins
og kveðið er á um í þeirri grein, er ekki gengið lengra en
nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná megi því
markmiði.

31)

Sökum þess hversu umfangsmiklar breytingarnar eru,
sem gerðar eru hér á reglugerð (EB) nr. 1228/2003, er
æskilegt, til glöggvunar og hagræðingar, að viðkomandi
ákvæði verði endursamin og sameinuð í einum texta í
nýrri reglugerð.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Efni og gildissvið
Markmiðið með þessari reglugerð er að:
a) setja sanngjarnar reglur um raforkuviðskipti yfir landamæri
og auka þannig samkeppni á innri markaðinum með raforku
að teknu tilliti til sérkenna landsbundinna markaða og
(1) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.
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svæðismarkaða. Þetta felur í sér að komið verði á
fyrirkomulagi vegna jöfnunargreiðslna fyrir raforkuflæði
yfir landamæri og að settar verði samræmdar meginreglur
um gjöld vegna flutnings yfir landamæri og úthlutun
tiltækrar flutningsgetu samtengilína milli landsbundinna
flutningskerfa,

f) „uppgefinn innflutningur―: viðtaka raforku í aðildarríki eða
þriðja landi um leið og raforkan er send („uppgefinn
útflutningur―) í öðru aðildarríki,

b) að auðvelda tilkomu vel starfandi og gagnsæs
heildsölumarkaðar með miklu afhendingaröryggi raforku.
Hún kveður á um fyrirkomulag til að samræma reglur um
raforkuviðskipti yfir landamæri.

Ef flutningsnet tveggja eða fleiri aðildarríkja eru hluti, í heild
sinni eða að hluta, af einni stýrieiningu, einungis að því er
varðar
fyrirkomulag
jöfnunargreiðslna
milli
flutningskerfisstjóra, sem um getur í 13. gr., skal stýrieiningin í
heild teljast hluti flutningsnets eins af hlutaðeigandi
aðildarríkjum til að komast hjá því að flæði innan stýrieininga
teljist flæði yfir landamæri samkvæmt b-lið fyrstu undirgreinar
þessarar greinar og gefi þannig tilefni til jöfnunargreiðslna skv.
13. gr. Eftirlitsyfirvöldum í hlutaðeigandi aðildarríkjum er
heimilt að ákveða hvert af hlutaðeigandi aðildarríkjum skuli
teljast vera aðildarríkið, sem stýrieiningin í heild telst vera hluti
af.

2. gr.
Skilgreiningar
1. Í þessari reglugerð skulu skilgreiningarnar, sem er að
finna í 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/72/EB
frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar reglur um innri markaðinn
fyrir raforku (1) gilda, að undanskilinni skilgreiningunni á
„samtengli― en í hennar stað komi eftirfarandi:

g) „nýr samtengill―: samtengill sem ekki var tilbúinn 4. ágúst
2003.

3. gr.
Vottun flutningskerfisstjóra

—

2.

„samtengill―: flutningslína sem fer yfir eða liggur á
landamærum aðildarríkja og sem tengir saman
landsbundin flutningskerfi aðildarríkjanna.

Eftirfarandi skilgreiningar skulu gilda:

a) ,,eftirlitsyfirvöld―: eftirlitsyfirvöldin sem um getur í 1. mgr.
35. gr. tilskipunar 2009/72/EB,

b) „flæði yfir landamæri―: raunverulegt raforkuflæði á
flutningsneti aðildarríkis sem er til komið vegna áhrifa af
aðgerðum framleiðenda og/eða neytenda utan þess
aðildarríkis á flutningsneti þess,

c) „kerfisöng―: aðstæður þar sem samtengilína, sem tengir
saman landsbundin flutningsnet, getur ekki ráðið við allt
raunverulegt
flæði
vegna
alþjóðaviðskipta,
sem
markaðsaðilar hafa óskað eftir, vegna skorts á flutningsgetu
samtenglanna
og/eða
hlutaðeigandi
landsbundinna
flutningskerfa,

d) „uppgefinn útflutningur―: sending raforku í einu aðildarríki
á grundvelli fyrirliggjandi samningsákvæða þannig að
samsvarandi viðtaka („uppgefinn innflutningur―) raforku
eigi sér stað samtímis í öðru aðildarríki eða þriðja landi,

e) „uppgefinn umflutningur―: aðstæður þar sem „uppgefinn
útflutningur― raforku á sér stað og þar sem tilgreind leið
viðskiptanna liggur um land þar sem hvorki sending né
samsvarandi viðtaka raforkunnar á sér stað,
(1) Stjtíð. ESB L 211, 14.8.2009, bls. 55.

1. Framkvæmdastjórnin skal kanna sérhverja tilkynningu um
ákvörðun um vottun flutningskerfisstjóra, sem mælt er fyrir um
í 6. mgr. 10. gr. tilskipunar 2009/72/EB strax eftir að hún berst.
Innan tveggja mánaða frá því slík tilkynning berst, skal
framkvæmdastjórnin skila áliti sínu til viðkomandi
landsbundins eftirlitsyfirvalds um samrýmanleika hennar við 2.
mgr. 10. gr. eða 11. og 9. gr. tilskipunar 2009/72/EB.
Við undirbúning álitsins sem um getur í fyrstu undirgrein, getur
framkvæmdastjórnin farið fram á að stofnunin gefi álit sitt á
ákvörðun landsbundna eftirlitsyfirvaldsins. Í því tilviki skal
framlengja tveggja mánaða tímabilið, sem um getur í fyrstu
undirgrein, um tvo mánuði til viðbótar.
Skal það metið svo að framkvæmdastjórnin andmæli ekki
ákvörðun eftirlitsyfirvalds ef álit framkvæmdastjórnarinnar
berst ekki innan þeirra tímabila sem um getur í fyrstu og annarri
undirgrein.
2. Innan
tveggja
mánaða
eftir
móttöku
álits
framkvæmdastjórnarinnar, skal landsbundið eftirlitsyfirvald
samþykkja endanlega ákvörðun sína varðandi vottun
flutningskerfisstjórans, að teknu ýtrasta tilliti til þess álits.
Ákvörðun eftirlitsyfirvaldsins og álit framkvæmdastjórnarinnar
skulu birt saman.
3. Hvenær sem er á meðan málsmeðferð stendur yfir geta
eftirlitsyfirvöld og framkvæmdastjórnin óskað eftir hvers konar
viðkomandi upplýsingum frá flutningskerfisstjórum og
fyrirtækjum sem starfa á einhverju sviði framleiðslu eða
afhendingar til að sinna verkefnum sínum samkvæmt þessari
grein.
4. Eftirlitsyfirvöld og framkvæmdastjórnin skulu fara með
viðkvæmar viðskiptaupplýsingar sem trúnaðarmál.
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5. Framkvæmdastjórninni er heimilt að samþykkja
viðmiðunarreglur þar sem tilgreind eru einstök atriði
málsmeðferðarinnar sem fara skal eftir við beitingu 1. og 2.
mgr. þessarar greinar. Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að
breyta veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta
við hana, skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð
með grannskoðun sem um getur í 2. mgr. 23. gr.
6. Ef framkvæmdastjórnin fær senda tilkynningu um vottun
flutningskerfisstjóra skv. 10. mgr. 9. gr. tilskipunar
2009/72/EB, skal framkvæmdastjórnin taka ákvörðun varðandi
vottun.
Eftirlitsyfirvaldið
skal
fara
að
ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar.
4. gr.
Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra
Allir flutningskerfisstjórar skulu starfa saman á vettvangi
Bandalagsins í Evrópuneti raforkuflutningskerfisstjóra til að
stuðla að tilkomu og starfsemi innri markaðarins á sviði raforku
og viðskiptum yfir landamæri og til að tryggja bestu stjórn,
samhæfðan rekstur og trausta tæknilega þróun evrópska
raforkuflutningsnetsins.
5. gr.
Stofnun Evrópunets raforkuflutningskerfisstjóra
1. Eigi síðar en 3. mars 2011 skulu raforkuflutningskerfisstjórar afhenda framkvæmdastjórninni og stofnuninni
drög að samþykktum, félagaskrá og drög að starfsreglum
væntanlegs Evrópunets raforkuflutningskerfisstjóra, þ.m.t.
starfsreglur um samráð við aðra hagsmunaaðila.
2. Innan tveggja mánaða frá viðtökudegi skal stofnunin, að
höfðu formlegu samráði við stofnanir, sem eru fulltrúar allra
hagsmunaaðila, einkum kerfisnotendur, þ.m.t. viðskiptavini,
skila framkvæmdastjórninni áliti á drögum að samþykktum,
félagaskrá og drögum að starfsreglum.
3. Framkvæmdastjórnin skal skila áliti á drögum að
samþykktum, félagaskrá og drögum að starfsreglum þar sem
tekið er tillit til álits stofnunarinnar sem kveðið er á um í 2.
mgr. og innan þriggja mánaða frá viðtökudegi álits
stofnunarinnar.
4. Innan
þriggja
mánaða
frá
viðtökudegi
álits
framkvæmdastjórnarinnar skulu flutningskerfisstjórar stofna
Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra og samþykkja og birta
stofnsamþykktir sínar og starfsreglur.
6. gr.
Ákvörðun kerfisreglna
1. Framkvæmdastjórnin skal, að höfðu samráði við
stofnunina, Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra og aðra
viðkomandi hagsmunaaðila, taka saman árlegan forgangslista
yfir þau svið sem sett eru fram í 6. mgr. 8. gr., og taka skal tillit
til við þróun kerfisreglna.
2. Framkvæmdastjórnin skal óska eftir því að stofnunin
afhendi henni innan hæfilegs tíma, sem skal ekki vera lengri en
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sex mánuðir, rammaviðmiðunarreglur, sem eru ekki bindandi
(rammaviðmiðunarreglur) þar sem tilgreindar eru skýrar og
hlutlægar meginreglur, í samræmi við 7. mgr. 8. gr., um þróun
kerfisreglna sem varða þau svið sem eru auðkennd í
forgangsskránni. Allar rammaviðmiðunarreglur skulu stuðla að
banni við mismunun, virkri samkeppni og skilvirkri starfsemi
markaðarins. Framkvæmdastjórnin getur framlengt þann frest
að fenginni rökstuddri beiðni frá stofnuninni.
3. Stofnunin skal hafa formlegt samráð við Evrópunet
raforkuflutningskerfisstjóra og aðra hagsmunaaðila hvað varðar
rammaviðmiðunarreglurnar, í tvo mánuði hið minnsta, á opinn
og gagnsæjan hátt.
4. Telji framkvæmdastjórnin að rammaviðmiðunarreglurnar
stuðli ekki að banni við mismunun, virkri samkeppni og
skilvirkri starfsemi markaðarins, getur hún farið fram á að
stofnunin endurskoði rammaviðmiðunarreglurnar innan
hæfilegs tíma og leggi þær fyrir framkvæmdastjórnina að nýju.
5. Ef stofnunin leggur ekki fram eða leggur ekki fram að
nýju rammaviðmiðunarreglur innan þess frests sem
framkvæmdastjórnin setur skv. 2. eða 4. mgr., skal
framkvæmdastjórnin
útfæra
viðkomandi
rammaviðmiðunarreglur.
6. Framkvæmdastjórnin skal fara fram á að Evrópunet
raforkuflutningskerfisstjóra leggi fram kerfisreglur sem eru í
samræmi við viðeigandi rammaviðmiðunarreglur við
stofnunina innan hæfilegs tíma sem skal ekki vera lengri en 12
mánuðir.
7. Stofnunin skal senda rökstutt álit til Evrópunets
raforkuflutningskerfisstjóra um kerfisreglur, innan þriggja
mánaða frá móttöku kerfisreglna, og á meðan getur stofnunin
haft formlegt samráð við viðeigandi hagsmunaaðila.
8. Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra getur breytt
kerfisreglum í ljósi álits stofnunarinnar og lagt þær fram fyrir
hana að nýju.
9. Þegar stofnunin hefur fullvissað sig um að kerfisreglurnar
séu í samræmi við viðeigandi rammaviðmiðunarreglur, skal
stofnunin leggja kerfisreglurnar fyrir framkvæmdastjórnina og
getur mælt með að þær verði samþykktar innan hæfilegs frests.
Framkvæmdastjórnin skal gefa upp ástæður ef hún samþykkir
ekki kerfisreglurnar.
10. Hafi Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra ekki þróað
kerfisreglur innan þess tímabils sem framkvæmdastjórnin mælir
fyrir um skv. 6. mgr., getur framkvæmdastjórnin farið fram á að
stofnunin útbúi drög að kerfisreglum á grunni viðeigandi
rammaviðmiðunarreglna. Stofnunin getur efnt til frekara
samráðs við undirbúning að drögum að kerfisreglum samkvæmt
þessari grein. Stofnunin skal leggja fram drög að kerfisreglum
sem undirbúnar eru samkvæmt þessari grein fyrir
framkvæmdastjórnina og getur mælt með að þær verði
samþykktar.
11. Hafi Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra ekki þróað
kerfisreglur, eða stofnunin ekki þróað drög að kerfisreglum eins
og um getur í 10. mgr. þessarar greinar, eða að tilmælum
framkvæmdastjórnarinnar skv. 9. mgr. þessarar greinar, getur
framkvæmdastjórnin tekið upp eitt eða fleiri söfn kerfisreglna á
sviðunum sem tilgreind eru í 6. mgr. 8. gr.
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Leggi framkvæmdastjórnin til að samþykkja kerfisreglur að
eigin frumkvæði, skal framkvæmdastjórnin hafa samráð við
stofnunina, Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra og alla
viðkomandi hagsmunaaðila hvað varðar drög að kerfisreglum á
tveggja mánaða tímabili hið minnsta. Þessar ráðstafanir, sem er
ætlað að breyta veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar með
því að bæta við hana, skulu samþykktar í samræmi við
reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um getur í 2. mgr.
23. gr.
12. Þessi grein skal vera með fyrirvara um rétt
framkvæmdastjórnarinnar til að samþykkja og breyta
viðmiðunarreglum eins og mælt er fyrir um í 18. gr.
7. gr.
Breytingar á kerfisreglum
1. Aðilar sem eru líklegir til að hafa hagsmuni af
kerfisreglum, geta lagt til drög að breytingum á hvaða
kerfisreglum sem samþykktar eru skv. 6. gr., þ.m.t. Evrópunet
raforkuflutningskerfisstjóra,
flutningskerfisstjórar,
kerfisnotendur og neytendur. Stofnuninni er einnig heimilt að
leggja til breytingar að eigin frumkvæði.

3.
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Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra skal samþykkja:

a) sameiginleg tæki til netreksturs til að tryggja samhæfi í
rekstri netkerfis við eðlilegar aðstæður og neyðaraðstæður,
þ.m.t. sameiginlegur flokkunarkvarði fyrir atvik, og
rannsóknaráætlanir,
b) tíu ára netþróunaráætlun fyrir allt Bandalagið sem er ekki
bindandi (netþróunaráætlun fyrir allt Bandalagið), þ.m.t.
horfur á því hvort framleiðsla sé fullnægjandi í Evrópu
annað hvert ár,
c) tilmæli
varðandi
samræmingu
tæknisamvinnu
flutningskerfisstjóra í Bandalaginu og flutningskerfisstjóra í
þriðja landi,
d) árlega vinnuáætlun,
e) ársskýrslu,
f) árlegar horfur á því hvort vetrar- og sumarframleiðsla sé
fullnægjandi.

2. Stofnunin skal hafa samráð við alla hagsmunaaðila í
samræmi við 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 713/2009. Í kjölfar
þess ferlis getur stofnunin sett fram rökstuddar tillögur að
breytingum við framkvæmdastjórnina ásamt skýringu á
samræmi slíkra tillagna við markmið kerfisreglnanna sem sett
eru fram í 2. mgr. 6. gr.

4. Horfur á því hvort framleiðsla í Evrópu sé fullnægjandi
eins og um getur í b-lið 3. mgr. skulu taka til heildargetu
rafkerfisins til að anna núverandi og áætlaðri eftirspurn eftir
rafmagni á næsta fimm ára tímabili ásamt tímabilinu frá fimm
til 15 árum eftir dagsetningu þessara horfa. Horfur á því hvort
framleiðsla í Evrópu sé fullnægjandi skulu byggjast á horfum
hvers flutningskerfisstjóra á því hvort landsbundin framleiðslu
sé fullnægjandi.

3. Framkvæmdastjórnin getur, að teknu tilliti til tillagna
stofnunarinnar, samþykkt breytingar á kerfisreglum sem hafa
verið samþykktar skv. 6. gr. Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að
breyta veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta
við hana, skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð
með grannskoðun sem um getur í 2. mgr. 23. gr.

5. Árlega vinnuáætlunin sem um getur í d-lið 3. mgr. skal
innihalda skrá yfir og lýsingu á kerfisreglum sem útbúa skal,
áætlun um samræmingu á starfsemi netanna, og rannsóknar- og
þróunarstarfsemi sem ætlunin er að framkvæma á árinu ásamt
leiðbeinandi tímaáætlun.

4. Tillit til fyrirhugaðra breytinga samkvæmt þeirri
málsmeðferð sem sett er fram í 2. mgr. 23. gr. skal takmarkast
við tillit til þeirra þátta sem varða tillögur að breytingum. Þessar
tillögur að breytingum eru með fyrirvara um aðrar breytingar
sem framkvæmdastjórnin kann að leggja til.
8. gr.
Verkefni Evrópunets raforkuflutningskerfisstjóra
1. Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra skal samþykkja
kerfisreglur á þeim sviðum sem vísað er til í 6. mgr. þessarar
greinar að fenginni beiðni sem beint er til þess frá
framkvæmdastjórninni í samræmi við 6. mgr. 6. gr.
2. Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra getur útfært
kerfisreglur á sviðunum sem sett eru fram í 6. mgr. með það í
huga að ná þeim markmiðum sem sett eru fram í 4. gr. ef
kerfisreglurnar tengjast ekki sviðum sem falla undir beiðni til
hennar frá framkvæmdastjórninni. Kerfisreglurnar skulu lagðar
fyrir stofnunina til álits. Tekið skal tilhlýðilegt tillit til þess álits
af hálfu Evrópunets raforkuflutningskerfisstjóra.

6. Kerfisreglurnar sem um getur í 1. og 2. mgr. skulu ná yfir
eftirfarandi svið, að teknu tilliti til svæðisbundinna sérkenna, ef
við á:
a) netöryggi og reglur um áreiðanleika, þ.m.t. reglur um
tæknilega varaflutningsgetu til að tryggja rekstraröryggi
netsins,
b) reglur um tengingu við net,
c) reglur um aðgang þriðja aðila,
d) reglur um gagnaskipti og uppgjör,
e) reglur um rekstrarsamhæfi,
f) verklagsreglur í neyðartilvikum,
g) úthlutun flutningsgetu og reglur til að bregðast við
kerfisöng,
h) reglur um viðskipti í tengslum við tæknilega og rekstrarlega
þjónustuveitingu varðandi netaðgang og kerfisjöfnun,

18.5.2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

i) reglur um gagnsæi,
j) jöfnunarreglur, þ.m.t. reglur um varaafl sem tengjast
netkerfi,
k) reglur varðandi samræmt gjaldskrármynstur, þ.m.t.
staðsetningarmerki og reglur um jöfnunargreiðslur milli
flutningskerfisstjóra og
l) orkunýtni að því er varðar raforkunet.
7. Kerfisreglurnar skulu þróaðar vegna málefna sem varða
net og ná yfir landamæri og markaðssamþættingu og skulu ekki
hafa áhrif á rétt aðildarríkjanna til að koma á landsbundnum
kerfisreglum sem hafa ekki áhrif á viðskipti yfir landamæri.
8. Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra skal fylgjast með
og greina framkvæmd kerfisreglna og viðmiðunarreglna sem
framkvæmdastjórnin samþykkir í samræmi við 11. mgr. 6. gr.,
og áhrif þeirra á samræmingu viðeigandi reglna sem miðast við
að
auðvelda
markaðssamþættingu.
Evrópunet
raforkuflutningskerfisstjóra skal tilgreina niðurstöður sínar fyrir
stofnuninni og greina frá niðurstöðum sínum úr greiningunni í
ársskýrslunni sem um getur í e-lið 3. mgr. þessarar greinar.
9. Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra skal gera allar
upplýsingar aðgengilegar sem stofnunin þarf til að leysa af
hendi verkefni sín skv. 1. mgr. 9. gr.
10. Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra skal samþykkja og
birta netþróunaráætlun fyrir allt Bandalagið annað hvert ár.
Netþróunaráætlunin fyrir allt Bandalagið skal innihalda líkan af
samþætta netinu, þróun sviðsmyndar, horfur á því hvort
framleiðsla í Evrópu sé fullnægjandi og mat á álagsþoli
kerfisins.
Netþróunaráætlun sem nær til alls Bandalagsins skal einkum:
a) byggja á landsbundnum fjárfestingaráætlunum með tilliti til
svæðisbundinna fjárfestingaráætlana sem um getur í 1. mgr.
12. gr., og, ef við á, þátta netskipulags sem lúta að
Bandalaginu þ.m.t. viðmiðunarreglna fyrir samevrópsk
orkunet í samræmi við ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins
nr. 1364/2006/EB(1),
b) hvað varðar samtengilínur yfir landamæri, einnig byggja á
réttmætum þörfum ólíkra kerfisnotenda og samþætta
langtímaskuldbindingar frá fjárfestum sem um getur í 8.,
13. og 22. gr. tilskipunar 2009/72/EB og
c) tilgreina fjárfestingarbil, einkum yfir landamæri.
Hvað varðar c-lið annarrar undirgreinar er heimilt að bæta
endurskoðun á hindrunum á aukningu á flutningsgetu netsins
yfir landamæri vegna ólíkra reglna eða venja við samþykki við
netþróunaráætlun sem nær til alls Bandalagsins.

(1) Stjtíð. ESB L 262, 22.9.2006, bls. 1.
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11. Stofnunin skal gefa álit sitt á landsbundnu tíu ára
netþróunaráætlununum við mat á samræmi þeirra við
netþróunaráætlun fyrir allt Bandalagið. Ef stofnunin greinir
ósamræmi milli landsbundinnar tíu ára netþróunaráætlunar og
netþróunaráætlunar fyrir allt Bandalagið, skal hún mæla með
breytingu á landsbundnu tíu ára netþróunaráætluninni eða
netþróunaráætluninni fyrir allt Bandalagið, eftir því sem við á.
Ef slík landsbundin tíu ára netþróunaráætlun er útfærð í
samræmi við 22. gr. tilskipunar 2009/72/EB skal stofnunin
mælast til að lögbært landsbundið eftirlitsyfirvald breyti
landsbundnu tíu ára netþróunaráætluninni í samræmi við 7.
mgr.
22.
gr.
þeirrar
tilskipunar
og
tilkynna
framkvæmdastjórninni um það.
12. Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra skal leggja fram
fyrir framkvæmdastjórnina álit sitt varðandi samþykkt
viðmiðunarreglnanna eins og mælt er fyrir um í 18. gr. óski
framkvæmdastjórnin þess.
9. gr.
Eftirlit stofnunarinnar
1. Stofnunin skal fylgjast með framkvæmd Evrópunets
raforkuflutningskerfisstjóra á verkefnunum sem um getur í 1.,
2. og 3. mgr. 8. gr. og gefa framkvæmdastjórninni skýrslu.
Stofnunin skal fylgjast með framkvæmd Evrópunets
raforkuflutningskerfisstjóra á kerfisreglum sem útfærðar eru
skv. 2. mgr. 8. gr. og kerfisreglum sem hafa verið þróaðar í
samræmi við 1. til 10. mgr. 6. gr. en hafa ekki verið samþykktar
af framkvæmdastjórninni skv. 11. mgr. 6. gr. Þar sem
Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra hefur ekki komið slíkum
kerfisreglum í framkvæmd skal stofnunin fara fram á að
Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra leggi fram vel rökstudda
skýringu á ástæðu þess að það hafi ekki verið gert. Stofnunin
skal upplýsa framkvæmdastjórnina um þá skýringu og leggja
fram álit sitt á henni.
Stofnunin skal fylgjast með og greina framkvæmd
kerfisreglnanna og viðmiðunarreglnanna sem framkvæmdastjórnin samþykkir í samræmi við 11. mgr. 6. gr. og áhrif þeirra
á samræmingu viðeigandi reglna sem miðast við að auðvelda
markaðssamþættingu og á bann við mismunun, virka
samkeppni og skilvirka starfsemi markaðsins, og skila skýrslu
til framkvæmdastjórnarinnar.
2. Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra skal leggja fram
drög að netþróunaráætlun fyrir allt Bandalagið, drög að árlegri
vinnuáætlun, þ.m.t. upplýsingar varðandi samráðsferlið, ásamt
hinum skjölunum sem vísað er til í 3. mgr. 8. gr. fyrir
stofnunina til álitsgerðar.
Innan tveggja mánaða frá viðtökudegi, skal stofnunin veita
Evrópuneti raforkuflutningskerfisstjóra og framkvæmdastjórninni vel rökstutt álit ásamt tilmælum, þar sem það telur að
drög að árlegri vinnuáætlun eða drög að netþróunaráætlun fyrir
allt Bandalagið sem lögð voru fram fyrir Evrópunet
raforkuflutningskerfisstjóra stuðli ekki að banni við mismunum,
virkri samkeppni og skilvirkri starfsemi markaðsins eða
nægilegum tengingum yfir landamæri með opnum aðgangi
þriðju aðila.
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10. gr.
Samráð
1. Við
undirbúning kerfisreglnanna, draganna
að
netþróunaráætlun
fyrir
allt
Bandalagið
og
árlegu
vinnuáætlunarinnar sem getið er um í 1., 2. og 3. mgr. 8. gr.,
skal Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra efna til víðtæks
samráðsferlis, snemma og á opinn og gagnsæjan hátt, með
öllum viðkomandi markaðsaðilum, og einkum stofnunum sem
eru fulltrúar allra hagsmunaaðila, í samræmi við
málsmeðferðarreglurnar sem um getur í 1. mgr. 5. gr.
Landsbundin eftirlitsyfirvöld skulu einnig eiga hlut að því
samráði ásamt öðrum landsyfirvöldum, birgjum og
framleiðslufyrirtækjum, kerfisnotendum, þ.m.t. viðskiptavinir,
dreifikerfisstjórar,
þ.m.t.
viðkomandi
iðnaðarsamtök,
tækniaðilar og vettvangar hagsmunaaðila. Það skal miða að því
að koma auga á sjónarmið og tillögur allra viðkomandi aðila
við ákvarðanatökuferlið.
2. Birta skal öll skjöl og fundargerðir í tengslum við
samráðið sem um getur í 1. mgr.
3. Áður en Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra samþykkir
árlega vinnuáætlun og kerfisreglur sem um getur í 1., 2. og 3.
mgr. 8. gr., skal það tilgreina hvernig tekið hefur verið tillit til
athugasemda við samráðið. Það skal tilgreina ástæður þar sem
ekki hefur verið tekið tillit til athugasemda.
11. gr.
Kostnaður
Flutningskerfisstjórarnir skulu greiða kostnað við starfsemi
Evrópunets raforkuflutningskerfisstjóra sem um getur í 4. til 12.
gr. og skal tekið tillit til hans við útreikning á gjaldskrám.
Eftirlitsyfirvöld skulu aðeins samþykkja kostnaðinn ef hann er
eðlilegur og hóflegur.
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3. Í þeim tilgangi að ná markmiðunum sem sett eru í 1. og 2.
mgr. þessarar greinar, getur framkvæmdastjórnin skilgreint
landsvæði sem hvert svæðisbundið samstarfsskipulag nær til,
með tilliti til núverandi svæðisbundins samstarfsskipulags.
Hverju aðildarríki skal heimilt að stuðla að samstarfi á fleiri en
einu landsvæði. Samþykkja skal ráðstöfunina sem vísað er til í
fyrstu setningunni, og ætlað er að breyta veigalitlum þáttum
þessarar reglugerðar með því að bæta við hana, í samræmi við
reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um getur í 2. mgr.
23. gr.
Í því skyni skal framkvæmdastjórnin leita álits hjá stofnuninni
og Evrópuneti raforkuflutningskerfisstjóra.
13. gr.
Fyrirkomulag jöfnunargreiðsla milli flutningskerfisstjóra
1. Flutningskerfisstjórar skulu fá jöfnunargreiðslur vegna
kostnaðar sem til fellur sökum hýsingar á raforkuflæði yfir
landamæri á netum þeirra.
2. Kerfisstjórar innlendra flutningskerfa, þar sem flæði yfir
landamæri á upptök sín og kerfa þar sem flæðið endar, skulu
greiða jöfnunargreiðslurnar sem um getur í 1. mgr.
3. Jöfnunargreiðslur skulu greiddar reglulega fyrir tiltekið
tímabil sem liðið er. Ef nauðsynlegt er skal gera leiðréttingar á
jöfnunargreiðslunum eftir á til að endurspegla þann kostnað
sem raunverulega er stofnað til.
Ákveða skal fyrsta tímabilið, sem greiða skal jöfnunargreiðslur
fyrir, í viðmiðunarreglunum sem um getur í 18. gr.
4. Framkvæmdastjórnin
skal
ákveða
fjárhæðir
jöfnunargreiðslna sem ber að greiða. Þessi ráðstöfun, sem er
ætlað að breyta veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar með
því að bæta við hana, skulu samþykktar í samræmi við
reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um getur í 2. mgr.
23. gr.

12. gr.
Svæðissamstarf flutningskerfisstjóra
1. Flutningskerfisstjórar skulu stofna til svæðissamstarfs
innan Evrópunets raforkuflutningskerfisstjóra í því skyni að
leggja sitt af mörkum til þeirra verkefna sem um getur í 1., 2.
og 3. mgr. 8. gr. Þeir skulu einkum birta svæðisbundna
fjárfestingaráætlun annað hvert ár, og geta tekið
fjárfestingarákvarðanir byggðar á þeirri svæðisbundnu áætlun.
2. Flutningskerfisstjórar
skulu
stuðla
að
rekstrarfyrirkomulagi sem tryggir sem besta stjórnun netsins og
skulu einnig stuðla að þróun orkukauphalla, samræmdri
úthlutun flutningsgetu yfir landamæri með markaðstengdum
lausnum án mismununar, með tilhlýðilegu tilliti til sérstakra
kosta lokaðra uppboða á skammtímaúthlutunum og
samþættingu fyrirkomulags vegna jöfnunar- og varaafls.

5. Umfang flæðis yfir landamæri, sem hýst er, og umfang
flæðis yfir landamæri, sem er tilgreint að eigi upptök og/eða
endi í landsbundnum flutningskerfum, skal ákvarðað á
grundvelli raunverulegs flæðis raforku sem mælt er á tilteknu
tímabili.
6. Kostnaður, sem stofnað er til vegna hýsingar á flæði yfir
landamæri, skal ákvarðaður á grundvelli langtímaspár um
meðalkostnaðarauka, að teknu tilliti til taps, fjárfestingar í
nýjum grunnvirkjum og viðeigandi hlutfalls kostnaðar við
grunnvirki, sem fyrir eru, svo fremi sem grunnvirki sé notað til
flutnings á raforku yfir landamæri, einkum að teknu tilliti til
nauðsynjar þess að tryggja afhendingaröryggi. Við ákvörðun á
kostnaði, sem stofnað er til, skal nota viðurkenndar, staðlaðar
aðferðir við kostnaðarútreikninga. Taka skal tillit til ávinnings,
sem neti hlýst af því að hýsa flæði yfir landamæri, til að draga
úr jöfnunargreiðslunum.
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14. gr.
Gjaldtaka vegna aðgangs að netum
1. Gjöld, sem kerfisstjórar neta leggja á vegna aðgangs að
netum, skulu vera gagnsæ, taka tillit til nauðsynjar á netöryggi
og endurspegla raunverulegan kostnað, sem stofnað er til, svo
fremi að þau samsvari gjöldum skilvirks og sambærilegs
kerfisstjóra nets hvað varðar uppbyggingu og þeim sé beitt án
mismununar. Þessi gjöld skulu ekki vera fjarlægðartengd.
2. Eftir því sem við á, skal gjaldskráin, sem beitt er á
framleiðendur og/eða neytendur, gefa staðsetningarmerki um
allt Bandalagið og taka tillit til taps og kerfisangar sem og
kostnaðar við fjárfestingar í grunnvirki.
3. Þegar gjöld fyrir netaðgang eru ákveðin skal taka tillit til
eftirfarandi:
a) greiðslna og tekna vegna fyrirkomulags jöfnunargreiðslna
milli flutningskerfisstjóra,

b) raunverulegra greiðslna, sem inntar eru af hendi og tekið er
við, sem og greiðslna sem búist er við á ókomnum
tímabilum, sem áætlaðar eru á grundvelli liðinna tímabila.

4. Ákvörðun gjalda fyrir netaðgang samkvæmt þessari grein
skal ekki hafa áhrif á gjöld á uppgefinn útflutning og uppgefinn
innflutning, sem eru tilkomin vegna viðbragða við að minnka
líkur á kerfisöng, sem um getur í 16. gr.

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

15. gr.
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4. Flutningskerfisstjórnar skulu birta viðeigandi gögn um
heildarspá og raunverulega eftirspurn, um tiltækileika og
raunverulega notkun framleiðslu- og álagseigna, um tiltækileika
og notkun neta og samtenginga, og um orkujafnvægi og
varaflutningsgetu. Nota má samanlögð áætlunargögn hvað
varðar tiltækileika og raunverulega notkun lítilla framleiðsluog álagseininga.
5. Hlutaðeigandi
markaðsaðilar
flutningskerfisstjórum viðeigandi gögn.

skulu

veita

6. Framleiðslufyrirtæki
sem
eiga
eða
starfrækja
framleiðslueignir, þar sem a.m.k. ein framleiðslueign hefur
a.m.k. 250 MW afkastagetu, skal gera landsbundnum
eftirlitsyfirvöldum, landsbundnu samkeppnisyfirvaldi og
framkvæmdastjórninni,
aðgengileg
í
fimm
ár
öll
klukkustundargögn fyrir hvert orkuver sem nauðsynleg eru til
að sannreyna allar rekstrarlegar sendingarákvarðanir og
tilboðshegðun í orkukauphöllum, uppboð á samtengingum,
varamörkuðum og mörkuðum fyrir tvíhliða viðskipti.
Upplýsingarnar fyrir hvert orkuver og hverja klukkustund sem
geyma skal um fyrirtæki skulu vera m.a., en ekki takmarkast
við, upplýsingar um tiltæka framleiðslugetu og fráteknar
varabirgðir, þ.m.t. úthlutun frátekinna varabirgða á orkuver,
þegar útboð fer fram og þegar framleiðsla á sér stað.
16. gr.
Almennar meginreglur varðandi viðbrögð við kerfisöng
1. Leysa skal vandamál í tengslum við kerfisöng með
markaðstengdum lausnum án mismununar sem gefa
markaðsaðilum og flutningskerfisstjórum, sem hlut eiga að
máli, skilvirk efnahagsleg merki. Helst skal leysa vandamál í
tengslum við kerfisöng með aðferðum, sem ekki eru
viðskiptatengdar, þ.e. aðferðum sem fela ekki í sér val á milli
samninga einstakra markaðsaðila.

Tilhögun upplýsingamiðlunar
1. Flutningskerfisstjórar skulu koma upp samræmingar- og
upplýsingaskiptikerfum til að tryggja öryggi neta með tilliti til
viðbragða við kerfisöng.

2. Öryggis-,
rekstrarog
skipulagsstaðlar,
sem
flutningskerfisstjórar í aðildarríkjunum nota, skulu birtir
opinberlega. Í upplýsingunum, sem birtar eru, skal vera almennt
kerfi
til
útreikninga
á
heildarflutningsgetunni
og
áreiðanleikavikmörkum
flutnings
sem
byggjast
á
rafmagnseiginleikum og eðlisfræðilegum eiginleikum netsins.
Slík kerfi skulu vera háð samþykki eftirlitsyfirvalda.

3. Flutningskerfisstjórar skulu birta áætlanir um tiltæka
flutningsgetu fyrir hvern dag, þar sem tilgreind er tiltæk
flutningsgeta sem þegar hefur verið tekin frá. Þetta skal birt
með tilteknu millibili fyrir flutningsdaginn og þar skulu, í öllum
tilvikum, vera áætlanir viku og mánuð fram í tímann ásamt
magnbundnum upplýsingum um áætlaðan áreiðanleika tiltækrar
flutningsgetu.

2. Einungis skal nota aðferðir, sem fela í sér skerðingu á
viðskiptum þegar um neyðartilvik er að ræða, þar sem
flutningskerfisstjóri verður að bregðast við með skjótum hætti
og endursending eða mótkaup (countertrading) eru ekki
möguleg. Slíkri verklagsreglu skal beitt án mismununar.
Markaðsaðilum, sem hefur verið úthlutað flutningsgetu, skal
bætt hvers kyns skerðing nema ef um óviðráðanlegar aðstæður
er að ræða.
3. Hámarksflutningsgeta samtengilína og/eða flutningsneta,
sem hafa áhrif á flæði yfir landamæri, skal standa
markaðsaðilum, sem uppfylla öryggisstaðla um öruggan rekstur
neta, til boða.
4. Markaðsaðilar skulu tilkynna flutningskerfisstjórum, sem
hlut eiga að máli, með hæfilegum fyrirvara fyrir viðkomandi
rekstrartímabil, hvort þeir hafi í huga að nota flutningsgetuna
sem þeim var úthlutað. Öll flutningsgeta, sem hefur verið
úthlutað og verður ekki notuð, skal sett aftur á markað með
opnum og gagnsæjum hætti án mismununar.
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5. Flutningskerfisstjórar skulu, eftir því sem það er tæknilega
mögulegt, jafna út kröfum um flutningsgetu á orkuflæði í
gagnstæða átt á samtengilínunni, þar sem kerfisöng er til staðar,
í því skyni að nota hámarksflutningsgetu þessarar línu. Með
fullu tilliti til netöryggis skal aldrei synja um viðskipti sem
leysa úr kerfisönginni.

6. Allar tekjur vegna úthlutunar á samtengingu skulu notaðar
í eftirfarandi:

a) sem trygging fyrir því að úthlutuð flutningsgeta sé
raunverulega tiltæk og/eða

b) til að viðhalda eða auka flutningsgetu samtengilína með
fjárfestingu í netum, einkum í nýjum samtenglum.

Ef ekki er hægt að nota tekjurnar á skilvirkan hátt í þeim
tilgangi sem settur er fram í a- og/eða b-lið fyrstu undirgreinar,
má nota þær, að fengnu samþykki eftirlitsyfirvalda
hlutaðeigandi aðildarríkis, allt að tiltekinni hámarksupphæð
sem eftirlitsyfirvöldin ákveða, sem tekjur sem eftirlitsyfirvöld
skulu taka tillit til, þegar þau samþykkja aðferðafræði við að
reikna út gjaldskrár neta og/eða ákvarða gjaldskrár neta.

Afganginn af tekjunum skal leggja inn á sérstakan innri
reikning þar til að því kemur að hægt verður að nota hann í
þeim tilgangi sem fram kemur í a- og b-lið fyrstu undirgreinar.
Eftirlitsyfirvaldið skal upplýsa stofnunina um samþykkið sem
um getur í annarri undirgrein.
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e) frá því að markaðurinn var opnaður að hluta, eins og um
getur í 19. gr. í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
96/92/EB frá 19. desember 1996 um sameiginlegar reglur
um innri markað á sviði raforku (1), má enginn hluti
fjármagns- eða rekstrarkostnaðar samtengilsins hafa verið
endurheimtur með neinum þáttum gjalda sem innheimt eru
vegna notkunar á flutnings- eða dreifikerfum sem
samtengillinn tengir saman og
f) undanþágan skal ekki vera skaðleg fyrir samkeppni eða
skilvirka starfsemi innri markaðarins með raforku eða
skilvirka starfsemi kerfisins sem samtengillinn er tengdur
við.
2. Í undantekningartilvikum skal 1. mgr. einnig gilda um
riðstraumssamtengla að því tilskildu að kostnaðurinn og
áhættan vegna viðkomandi fjárfestingar sé sérstaklega mikil í
samanburði við kostnaðinn og áhættuna, sem að jafnaði er
stofnað til, þegar tvö samliggjandi landsbundin flutningskerfi
eru tengd saman með riðstraumssamtengli.
3. Ákvæði 1. mgr. skulu einnig gilda um verulega aukningu
á flutningsgetu samtengla sem fyrir eru.
4. Ákvörðunin um undanþágu skv. 1., 2. og 3. mgr. skal
tekin í hverju tilviki fyrir sig af eftirlitsyfirvöldum í viðkomandi
aðildarríki. Undanþága getur tekið til allrar flutningsgetu eða
hluta flutningsgetu nýja samtengilsins eða samtengilsins, sem
fyrir er, með verulega aukna flutningsgetu.
Innan tveggja mánaða frá þeim degi sem beiðni um undanþágu
berst síðasta hlutaðeigandi landsbundna eftirlitsyfirvaldinu,
getur stofnunin lagt fram ráðgefandi álit fyrir það
eftirlitsyfirvald, sem ákvörðun þess getur byggst á.

17. gr.
Nýir samtenglar
1. Heimilt er að undanþiggja, í takmarkaðan tíma, sé þess
óskað, nýja jafnstraumssamtengla frá ákvæðum 6. mgr. 16. gr. í
þessari reglugerð og 9. gr., 32. gr. og 6. og 10. mgr. 37. gr. í
tilskipun 2009/72/EB með eftirfarandi skilyrðum:

a) fjárfestingin verður að auka samkeppni á sviði afhendingar
raforku,

b) áhættan í tengslum við fjárfestinguna er slík að fjárfestingin
mundi ekki eiga sér stað nema undanþága væri veitt,

c) samtengillinn skal vera í eigu einstaklings eða lögaðila sem
er, a.m.k. hvað varðar rekstrarform að lögum, aðskilinn
kerfisstjórum þeirra kerfa sem byggja á samtengilinn inn í,

d) gjöld eru innheimt af notendum þessa samtengils,

Þegar ákveðið er að veita undanþágu skal taka tillit til þess, í
hverju tilviki fyrir sig, hvort nauðsynlegt sé að setja skilyrði
varðandi tímalengd undanþágunnar og aðgang, án mismununar,
að samtenglinum. Þegar þessi skilyrði eru ákveðin skal einkum
taka tillit til viðbótarflutningsgetunnar, sem á eftir að búa til,
eða breytinga á flutningsgetunni, sem fyrir er, tímaramma
verkefnisins og landsbundinna aðstæðna.
Áður en undanþága er veitt skulu eftirlitsyfirvöld í viðkomandi
aðildarríkjum ákveða reglur og aðferðir við stjórnun og
úthlutun flutningsgetu. Reglur um viðbrögð við kerfisöng skulu
innihalda skyldu til að bjóða ónotaða flutningsgetu á markaði,
og notendur aðstöðunnar skulu eiga rétt á að selja
samningsbundna flutningsgetu sína á eftirmarkaði. Við mat á
viðmiðunum sem um getur í a-, b- og f-lið 1. mgr. skal taka
tillit til úthlutaðrar flutningsgetu.
Ef öll viðkomandi eftirlitsyfirvöld hafa komist að samkomulagi
um undanþágu innan sex mánaða, skulu þau tilkynna
stofnuninni um þá ákvörðun.
(1) Stjtíð. EB L 27, 30.1.1997, bls. 20.
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Ákvörðun um undanþágu, þ.m.t. öll skilyrði sem um getur í
annarri undirgrein þessarar málsgreinar, skal rökstudd og birt á
viðeigandi hátt.
5. Ákvörðunin sem um getur í 4. mgr. skal tekin af
stofnuninni:
a) ef öll viðkomandi eftirlitsyfirvöld hafa ekki getað komist að
samkomulagi innan sex mánaða frá þeim degi þegar beiðnin
um undanþágu barst síðasta eftirlitsyfirvaldinu eða
b) að
fenginni
eftirlitsyfirvalda.

sameiginlegri

beiðni

viðkomandi

Áður en stofnunin tekur slíka ákvörðun skal hún hafa samráð
við viðkomandi eftirlitsyfirvöld og umsækjendur.
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Ef umbeðnar upplýsingar eru ekki veittar innan þess tíma sem
settur er fram í þessum tilmælum, ber að líta svo á, að
tilkynningin hafi verið dregin til baka, nema sá frestur hafi,
áður en hann rann út, annaðhvort verið framlengdur með
samþykki bæði framkvæmdastjórnarinnar og tilkynningaraðila,
eða tilkynntir aðilar hafi tilkynnt framkvæmdastjórninni, með
tilhlýðilega rökstuddri yfirlýsingu, að þeir telji tilkynninguna
fullnægjandi.
Tilkynningaraðilar skulu hlíta ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um að breyta eða draga til baka ákvörðun sína um
undanþágu innan eins mánaðar og skal tilkynna það
framkvæmdastjórninni.
Framkvæmdastjórnin
skal
fara
viðskiptaupplýsingar sem trúnaðarmál.

með

viðkvæmar

6. Þrátt fyrir ákvæði 4. og 5. gr. er aðildarríkjunum heimilt
að kveða á um að eftirlitsyfirvöldin eða stofnunin, eftir því sem
við á, skuli leggja álit sitt á beiðninni um undanþágu fyrir
viðeigandi aðila í aðildarríkinu, til formlegrar ákvarðanatöku.
Þetta álit skal birt ásamt ákvörðuninni.

Samþykki framkvæmdastjórnarinnar á ákvörðun undanþágu
skal falla úr gildi tveim árum eftir samþykkt hennar ef bygging
samtengilsins hefur ekki enn hafist þá, og fimm árum eftir
dagsetningu samþykktar hennar ef samtengillinn hefur ekki
verið tekinn í notkun þá, nema framkvæmdastjórnin ákveði að
sérhver seinkun sé vegna meiri háttar hindrana sem aðilinn sem
fékk undanþáguna hefur enga stjórn á.

7. Eftirlitsyfirvaldið
skal
senda
stofnuninni
og
framkvæmdastjórninni, án tafar, afrit af öllum beiðnum um
undanþágu til upplýsingar um leið og þær berast. Viðkomandi
eftirlitsyfirvöld eða stofnunin (tilkynningaraðilar) skal tilkynna
framkvæmdastjórninni án tafar um ákvörðunina, ásamt öllum
viðeigandi upplýsingum með tilliti til ákvörðunarinnar. Heimilt
er að senda framkvæmdastjórninni fyrrnefndar upplýsingar í
samanteknu formi til þess að gera henni kleift að komast að vel
rökstuddri niðurstöðu. Upplýsingarnar skulu einkum innihalda:

9. Framkvæmdastjórnin getur samþykkt viðmiðunarreglur
um beitingu skilyrða sem mælt er fyrir um í 1. mgr. þessarar
greinar og lýst málsmeðferð sem fylgja ber við beitingu 4., 7.
og 8. mgr. þessarar greinar. Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að
breyta veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta
við hana, skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð
með grannskoðun sem um getur í 2. mgr. 23. gr.
18. gr.

a) nákvæmar ástæður þess að undanþágan var veitt eða henni
hafnað, þ.m.t. fjárhagslegar upplýsingar sem réttlæta
nauðsyn undanþágunnar,
b) greininguna sem fer fram á áhrifum undanþágunnar á
samkeppni og skilvirka starfsemi innri markaðarins með
rafmagn,
c) ástæður fyrir því tímabili og þeim hluta af
heildarflutningsgetu samtengilsins, sem um ræðir og
undanþágan er veitt fyrir og
d) niðurstöður samráðs hlutaðeigandi eftirlitsyfirvalda.
8. Framkvæmdastjórnin getur, innan tveggja mánaða frá því
daginn eftir að henni berst tilkynning skv. 7. mgr., tekið
ákvörðun um að óska eftir að hlutaðeigandi tilkynningaraðilar
breyti eða dragi til baka þá ákvörðun að veita undanþágu.
Heimilt er að framlengja tveggja mánaða tímabilið um tvo
mánuði til viðbótar ef framkvæmdastjórnin óskar eftir
viðbótarupplýsingum. Viðbótartímabilið hefst daginn eftir
viðtöku fullnægjandi upplýsinga. Einnig er heimilt að
framlengja upphaflega tveggja mánaða tímabilið ef bæði
framkvæmdastjórnin og tilkynningaraðilar eru því samþykk.

Viðmiðunarreglur
1. Ef við á, skal tilgreina í viðmiðunarreglum þau atriði sem
varða
fyrirkomulag
jöfnunargreiðslna
milli
flutningskerfisstjóra, í samræmi við meginreglurnar sem eru
settar fram í 13. og 14. gr.:
a) upplýsingar um málsmeðferðina til að ákvarða hvaða
flutningskerfisstjórar eru skyldugir til að borga
jöfnunargreiðslur vegna flæðis yfir landamæri, þ.m.t. að því
er varðar skiptingu milli kerfisstjóra landsbundinna
flutningskerfa, sem flæði yfir landamæri á upptök sín í, og
kerfin, þar sem flæðið endar, í samræmi við 2. mgr. 13. gr.,
b) upplýsingar um málsmeðferðina sem fylgja skal við
greiðslu, þ.m.t. ákvörðun á fyrsta tímabilinu sem greiða skal
jöfnunargreiðslur fyrir, í samræmi við aðra undirgrein
3. mgr. 13. gr.,
c) upplýsingar um aðferðafræðina við að ákvarða flæði yfir
landamæri, sem hýst er og greiða skal jöfnunargreiðslur
fyrir skv. 13. gr., að því er varðar bæði magn og tegund
flæðis og tilgreining á umfangi slíks flæðis, hvort það á
upptök og/eða endar í flutningskerfum einstakra
aðildarríkja, í samræmi við 5. mgr. 13. gr.,
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d) upplýsingar um aðferðafræðina við að ákvarða kostnaðinn
og ávinninginn, sem hlýst af því að hýsa flæði yfir
landamæri, í samræmi við 6. mgr. 13. gr.,
e) upplýsingar um meðhöndlun, í tengslum við fyrirkomulag
jöfnunargreiðslna milli flutningskerfisstjóra, á raforkuflæði
sem á upptök eða endar í löndum utan Evrópska
efnahagssvæðisins, og
f) þátttöku landsbundinna kerfa, sem eru samtengd með
jafnstraumslínum, í samræmi við 13. gr.
2. Í viðmiðunarreglunum er einnig heimilt að ákvarða
viðeigandi reglur, sem leiða til samræmingar í áföngum á
undirliggjandi meginreglum, til að ákveða gjöld, sem lögð eru á
framleiðendur og neytendur (álag) samkvæmt landsbundnum
gjaldskrárkerfum,
þ.m.t.
hvernig
fyrirkomulag
jöfnunargreiðslna milli flutningskerfisstjóra endurspeglast í
gjöldum landsbundinna neta og að gefin séu viðeigandi og
skilvirk staðsetningarmerki, í samræmi við meginreglurnar sem
eru settar fram í 14. gr.
Í viðmiðunarreglunum skal kveðið á um viðeigandi, skilvirk og
samræmd staðsetningarmerki innan Bandalagsins.
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gerðar skal, eftir því sem við á, setja sameiginlegar reglur um
lágmarksstaðla varðandi öryggi og rekstur vegna notkunar og
reksturs netsins, eins og um getur í 2. mgr. 15. gr. Þessar
ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum þessarar
reglugerðar með því að bæta við hana, skulu samþykktar í
samræmi við reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um
getur í 2. mgr. 23. gr.
Við samþykkt eða breytingu á viðmiðunarreglum skal
framkvæmdastjórnin:
a) tryggja að í þeim sé að finna þá lágmarkssamræmingu, sem
nauðsynleg er, til að ná fram markmiðum þessarar
reglugerðar og gangi ekki lengra en nauðsynlegt er í því
skyni, og
b) tilgreina til hvaða aðgerða hún hefur gripið, með tilliti til
samræmis reglna í þriðju löndum sem mynda hluta
raforkukerfis Bandalagsins, við viðmiðunarreglurnar sem
um ræðir.
Þegar viðmiðunarreglur eru samþykktar samkvæmt þessari
grein í fyrsta sinn skal framkvæmdastjórnin trygga að þær taki í
einum drögum að ráðstöfunum, a.m.k. til þeirra atriða sem um
getur í a- og d- lið 1. mgr. og í 2. mgr.

Engin slík samræming skal koma í veg fyrir að aðildarríkin
beiti aðferðum til að tryggja að gjöld, sem neytendur greiða
(álag) fyrir aðgang að neti þeirra, séu sambærileg á öllu
yfirráðasvæði þeirra.

Eftirlitsyfirvöld

3. Þar sem við á skal í viðmiðunarreglum, sem miða við þá
lágmarkssamræmingu sem þarf til að ná markmiði þessarar
reglugerðar, einnig tilgreina:

Þegar eftirlitsyfirvöld rækja skyldur sínar skulu þau tryggja
samræmi við þessa reglugerð og viðmiðunarreglur, sem
samþykktar eru skv. 18. gr. Eftirlitsyfirvöld skulu vinna saman
og með framkvæmdastjórninni og stofnuninni til að uppfylla
markmið þessarar reglugerðar, eftir því sem við á, í samræmi
við IX. kafla tilskipunar 2009/72/EB.

a) upplýsingar sem tengjast upplýsingamiðlun, í samræmi við
meginreglurnar sem settar eru fram í 15. gr.,

19. gr.

20. gr.
b) upplýsingar um reglur um raforkuviðskipti,
c) upplýsingar um reglur um fjárfestingarhvata
flutningsgetu samtengla, þ.m.t. staðsetningarmerki,

Tilhögun upplýsingamiðlunar og trúnaðarskylda
fyrir

d) upplýsingar um sviðin sem skráð eru í 6. mgr. 8. gr.
Í því skyni skal framkvæmdastjórnin leita álits hjá stofnuninni
og Evrópuneti raforkuflutningskerfisstjóra.
4. Í I. viðauka er mælt fyrir um viðmiðunarreglur um
stjórnun og úthlutun á tiltækri flutningsgetu samtengilína milli
kerfa í hverju ríki fyrir sig.
5. Framkvæmdastjórnin getur samþykkt viðmiðunarreglur
um þau atriði sem tilgreind eru í 1., 2. og 3. mgr. þessarar
greinar. Hún getur breytt viðmiðunarreglum sem um getur í 4.
mgr. þessarar greinar, í samræmi við meginreglurnar sem settar
eru fram í 15. og 16. gr., einkum til að fella inn nákvæmar
viðmiðunarreglur um alla aðferðafræði við úthlutun
flutningsgetu, sem beitt er í raun, og að tryggja að aðferðir við
að bregðast við kerfisöng þróist á þann hátt sem samrýmist
markmiðum innri markaðarins. Þegar þessar breytingar eru

1. Aðildarríkin og eftirlitsyfirvöldin skulu, ef þess er óskað,
veita framkvæmdastjórninni allar nauðsynlegar upplýsingar að
því er varðar 4. mgr. 13. gr. og 18. gr.
Einkum, að því er varðar 4. og 6. mgr. 13. gr., skulu
eftirlitsyfirvöld miðla reglulega upplýsingum um raunverulegan
kostnað, sem landsbundnir flutningskerfisstjórar stofna til, sem
og gögnum og öllum viðeigandi upplýsingum um raunverulegt
flæði í netum flutningskerfisstjóra og kostnaðinn við netin.
Framkvæmdastjórnin skal fastsetja eðlileg tímamörk til að veita
upplýsingarnar, að teknu tilliti til þess hversu flóknar
upplýsingarnar, sem krafist er, eru og hversu brýn þörfin fyrir
upplýsingarnar er.
2. Ef hlutaðeigandi aðildarríki eða eftirlitsyfirvald veitir ekki
upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. innan tímamarkanna skv.
1. mgr. þessarar greinar, er framkvæmdastjórninni heimilt að
krefjast allra upplýsinga, sem nauðsynlegar eru að því er varðar
4. mgr. 13. gr. og 18. gr., beint frá hlutaðeigandi fyrirtækjum.
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Þegar framkvæmdastjórnin sendir beiðni um upplýsingar til
fyrirtækis ber henni samtímis að senda afrit af beiðninni til
eftirlitsyfirvalda aðildarríkisins þar sem fyrirtækið hefur
aðsetur.
3. Í beiðni sinni um upplýsingar skv. 1. mgr. skal
framkvæmdastjórnin tilgreina lagagrundvöll beiðninnar,
tímamörkin til að veita upplýsingarnar, tilgang beiðninnar og
viðurlögin, sem kveðið er á um í 2. mgr. 22. gr., við að veita
rangar,
ófullnægjandi
eða
villandi
upplýsingar.
Framkvæmdastjórnin skal fastsetja eðlileg tímamörk, að teknu
tilliti til þess hversu flóknar upplýsingarnar eru, sem krafist er,
og hve brýn þörfin fyrir upplýsingarnar er.
4. Eigendur fyrirtækjanna eða fulltrúar þeirra og, ef um
lögaðila er að ræða, einstaklingar, sem hafa heimild að lögum
eða í stofnsamningi þeirra til að vera fulltrúar þeirra, skulu veita
umbeðnar upplýsingar. Ef lögfræðingar, sem hafa fullt umboð,
veita upplýsingarnar fyrir hönd skjólstæðinga sinna, skal
skjólstæðingurinn vera að fullu ábyrgur fyrir því ef
upplýsingarnar, sem veittar eru, eru ófullnægjandi, rangar eða
villandi.
5. Ef fyrirtæki veitir ekki umbeðnar upplýsingar, innan
tímamarkanna sem framkvæmdastjórnin fastsetur eða veitir
ófullnægjandi upplýsingar, er framkvæmdastjórninni heimilt
með ákvörðun að krefjast þess að upplýsingarnar séu veittar. Í
ákvörðuninni skal tilgreina hvaða upplýsinga er krafist og
fastsetja viðeigandi tímamörk til að veita upplýsingarnar. Í
henni skal tilgreina viðurlögin, sem kveðið er á um í 2. mgr. 22.
gr. Í henni skal einnig tilgreindur rétturinn til að láta Dómstól
Evrópubandalaganna endurskoða ákvörðunina.
Framkvæmdastjórnin skal á sama tíma senda afrit af ákvörðun
sinni
til
eftirlitsyfirvalda
aðildarríkisins
þar
sem
einstaklingurinn hefur búsetu eða fyrirtækið aðsetur.
6. Upplýsingarnar sem um getur í 1. og 2. mgr. skulu
einungis notaðar í þeim tilgangi sem kveðið er á um í 4. mgr.
13. gr. og 18. gr.
Framkvæmdastjórnin skal ekki afhenda upplýsingar, sem hún
fær í hendur samkvæmt þessari reglugerð, ef þær eru af því tagi
að þagnarskylda ríkir um þær.
21. gr.
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gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að þeim
ákvæðum sé beitt. Viðurlögin skulu vera skilvirk, hófleg og
hafa
letjandi
áhrif.
Aðildarríkin
skulu
tilkynna
framkvæmdastjórninni um þessar reglur eigi síðar en 1. júlí
2004 í samræmi við ákvæði reglugerðar (EB) nr. 1228/2003 og
skulu tilkynna framkvæmdastjórninni án tafar um síðari
breytingar sem varða þær.
Þau skulu tilkynna
framkvæmdastjórninni um þær reglur sem eru ekki í samræmi
við ákvæði reglugerðar (EB) nr. 1228/2003 eigi síðar en 3. mars
2011 og skulu tilkynna framkvæmdastjórninni án tafar um
síðari breytingar sem varða þær.
2. Framkvæmdastjórninni er heimilt með ákvörðun að beita
fyrirtæki sektum, sem eru ekki hærri en 1% af heildarveltu
næstliðins viðskiptaárs, ef þau veita af ráðnum hug eða sökum
vanrækslu rangar, ófullnægjandi eða villandi upplýsingar í
kjölfar beiðni, sem gerð er skv. 3. mgr. 20. gr., eða veita ekki
upplýsingar innan tímamarkanna, sem ákveðin eru með
ákvörðun sem samþykkt er samkvæmt fyrstu undirgrein 5. mgr.
20. gr.
Þegar upphæð sektarinnar er ákveðin skal framkvæmdastjórnin
taka tillit til alvarleika þess að kröfurnar í fyrstu undirgrein voru
ekki uppfylltar.

3. Viðurlög, sem kveðið er á um skv. 1. mgr. og ákvarðanir
sem eru teknar skv. 2. mgr., skulu ekki varða við hegningarlög.

23. gr.
Nefndarmeðferð

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar sem
komið er á fót með 46. gr. tilskipunar 2009/72/EB.
2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 1.–
4. mgr. 5. gr. a og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón
af ákvæðum 8. gr. hennar.

24. gr.
Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar

Réttur aðildarríkja til að kveða á um ítarlegri ráðstafanir
Þessi reglugerð skal vera með fyrirvara um rétt aðildarríkjanna
til að viðhalda eða innleiða ráðstafanir, sem fela í sér ítarlegri
ákvæði en þau sem sett eru fram hér eða í viðmiðunarreglunum
sem um getur í 18 gr.
22. gr.
Viðurlög
1. Með fyrirvara um 2. mgr. skulu aðildarríkin setja reglur
um viðurlög við brotum gegn ákvæðum þessarar reglugerðar og

Framkvæmdastjórnin skal fylgjast með framkvæmd þessarar
reglugerðar. Framkvæmdastjórnin skal í skýrslu sinni, skv. 6.
mgr. 47. gr. tilskipunar 2009/72/EB, einnig gefa skýrslu um
fengna reynslu af beitingu þessarar reglugerðar. Í skýrslunni
skal einkum kanna að hvaða marki þessi reglugerð hafi borið
árangur við að tryggja að skilyrði aðgangs að netum fyrir
raforkuviðskipti yfir landamæri séu án mismununar og
endurspegli kostnað og stuðli þannig að því að neytendur hafi
valkosti á starfhæfum raforkumarkaði og að afhendingaröryggi
sé tryggt til langs tíma en jafnframt skal kanna að hvaða marki
skilvirk staðsetningarmerki séu fyrir hendi. Ef þörf krefur skulu
skýrslunni fylgja viðeigandi tillögur og/eða tilmæli.
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25. gr.

26. gr.

Niðurfelling

Gildistaka

Reglugerð (EB) nr. 1228/2003 fellur úr gildi frá og með 3. mars
2011. Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu reglugerðina sem
tilvísanir í þessa reglugerð og skulu þær lesnar með hliðsjón af
samsvörunartöflunni í II. viðauka.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún gildir frá 3. mars 2011.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 13. júlí 2009.
Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

H.-G. PÖTTERING

E. ERLANDSSON

forseti.

forseti.
______
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I. VIÐAUKI

VIÐMIÐUNARREGLUR UM STJÓRNUN OG ÚTHLUTUN Á TILTÆKRI FLUTNINGSGETU
SAMTENGILÍNA MILLI LANDSBUNDINNA KERFA

1.

Almenn ákvæði

1.1. Flutningskerfisstjórar skulu leitast við að samþykkja öll viðskipti, þ.m.t. þau sem tengjast viðskiptum yfir
landamæri.

1.2. Þegar ekki er um að ræða neina kerfisöng skal ekki takmarka aðgang að samtengilínu. Þar sem þetta er venjulega
reyndin er ekki þörf á hefðbundinni, almennri málsmeðferð við úthlutun aðgangs að flutningsþjónustu yfir
landamæri.

1.3. Þegar áætluð viðskipti samrýmast ekki öruggum rekstri neta skulu flutningskerfisstjórar draga úr kerfisöng í
samræmi við kröfur um rekstraröryggi nets og á sama tíma leitast við að tryggja að allur tilheyrandi kostnaður
haldist innan efnahagslegra, skilvirkra marka. Grípa skal til endursendingar eða mótkaupa sem fyrirbyggjandi
úrræðis ef ekki reynist unnt að gera ráðstafanir sem fela í sér minni kostnað.

1.4. Ef kerfislæg kerfisöng á sér stað skulu flutningskerfisstjórar þegar í stað hrinda í framkvæmd fyrirfram
skilgreindum og samþykktum aðferðum og fyrirkomulagi til að bregðast við henni. Aðferðir til að bregðast við
kerfisöng skulu tryggja að raunverulegt orkuflæði, í tengslum við alla úthlutaða flutningsgetu, samrýmist
stöðlum um netöryggi.

1.5. Aðferðir, sem eru notaðar til að bregðast við kerfisöng, skulu gefa markaðsaðilum og flutningskerfisstjórum
skilvirk efnahagsleg merki, stuðla að samkeppni og vera hentugar til beitingar á tilteknum svæðum og innan
Bandalagsins.

1.6. Ekki skal gera viðskiptatengdan greinarmun í tengslum við aðferðir til að bregðast við kerfisöng. Einungis skal
synja um tiltekna beiðni um flutningsþjónustu þegar eftirfarandi samanlögð skilyrði eru fyrir hendi:

a) stigvaxandi, raunverulegt orkuflæði sem stafar af samþykki þessarar beiðni og gefur til kynna að ekki er
lengur unnt að tryggja öruggan rekstur orkukerfisins og

b) fjárhagslegt virði þessarar beiðni um málsmeðferð til að bregðast við kerfisöng, er lægra en allra annarra
beiðna sem ætlunin er að samþykkja fyrir sömu þjónustu og aðstæður.

1.7. Þegar flutningskerfisstjórar skilgreina viðeigandi netsvæði, innan og milli þeirra svæða þar sem bregðast skal við
kerfisöng, skulu þeir styðjast við grundvallarreglurnar um kostnaðarhagkvæmni og um að halda neikvæðum
áhrifum á hinn innri markað á sviði raforku í lágmarki. Nánar tiltekið er flutningskerfisstjórum ekki heimilt að
takmarka flutningsgetu samtengilínu til að ráða bót á kerfisönginni innan sinna eigin stjórnsvæða, að
undanskildum framangreindum ástæðum og sökum rekstraröryggis (1). Ef þannig staða kemur upp skulu
flutningskerfisstjórarnir lýsa því á gagnsæjan hátt fyrir öllum kerfisnotendum. Einungis skal umbera slíka stöðu
þar til langtímalausn finnst. Flutningskerfisstjórarnir skulu lýsa aðferðafræðinni og verkefnunum til að ná fram
langtímalausn á gagnsæjan hátt fyrir öllum kerfisnotendum.

1.8. Við jöfnun framboðs og eftirspurnar raforku innan ákveðins stjórnsvæðis með viðeigandi rekstrarráðstöfunum og
endursendingu skulu flutningskerfisstjórar taka tillit til áhrifa sem þessar ráðstafanir hafa á nærliggjandi
stjórnsvæði.

1.9. Eigi síðar en 1. janúar 2008 skal koma á fyrirkomulagi um það hvernig eigi að bregðast við kerfisöng innan
dagsins (sólarhringsins), með tilliti til flutningsgetu um samtengil, og skulu þær settar á samræmdan hátt og
samkvæmt öruggum rekstrarskilyrðum til að hámarka möguleika á viðskiptum og til að nýta sem best möguleika
á útvegun (vinnslu) jöfnunarorku yfir landamæri.
(1)

Rekstraröryggi felur í sér „að halda flutningskerfinu innan samþykktra öryggismarka―.
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1.10. Eftirlitsyfirvöld í hverju ríki fyrir sig skulu reglulega meta aðferðir til að bregðast við kerfisöng og huga
sérstaklega að samræmi við meginreglur og reglur sem eru fastsettar í þessari reglugerð og viðmiðunarreglum og
við skilmála og skilyrði sem eftirlitsyfirvöld setja samkvæmt þessum meginreglum og reglum. Slíkt mat skal fela
í sér samráð við alla markaðsaðila og þá sem standa að sérstökum rannsóknum.

2.

Aðferðir til að bregðast við kerfisöng

2.1. Aðferðir til að bregðast við kerfisöng skulu vera markaðstengdar til að greiða fyrir skilvirkum viðskiptum yfir
landamæri. Í þessu skyni skal flutningsgetunni einungis úthlutað með hjálp opinna uppboða (flutningsgeta) eða
lokaðra uppboða (flutningsgeta og orka). Heimilt er að nota báðar aðferðirnar samtímis á sömu samtengilínunni.
Þegar um er að ræða mörg viðskipti innan dagsins (sólarhringsins) er heimilt að nota samfelld viðskipti.

2.2. Það ræðst af samkeppnisskilyrðum hvort nauðsynlegt reynist að fyrirkomulag til að bregðast við kerfisöng
heimili bæði úthlutun á flutningsgetu til skemmri og lengri tíma.

2.3. Við hverja úthlutun flutningsgetu skal úthluta föstum hluta tiltækrar flutningsgetu samtengilínu auk hvers konar
flutningsgetu sem ekki var áður úthlutað og hvers konar flutningsgetu sem hefur losnað hjá handhöfum
flutningsgetu við fyrri úthlutanir.

2.4. Flutningskerfisstjórar skulu hámarka áreiðanleika flutningsgetu, að teknu tilliti til skyldna og réttinda
hlutaðeigandi flutningskerfisstjóra og skyldna og réttinda markaðsaðila til að greiða fyrir skilvirkri og öflugri
samkeppni. Heimilt er að bjóða á markaðnum verulegan hluta flutningsgetunnar með skilyrðum um minni
áreiðanleika, en nákvæm skilyrði vegna flutnings á línum yfir landamæri skulu ávallt kynnt markaðsaðilum.

2.5. Aðgangsréttur til langtíma og meðallangrar úthlutunar skal vera réttur til áreiðanlegrar flutningsgetu. Á þeim
tíma sem réttinum er ráðstafað skal hann háður grundvallarreglunni um að ónýttur réttur tapist eða að ónýttur
réttur skuli seldur.

2.6. Flutningskerfisstjórar skulu skilgreina viðeigandi skipulag við úthlutun flutningsgetu milli mismunandi
tímaramma. Þetta getur falið í sér möguleika á því að halda eftir lágmarkshundraðshluta af flutningsgetu
samtengilínu fyrir daglega úthlutun eða úthlutun innan dagsins (sólarhringsins). Viðkomandi eftirlitsyfirvöld
skulu hafa heimild til að endurskoða slíkt úthlutunarskipulag. Við gerð tillagna sinna skulu
flutningskerfisstjórarnir taka tillit til:

a) eiginleika markaðanna,
b) rekstrarskilyrða, t.d. afleiðinga þess að reikna út heildarstöðu yfirlýstra áætlana,
c) samræmingar á hundraðshlutum og tímarömmum sem hafa verið samþykktir fyrir mismunandi, fyrirliggjandi
fyrirkomulag við úthlutun flutningsgetu.
2.7. Við úthlutun flutningsgetu er óheimilt að mismuna markaðsaðilum sem óska eftir því að nýta sér rétt sinn til að
nota tvíhliða kaupsamninga og leggja fram tilboð í orkukauphöllum. Hæstu kauptilboðin skulu verða
hlutskörpust óháð því hvort þau séu opin eða lokuð innan tiltekins tímaramma.

2.8. Á svæðum þar sem framvirkir samningar eru vel þróaðir og skilvirkir á fjármálamörkuðum á sviði raforku er
heimilt að úthluta flutningsgetu samtengilínu í gegnum lokuð uppboð.

2.9. Að undanskildu því þegar um er að ræða nýja samtengla, sem heyra undir undantekningu skv. 7. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1228/2003 eða 17. gr. þessarar reglugerðar, er ekki leyfilegt að ákvarða lágmarksverð að því er varðar
aðferðir við úthlutun flutningsgetu.

2.10. Almennt séð er öllum hugsanlegum markaðsaðilum heimilt að taka þátt í úthlutunarferlinu án takmarkana. Til að
skapa ekki eða auka þau vandamál sem tengjast hugsanlegri yfirburðastöðu markaðsaðila er viðeigandi eftirlitsog/eða samkeppnisyfirvöldum heimilt, eftir því sem við á, að setja almennar takmarkanir eða takmarkanir á
einstaka fyrirtæki vegna markaðsyfirráða.

2.11. Markaðsaðilar skulu tilkynna flutningskerfisstjórunum tímanlega um notkun sína á flutningsgetunni og í síðasta
lagi innan skilgreindra tímamarka fyrir hvern tímaramma. Tímamörkin skulu ákvörðuð þannig að
flutningskerfisstjórarnir geti endurúthlutað ónotaðri flutningsgetu í næsta viðeigandi tímaramma, þ.m.t. þegar um
er að ræða viðskipti innan dagsins (sólarhringsins).
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2.12. Unnt er að framselja úthlutaða flutningsgetu á öðrum grundvelli, að því tilskildu að flutningskerfisstjóra sé
tilkynnt um það með nægilegum fyrirvara. Ef flutningskerfisstjóri hafnar framsali á úthlutaðri flutningsgetu skal
þessi flutningskerfisstjóri greina öllum markaðsaðilum frá því á skýran og gagnsæjan hátt og auk þess skal
eftirlitsyfirvaldi tilkynnt um það.
2.13. Fjárhagslegar afleiðingar þess að ekki er unnt að standa við skuldbindingar í tengslum við úthlutun flutningsgetu
skulu falla á þá sem eru ábyrgir fyrir slíkum vanefndum. Ef markaðsaðilum tekst ekki að nota flutningsgetuna
sem þeir hafa skuldbundið sig til að nota, eða, þegar flutningsgetu er úthlutað í opnu uppboði og þeim tekst ekki
að framselja hana eða skila henni aftur í tæka tíð skulu þeir missa réttinn til slíkrar flutningsgetu og greiða
kostnaðartengt gjald. Rökstyðja skal hvers konar kostnaðartengd gjöld fyrir ónýtta flutningsgetu og skulu þau
vera í réttu hlutfalli við raunverulegan kostnað. Að sama skapi, ef flutningskerfisstjóri getur ekki uppfyllt skyldur
sínar er hann skyldugur að bæta markaðsaðilanum missinn á rétti til flutningsgetu. Að því er þetta varðar verður
ekki tekið tillit til tengds rekstrartaps. Lykilhugtök og –aðferðir við að ákvarða bótaábyrgð þegar ekki tekst að
standa við skuldbindingar skulu ákvörðuð fyrir fram að því er varðar fjárhagslegar afleiðingar og skulu háð
endurskoðun viðeigandi eftirlitsyfirvalds eða eftirlitsyfirvalda í hverju ríki fyrir sig.
3.

Samræming

3.1. Samræma skal úthlutun á flutningsgetu samtengilínu og hlutaðeigandi flutningskerfisstjórar skulu sjá um
framkvæmd hennar með því að nota sams konar málsmeðferð við úthlutun. Í þeim tilvikum þar sem gert er ráð
fyrir að viðskipti milli tveggja landa (flutningskerfisstjóra) hafi veruleg áhrif á raunverulegar flæðisaðstæður í
þriðja landi (hjá flutningskerfisstjóra) skal samræma aðferðir til að bregðast við kerfisöng meðal allra
flutningskerfisstjóra, sem verða fyrir áhrifum af þeim, með aðstoð sameiginlegrar málsmeðferðar til að bregðast
við kerfisöng. Eftirlitsyfirvöld og flutningskerfisstjórar í hverju ríki fyrir sig skulu tryggja að engin málsmeðferð
til að bregðast við kerfisöng, sem hefur veruleg áhrif á raunverulegt raforkuflæði í öðrum netum, sé ákveðin
einhliða.
3.2. Eigi síðar en 1. janúar 2007 og a.m.k. árlega, mánaðarlega og einn dag fram í tímann, skal sameiginlegri,
samræmdri aðferð og málsmeðferð beitt til að bregðast við kerfisöng og við úthlutun flutningsgetu til markaðsins
í löndum á eftirfarandi svæðum:
a) Norður-Evrópu (þ.e. í Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi, Þýskalandi og Póllandi),
b) Norðvestur-Evrópu (þ.e. í Benelúx-löndunum, Þýskalandi og Frakklandi),
c) Ítalíu (þ.e. í Ítalíu, Frakklandi, Þýskalandi, Austurríki, Slóveníu og Grikklandi),
d) Mið- og Austur Evrópu (þ.e. í Þýskalandi, Póllandi, Lýðveldinu Tékklandi, Slóvakíu, Ungverjalandi,
Austurríki og Slóveníu),
e) Suðvestur-Evrópu (þ.e. á Spáni, í Portúgal og Frakklandi),
f) Breska konungsríkinu, Írlandi og Frakklandi,
g) Eystrasaltslöndunum (þ.e. í Eistlandi, Lettlandi og Litháen).
Þegar um er að ræða samtengilínu, sem tengist löndum sem tilheyra fleiri en einu svæði, er heimilt að nota
mismunandi aðferðir til að bregðast við kerfisöng til að tryggja samræmi við aðferðir sem eru notaðar á þeim
svæðum sem þessi lönd tilheyra. Í því tilviki skulu viðeigandi flutningskerfisstjórar leggja til aðferð sem skal háð
endurskoðun viðeigandi eftirlitsyfirvalda.
3.3. Svæðunum, sem um getur í lið 2.8, er heimilt að úthluta allri flutningsgetu samtengilínu einn dag fram í tímann.
3.4. Skilgreina skal samhæfða málsmeðferð til að bregðast við kerfisöng á öllum þessum sjö svæðum í því skyni að
mynda raunverulega samþættan innri markað á sviði raforku. Markaðsaðilar skulu ekki standa frammi fyrir
ósamhæfðum svæðiskerfum.
3.5. Í því skyni að efla sanngjarna og skilvirka samkeppni og viðskipti yfir landamæri skal samræming milli
flutningskerfisstjóra innan svæðanna, sem tilgreind eru í lið 3.2, fela í sér öll þrepin frá útreikningi flutningsgetu
og hámörkun úthlutunar til öruggs netrekstrar með skýru framsali ábyrgðar. Slík samræming skal einkum fela í
sér:
a) notkun á sameiginlegu flutningskerfislíkani sem meðhöndlar á skilvirkan hátt hið víxlháða, raunverulega
hringflæði og ósamræmi milli raunverulegs flæðis og viðskiptalegs flæðis,
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b) úthlutun og ráðstöfun flutningsgetu til að meðhöndla á skilvirkan hátt hið víxlháða, raunverulega hringflæði,
c) sams konar skyldur sem eru lagðar á flutningsgetuhafa um að láta í té upplýsingar um áætlaða notkun sína á
flutningsgetu, þ.e. ráðstöfun flutningsgetu (fyrir opin uppboð),
d) sams konar tímaramma og lokunartíma,
e) sams konar skipulag fyrir úthlutun flutningsgetu milli mismunandi tímaramma (t.d. 1. dagur, 3 klst., 1. vika
o.s.frv.) og þegar um er að ræða bálka seldrar flutningsgetu (magn orku í MW, MWh o.s.frv.)
f) samræmdan samningsramma meðal markaðsaðila,
g) sannprófun á flæði til að samrýmast kröfum um netöryggi með hliðsjón af rekstrarskipulagi og
rauntímarekstri,
h) reikningsskil og uppgjör á aðgerðum til að bregðast við kerfisöng.
3.6. Samræming skal einnig fela í sér miðlun upplýsinga milli flutningskerfisstjóra. Eðli upplýsingaskiptanna,
tímasetning þeirra og tíðni skal samrýmast starfseminni sem tilgreind er í lið 3.5 og starfsemi
raforkumarkaðarins. Þessi upplýsingaskipti skulu einkum gera flutningskerfisstjórum kleift að spá fyrir um
almenna stöðu dreifikerfisins til að meta flæðið á netum þeirra og tiltæka flutningsgetu samtengilína.
Flutningskerfisstjóri, sem safnar upplýsingum af hálfu annarra flutningskerfisstjóra, skal láta
flutningskerfisstjóra, sem tók þátt í söfnuninni, í té niðurstöður gagnanna sem söfnuðust.

4.

Tímaáætlun fyrir starfsemi markaðarins

4.1. Úthlutun tiltækrar flutningsgetu skal eiga sér stað með nægilegum fyrirvara. Áður en hver úthlutun fer fram
skulu hlutaðeigandi flutningskerfisstjórar birta sameiginlega þá flutningsgetu sem á að úthluta, að teknu tilliti til
flutningsgetu sem losnað hefur hjá fyrirtæki með fastan flutningsrétt, og, ef við á, tengdar heildarráðstafanir
ásamt þeim tímabilum þegar flutningsgetan verður skert eða hún verður ekki tiltæk (t.d. að því er viðhald
varðar).

4.2. Með hliðsjón af netöryggi skal ráðstafa flutningsrétti með nægilegum fyrirvara, áður en viðskipti allra viðeigandi
skipulegra markaða hefjast næsta dag og áður en birt er fyrirkomulag úthlutunar á flutningsgetu næsta dags eða
innan dagsins (sólarhringsins). Við ráðstöfun flutningsréttar í gagnstæðar áttir skal taka tillit til flutnings í báðar
áttir til að samtengilínan sé nýtt á skilvirkan hátt.

4.3. Röð úthlutana á tiltækri flutningsgetu innan dagsins (sólarhringsins) að því er varðar dag D skal eiga sér stað á
dögum D-1 og D að lokinni birtingu á tilgreindum eða raunverulegum framleiðsluáætlunum næsta dags.

4.4. Þegar flutningskerfisstjórar undirbúa rekstur dreifikerfis næsta dags skulu þeir skiptast á upplýsingum við nálæga
flutningskerfisstjóra, þ.m.t. netskipan sem spáð er um, tiltækileiki og framleiðslueiningar, sem spáð er fyrir um,
og álagsflæði til að nýta heildarnetið sem best, með því að gera rekstrarráðstafanir í samræmi við reglur um
öruggan rekstur dreifikerfis.

5.

Gagnsæi

5.1. Flutningskerfisstjórar skulu birta öll viðeigandi gögn sem tengjast tiltækileika, aðgangi og notkun nets, þ.m.t.
skýrslu um það hvar og hvers vegna kerfisöng sé til staðar, aðferðir sem eru notaðar til að bregðast við kerfisöng
og framtíðaráætlanir varðandi það hvernig eigi að bregðast við henni.

5.2. Flutningskerfisstjórar skulu birta almenna lýsingu á aðferð, sem notuð er til að bregðast við kerfisöng við
mismunandi aðstæður til að hámarka tiltækileika flutningsgetu á markaðnum, og lýsingu á almennu kerfi til að
reikna út flutningsgetu um samtengilínu fyrir mismunandi tímaramma sem byggist á rafmagnseiginleikum og
eðlislegum eiginleikum netsins. Slíkt kerfi skal vera háð endurskoðun eftirlitsyfirvalda í viðkomandi
aðildarríkjum.

5.3. Lýsa skal ítarlegri málsmeðferð, sem er notuð til að bregðast við kerfisöng og úthlutun flutningsgetu, ásamt
tímanum og málsmeðferð við að sækja um flutningsgetu, og vörunum, sem eru í boði, og réttindum og skyldum
bæði flutningskerfisstjóra og aðilans, sem fær úthlutað flutningsgetu, þ.m.t. bótaábyrgð þegar ekki tekst að
standa við skuldbindingar, og skulu flutningskerfisstjórarnir gera aðferðirnar tiltækar á gagnsæjan hátt öllum
hugsanlegum netnotendum.
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5.4. Öryggisstaðlar, að því er varðar skipulag og rekstur, skulu vera óaðskiljanlegur hluti upplýsinganna sem
flutningskerfisstjórar birta í skjali sem er öllum aðgengilegt. Þetta skjal skal einnig háð endurskoðun
eftirlitsyfirvalda í hverju ríki fyrir sig.

5.5. Flutningskerfisstjórar skulu birta öll viðeigandi gögn um viðskipti yfir landamæri á grundvelli bestu hugsanlegu
spár. Til að uppfylla þá skyldu skulu hlutaðeigandi markaðsaðilar útvega flutningskerfisstjórum viðeigandi gögn.
Birtingarform slíkra upplýsinga skal háð endurskoðun eftirlitsyfirvalda. Flutningskerfisstjórar skulu a.m.k. birta:

a) árlega: upplýsingar um langtímaþróun flutningsgrunnvirkis og áhrif hennar á flutningsgetu yfir landamæri,

b) mánaðarlega: spár um tiltæka flutningsgetu fyrir markaðinn mánuð og ár fram í tíma, að teknu tilliti til allra
viðeigandi upplýsinga sem eru tiltækar flutningskerfisstjórum á þeim tíma sem spáin er gerð (t.d. áhrif á
flutningsgetu lína að sumri og vetri til, viðhald netsins, tiltækileiki framleiðslueininga o.s.frv.),

c) vikulega: vikulegar spár um tiltæka flutningsgetu fyrir markaðinn viku fram í tímann, að teknu tilliti til allra
viðeigandi upplýsinga, sem eru tiltækar flutningskerfisstjórum á þeim tíma sem spáin er gerð, t.d. veðurspár,
áætlaðrar viðhaldsvinnu á netinu, tiltækileika framleiðslueininga o.s.frv.,

d) daglega: upplýsingar um flutningsgetu, sem er tiltæk fyrir hverja tímaeiningu markaðsins einn dag fram í
tímann eða innan dagsins (sólarhringsins), að teknu tilliti til allra heildarráðstafana einn dag fram í tímann,
spár um eftirspurn og áætlaðrar viðhaldsvinnu á dreifikerfi,

e) upplýsingar um heildarflutningsgetu, sem þegar hefur verið úthlutað, miðað við tímaeiningu markaðarins og
öll viðeigandi skilyrði þar sem nota má þá flutningsgetu (t.d. uppboðsverð sem fæst, skyldur sem tengjast því
hvernig nota eigi flutningsgetuna o.s.frv.) svo unnt sé að auðkenna hvers konar flutningsgetu sem er afgangs,
f) upplýsingar um úthlutaða flutningsgetu, um leið og unnt er, að lokinni hverri úthlutun sem og upplýsingar um
verð sem greitt er fyrir hana,
g) upplýsingar um heildarflutningsgetu fyrir hverja tímaeiningu markaðarins um leið og ráðstöfun hefur farið
fram,
h) eins nálægt rauntíma og mögulegt er: upplýsingar um uppsafnað viðskiptalegt og raunverulegt flæði, sem
notað er fyrir hverja tímaeiningu markaðarins, þ.m.t. lýsing á áhrifum hvers konar aðgerða til úrbóta sem
flutningskerfisstjóri tekur ákvörðun um (t.d. skerðing) til að leysa net- og kerfisvandamál,

i) upplýsingar, sem eru lagðar fram fyrir fram, og upplýsingar, sem eru lagðar fram eftir á, fyrir undanfarandi
dag um fyrirséða og ófyrirséða truflun á þjónustu framleiðslueininga sem eru stærri en 100 MW.

5.6. Allar viðeigandi upplýsingar skulu vera tiltækar markaðnum í tæka tíð áður en samningaviðræður um öll
viðskipti eiga sér stað (t.d. áður en árlegar viðræður um kaupsamninga við iðnfyrirtæki eiga sér stað eða áður en
tilboð eru send til skipulagðra markaða).

5.7. Flutningskerfisstjórar skulu birta viðeigandi upplýsingar um spá um eftirspurn og framleiðslu í samræmi við
tímarammana sem um getur í liðum 5.5. og 5.6. Þeir skulu einnig birta viðeigandi upplýsingar sem eru
nauðsynlegar fyrir jöfnunarorkumarkað yfir landamæri.

5.8. Þegar birtar eru spár skal einnig birta raunverðgildi eftir á í tengslum við upplýsingarnar í spánni fyrir tímabilið,
sem kemur í kjölfar tímabilsins sem spáin tekur til, eða í síðasta lagi næsta dag (D + 1).
5.9. Allar upplýsingar, sem flutningskerfisstjórar birta, skulu birtar með þeim hætti að auðvelt sé að nálgast þær. Öll
gögn skulu einnig vera aðgengileg í gegnum fullnægjandi og stöðluð gagnaskiptakerfi sem skulu skilgreind í
nánu samráði við markaðsaðila. Gögnin skulu fela í sér upplýsingar um fyrri tímabil, að lágmarki tvö ár, til að
nýir aðilar á markaðnum geti einnig fengið aðgang að slíkum gögnum.
5.10. Flutningskerfisstjórar skulu reglulega skiptast á nægilega nákvæmum gögnum um net og álagsflæði þannig að
hver þeirra geti reiknað út álagsflæði á sínu eigin svæði. Ef eftirlitsyfirvöld og framkvæmdastjórnarinnar óska
eftir því skulu þau fá aðgang að þessum sömu gögnum. Eftirlitsyfirvöld og framkvæmdastjórnin skulu sjá til þess
að þeir meðhöndli þessi gögn af trúnaði og einnig allir ráðgjafar sem annast greiningarstörf fyrir þá á grundvelli
þessara gagna.
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6.

Ráðstöfun tekna af kerfisöng

6.1. Einungis er heimilt að málsmeðferð til að bregðast við kerfisöng, sem tengist fyrirfram skilgreindum tímaramma,
skili tekjum þegar kerfisöng verður innan þessa tímaramma nema þegar um er að ræða nýja samtengla sem falla
undir undantekningu skv. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1228/2003 eða 17. gr. þessarar reglugerðar. Málsmeðferð
við dreifingu þessara tekna skal háð endurskoðun af hálfu eftirlitsyfirvalda og skal hvorki raska úthlutunarferlinu
í þágu einhvers aðila, sem óskar eftir flutningsgetu eða orku, né hindra það að dregið sé úr kerfisöng.
6.2. Eftirlitsyfirvöld í hverju ríki fyrir sig skulu gera skýra grein fyrir því hvernig þau ráðstafa tekjum vegna
úthlutunar á flutningsgetu samtengilína.
6.3. Hlutaðeigandi flutningskerfisstjórar skulu deila með sér tekjum vegna kerfisöngvar í samræmi við viðmiðanir
sem þeir hafa komið sér saman um og sem viðkomandi eftirlitsyfirvöld hafa endurskoðað.
6.4. Flutningskerfisstjórar skulu greina skilmerkilega frá því fyrir fram hvernig þeir muni ráðstafa tekjum sem þeir
kunna að afla vegna kerfisöngvar og um raunverulega ráðstöfun teknanna. Eftirlitsyfirvöld skulu ganga úr
skugga um að slík ráðstöfun samræmist þessari reglugerð og þessum viðmiðunarreglum og að heildartekjur af
kerfisöng, vegna úthlutunar flutningsgetu samtengilínu, séu helgaðar einu eða fleiri hinna þriggja markmiða sem
sett eru fram í 6. mgr. 16. gr. þessarar reglugerðar.
6.5. Eftirlitsyfirvöld skulu árlega og eigi síðar en 31. júlí ár hvert birta skýrslu þar sem fram kemur fjárhæð tekna sem
innheimtast frá 12 mánaða tímabili til 30. júní sama ár og hvernig viðkomandi tekjum er ráðstafað ásamt
staðfestingu á því að þessi ráðstöfun samrýmist núgildandi reglugerð og viðmiðunarreglum og að heildartekjur af
kerfisöng séu helgaðar einu eða fleiri hinna þriggja tilskildu markmiða.
6.6. Tekjum af kerfisöng fyrir fjárfestingar til að viðhalda eða auka flutningsgetu samtengilínu skal einkum úthlutað
til sérstakra fyrirfram skilgreindra verkefna sem stuðla að því að draga úr fyrirliggjandi tengdri kerfisöng og sem
einnig má hrinda í framkvæmd innan hæfilegs frests, einkum að því er varðar heimildarferlið.
______
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