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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	forordning	(EF)	nr.	1228/2003	av	26.	juni	
2003	om	vilkår	for	 tilgang	 til	nett	 for	utveksling	av	elektrisk	
kraft	over	landegrensene(1),	særlig	artikkel	8	nr.	4,	og	

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 forordning	 (EF)	 nr.	 1228/2003	 er	 det	 fastsatt	
retningslinjer	 for	 forvaltning	og	 tildeling	av	 tilgjengelig	
overføringskapasitet	 i	 forbindelsesledninger	 mellom	
nasjonale	nett.

2)	 I	 disse	 retningslinjene	 for	 grensekryssende	
utvekslingskapasitet	 for	 elektrisk	 kraft	 bør	 det	
innføres	 effektive	 metoder	 for	 håndtering	 av	
kapasitetsbegrensninger	 for	 å	 sikre	 effektiv	 tilgang	 til	
overføringsnett	for	transaksjoner	over	landegrensene.

3)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 beslutning	 er	 i	 samsvar	 med	
uttalelse	fra	komiteen	nevnt	i	artikkel	13	nr.	2	i	forordning	
(EF)	nr.	1228/2003	—

TRUFFET	DENNE	BESLUTNING:

Artikkel 1

Vedlegget	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 1228/2003	 erstattes	 med	
teksten	i	vedlegget	til	denne	beslutning.

Artikkel 2

Denne	 beslutning	 trer	 i	 kraft	 den	 20.	 dag	 etter	 at	 den	 er	
kunngjort	i	Den europeiske unions tidende.

Utferdiget	i	Brussel,	9.	november	2006.

 For Kommisjonen

	 Andris	PIEBALGS

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av 9. november 2006

om endring av vedlegget til forordning (EF) nr. 1228/2003 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av  
elektrisk kraft over landegrensene(*)

(2006/770/EF)

 2012/EØS/35/23

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	312	av	11.11.2006,	 s.	59,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 28/2008	 av	 14.	 mars	 2008	
om	endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	IV	(Energi),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	12

(1)	 EUT	176	av	15.7.2003,	s.	1.
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VEDLEGG

Retningslinjer for forvaltning og tildeling av tilgjengelig overføringskapasitet i forbindelsesledninger mellom 
nasjonale nett

1.	 Alminnelige bestemmelser 

1.1.		 Systemansvarlige	nettselskaper	skal	bestrebe	seg	på	å	godta	alle	kommersielle	transaksjoner,	herunder	slike	som	
innebærer	handel	over	landegrensene.

1.2.		 Dersom	det	ikke	foreligger	noen	kapasitetsbegrensning,	skal	tilgangen	til	forbindelsesledningen	ikke	begrenses.	
Der	 det	 vanligvis	 ikke	 foreligger	 kapasitetsbegrensninger,	 er	 det	 ikke	 nødvendig	 med	 en	 fast	 alminnelig	
framgangsmåte	for	tildeling	av	tilgang	til	en	grensekryssende	overføringstjeneste.

1.3.		 Dersom	planlagte	 kommersielle	 transaksjoner	 ikke	 er	 forenlige	med	 sikker	 nettdrift,	 skal	 de	 systemansvarlige	
nettselskapene	redusere	kapasitetsbegrensningene	i	samsvar	med	kravene	til	driftssikkerhet	i	nettet,	og	samtidig	
bestrebe	 seg	 på	 å	 sikre	 at	 alle	 tilknyttede	 kostnader	 holdes	 på	 et	 kostnadseffektivt	 nivå.	 Omfordeling	 eller	
motkjøp	skal	anvendes	bare	dersom	lavkostnadstiltak	ikke	kan	treffes.

1.4.		 Dersom	det	 oppstår	 strukturelle	 kapasitetsbegrensninger,	 skal	 de	 systemansvarlige	 nettselskapene	 umiddelbart	
anvende	 egnede	 regler	 og	 ordninger	 for	 håndtering	 av	 kapasitetsbegrensninger	 som	 er	 definert	 og	 avtalt	 på	
forhånd.	Metodene	for	håndtering	av	kapasitetsbegrensningene	skal	sikre	at	de	fysiske	strømmene	av	elektrisk	
kraft	i	forbindelse	med	all	tildelt	overføringskapasitet	er	i	samsvar	med	standardene	for	nettsikkerhet.

1.5.		 Metodene	 som	 fastsettes	 for	 håndtering	 av	 kapasitetsbegrensninger,	 skal	 gi	 effektive	 økonomiske	 signaler	 til	
markedsdeltakere	og	systemansvarlige	nettselskaper,	fremme	konkurranse	og	være	egnet	for	regional	anvendelse	
og	anvendelse	i	hele	Fellesskapet.

1.6.		 Ved	håndtering	av	kapasitetsbegrensninger	skal	det	ikke	gjøres	noen	forskjell	på	grunnlag	av	transaksjoner.	En	
særskilt	anmodning	om	overføringstjeneste	skal	avslås	bare	dersom	alle	vilkårene	nedenfor	er	oppfylt:

a)	 de	 økte	 fysiske	 strømmene	 av	 elektrisk	 kraft	 som	 følger	 av	 at	 denne	 anmodningen	 godtas,	 innebærer	 at	
driftssikkerheten	i	kraftsystemet	ikke	lenger	kan	garanteres,	og

b)	 den	 pengeverdien	 som	 er	 knyttet	 til	 denne	 anmodningen	 som	 ledd	 i	 framgangsmåten	 for	 håndtering	 av	
kapasitetsbegrensninger,	er	 lavere	enn	alle	andre	anmodninger	som	etter	planen	vil	bli	godtatt	 for	samme	
tjeneste	og	på	samme	vilkår.

1.7.		 Ved	 fastsettelse	 av	 de	 egnede	 nettområdene	 som	 håndteringen	 av	 kapasitetsbegrensninger	 skal	 anvendes	 i	
og	 mellom,	 skal	 systemansvarlige	 nettselskaper	 følge	 prinsippene	 om	 kostnadseffektivitet	 og	 færrest	 mulig	
negative	 virkninger	 på	 det	 indre	 marked	 for	 elektrisk	 kraft.	 De	 systemansvarlige	 nettselskapene	 kan	 ikke	
begrense	 utvekslingskapasitet	 for	 å	 løse	 problemer	 med	 kapasitetsbegrensninger	 i	 sitt	 eget	 kontrollområde,	
unntatt	 av	 ovennevnte	 grunner	 og	 av	 hensyn	 til	 driftssikkerheten(2).	 Dersom	 en	 slik	 situasjon	 oppstår,	 skal	
de	 systemansvarlige	nettselskapene	beskrive	den	og	 framlegge	den	på	 en	 åpen	måte	 for	 alle	brukere.	En	 slik	
situasjon	kan	godtas	bare	inntil	en	langsiktig	løsning	er	funnet.	De	systemansvarlige	nettselskapene	skal	beskrive	
og	på	en	åpen	måte	framlegge	for	alle	brukere	de	metodene	og	prosjektene	som	skal	ligge	til	grunn	for	å	oppnå	
den	langsiktige	løsningen.

1.8.		 Når	nettet	balanseres	 innenfor	kontrollområdet	gjennom	driftstiltak	 i	nettet	og	gjennom	omfordeling,	 skal	det	
systemansvarlige	nettselskapet	ta	hensyn	til	disse	tiltakenes	innvirkning	på	tilstøtende	kontrollområder.

1.9.		 Senest	 1.	 januar	 2008	 skal	 det	 på	 en	 samordnet	 måte	 og	 under	 sikre	 driftsforhold	 fastsettes	 ordninger	 for	
håndtering	av	kapasitetsbegrensninger	på	forbindelsesledninger	flere	ganger	om	dagen	(intradag-håndtering),	for	
å	oppnå	de	beste	muligheter	for	handel	og	sikre	balansering	over	landegrensene.

1.10.		De	 nasjonale	 reguleringsmyndighetene	 skal	 regelmessig	 vurdere	 metodene	 for	 håndtering	 av	
kapasitetsbegrensninger,	og	særlig	legge	vekt	på	at	prinsippene	og	reglene	fastsatt	i	denne	forordning	og	disse	
retningslinjer	samt	de	vilkårene	som	reguleringsmyndighetene	selv	har	fastsatt	i	henhold	til	disse	prinsippene	og	
reglene,	overholdes.	En	slik	vurdering	skal	omfatte	samråd	med	alle	markedsdeltakere	og	særlige	undersøkelser.

(2)	 Med	driftssikkerhet	menes	«at	overføringssystemet	ligger	innenfor	avtalte	sikkerhetsgrenser».
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2.	 Metoder for håndtering av kapasitetsbegrensninger

2.1.		 Metodene	for	håndtering	av	kapasitetsbegrensninger	skal	være	markedsbaserte	for	å	fremme	en	effektiv	handel	
over	 landegrensene.	Med	 sikte	på	dette	 skal	 kapasiteten	 tildeles	bare	ved	hjelp	 av	 eksplisitte	 (kapasitet)	 eller	
implisitte	(kapasitet	og	energi)	auksjoner.	Begge	metodene	kan	anvendes	samtidig	på	samme	forbindelsesledning.	
For	handel	flere	ganger	om	dagen	kan	kontinuerlig	handel	anvendes.

2.2.		 Avhengig	av	konkurransevilkårene	kan	det	være	nødvendig	at	ordningene	for	håndtering	av	kapasitetsbegrensninger	
muliggjør	både	langsiktig	og	kortsiktig	tildeling	av	overføringskapasitet.

2.3.		 Ved	 hver	 framgangsmåte	 for	 kapasitetstildeling	 skal	 det	 tildeles	 en	 bestemt	 del	 av	 den	 tilgjengelige	
utvekslingskapasiteten	pluss	eventuell	gjenværende	kapasitet	som	ikke	er	tildelt	tidligere,	og	eventuell	kapasitet	
fristilt	fra	kapasitetsinnehavere	fra	tidligere	tildelinger.	

2.4.		 For	 å	 fremme	 en	 effektiv	 konkurranse	 skal	 systemansvarlige	 nettselskaper	 øke	 graden	 av	 fast	 kapasitet	mest	
mulig,	 idet	det	 tas	hensyn	 til	de	berørte	 systemansvarlige	nettselskapenes	og	markedsdeltakernes	 forpliktelser	
og	rettigheter.	En	rimelig	del	av	kapasiteten	kan	tilbys	markedet	med	en	lavere	fasthetsgrad,	men	de	nøyaktige	
vilkårene	 for	 overføring	 på	 grensekryssende	 forbindelsesledninger	 skal	 til	 enhver	 tid	 være	 tilgjengelige	 for	
markedsdeltakerne.

2.5.		 Tildelinger	av	kapasitetsrettigheter	på	lang	og	mellomlang	sikt	skal	gi	rett	til	bruk	av	fast	overføringskapasitet.	
På	spesifiseringstidspunktet	skal	de	omfattes	av	prinsippet	om	at	uutnyttet	kapasitet	går	tapt	og	prinsippet	om	at	
uutnyttet	kapasitet	må	selges.

2.6.		 Systemansvarlige	nettselskaper	skal	definere	en	egnet	struktur	for	tildeling	av	kapasitet	mellom	ulike	tidsrammer.	
Dette	kan	omfatte	en	mulighet	til	å	reservere	en	minste	prosentdel	av	utvekslingskapasiteten	for	tildeling	én	eller	
flere	ganger	om	dagen.	Denne	tildelingsstrukturen	skal	gjennomgås	av	de	respektive	reguleringsmyndigheter.	Når	
de	systemansvarlige	nettselskapene	utarbeider	sine	forslag,	skal	de	ta	hensyn	til	

a)	 markedenes	kjennetegn,

b)	 driftsvilkårene,	f.eks.	virkningene	av	å	nettoberegne	fast	angitte	planer,

c)	 harmoniseringsnivået	for	prosentsatsene	og	tidsrammene	som	er	vedtatt	for	de	ulike	foreliggende	ordningene	
for	kapasitetstildeling.

2.7.		 Kapasitetstildelingen	 kan	 ikke	 innebære	 forskjellsbehandling	 av	 markedsdeltakere	 som	 ønsker	 å	 bruke	 sine	
rettigheter	til	å	anvende	tosidige	forsyningskontrakter	eller	gi	bud	på	kraftbørser.	De	høyeste	budene	innenfor	en	
gitt	tidsramme	skal	få	tilslaget,	uansett	om	de	er	implisitte	eller	eksplisitte.

2.8.		 I	 regioner	 der	 finansielle	 terminmarkeder	 for	 kraft	 er	 velutviklede	 og	 har	 vist	 seg	 å	 være	 effektive,	 kan	 all	
utvekslingskapasitet	tildeles	gjennom	implisitt	auksjon.

2.9.		 Bortsett	fra	for	nye	forbindelsesledninger	som	omfattes	av	et	unntak	i	henhold	til	forordningens	artikkel	7,	skal	
det	ikke	være	tillatt	å	fastsette	minstepriser	innenfor	rammen	av	kapasitetstildelingsmetodene.

2.10.		I	 prinsippet	 skal	 alle	 potensielle	 markedsdeltakere	 kunne	 delta	 i	 tildelingsprosessen	 uten	 begrensninger.	
For	 å	 unngå	 å	 skape	 eller	 forverre	 problemer	 i	 forbindelse	 med	 en	 markedsdeltakers	 mulige	 utnyttelse	 av	
en	 dominerende	 stilling,	 kan	 den	 relevante	 regulerings-	 og/eller	 konkurransemyndighet,	 dersom	 det	 er	
hensiktsmessig,	innføre	allmenne	begrensninger	eller	begrensninger	for	et	enkelt	selskap	som	følge	av	at	det	har	
en	dominerende	stilling	på	markedet.

2.11.		Markedsdeltakere	 skal	 på	 en	 forpliktende	måte	 spesifisere	 sin	 bruk	 av	 kapasitet	 overfor	 de	 systemansvarlige	
nettselskapene	 innen	 en	 fastsatt	 frist	 for	 hver	 tidsramme.	 Fristen	 skal	 fastsettes	 på	 en	 slik	 måte	 at	 de	
systemansvarlige	 nettselskapene	 kan	 anvende	 uutnyttet	 kapasitet	 til	 omfordeling	 innenfor	 neste	 relevante	
tidsramme	–	herunder	transaksjoner	flere	ganger	om	dagen.

2.12.		Kapasiteten	skal	kunne	omsettes	fritt	på	et	sekundært	grunnlag,	forutsatt	at	det	systemansvarlige	nettselskapet	
er	 underrettet	 i	 tilstrekkelig	 god	 tid.	 Dersom	 et	 systemansvarlig	 nettselskap	 avviser	 en	 sekundærhandel	
(transaksjon),	 skal	 dette	 på	 en	 tydelig	 og	 åpen	 måte	 meddeles	 og	 forklares	 for	 alle	 markedsdeltakerne	 av	
vedkommende	systemansvarlige	nettselskap,	og	reguleringsmyndigheten	skal	underrettes.
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2.13.		De	finansielle	følgene	av	at	forpliktelsene	knyttet	til	kapasitetstildeling	ikke	oppfylles,	skal	bæres	av	dem	som	
er	ansvarlige	for	unnlatelsen.	Dersom	markedsdeltakere	 ikke	bruker	den	kapasiteten	de	har	påtatt	seg	å	bruke	
eller,	 når	 det	 gjelder	 kapasitet	 som	 er	 auksjonert	 bort	 eksplisitt,	 unnlater	 å	 handle	 på	 et	 sekundært	 grunnlag	
eller	tilbakeføre	kapasiteten	i	god	tid,	skal	de	miste	retten	til	slik	kapasitet	og	betale	en	avgift	som	gjenspeiler	
kostnadene.	 Alle	 avgifter	 som	 gjenspeiler	 kostnadene	 for	 uutnyttet	 kapasitet,	 skal	 være	 begrunnet	 og	 stå	 i	
et	 rimelig	 forhold	 til	 kostnadene.	 Tilsvarende	 skal	 et	 systemansvarlig	 nettselskap	 som	 ikke	 oppfyller	 sine	
forpliktelser,	ha	plikt	til	å	yte	markedsdeltakeren	erstatning	for	tapet	av	kapasitetsrettigheter.	For	dette	formål	skal	
det	ikke	tas	hensyn	til	driftstap	som	følge	av	dette.	De	viktigste	begrepene	og	metodene	for	å	fastslå	ansvar	ved	
manglende	oppfyllelse	av	forpliktelser,	skal	fastsettes	på	forhånd	med	hensyn	til	de	finansielle	følgene,	og	skal	
gjennomgås	av	den	eller	de	relevante	nasjonale	reguleringsmyndighetene.

3.	 Samordning

3.1.		 Kapasitetstildelingen	på	en	forbindelsesledning	skal	samordnes	og	gjennomføres	ved	at	de	berørte	systemansvarlige	
nettselskapene	 anvender	 felles	 framgangsmåter	 for	 tildeling.	 I	 tilfeller	 der	 det	 forventes	 at	 handel	mellom	 to	
stater	(systemansvarlige	nettselskaper)	vil	ha	betydelig	innvirkning	på	vilkårene	for	de	fysiske	strømmene	i	en	
tredjestat	 (systemansvarlig	 nettselskap),	 skal	 metodene	 for	 håndtering	 av	 kapasitetsbegrensninger	 samordnes	
mellom	alle	de	systemansvarlige	nettselskapene	som	berøres,	gjennom	en	felles	framgangsmåte	for	håndtering	
av	kapasitetsbegrensninger.	Nasjonale	reguleringsmyndigheter	og	systemansvarlige	nettselskaper	skal	sikre	at	det	
ikke	ensidig	utformes	framgangsmåter	for	håndtering	av	kapasitetsbegrensninger	som	har	betydelig	innvirkning	
på	fysiske	kraftstrømmer	i	andre	nett.

3.2.		 Senest	1.	 januar	2007	skal	det	anvendes	en	felles	samordnet	metode	for	håndtering	av	kapasitetsbegrensninger	
og	en	felles	samordnet	framgangsmåte	for	tildeling	av	kapasitet	til	markedet	minst	hvert	år,	hver	måned	og	for	
påfølgende	dag	mellom	stater	i	følgende	regioner:

a)	 Nord-Europa	(dvs.	Danmark,	Sverige,	Finland,	Tyskland	og	Polen),

b)	 Nordvest-Europa	(dvs.	Benelux,	Tyskland	og	Frankrike),

c)	 Italia	(dvs.	Italia,	Frankrike,	Tyskland,	Østerrike,	Slovenia	og	Hellas),

d)	 Det	sentrale	Øst-Europa	(dvs.	Tyskland,	Polen,	Tsjekkia,	Slovakia,	Ungarn,	Østerrike	og	Slovenia),

e)	 Sørvest-Europa	(dvs.	Spania,	Portugal	og	Frankrike),

f)	 Det	forente	kongerike,	Irland	og	Frankrike,

g)	 De	baltiske	statene	(dvs.	Estland,	Latvia	og	Litauen).

For	en	forbindelsesledning	som	berører	stater	som	tilhører	flere	enn	én	region,	kan	den	metoden	for	
håndtering	av	kapasitetsbegrensninger	som	anvendes,	være	annerledes	for	å	sikre	at	den	er	forenlig	
med	metodene	som	anvendes	i	de	andre	regionene	som	disse	statene	tilhører.	I	dette	tilfellet	skal	de	
relevante	systemansvarlige	nettselskapene	foreslå	den	metoden	som	skal	gjennomgås	av	de	relevante	
reguleringsmyndighetene.

3.3.		 Regionene	nevnt	i	2.8	kan	tildele	all	utvekslingskapasitet	gjennom	tildeling	for	påfølgende	dag.

3.4.		 Det	skal	fastsettes	forenlige	framgangsmåter	for	håndtering	av	kapasitetsbegrensninger	i	alle	disse	sju	regionene	
med	sikte	på	å	skape	et	virkelig	integrert	indre	europeisk	marked	for	elektrisk	kraft.	Markedsdeltakerne	skal	ikke	
stå	overfor	uforenlige	regionale	systemer.

3.5.		 Med	sikte	på	å	fremme	rettferdig	og	effektiv	konkurranse	og	handel	over	landegrensene,	skal	samordningen	mellom	
de	systemansvarlige	nettselskapene	i	regionene	nevnt	i	3.2	ovenfor	omfatte	alle	trinn	fra	kapasitetsberegning	og	
optimering	av	kapasitetstildelingen,	til	sikker	drift	av	nettet,	med	klar	ansvarsfordeling.	Denne	samordningen	skal	
særlig	omfatte	

a)	 bruk	 av	 en	 felles	 overføringsmodell	 som	 på	 en	 effektiv	 måte	 håndterer	 innbyrdes	 avhengig	 fysisk	
parallellflyt,	og	som	tar	hensyn	til	avvik	mellom	fysiske	og	kommersielle	strømmer,	

b)	 tildeling	og	spesifisering	av	kapasitet	for	å	håndtere	innbyrdes	avhengig	fysisk	parallellflyt	på	en	effektiv	
måte,
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c)	 identiske	forpliktelser	for	kapasitetsinnehavere	til	å	gi	opplysninger	om	planlagt	bruk	av	kapasiteten,	dvs.	
spesifisering	av	kapasitet	(til	eksplisitte	auksjoner),

d)	 identiske	tidsrammer	og	stengetider,

e)	 identisk	struktur	for	tildeling	av	kapasitet	mellom	ulike	tidsrammer	(f.eks.	én	dag,	tre	timer,	én	uke	osv.)	og	
med	hensyn	til	solgte	kapasitetsenheter	(kraftmengde	i	MW,	MWh	osv.),

f)	 enhetlig	ramme	for	kontrakter	med	markedsdeltakerne,

g)	 kontroll	 av	 at	 strømmene	 oppfyller	 sikkerhetskravene	 til	 nettet	 med	 hensyn	 til	 driftsplanlegging	 og	
sanntidsdrift,

h)	 regnskapsføring	av	og	oppgjør	for	tiltak	for	håndtering	av	kapasitetsbegrensninger.

3.6.		 Samordningen	 skal	 også	 omfatte	 utvekslingen	 av	 opplysninger	 mellom	 systemansvarlige	 nettselskaper.	
Informasjonsutvekslingens	art,	tidspunktene	for	den	og	hyppigheten	av	den	skal	være	forenlig	med	virksomheten	
i	 3.5	og	med	kraftmarkedenes	virkemåte.	Denne	 informasjonsutvekslingen	 skal	 særlig	gjøre	det	mulig	 for	 de	
systemansvarlige	 nettselskapene	 å	 utarbeide	 best	mulige	 prognoser	 for	 situasjonen	 i	 hele	 nettet	 for	 å	 vurdere	
strømmene	i	sine	nett	og	den	tilgjengelige	utvekslingskapasiteten.	Et	systemansvarlig	nettselskap	som	samler	inn	
opplysninger	på	vegne	av	andre	systemansvarlige	nettselskaper,	skal	sende	resultatene	av	datainnsamlingen	til	de	
deltakende	systemansvarlige	nettselskapene.

4.	 Tidsplan for markedstransaksjoner

4.1.		 Tildelingen	av	den	 tilgjengelige	overføringskapasiteten	skal	skje	 i	 tilstrekkelig	god	tid.	Før	hver	 tildeling	skal	
de	berørte	systemansvarlige	nettselskapene	i	fellesskap	offentliggjøre	den	kapasiteten	som	skal	tildeles,	idet	det,	
der	det	er	relevant,	tas	hensyn	til	kapasiteten	som	er	fristilt	fra	eventuelle	faste	overføringsrettigheter	og,	der	det	
er	relevant,	tilknyttede	nettoberegnede	spesifiseringer,	sammen	med	eventuelle	tidsrom	da	kapasiteten	vil	være	
redusert	eller	ikke	tilgjengelig	(f.eks.	på	grunn	av	vedlikehold).

4.2.		 Idet	 det	 tas	 fullt	 hensyn	 til	 nettsikkerheten,	 skal	 spesifiseringen	 av	 overføringsrettigheter	 skje	 i	 tilstrekkelig	
god	 tid,	 før	påfølgende	dags	 transaksjoner	 i	alle	de	 relevante	organiserte	markedene	og	 før	offentliggjøringen	
av	 den	 kapasiteten	 som	 skal	 tildeles	 under	 tildelingsordningen	 for	 påfølgende	 dag	 eller	 den	 intradaglige	
tildelingsordningen.	Spesifiseringene	av	overføringsrettigheter	 i	motsatt	 retning	skal	nettoberegnes	 for	å	gjøre	
effektiv	bruk	av	forbindelsesledningen.

4.3.		 Suksessive	intradaglige	tildelinger	av	tilgjengelig	overføringskapasitet	for	dag	D	skal	skje	på	dag	D-1	og	D,	etter	
at	de	angitte	eller	faktiske	produksjonsplanene	for	påfølgende	dag	er	utarbeidet.

4.4.		 Når	de	systemansvarlige	nettselskapene	forbereder	nettdriften	for	påfølgende	dag,	skal	de	utveksle	opplysninger	
med	 tilstøtende	 systemansvarlige	 nettselskaper	 bl.a.	 om	 sine	 prognoser	 for	 nettopologi,	 tilgjengelighet	 og	
produksjonsplaner	for	produksjonsenheter	og	om	lastflyt	for	å	utnytte	hele	nettet	best	mulig	gjennom	driftstiltak	
i	samsvar	med	reglene	for	sikker	nettdrift.

5.	 Åpenhet

5.1.		 Systemansvarlige	nettselskaper	skal	offentliggjøre	alle	relevante	opplysninger	om	nettilgjengelighet,	nettilgang	
og	nettbruk,	herunder	en	rapport	om	hvor	og	hvorfor	kapasitetsbegrensninger	oppstår,	metodene	som	anvendes	
for	å	håndtere	kapasitetsbegrensningene	og	planene	for	den	framtidige	håndteringen.	

5.2.		 Systemansvarlige	 nettselskaper	 skal	 offentliggjøre	 en	 allmenn	 beskrivelse	 av	 den	 metoden	 for	 håndtering	 av	
kapasitetsbegrensninger	 som	 anvendes	 under	 ulike	 omstendigheter	 for	 å	 øke	 den	 tilgjengelige	 kapasiteten	
for	 markedet	 mest	 mulig,	 og	 en	 allmenn	 modell	 for	 beregning	 av	 utvekslingskapasiteten	 for	 de	 ulike	
tidsrammene,	 på	 grunnlag	 av	 de	 elektriske	 og	 fysiske	 forholdene	 i	 nettet.	 Beskrivelsen	 skal	 gjennomgås	 av	
reguleringsmyndighetene	i	de	berørte	medlemsstater.



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	35/378 21.6.2012

5.3.		 Framgangsmåtene	 som	 anvendes	 for	 håndtering	 av	 kapasitetsbegrensninger	 og	 kapasitetstildeling,	 fristene	
og	 framgangsmåtene	 for	 å	 søke	 om	 kapasitet,	 en	 beskrivelse	 av	 de	 tilbudte	 produktene	 og	 forpliktelsene	 og	
rettighetene	 til	både	de	systemansvarlige	nettselskapene	og	den	part	som	tildeles	kapasiteten,	herunder	ansvar	
dersom	 forpliktelser	 ikke	 oppfylles,	 skal	 beskrives	 i	 detalj	 og	 gjøres	 tilgjengelige	 på	 en	 åpen	 måte	 for	 alle	
potensielle	nettbrukere	av	de	systemansvarlige	nettselskapene.

5.4.		 Sikkerhetsstandardene	for	drift	og	planlegging	skal	utgjøre	en	integrert	del	av	opplysningene	som	systemansvarlige	
nettselskaper	offentliggjør	i	et	åpent	og	offentlig	dokument.	Dette	dokumentet	skal	også	gjennomgås	av	nasjonale	
reguleringsmyndigheter.

5.5.		 Systemansvarlige	nettselskaper	skal	offentliggjøre	alle	relevante	opplysninger	om	handel	over	landegrensene	på	
grunnlag	av	den	best	mulige	prognosen.	For	å	oppfylle	denne	forpliktelsen	skal	de	berørte	markedsdeltakerne	gi	
de	systemansvarlige	nettselskapene	alle	relevante	opplysninger.	Måten	disse	opplysningene	offentliggjøres	på,	
skal	gjennomgås	av	reguleringsmyndighetene.	Systemansvarlige	nettselskaper	skal	minst	offentliggjøre

a)	 årlig:	opplysninger	om	den	langsiktige	utviklingen	av	overføringsinfrastrukturen	og	dens	innvirkning	på	den	
grensekryssende	overføringskapasiteten.

b)	 månedlig:	måneds-	 og	 årsprognoser	 for	 overføringskapasiteten	 som	 er	 tilgjengelig	 for	markedet,	 idet	 det	
tas	 hensyn	 til	 alle	 relevante	 opplysninger	 som	er	 tilgjengelige	 for	 det	 systemansvarlige	 nettselskapet	 ved	
beregningen	 av	 prognosen	 (f.eks.	 sommer-	 og	 vintersesongenes	 innvirkning	 på	 kapasiteten	 i	 ledningene,	
vedlikehold	av	nettet,	tilgjengelighet	av	produksjonsenheter	osv.),

c)	 ukentlig:	ukesprognoser	for	overføringskapasiteten	som	er	tilgjengelig	for	markedet,	idet	det	tas	hensyn	til	
alle	relevante	opplysninger	som	er	tilgjengelige	for	det	systemansvarlige	nettselskapet	ved	beregningen	av	
prognosen,	f.eks.	værmelding,	planlagt	vedlikehold	av	nettet,	tilgjengelighet	av	produksjonsenheter	osv.),

d)	 daglig:	den	overføringskapasiteten	som	er	 tilgjengelig	 for	markedet	 for	påfølgende	dag	og	 intradaglig	 for	
hver	 tidsenhet	 i	markedet,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 alle	 nettoberegnede	 spesifiseringer	 for	 påfølgende	 dag,	
produksjonsplaner	for	påfølgende	dag,	etterspørselsprognoser	og	planlagt	vedlikeholdsarbeid	på	nettet,

e)	 samlet	kapasitet	 som	allerede	er	 tildelt,	per	 tidsenhet	 i	markedet,	og	alle	 relevante	vilkår	 for	anvendelsen	
av	denne	kapasiteten	(f.eks.	pris	oppnådd	på	auksjon,	forpliktelser	med	hensyn	til	hvordan	kapasiteten	skal	
anvendes	osv.),	for	å	påvise	eventuell	restkapasitet,

f)	 tildelt	kapasitet	snarest	mulig	etter	hver	tildeling,	samt	en	angivelse	av	prisene	som	er	betalt,

g)	 samlet	anvendt	kapasitet,	per	tidsenhet	på	markedet,	umiddelbart	etter	spesifiseringen,

h)	 så	nær	sanntid	som	mulig:	sammenlagte	gjennomførte	kommersielle	og	fysiske	strømmer,	per	tidsenhet	på	
markedet,	herunder	en	beskrivelse	av	virkningene	av	alle	korrigerende	tiltak	truffet	av	de	systemansvarlige	
nettselskapene	(f.eks.	begrensninger)	for	å	løse	nett-	eller	systemproblemer,

i)	 forhåndsinformasjon	om	planlagte	avbrudd	og	informasjon	i	ettertid	for	den	foregående	dagen	om	planlagte	
og	ikke-planlagte	avbrudd	for	produksjonsenheter	som	er	større	enn	100	MW.

5.6.		 Alle	 relevante	 opplysninger	 skal	 gjøres	 tilgjengelige	 for	 markedet	 i	 god	 tid	 før	 forhandlingene	 om	 alle	
transaksjoner	 (f.eks.	 tidspunktet	 for	 forhandling	 om	 årlige	 leveringskontrakter	 for	 industrikunder,	 eller	
tidspunktet	da	bud	skal	sendes	til	organiserte	markeder).	

5.7.		 Det	systemansvarlige	nettselskapet	skal	offentliggjøre	alle	relevante	opplysninger	om	prognosene	for	etterspørsel	
og	om	produksjon	 i	henhold	 til	 tidsrammene	nevnt	 i	5.5	og	5.6.	Det	systemansvarlige	nettselskapet	skal	også	
offentliggjøre	relevante	opplysninger	som	er	nødvendige	for	det	grensekryssende	balansemarkedet.
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5.8.		 Når	prognoser	offentliggjøres,	skal	verdiene	for	prognosen,	som	er	realisert	i	ettertid,	også	offentliggjøres	i	løpet	
av	det	tidsrommet	som	følger	etter	det	tidsrommet	prognosen	gjelder,	eller	senest	påfølgende	dag	(D+1).

5.9.		 Alle	 opplysninger	 som	 offentliggjøres	 av	 de	 systemansvarlige	 nettselskapene,	 skal	 stilles	 gratis	 til	 rådighet	 i	
en	 lett	 tilgjengelig	 form.	Alle	 data	 skal	 også	 stilles	 til	 rådighet	 gjennom	 egnede	 og	 standardiserte	midler	 for	
informasjonsutveksling,	 som	 skal	 defineres	 i	 nært	 samarbeid	 med	 markedsdeltakerne.	 Dataene	 skal	 omfatte	
opplysninger	om	tidligere	tidsrom,	minst	to	år,	slik	at	nye	markedsdeltakere	også	kan	få	tilgang	til	slike	data.

5.10.		Systemansvarlige	 nettselskaper	 skal	 regelmessig	 utveksle	 et	 sett	 av	 tilstrekkelig	 nøyaktige	 opplysninger	 om	
nett	 og	 lastflyt	 for	 å	 gjøre	 det	mulig	 for	 hvert	 systemansvarlige	nettselskap	 å	 beregne	 lastflyten	 i	 sitt	 berørte	
område.	Det	samme	settet	av	opplysninger	skal	på	anmodning	gjøres	tilgjengelig	for	reguleringsmyndighetene	og	
Europakommisjonen.	Reguleringsmyndighetene	og	Europakommisjonen	skal	sikre	at	dette	settet	av	opplysninger	
behandles	 fortrolig	 av	 dem	 selv	 og	 enhver	 rådgiver	 som	 utfører	 analysearbeid	 for	 dem	 på	 grunnlag	 av	 disse	
opplysningene.

6.	 Anvendelse av inntekter fra kapasitetsbegrensninger

6.1.		 Framgangsmåter	for	håndtering	av	kapasitetsbegrensninger	for	en	på	forhånd	angitt	tidsramme	kan	gi	inntekter	
bare	 ved	 kapasitetsbegrensninger	 som	 oppstår	 for	 denne	 tidsrammen,	 med	 mindre	 det	 dreier	 seg	 om	 nye	
forbindelsesledninger	som	er	omfattet	av	et	unntak	i	henhold	til	forordningens	artikkel	7.	Framgangsmåten	for	
fordeling	av	disse	inntektene	skal	gjennomgås	av	reguleringsmyndighetene	og	skal	verken	vri	tildelingsprosessen	
til	 fordel	for	en	part	som	søker	om	kapasitet	eller	energi,	eller	være	til	hinder	for	at	kapasitetsbegrensningene	
reduseres.

6.2.		 De	 nasjonale	 reguleringsmyndighetene	 skal	 åpent	 redegjøre	 for	 anvendelsen	 av	 inntekter	 fra	 tildelingen	 av	
utvekslingskapasitet.

6.3.		 Inntektene	fra	kapasitetsbegrensninger	skal	deles	mellom	de	berørte	systemansvarlige	nettselskapene	i	henhold	til	
kriterier	som	de	berørte	systemansvarlige	nettselskapene	er	blitt	enige	om,	og	som	gjennomgås	av	de	respektive	
reguleringsmyndighetene.

6.4.		 De	 systemansvarlige	 nettselskapene	 skal	 på	 forhånd	 nøyaktig	 fastsette	 hvordan	 de	 skal	 bruke	 eventuelle	
inntekter	 de	 kan	 få	 fra	 kapasitetsbegrensninger,	 og	 rapportere	 om	 den	 faktiske	 bruken	 av	 disse	 inntektene.	
Reguleringsmyndighetene	skal	etterprøve	at	denne	bruken	er	i	samsvar	med	denne	forordning	og	disse	retningslinjer,	
og	at	de	samlede	inntektene	fra	kapasitetsbegrensninger	som	følger	av	tildelingen	av	utvekslingskapasitet,	brukes	
til	ett	eller	flere	av	de	tre	formålene	som	er	beskrevet	i	forordningens	artikkel	6	nr.	6.

6.5.		 Senest	31.	juli	hvert	år	skal	reguleringsmyndighetene	offentliggjøre	en	rapport	som	inneholder	opplysninger	om	
beløpet	av	de	inntektene	som	er	opptjent	i	tidsrommet	på	tolv	måneder	fram	til	30.	juni	samme	år,	og	om	bruken	
av	disse	inntektene,	sammen	med	en	bekreftelse	på	at	denne	bruken	er	i	samsvar	med	denne	forordning	og	disse	
retningslinjer,	og	at	de	samlede	inntektene	fra	kapasitetsbegrensninger	brukes	til	ett	eller	flere	av	de	tre	formålene	
som	er	beskrevet.

6.6.		 Bruk	av	inntekter	fra	kapasitetsbegrensninger	til	investering	for	å	opprettholde	eller	øke	utvekslingskapasiteten	
skal	 helst	 forbeholdes	 bestemte	 forhåndsdefinerte	 prosjekter	 som	 bidrar	 til	 å	 avhjelpe	 disse	 foreliggende	
kapasitetsbegrensningene,	 og	 som	 dessuten	 kan	 gjennomføres	 innen	 rimelig	 tid,	 særlig	 med	 hensyn	 til	
godkjenningsprosessen.

_________________


