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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti 
Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1228/2003 frá 26. júní 2003 um skilyrði fyrir aðgangi að 
neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri (1), einkum 1. mgr. 
8. gr. 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 1228/2003 er kveðið á um að 
komið verði á fyrirkomulagi vegna jöfnunargreiðslna 
milli flutningskerfisstjóra. Í samræmi við þá reglugerð 
skal framkvæmdastjórnin setja viðmiðunarreglur, þar 
sem tilgreindar eru upplýsingar um málsmeðferðina og 
aðferðafræðina sem skal beita í fyrirkomulaginu vegna 
jöfnunargreiðslna milli flutningskerfisstjóra og setja 
viðeigandi reglur sem leiða til samræmingar í áföngum 
á ákvörðunum um gjöld samkvæmt gjaldskrárkerfum í 
hverju aðildarríki.

2) Verðmæt reynsla hefur fengist síðan þörfin á fyrirkomulagi 
vegna jöfnunargreiðslna milli flutningskerfisstjóra 
var fyrst viðurkennd, einkum fyrir tilstuðlan valfrjáls 
fyrirkomulags sem flutningskerfis stjórar hafa komið á 
fót. Flutningskerfisstjórum hefur þó reynst æ erfiðara að 
ná samkomulagi um slíkt valfrjálst fyrirkomulag. 

3) Í bindandi viðmiðunarreglum, þar sem komið er á 
fót fyrirkomulagi vegna jöfnunargreiðslna milli 
flutningskerfisstjóra, skal leggja traustan grunn að 
rekstri fyrirkomulags vegna jöfnunargreiðslna milli 
flutningskerfisstjóra og að sanngjörnum jöfnunar-
greiðslum til flutningskerfisstjóra vegna kostnaðar sem 
til fellur sökum hýsingar á raforkuflæði yfir landamæri.  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 233, 3.9.2010, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/2011 frá 1. apríl 2011 um 
breytingu á IV viðauka (Orka) við EES-samninginn, (bíður birtingar).

(1) Stjtíð. ESB L 176, 15.7.2003, bls. 1.

4) Flutningskerfisstjórar frá þriðju löndum eða 
yfirráðasvæðum, sem hafa gert samninga við 
Sambandið um að samþykkja og beita lögum 
Evrópusambandsins á sviði raforku, skulu hafa rétt til 
að taka þátt í fyrirkomulaginu vegna jöfnunargreiðslna 
milli flutningskerfisstjóra á sama  grundvelli og 
flutningskerfisstjórar frá aðildarríkjum. 

5) Rétt þykir að leyfa flutningskerfisstjórum í þriðju 
löndum, sem hafa ekki gert samninga við Sambandið 
um að samþykkja og beita lögum Evrópusambandsins 
á sviði raforku, að gera marghliða samninga við 
flutningskerfisstjóra í aðildarríkjunum, þannig að allir 
aðilar fái sanngjarnar jöfnunargreiðslur vegna kostnaðar 
við hýsingu á raforkuflæði yfir landamæri. 

6) Flutningskerfisstjórar skulu fá jöfnunargreiðslur fyrir 
orkutap sem verður vegna hýsingar á raforkuflæði yfir 
landamæri.  Slíkar jöfnunargreiðslur skulu byggjast á 
mati á því hve mikið tapið hefði orðið ef umflutningur 
raforku hefði ekki verið fyrir hendi. 

7) Stofna skal sjóð til að greiða flutningskerfisstjórum 
jöfnunargreiðslur vegna kostnaðar við að gera 
grunnvirki aðgengileg til að hýsa raforkuflæði yfir 
landamæri.  Virði þessa sjóðs skal  byggt á  langtímaspá 
í gervöllu Sambandinu um meðaljaðarkostnað við að 
gera grunnvirki aðgengileg til að hýsa raforkuflæði yfir 
landamæri.

8) Flutningskerfisstjórar í þriðju löndum skulu greiða 
sama gjald fyrir notkun á flutningskerfi Sambandsins og 
flutningskerfisstjórar í aðildarríkjum. 

9) Mismunur á gjöldum sem framleiðendur raforku þurfa 
að greiða fyrir aðgang að flutningskerfinu skal ekki 
grafa undan innri markaðinum. Af þessum sökum skulu 
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meðalgjöld fyrir aðgang að netum í aðildarríkjum, vera 
innan tiltekinna marka sem stuðlar að því að tryggja að 
raunverulegur ávinningur hljótist af samræmingunni.  

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
með 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1228/2003.  

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:  

1. gr. 

Flutningskerfisstjórar skulu fá jöfnunargreiðslur, vegna 
kostnaðar sem stofnað er til vegna hýsingar á raforkuflæði yfir 

landamæri á netum þeirra, á grundvelli viðmiðunarreglnanna 
sem settar eru fram í A-hluta viðaukans.   

2. gr. 

Gjöld sem kerfisstjórar nets setja upp fyrir aðgang að 
flutningskerfinu skulu vera í samræmi við 
viðmiðunarreglurnar sem settar eru fram í B-hluta viðaukans.   

3. gr. 

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

Reglugerð þessi falli úr gildi 2. mars 2011.  

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

Gjört í Brussel 2. september 2010.  

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO  

forseti. 
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VIÐAUKI 

A-HLUTI 

VIÐMIÐUNARREGLUR UM AÐ KOMA Á FYRIRKOMULAGI VEGNA JÖFNUNARGREIÐSLNA MILLI 
FLUTNINGSKERFISSTJÓRA 

1. Almenn ákvæði  

1.1. Í fyrirkomulaginu vegna jöfnunargreiðslna milli flutningskerfisstjóra (hér á eftir nefnt jöfnunarfyrirkomulagið) skal 
kveða á um jöfnunargreiðslur vegna kostnaðar við hýsingu á raforkuflæði yfir landamæri, þ.m.t. við að veita aðgang 
að samtengdum kerfum yfir landamæri.  

1.2. Flutningskerfisstjórarnir skulu stofna sjóð (hér á eftir nefndur jöfnunarsjóðurinn) í þeim tilgangi að greiða 
flutningskerfisstjórum jöfnunargreiðslur vegna kostnaðar við hýsingu á raforkuflæði yfir landamæri.   

Úr jöfnunarsjóðnum skal veita jöfnunargreiðslur fyrir:   

1. kostnað sökum taps, sem verður á flutningskerfum í hverju aðildarríki vegna hýsingar á raforkuflæði yfir 
landamæri og  

2. kostnað við að gera grunnvirki aðgengileg til að hýsa raforkuflæði yfir landamæri.  

1.3. Framlög í jöfnunarsjóðinn skulu reiknuð út í samræmi við 6. lið.  

Greiðslur úr jöfnunarsjóðnum skulu reiknaðar út í samræmi við 4. og 5. lið.   

Flutningskerfisstjórarnir skulu bera ábyrgð á hvaða tilhögun skuli höfð við innheimtu og greiðslu úr 
jöfnunarsjóðnum og einnig hvenær greiðslurnar skulu inntar af hendi.  Öll framlög og greiðslur eru innt af hendi 
eins fljótt og unnt er og eigi síðar en innan sex mánaða frá lokum þess tímabils sem tekur til framlaganna og 
greiðslnanna.   

1.4. Evrópskur hópur eftirlitsaðila með rafmagni og gasi (ERGEG), sem stofnaður var með ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2003/796/EB (1), skal árlega gefa framkvæmdastjórninni skýrslu um framkvæmd 
jöfnunarfyrirkomulagsins og stjórnun jöfnunarsjóðsins.  

Flutningskerfisstjórar skulu vinna að því verkefni með evrópskum hópi eftirlitsaðila með rafmagni og gasi og veita 
hópnum og framkvæmdastjórninni allar nauðsynlegar upplýsingar í þessu skyni.  

1.5. Að öllu jöfnu skal reikna út umflutning raforku á klukkustund, með því að miða við það gildi sem er lægra fyrir 
annars vegar heildarmagn innflutnings raforku og hins vegar heildarmagn útflutnings raforku um samtengilínur milli 
flutningskerfa í aðildarríkjum.  

Við útreikning á umflutningi raforku skal lækka magn innflutnings og magn útflutnings á hverri samtengilínu milli 
flutningskerfa í aðildarríkjum þannig að hann verði í hlutfalli við þann hluta flutningsgetu sem úthlutað er með þeim 
hætti sem ekki er samrýmanlegur viðmiðunarreglunum um viðbrögð við kerfisöng sem settar eru fram í 2. lið 
viðaukans við reglugerð (EB) nr. 1228/2003.  

Þrátt fyrir ákvæði annars undirliðar þessa liðar, skal innflutningur og útflutningur raforku um samtengilínur við 
þriðju lönd, sem ákvæði liðar 7.1  gilda um, tekinn með í útreikning á umflutningi raforku.  

1.6. Að því er varðar þennan hluta viðaukans merkir nettóflæði raforku algildi mismunarins á milli heildarútflutnings 
raforku frá tilteknu flutningskerfi í aðildarríki til landa þar sem flutningskerfisstjórar taka þátt í 
jöfnunarfyrirkomulaginu og heildarinnflutnings raforku frá löndum þar sem flutningskerfisstjórar taka þátt í 
jöfnunarfyrirkomulaginu til sama flutningskerfis.  

 

 

(1) Stjtíð. ESB L 296, 14.11.2003, bls. 34. 
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Eftirfarandi breytingar skulu gerðar á útreikningi á nettóflæði að því er varðar aðila að jöfnunarfyrirkomulaginu sem 
eiga sameiginleg landamæri með a.m.k. einu þriðja landi sem ákvæði liðar 7.1 gilda um:   

1. ef heildarútflutningur raforku til landa þar sem flutningskerfisstjórarnir taka þátt í jöfnunarfyrirkomulaginu er 
meiri en heildarinnflutningur raforku frá löndum þar sem flutningskerfisstjórarnir taka þátt í 
jöfnunarfyrirkomulaginu, skal lækka nettóflæðið um hið lægra af eftirfarandi gildum:  

a) nettóflæði innflutnings frá þessum þriðju löndum eða  

b) nettóflæði útflutnings til landa þar sem flutningskerfisstjórinn tekur þátt í jöfnunarfyrirkomulaginu.  

2. Ef heildarinnflutningur raforku frá löndum þar sem flutningskerfisstjórarnir taka þátt í jöfnunarfyrirkomulaginu 
er meiri en heildarútflutningur raforku til landa þar sem flutningskerfisstjórarnir taka þátt í 
jöfnunarfyrirkomulaginu, skal minnka nettóflæðið um hið lægra af eftirfarandi gildum:  

a) nettóflæði útflutnings til þessara þriðju landa eða  

b) nettóflæði innflutnings frá löndum þar sem flutningskerfisstjórinn tekur þátt í jöfnunarfyrirkomulaginu.  

1.7. Að því er varðar þennan viðauka merkir álag heildarmagn raforku sem fer frá flutningskerfi í hverju aðildarríki til 
tengdra dreifikerfa, til neytenda sem tengdir eru flutningskerfinu og til raforkuframleiðenda til notkunar við 
framleiðslu raforku.  

2. Þátttaka í jöfnunarfyrirkomulaginu  

2.1. Hvert eftirlitsyfirvald skal tryggja að flutningskerfisstjórar á ábyrgðarsvæði þess taki þátt í jöfnunarfyrirkomulaginu 
og að engin viðbótargjöld fyrir hýsingu á raforkuflæði yfir landamæriséu falin í gjöldum sem flutningskerfisstjórar 
setja upp fyrir aðgang að netum.   

2.2. Flutningskerfisstjórar frá þriðju löndum, sem hafa gert samninga við Sambandið um að samþykkja og beita lögum 
Evrópusambandsins á sviði raforku, skulu hafa rétt til að taka þátt í  jöfnunarfyrirkomulaginu. 

Einkum skulu flutningskerfisstjórar, sem starfa á þeim yfirráðasvæðum, sem um getur í 9. gr. 
Orkusamfélagssáttmálans (1), hafa rétt til að taka þátt í jöfnunarfyrirkomulaginu.    

Hver flutningskerfisstjóri frá þriðja landi, sem tekur þátt í jöfnunarfyrirkomulaginu, skal fá sömu meðferð og 
flutningskerfisstjóri í aðildarríki.   

3. Marghliða samningar  

3.1. Flutningskerfisstjórum er heimilt að gera marghliða samninga, sem varða jöfnunargreiðslur fyrir hýsingu á 
raforkuflæði yfir landamæri, milli flutningskerfisstjóra sem taka þátt í jöfnunarfyrirkomulaginu og þeirra 
flutningskerfisstjóra frá þriðju löndum sem hafa ekki gert samninga við Sambandið um að samþykkja og beita 
lögum Evrópusambandsins á sviði raforku og sem, 16. desember 2009, undirrituðu valfrjálsan  samning 
flutningskerfisstjóra um jöfnunargreiðslur milli flutningskerfisstjóra.  

3.2. Í slíkum marghliða samingum skal stefnt að því að tryggja að flutningskerfisstjóri frá þriðja landi fái sömu meðferð 
og flutningskerfisstjóri í landi sem tekur þátt í jöfnunarfyrirkomulaginu.  

3.3. Ef nauðsyn krefur má í slíkum marghliða samningum mæla með viðeigandi leiðréttingu á heildarjöfnunargreiðslum 
til að gera grunnvirki aðgengileg til að hýsa raforkuflæði yfir landamæri í samræmi við 5. lið. Allar slíkar 
leiðréttingar skulu háðar samþykki framkvæmdastjórnarinnar.   

3.4. Flutningskerfisstjóri frá þriðja landi skal ekki fá hagstæðari meðferð en flutningskerfisstjórar sem taka þátt í 
jöfnunarfyrirkomulaginu.  

 

 
(1) Stjtíð. ESB L 198, 20.7.2006, bls. 18. 
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3.5. Alla slíka marghliða samninga skal leggja fyrir framkvæmdastjórnina sem gefur álit sitt á því hvort  
framhald á tilteknum marghliða samningi stuðli að tilkomu og starfsemi innri markaðarins á sviði raforku og 
viðskiptum yfir landamæri.  Álit framkvæmdastjórnarinnar skal einkum fjalla um:  

1. hvort samningurinn varði einungis jöfnunargreiðslur milli flutningskerfisstjóra vegna kostnaðar við hýsingu á 
raforkuflæði yfir landamæri.   

2. hvort kröfurnar í liðum 3.2 og 3.4 séu virtar.  

3.6. Við undirbúning álitsins, sem um getur í lið 3.5, skal framkvæmdastjórnin hafa samráð við öll aðildarríkin og taka 
sérstakt tillit til sjónarmiða þeirra aðildarríkja sem eiga sameiginleg landamæri með viðkomandi þriðja landi.  

4. Jöfnunargreiðslur vegna taps  

4.1. Aðgreina skal útreikninga á jöfnunargreiðslum vegna taps sem verður á  flutningskerfum í hverju aðildarríki vegna 
hýsingar á raforkuflæði yfir landamæri og útreikninga á jöfnunargreiðslum vegna kostnaðar sem til fellur við að gera 
grunnvirki aðgengileg til að hýsa raforkuflæði yfir landamæri.   

4.2. Tapið sem verður á flutningskerfum í hverju aðildarríki skal fundið með því að reikna út mismuninn:  

1. á því tapi sem varð í reynd á flutningskerfinu á viðkomandi tímabili og   

2. á áætluðu tapi sem hefði orðið á flutningskerfinu á viðkomandi tímabili ef enginn umflutningur raforku hefði átt 
sér stað.   

4.3. Flutningskerfisstjórarnir skulu bera ábyrgð á að framkvæma útreikninginn, sem um getur í lið 4.2, og skulu birta 
þennan útreikning og reikningsaðferðina á viðeigandi sniði.  Þessa útreikninga má gera út frá mati á mismunandi 
tímapunktum á viðkomandi tímabili.   

4.4. Virði tapsins á flutningskerfi í hverju aðildarríki sökum raforkuflæðis yfir landamæri skal reiknað út á sama grunni 
og eftirlitsyfirvaldið hefur samþykkt að því er varðar útreikninga á öllu tapi á  flutningskerfum í hverju aðildarríki. 
Evrópskur hópur eftirlitsaðila með rafmagni og gasi skal sannprófa viðmiðanirnar fyrir tap á landsvísu og gæta þess 
sérstaklega að tap sé metið á sanngjarnan hátt og án mismununar.  

Ef viðkomandi eftirlitsyfirvald hefur ekki samþykkt tiltekinn grunn fyrir útreikning tapsins, sem orðið hefur á 
tímabili sem jöfnunarfyrirkomulagið tekur til, skal virði tapsins, sem varðar jöfnunarfyrirkomulagið, byggt á mati 
sem allir flutningskerfisstjórar hafa tekið til athugunar.  

5. Jöfnunargreiðslur fyrir að bjóða fram grunnvirki fyrir raforkuflæði yfir landamæri  

5.1. Árlegri heildarfjárhæð jöfnunargreiðslna fyrir grunnvirki sem ná yfir landamæri, skal deila niður á  
flutningskerfisstjóra sem bera ábyrgð á  flutningskerfum í hverju aðildarríki, til að bæta þann kostnað sem til fellur 
við að gera grunnvirki aðgengileg til að hýsa raforkuflæði yfir landamæri.  

5.2. Árlegri heildarfjárhæð jöfnunargreiðslna fyrir grunnvirki sem ná yfir landamæri skal deila niður á 
flutningskerfisstjóra, sem bera ábyrgð á flutningskerfum í hverju aðildarríki, þannig að hún verði í hlutfalli við:    

1. umflutningsstuðul, sem vísar til hlutfalls umflutnings á viðkomandi flutningskerfi í hverju aðildarríki af 
heildarumflutningi á öllum flutningskerfum í aðildarríkjunum,  

2. álagsstuðul, sem vísar til kvaðrats umflutnings raforku í hlutfalli við álag, að viðbættum umflutningi á því 
flutningskerfi í hverju aðildarríki sem hlutfall af kvaðrati umflutnings raforku í hlutfalli við álag, að viðbættum 
umflutningi á öllum flutningskerfum í hverju aðildarríki.  

Umflutningsstuðullinn skal vega  75% og álagsstuðullinn 25%.         

5.3. Árleg heildarfjárhæð jöfnunargreiðslna fyrir grunnvirki sem ná yfir landamæri skal vera 100 000 000 evrur.  
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6. Framlög í jöfnunarsjóðinn  

6.1. Framlög flutningskerfisstjóranna til jöfnunarsjóðsins skulu vera í sama hlutfalli og algildi nettóflæðis inn á og út af 
flutningskerfum þeirra í hverju aðildarríki og hluti af summunni af algildi nettóflæðis inn á og út af öllum 
flutningskerfum í hverju aðildarríki.  

7. Afnotagjald af flutningskerfum fyrir innflutning raforku frá þriðju löndum og útflutning hennar til þriðju 
landa   

7.1. Greiða skal afnotagjald af flutningskerfum fyrir allan reglubundinn innflutning raforku frá þriðju löndum og 
útflutning hennar til þriðju landa:  

1. þegar það land hefur ekki gert samning við Sambandið um að samþykkja og beita lögum Evrópusambandsins á 
sviði raforku eða  

2. þegar flutningskerfisstjórinn, sem ber ábyrgð á kerfinu þaðan sem raforka er flutt inn eða þangað sem raforka er 
flutt til, hefur ekki gert marghliða samning sem um getur í 3. lið.   

Gjaldið skal gefið upp í evrum á megavattstund. 

7.2. Hver þátttakandi í jöfnunarfyrirkomulaginu skal leggja afnotagjaldið af flutningskerfum á reglubundinn innflutning 
og útflutning raforku á milli flutningskerfis í hverju aðildarríki og flutningskerfis þriðja landsins.   

7.3. Flutningskerfisstjórar skulu reikna út afnotagjald hvers árs af flutningskerfinu fyrir fram.  Það skal samsvara áætluðu 
framlagi á megavattstund sem flutningskerfisstjórar frá þátttökulandi myndu greiða í jöfnunarsjóðinn á grundvelli 
áætlunar um raforkuflæði yfir landamæri fyrir viðkomandi ár.    

B-HLUTI 

VIÐMIÐUNARREGLUR UM SAMEIGINLEGA NÁLGUN VIÐ REGLUSETNINGU UM GJALDTÖKU FYRIR 
FLUTNING 

1. Gjöld fyrir flutning  sem framleiðendur greiða að meðaltali á ári í hverju aðildarríki skulu vera innan þeirra marka sem 
sett eru fram í 3. lið.     

2. Gjöld fyrir flutning sem framleiðendur greiða að meðaltala á ári samsvara heildargjöldum fyrir flutning sem 
framleiðendur greiða á ári, deilt með mældu heildarmagni orku sem framleiðendur setja á ári inn á flutningskerfi 
aðildarríkis.  

Að því er varðar útreikning, sem settur er fram í 3. lið, skal eftirfarandi undanskilið í gjöldum fyrir flutning:  

1. gjöld sem framleiðendur greiða fyrir efnislegar eignir sem tenging við kerfið eða uppfærsla á tengingunni  útheimtir,    

2. gjöld sem framleiðendur greiða fyrir stoðþjónustu,  

3. sérstök gjöld sem framleiðendur greiða fyrir tap á kerfinu.  

3. Gjöld fyrir flutning, sem framleiðendur greiða að meðaltali á ári, skulu vera á bilinu 0 til 0,5 evrur á megavattstund, 
nema í Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi, Rúmeníu, Írlandi, Stóra-Bretlandi og Norður-Írlandi.  

Gjöld fyrir flutning, sem framleiðendur í Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi greiða að meðaltali á ári, skulu vera á bilinu 0 
til 1,2 evrur á megavattstund.  

Gjöld fyrir fyrir flutning, sem framleiðendur á Írlandi, Stóra-Bretlandi og Norður-Írlandi greiða að meðaltali á ári, skulu 
vera á bilinu 0 til 2,5 evrur á megavattstund og í Rúmeníu á bilinu 0 til 2,0 evrur á megavattstund.  

 

 
 


