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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 

frá 16. maí 2011 

um niðurfellingu ákvörðunar 2003/796/EB um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila með rafmagni og gasi (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 

HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti 

Evrópusambandsins, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2003/796/EB (1) var komið á fót evrópskum hópi 

eftirlitsaðila með rafmagni og gasi til að auðvelda 

samráð, samræmingu og samstarf milli eftirlitsstofnana 

í aðildarríkjunum og milli þessara stofnana og 

framkvæmdastjórnarinnar í þeim tilgangi að styrkja 

innri markaðinn og tryggja samræmda beitingu í öllum 

aðildarríkjunum á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2003/54/EB frá 26. júní 2003 um sameiginlegar reglur 

um innri markaðinn fyrir raforku (2), tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2003/55/EB frá 26. júní 

2003 um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir 

jarðgas (3) og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1228/2003 frá 26. júní 2003 um skilyrði fyrir 

aðgangi að neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri (4). 

2) Til að efla samstarf milli landsbundinna eftirlitsstofnana 

og stuðla frekar að skilvirkri starfsemi innri markaða 

fyrir raforku og jarðgas var Samstarfsstofnun 

eftirlitsaðila á orkumarkaði komið á fót samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

713/2009 (5). 

3) Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði skapar 

umgjörð fyrir samstarf landsbundinna eftirlitsyfirvalda 

  
(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 129, 17.5.2011, bls. 14. 

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 L 296, 14.11.2003, bls. 34. 
(2) Stjtíð. ESB L 176, 15.7.2003, bls. 37. 
(3) Stjtíð. ESB L 176, 15.7.2003, bls. 57. 
(4) Stjtíð. ESB L 176, 15.7.2003, bls. 1. 
(5) Stjtíð. ESB L 211, 14.8.2009, bls. 1. 

og gerir þeim kleift að annast sambærileg verkefni og 

þau sem evrópskur hópur eftirlitsaðila með rafmagni og 

gasi hefur nú með höndum.  

Þar eð Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði 

mun halda áfram starfi evrópsks hóps eftirlitsaðila með 

rafmagni og gasi innan ramma skilvirkari 

stjórnunarhátta er því rétt að fella úr gildi ákvörðun 

2003/796/EB. 

4) Til að tryggja að evrópskur hópur eftirlitsaðila með 

rafmagni og gasi geti lokið ýmsum yfirstandandi 

verkefnum sínum ber ekki leysa hann upp fyrr en 1. júlí 

2011 til þess að tryggja megi snurðulaus umskipti yfir í 

Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvörðun 2003/796/EB er felld úr gildi. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 

birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. júlí 2011. 

Gjört í Brussel 16. maí 2011. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 José Manuel BARROSO 

 forseti. 

_____ 
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