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Stjórnskipuleg álitamál vegna þátttöku EFTA-ríkjanna í samstarfsstofnun 
eftirlitsaðila á orkumarkaði (ACER) 

Vísað er til þriðja löggjafarpakkans fyrir innri orkumarkaðinn sem fyrirhugað er að taka upp í 
EES-samninginn, einkum reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 713/2009 frá 13. 
júlí 2009 um að koma á fót Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði. Þriðji orkupakkinn 
var sendur utanríkismálanefnd sbr. 2. gr. reglna um þinglega meðferð EES-mála 5. mars sl. 
Einnig voru 2. júní sl. kynntar tillögur að breytingum á undanþágukröfum Íslands og greint 
frá því sérstaklega að stjórnskipuleg álitamál væru í þriðja orkupakkanum. Hér á eftir er í 
stuttu máli útskýrt í hverju hin stjórnskipulegu álitamál felast og greint frá hugmynd að lausn 
þeirra. 

Í því skyni að tryggja jöfn samkeppnisskilyrði innan alls Evrópska efnahagssvæðisins er talið 
eðlilegt að EFTA-ríkin taki þátt í starfsemi samstarfsstofnunar eftirlitsaðila á orkumarkaði 
(ACER). Að því er varðar stjórn ACER leggja EFTA-ríkin til að landsbundin 
eftirlitsstjór'nvöld EFTA-ríkjanna taki fullan þátt og hafi sömu réttindi og skyldur og 
aðildarríki ESB, að undanskildum atkvæðisrétti. 

) 
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Í 7.,8. og 9. gr. ACER reglugerðarinnar (nr. 713/2009) er að finna atkvæði um bindandi 
ákvarðanir stofnunarinnar. Ekki er fyrirséð að EFTA-ríkjunum verði veittur atkvæðisréttur og 
ættu ákvarðanir stjórnar ACER - í samræmi við tveggja stoða kerfi EES-samningsins - ekki 
að taka til þeirra. því er þörf á annars konar fyrirkomulagi fyrir ákvarðanir í tilviki 
EFTA-ríkjanna. 

Með reglugerðinni um ACER var komið á fót kærunefnd til að einstaklingar eða lögaðilar, 
þ.m.t. landsbundin eftirlitsstjórnvöld, geti kært ákvörðun, sem um getur í 7., 8. og 9. gr., sem 
beint er að þeim eða varðar beint sérstaka hagsmuni þeirra. Til að tryggja að EFTA-ríkin hafi 
jafnan rétt til málsskots til dómstóla ætti einnig að vera til kæruleið vegna ákvarðana sem 
teknar eru innan EFTA-stoðarinnar. EFTA-ríkin munu því þróa viðeigandi fyrirkomulag til að 
tryggja samhæfða framkvæmd og beitingu EES-laga. 

EFTA-ríkin leggja kapp á að finna lausn sem samræmist tveggja stoða kerfi EES. Hugmyndir 
eru uppi um að nota samskonar tveggja stoða lausn og vonast er til að takist að útfæra á sviði 
fjármálaeftirlitsstofnana og er niðurstöðu beðið í því máli. 
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Efui: 
Þriðji orkupakkinn - aðlögunartextar í drögum að ákvörðun sameiginlegu 
EES-nefudarinnar 

Minnisblað þetta er sent að beiðni utanrikismálanefudar Alþingis, dagsett 31. október 2014. 

Annars vegar er greint frá aðlögunartexta við reglugerð (EB) nr. 713/2009, um að koma á fót 
samstarfsstofuun eftirlitsaðila á orkumarkaði (ACER). 

Hins vegar er gerð grein fyrir breytingum sem gerðar hafa verið á aðlögunartexta við tilskipun 
2009/72/EB um þriðja orkupakkann og frá því sem fram kom í tilkynningu til 
utanrikismálanefudar dagsett 5. mars 2014, sbr. 2. gr. reglna um þinglega meðferð EES-mála. 

Vísað er til meðfylgjandi draga að ákvörðun sameiginlegu EES-nefudarinnar um upptöku 
þriðja orkupakkans í EES-samninginn og skýringarskjals (e. explanatory note) varðandi 
sama mál, sem einnig fylgir. 

Um samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði (ACER) 

Ein þeirra nýjunga sem þriðji orkupakki ESB felur í sér er að komið er á laggirnar stofnun um 
samstarf orkueftirlitsaðila, sem nefuist á ensku "Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators" (ACER) en hin íslenska þýðing er "Samstarfsstofnun eftirlitsaðilaá 
orkumarkaði. " ) 

Með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 713/2009 er þessari stofnun komið á fót til 
að aðstoða eftirlitsaðila, sem vísað er til í tilskipun 2009/72/EB og 2009/73/EB, í beitingu 
valdheimilda innan Bandalagsins og efþörfkrefur að samhæfa aðgerðir eftirlitsaðila, sem á 
Íslandi er Orkustofuun. Í reglugerðinni er að finna ákvæði um lagalega stöðu stofnunarinnar, 
samsetningu og ákvarðanir, m.a. gagnvart landsbundnum stjórnvöldum. 

Hin stjórnskipulegu álitaefni rísa einkum í eftirfarandi greinum reglugerðarinnar: 
o 7. gr. - verkefni að því er varðar landsbundin eftirlitsyfirvöld 
o 8. gr. - verkefni sem varða skilmála og skilyrði fyrir aðgangi að og rekstraröryggi 
grunnvirkis yfir landamæri 
o 9. gr. - önnur verkefui. 

Nánar um hin stjórnskipuleg álitamál er varða ACER: 



o Hlutverk ACER er að aðstoða eftirlitsaðila í beitingu valdheimilda innan ESB og ef 
þörfkrefur að samhæfa aðgerðir þeirra. 
o Gert er ráð fyrir að EFT A/EES-rikin taki þátt í starfsemi stofnunarinnar, en nánar 
verður vikið að því hér á eftir varðandi aðlögunartexta. 
o Í reglugerðinn! um ACER er að :fii'h'iá~á:Wýæg-i- um heimildir stofnunarinnar í tengslum 
við flutning raforku yfir landamæri, m.a. bindandi ákvarðanir gagnvart landsbundnum 
stjórnvöldum. 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti fór yfir efni reglugerðarinnarmeð sérfræðingum frá 
Orkustofnun og Landsneti og er fyrirhuguð innleiðing hennar, á grundvelli raforkulaga, nr. 
65/2003, ekki talin fela í sér vandkvæði eða röskun á íslenskum hagsmunum eða starfsemi 
Orkustofnunar eða Landsnets. Gert er ráð fyrir að Ísland taki þátt í starfsemi stofnunarinnar á 
sama hátt og önnur EES-ríki. 

Rétt er að hafa í huga varðandi stofnunina ACER og valdheimildir hennar, að á meðan að 
Ísland er einangrað raforkukerfi, þ.e. ekki með tengingu í nein önnur raforkukerfi t.d. með 
sæstreng, þá getur ACER ekki tekið ákvörðun gegn Íslandi. 

Aðlögunartexti við reglugerð (EB) nr.713!2009·um að komáá fot 
samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði (ACER) 

Akvarðanir stofnunarinnar (e. decisions of th? Agency) 
Eftirlitsyfirvöld í EFTA-ríkjunum munu taka þátt sem fullgildir meðlimir í stjórn ACER 
(ACER's Board of Regulators) en munu ekki hafa atkvæðisrétt. Þar afleiðandi geta 
ákvarðanir sem t~knªL~rn.~.kki buodíö .EFIA=rikin~ .. Því ~r_þörfá sambærilegu ferlihvað 
varðar EFTA-stöðina. Vegna tveggja stoða kerfisins ætti að mynda stjórn eftirlitsyfirvalda í 
EFTA-ríkjunum ("EFTA Board of Regulators") og sú stjórn og stjórn ACER taka ákvarðanir 
sem binda eftirlitsyfirvöld í þeirra löndum. Stjórnir beggja skulu sjá til þess að ákvarðanir 
séu sambærilegar um sambærileg mál, á grundvelli samvinnu ogskoðanaskipta. Meginreglan 
yrði að stjórn eftirlitsaðila í EFTA-ríkjunum mun taka bindandi ákvarðanir gagnvart 
EFTA-ríkjunum í málum þar sem ACER hefði valdheimildir til að taka bindandi ákvarðanir 
gagnvart aðildarríkjum ESB. Með þeim hætti geta bindandi ákvarðanir einnig tekið til 
EFTA-ríkjanna. Þetta er sama nálgun og viðhöfð er við innleiðingu gerða um eftirlit á 
fjármálamarkaði, þ.e.a.s. að allar bindandi ákvarðanir verða í höndum stofnunar sem 
EFTA-ríkin eiga aðild að. 

Lagalega bindandi ákvarðanir stofnunarinnar og framkvæmdastjórnarinnar (e. legally 
binding decisions of the Agency and of the Commission) 
Þar sem gerð er tillaga um tveggja stoða lausn sem komi í stað ákvarðana sem stofnunin 
tekur, getur það ekki verið skylda eftirlitsyfirvalda í EFTA-ríkjunum að fara eftir og innleiða 
ákvarðanir stofnunarinnar. Vegna tveggja stoða kerfisins ætti að koma á fót stjórn 
eftirlitsaðila í EFTA-ríkjunum ("EFTA Board of Regulators") og sú stjórn og stjórn ACER 
taka ákvarðanir sem binda eftirlitsyfirvöld í þeirra löndum. Meginreglan yrði að stjórn 
eftirlitsaðila í EFTA-ríkjunum mun taka bindandi ákvörðun gagnvart EFTA-ríkjunum, í 
málum þar sem ACER hefði haft valdheimildir til að taka bindandi ákvarðanir gagnvart 
aðildarríkjum ESB. Með þeim hætti geta bindandi ákvarðanir einnig tekið til EFTA-ríkjanna. 
Þetta er sama nálgun og viðhöfð er við innleiðingu gerða um eftirlit á fjármálamarkaði. Allar 
bindandi ákvarðanir verða þar í höndum stofnunar sem EFTA-ríkin eiga aðild að. Í því tilviki 



Eftirlitsstofnun EFTA. 

Þátttaka í stofnuninni (e. Participation in the Agency) 
Gerð er tillaga um að tilgreina með skýrum hætti að EFTA-ríkin taki þátt í störfum 
stofnunarinnar. Er þar um að ræða staðlaða aðlögun fyrir EES-EFTA þátttöku í stofnunum. 

Stjórn (e. Administrative Board) 
Þar sem EFTA-ríkin munu taka þátt í fjármögnun stofnunarinnar, hafa þau lögmæta hagsmuni 
afþví að fylgjast með hvernig stjórnin útfærir vinnuáætlun stofnunarinnar, sem og 
skipulagningu almennt. því er gerð tillaga um að EFTA-ríkin hafi áheyrnaraðila hjá stjórn 
ACER. Ríkin eiga að hafa fullan rétt til að taka þátt í störfum stjórnarinnar, en hafa ekki 
atkvæðisrétt. Þetta er sama nálgun og viðhöfð er við innleiðingu gerða um eftirlit á 
fj ármálamarkaði. 

Stjórn eftirlitsaðila (e. Board of Regulators) 
Gerð er tillaga um að EFTA-ríkin taki fullan þátt í stjórn eftirlitsaðila og skuli innan hennar 
hafa sömu réttindi og skyldur og aðildarríki ESB, fyrir utan atkvæðisrétt. Þetta er sama nálgun 

') og viðhöfð er við innleiðingu gerða um eftirlit á fjármálamarkaði. 

Breytingar á aðlögunartexta við tilskipun 2009/72/EB 

Beiðni Íslands um undanþágur eða aðlögun frá tilskipun 2009/72/EB 
Beiðni um undanþágur eða aðlögun er lögð fram í s.k. aðlögunartexta sameiginlegu EES 
nefndarinnar vegna þriðja raforkupakkans. Hefur hann verið lagður fram til 
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í tvígang, í fyrra skiptið var óformlegu uppkasti að 
aðlögunartexta komið á framfæri við framkvæmdastjórn 16. júlí 2012 og barst óformlegt svar 
frá framkvæmdastjórn 10. desember 2012. Aðlögunartexti var lagður fram til 
framkvæmdastjórnarinnar með formlegum hætti ll. október 2013, en einnig fylgdi með bréf 
með frekari rökstuðningi fyrir ósk Íslands um að teljast vera "lítið einangrað kerfi". Þann 17. 
janúar 2014 barst formlegt svar frá framkvæmdastjórn við aðlögunartexta EFTA ríkjanna, 
samanber nánar neðangreint. 

) Óskir Íslands um sérlausnir voru eftirfarandi: 
a. "Lítið einangrað kerfi" 
Í aðlögunartexta sameiginlegu EES nefndarinnar fyrir tilskipun 2009/72/EB var óskað eftir 
því að Ísland fengi að viðhalda fyrri stöðu úr annarri raforkutilskipun, þar sem það var talið 
vera "lítið, einangrað raforkukerfi" (e. small isolated system ). Kerfi sem teljast vera lítilog 
einangruð raforkukerfi hafa samkvæmt tilskipun möguleika á að sækja um víðtækar 
undanþágur sem varða starfsemi flutningsfyrirtækis og dreifingarfyrirtækja, þ.á.m. 
eigendaaðskilnað flutningafyrirtækis og aðskilnað dreififyrirtækja frá öðrum 
raforkufyrirtækjum og flutning raforku yfir landamæri. Þetta eru kaflar N, VI, VII og VIII í 
raforkutilskipun 2009/72/EB. 

Svör framkvæmdastjórnar ESB 
Að mati framkvæmdastjórnar ESB telst Ísland ekki vera "lítið einangrað kerfi" þar sem 
raforkunotkun landsins er langt umfram viðmiðunarmörk tilskipunarinnar og hefur aukist 
mikið undanfarin ár. Viðmiðunarmörk tilskipunarinnar eru 3 TWst, en árleg 
raforkuframleiðsla á Íslandi er nú um 17 TWst. Hins vegar er bent á að mögulegt sé að sækja 



um sérstaka undanþágu undir gr. 44 (2) ef undanþágan væri tilgreind nákvæmlega (e. 
narrowly construed) og í samræmi við markmið sem henni er ætlað að uppfylla. Bent er á að 
núverandi ósk um undanþágu sé ofvíðtæk og felur í sér meiri ráðstafanir en. þörf er á. Einnig 
er bent á að ýmsir þættir er snerta undanþáguna hafa nú þegar verið innleiddir II Íslandi án 
vartdk-'/CßBa. AftU1'~€r-t;,.e1'lt::-á -að~0skJr-umcundanþágdr=sl~dh~vel'aí· samræmi við-:-það-s'em 
nauðsyn krefur. 

b. Eignarhald t1utningsfyrirtækis og undanþága Möltu 
Í aðlögunartexta fyrir tilskipun 2009172/EB var einnig óskað eftir eftirfarandi undanþágum á 
grundvelli 2. mgr. 44. gr.: 
i) Eignarhald Landsnets og kröfur um eigendalegan aðskilnað t1utningsfyrirtækja frá öðrum 
fyrirtækjum á orkumarkaði. Um þetta er fjallað í 9. gr. tilsk. 2009172/EB en ríki sem hafa 
fengið þessa undanþágu eru Kýpur, Lúxemborg og Malta. 
ii) Aðskilnaður dreififyrirtækja frá öðrum fyrirtækjum á orkumarkaði, aðgengi að raforkuneti 
og flutning raforku yfir landamæri. Um þetta er fjallað í gr. 26., 32. og 33. tilsk. 2009172/EB. 
Malta hefur fengið þessa undanþágu. 

Svör framkvæmdastjórnar ESB 
Framkvæmdastjórn lítur svo á að ósk um undanþágu eins og hún sé sett fram, sé ofvíðtæk og 
felur í sér fleiri ráðstafanir en þörf er á. Aftur er bént á að ýmsir þættir sem snerta 
undanþáguna hafa nú þegar verið innleiddir á íslandi án vandkvæða, Sent er ª að mögulegt sé 
að sækja um sérstaka undanþágu skv. gr. 44 (2) efundanþágan er tilgreind og rökstudd' 
nákvæmlega. Nauðsynlegt er að framkvæma nákvæmt mat á þörffyrir undanþáguna. 

Breyttur aðlögunartexti 
Í kjölfar þessara svara framkvæmdastjórnar ESB ritaði iðnaðar- og viðskiptaráðherra þann 27. 
maí 201:tbiéf til o.rkumála;stjGra framk>!:femdasfjórnarinnar þar sem.farið var fram á að tekið 
væri tillit til séraðstæðna Íslands varðandi innleiðingu á þriðju raforkutilskipun. Bréfinu 
fylgdi ítarlegt minnisblað þar sem raktar voru séraðstæður Íslands. Þessu var fylgt eftir með 
kynningu þann 3. júní 2014, fyrir sérfræðinga framkvæmdastjórnarinnar á fundi vinnuhóps 
EFTA um orkumál. Svarbréfbarst frá orkumálastjóra þann 22. september 2014 þar sem 
ítrekuð voru áðurfengin svör um að þróa ætti lausn fyrir Ísland undir grein 44 (2), sem væri 
ekki eins víðtæk og núverandi undanþága fyrir "lítið, einangrað raforkukerfi". Það er einkum 
tvennt sem hefur mótað afstöðu framkvæmdastjórnarinnar hvað varðar undanþágubeiðnir 
Íslands. Í fyrsta lagi þá hefur raforkunotkun hér á landi aukist mjög mikið á undanförnum 
tveimur áratugum og Ísland hefur ekki virkjað þær undanþágurheimildir sem stóðu til boða 
samkvæmt 2. raforkutilskipun heldur hefur starfrækt raforkumarkað í samræmi við 
tilskipunina án vandkvæða. Mögulega getur einnig hafa haft áhrifumræða um mögulega 
streng til Evrópu, þó ekki hafi verið sérstaklega minnst á þann þátt í samningaviðræðum. 
Niðurstaða eftir framangreind svör og þar sem ljóst var að ekki væri lengra komist eftir 
tveggja ára samningaviðræður, var að breyta aðlögunartextanum þannig að Ísland flokkaðist 
ekki lengur sem lítið einangrað kerfi, en halda samt sem áður í mikilvægustu undanþágur sem 
stóðu slíkum kerfum til boða samkvæmt gr. 44 (1). Einnig var áfram haldið í undanþágu 9. gr. 
hvað varðar eigendaaðskilnað flutningskerfisins. 

Aðlögunartextinn hljóðar svo: 
Article 44(2) [of Directive 2009/72] shall be replaced by the following: 
"Article 9 shall not apply to Cyprus, Luxembourg, Malta, Liechtenstein and/or Iceland. In 
addition, 



Articles 26, 32 and 33 shall not apply to Malta. 
If Iceland can demonstrate, after this Decision has entered into force, that there are 
substantial 
problems for the operation of their systems, Iceland may apply for derogations from Articles 
26,32 
and 33, which may be granted to them by the EFTA Surveillance Authority. The EFTA 
Surveillance 
Authority shall inform the EFTA States and the Commission of those applications before 
taking a 
decision, taking into account respect for confidentiality. That decision shall be published in 
the EEA 
Supplement to the Official Journal of the European Union. " 

Í stað víðtækra undanþágumöguleika undir gr. 44 (1) sem voru kaflar IV, VI, VII og VIII þá 
eru færri greinar undir 44 (2), eða greinar 26 (aðskilnaður dreififyrirtækja), 32 (aðgengi þriðja 
aðila) og 33 (markaðsopnun og gagnkvæmni). Eins og undir 2. tilskipun þá eru engar 
undanþágur í hendi, þar sem sýna þurfi fram á erfiðleika við rekstur kerfisins, þetta er því 
öryggisákvæði eins og Ísland hafði fyrir fyrri tilskipun. Þessu til viðbótar er veitt undanþága 
frá kröfunni um eigendaaðskilnað flutningsfyrirtækisins samkvæmt 9. gr. tilskipunarinnar. 
Þessi aðlögunartexti hefur verið samþykktur af framkvæmdastjórn. 
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Efui: Þriðji orkupakkinn 

Inngangur 

Minnisblað þetta er sent að beiðni formanns utanrikismálanefudar Alþingis. Minnisblaðið 
) skoðast sem nánari útlistun þeirra upplýsinga sem þegar hafa verið sendar utanrikismálanefud 

um þriðja orkupakkann með minnisblöðum frá 28. apri12014, 27. júní 2014 og 7. nóvember 
2014, auk þess sem komið hefur fram í máli sérfræðinga utanríkisráðuneytis og atvinnuvega 
og nýsköpunarráðuneytis á fundum nefudarinnar um málið. 

Leitast er við að greina nánar frá og svara helstu spurningum utanríkismálanefudar varðandi 
aðlögunartexta við tilskipun 2009/72/EB um þriðja orkupakkann ekki síst varðandi breytingar 
sem gerðar hafa verið á aðlögunartextanum. Einnig er gerð nánari grein fyrir aðlögunartexta 
við reglugerð (EB) nr. 713/2009 um að koma á fót samstarfsstofuun eftirlitsaðila á 
orkumarkaði (ACER), einkum varðandi stjórnskipuleg álitaefui sem risa í tengslum við 8. gr. 
reglugerðarinnar. 

Samningaviðræður um aðlögunartexta við tilskipun 2009/72 

Við skoðun á upptöku þriðja orkupakka ESB hefur almennt verið fylgt þeirri stefnu að 
viðhalda eftir fremsta megni þeim undanþágum sem Ísland hefur þegar áunnið sér. 

,) 
Lítið og einangrað kerfi (small and isolated system) 

Ísland taldist lítið og einangrað raforkukerfi ("small and isolated electricity system") 
samkvæmt annarri raforkutilskipun nr. 2003/54/EC um sameiginlegar reglur fyrir innri 
markað fyrir raforku. Ísland hafði með þeirri stöðu möguleika á að nýta sér undanþágur að 
uppfylltum nánari skilyrðum. Tilskipunin setti sameiginlegar reglur um framleiðslu, flutning, 
dreifingu og afhendingu rafinagns, auk ákvæða er varða neytendavernd, með það að 
markmiði að bæta og samþætta samkeppnishæfa raforkumarkaði innan bandalagsins. Settar 
voru reglur um skipulagningu og starfsemi á sviði raforku, markaðsaðgang, viðmiðanir og 
málsmeðferð við útboð og leyfisveitingu og rekstur kerfa. Þá setti tilskipunin skilyrði 
varðandi alþjónustu og réttindi raforkunotenda auk þess að skýra samkeppnisskilyrði. 
Tilskipunin var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefudarinnar 
nr. 151/2006 og innleidd hér á landi með raforkulögum nr. 65/2003 og reglugerðum settum á 
grundvelli þeirra. 



Í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar var kveðið á um að undanþága 1. mgr. 26. gr. 
tilskipunarinnar gilti fyrir Ísland og að Ísland teldist lítið og einangrað kerfi. samkvæmt 2. 
mgr. 26. gr. tilskipunarinnar. Undanþágan var víðtæk og bauð upp á möguleika á að sækja um 
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uppfylltu skilyrði um lítið einangrað kerfi, þurftu að sýna fram á að það væru umtalsverð 
vandkvæði við rekstur raforkukerfisins. Þessu til viðbótar var ákvæði ull). að Ísland teldist 
lítið einangrað kerfi skv. 26. mgr. 2. gr. og afþessum sökum gilti undanþágan sem getið er til 
um í 15. gr. tilskipunarinnar (uppskipting dreififyrirtækja). 15. gr. hafði einnig að geyma það 
almenna ákvæði um að ekki þyrfti að skipta upp dreififyrirtækjum ef notendur dreififyrirtækis 
væru færri en 100.000. Þannig hafði Ísland þrjá möguleika á undanþágu frá uppskiptingu 
dreififyrirtækja, þ.e. skv. 1. og 2. mgr. 26. gr. tilskipunar og 15. gr. um notendafjölda. Ísland 
virkjaði ekki þessar undanþágur heldur innleiddi 2. raforkutilskipun að fullu hér á landi og 
gekk auk þess lengra, með lagabreytingu árið 2008, með því að fara fram á uppskiptingu 
dreififyrirtækja með fleiri en 10 þúsund notendur. Markmið löggjafans var með þessu að 
leitast við að koma á samkeppnismarkaði fyrir raforku hér á landi. 

Tilskipun nr. 2009/72/EB (þriðja raforkutilskipun) kemur í stað tilskipunar 2003/54/EC. 
Ísland fór fram á samskonar undanþágur og fengust varðandi tilskipun 2003/~4/EB með 
undanþágu vegna lítils einangraðs kerfis á grundvelli 1. mgr. 44. gr. Þessi undanþága var 
sambærileg þeirri sem var undir 2. tilskipun að því leyti að ríki sem sýnt gætu fram á 
umtalsverð vandkvæði við rekstur lítils einangraðs raforkukerfis ættu möguleika á að sækja 
um undanþágur frá köflum IV, VI, VII og VIII. Einnig var sótt um undanþágur á grundvelli 2. 
mgr. 44. gr.Iivað varðar undanþágur frá 9. gr. tilskipunarinnar urn eigendaaðskilnað 
flutningsfyrirtækisins og frá gr. 26.,32. ôg33. .. - .. .. . - " ,-, 

Í samningavíðræðum við Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins náðust þessi markmið ekki 
að fullu þrátt fyrir um tveggja ára viðræður. Það var einna helst tvennt sem gerði erfitt að 
sækja þessar undanþágur. Í fyrsta lagi, þá er raforkuframleiðsla á Íslandi um sex sinnum hærri 
en viðmið tilskipunar um lítil kerfi og hefur aukist hratt á nýliðnum árum. Í öðru lagi, þá er 
ljóst að Ísland hefur innleitt 2. raforkutilskipun að fullu og án vandkvæða og gengið lengra en 
kröfur tilskipunar með uppskiptingu dreififyrirtækja. Einnig má nefna að til skoðunar hefur á 
undanförnum árum verið að möguleikinn á tengingu kerfisins við Evrópu með rafstreng, þó 
það atriði hafi aldrei borið á góma í viðræðunum. 

Umsaminn aðlögunartexti 

Niðurstaða var sú þegar ljóst var að ekki væri lengra komist eftir tveggja ára 
samningaviðræður, að aðlögunartextanum var breytt með eftirfarandi hætti: 

Article 44(2) [of Directive 2009/72] shall be replaced by the following: 

"Article 9 shall not apply to Cyprus, Luxembourg, Malta, Liechtenstein and/or Iceland. In 
addition, Articles 26, 32 and 33 shall not apply to Malta. 

If Iceland can demonstrate, after this Decision has entered into force, that there are 
substantial problems for the operation of their systems, Iceland may apply for derogations 
from Articles 26, 32 and 33, which may be granted to them by the EFTA Surveillance 
Authority. The EFTA Surveillance Authority shall inform the EFTA States and the 



Commission of those applications before taking a decision, taking into account respectfor 
confidentiality. That decision shall be published in the EEA Supplement to the Official 
Journal of the European Union. " 

Niðurstaðan er sú, að í stað víðtækra en skilyrtra undanþágumöguleika undir gr. 44 (1) þá 
standa eftir færri greinar undir 44 (2), eða gr. 26 (aðskilnaður dreififyrirtækja), gr. 32 
(aðgengi þriðja aðila) og gr. 33 (markaðsopnun og gagnkvæmni) sem eru bundnar sömu 
skilyrðum og voru vegna gr. 44 (1), þannig að sýna þurfi fram á vandkvæði við rekstur 
kerfisins. 

Samanburður á ofangreindum aðlögunartexta og þeirri stöðu sem Ísland fékk við innleiðingu 
2. raforkutilskipunar ("small, isolated system") sýnir að ekki er um mikinn efnislegan mun að 
ræða og í raun sáralítinn. Íslensk stjórnvöld geta, eins og áður var, óskað eftir undanþágum frá 
tilteknum lykil-greinum í raforkutilskipuninni ef ástæða er talin til og færðar eru fram 
fullnægjandi röksemdir fyrir því. Það er sambærilegt og áður var. Þrátt fyrir að Ísland sé ekki 
lengur skilgreint sem "small, isolated system" þá eru því eftir sem áður möguleikar á að sækja 
um tilteknar undanþágur eftir því sem ástæða er talin til. Sem áður segir hefur aldrei sú staða 
komið upp að talin hafi verið ástæða að láta reyna á að sækja um slíka undanþágu, en ástæða 
þess að sótt var eftir þessu var að halda slíkum möguleika opnum eins og verið hefur (þ.e. að 
reyna að viðhalda þeim undanþágum sem fengist hafa). 

Undanþága sem fengin er frá 9. gr. raforkutilskipunarinnar, um eigendaaðskilnað 
flutningsfyrirtækisins, þýðir að ekki er nauðsynlegt að losa eignarhluti Landsvirkjunar, 
Orkuveitu Reykjavíkur, RARIK og Orkubús Vestfjarða í Landsneti. Nefnd á vegum iðnaðar 
og viðskiptaráðherra hefur haft til skoðunar hvort möguleikar væru á færslu 
flutningsfyrirtækisins úr eigu fyrirtækjanna. Engin ákvörðun hefur verið tekin um hvaða leið 
skuli fara í þeim efnum, en mikilvægt er talið að hafa fengið það fram að fá undanþágu frá 
þessu nýmæli í 9. gr. tilskipunarinnar þannig að íslenskum stjórnvöldum gefist meira svigrúm 
til að meta hvaða leiðir eru fýsilegar 

Niðurstaða: Með þeim aðlögunartexta sem samið hefur verið um við þriðja 
orkupakkann hefur Ísland að hluta til sama öryggisákvæði og var undir annarri 
raforkutilskipuninni komi upp erfiðleikar við rekstur raforkukerfisins. Þessu til 
viðbótar hefur nú verið samið um undanþágu frá kröfunni um eìgendaaðskílnað 
flutningsfyrirtækisins (Landsnets). 

Stjórnskipuleg álitamál- reglugerð (EB) nr. 713/2009 um ACER 

Hin stjórnskipulegu álitaefni í reglugerð (EB) nr. 713/2009 um að koma á fót Samstarfstofnun 
eftirlitsaðila á orkumarkaði (ACER) risa einkum í tengslum við 8. gr. reglugerðarinnar. 
Hlutverk ACER er að aðstoða eftirlitsaðila á orkumarkaði í beitingu valdheimilda innan ESB 
og ef þörf krefur samhæfa aðgerðir þeirra. Reglugerðin felur í sér heimildir stofnunarinnar í 
tengslum við flutning raforku yfir landamæri, m.a. bindandi ákvarðanir gagnvart 
landsbundnum stjórnvöldum, sbr. nánari umfjöllun um 8. gr. að neðan. Gert er ráð fyrir að 
EFT AlEES-rikin taki þátt í starfsemi stofnunarinnar. 

Í 7.,8. og 9. gr. reglugerðarinnar er kveðið á um verkefni stofnunarinnar. Í 7. gr. er kveðið á 



um verkefni að því er varðar landsbundin eftirlítsyfirvôld, í 8. gr. verkefni sem varða skilmála 
og skilyrði fyrir aðgangi að og rekstraröryggi grunnvirkis yfir landamæri, og í 9. gr. er kveðið 
á um önnur verkefni. 

Hvaê-varðar ák_yareanir semA:8ER..:getù:r-tel<ið gagn3tart ri~:-m.m, er þa@ eínuagis f málurn senr 
varðar grunnvirki yfir landamæri og falla innan valdheimilda landsbundinna eftirlitsyfirvalda 
og kunna að innihalda skilyrði og skilmála fyrir aðgangi og rekstraröryggi , sbr. 1. mgr. 8. gr. 
Eins og fram kemur í a. og b. lið sömu málsgreinar þurfa þau skilyrði einnig að vera fyrir 
hendi að lögbær landsbundin eftirlitsyfirvöld hafa ekki getað komist að samkomulagi um 
málin innan sex mánaða frá því að því var vísað til síðasta stjórnvaldsins, eða að fenginni 
sameiginlegri beiðni logbærra landsbundinna eftirlitsyfirvalda. 

Með viðskiptum með raforku yfir landamæri (e. cross border trade) er átt við að flutt er 
raforka yfir landamæri milli aðildarríkja Evrópusambandsins. Hvað Ísland varðar er raforka 
sem framleidd er innanlands ekki flutt út úr landinu, þar sem möguleikarnir eru ekki fyrir 
hendi hvað flutningsgetuna varðar. Að sama skapi er ekki flutt inn raforka. Afþví leiðir að 
við núverandi aðstæður eru ekki viðskipti yfir landamæri með raforku. Hins vegar kynni sú 
staða að breytast eflagður yrði t.d. sæstrengur og tekin yrði ákvörðun um að flytja raforku til 
annarra landa, t.d. aðildarríkja Evrópusambandsins. 

Í regluverki Evrópusambandsins eru ákvæði um viðskipti með raforku yfir landamæri í 
tveimur reglugerðum, annars vegar í áðurnefndri reglugerð (EB) nr. 713/2009 um að koma á 
fót Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á raforkumarkaði, og hins vegar í reglugerð (EB) nr. 
714/2009 um skilyrði fyrir aðgangi að neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri. 

Eins og áður segir gætu ákvarðanir af þessu tagi snúið að Íslandi ef sæstrengur mundi tengja 
íslenska-raforkukerfið-við aðildarrfki-Bvrópesambandsins. -AßER gæti tekið bindandi - 
ákvarðanir fyrir sæstrengi einungis í því tilviki sem eftirlitsaðilar viðkomandi ríkja koma sér 
ekki saman um niðurstöður varðandi undanþágur samkvæmt 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 
714/2009 eða rekstrarfyrirkomulag samkvæmt 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 713/2009. Ef 
ákvörðun mundi snúa að EFTA-ríkjuni mundi þá virkjast tveggja stoða fyrirkomulagið sem 
gerð er grein fyrir í drögum að aðlögunartexta fyrir ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 
vegna reglugerðar (EB) nr. 713/2009 (sem ekkihefur verið formlega samþykkt afESB), 
þannig að ACER tæki aldrei eitt og sér bindandi ákvarðanir gagnvart EFTA-ríki. 

Að öðru leyti eru verkefni ACER að gefa álit (e. opinions) og tilmæli (e. recommendations) 
sem varða verksvið stofnunarinnar. Skal hér eitt og annað tíundað, sem tekið er upp úr 
aðfararorðum reglugerðar (EB) nr. 713/2009 um ACER. 

• Þar kemur m.a. kemur fram að stofnuninni er komið á laggirnar til að bæta gloppur í 
löggjöfinni á vettvangi ESB og stuðla að skilvirkri starfsemi innri markaða fyrir 
raforku og jarðgas. Stofnunin skal einnig gera landsbundnum eftirlitsyfirvöldum 
kleift að auka samvinnu sína á vettvangi ESB og taka gagnkvæman þátt í 
sambandstengdri starfsemi. Kveðið er á um samþætta11 ramma sem landsbundin 
eftirlitsyfirvöld geta tekið þátt í og átt samvinnu um, og skal sú stefna auðvelda 
samræmda beitingu laganna um innri raforku- og jarðgasmarkaði í ESB. 

• Þá skal stofnunin tryggja að eftirlitsstarfsemi landsbundinna eftirlitsyfirvalda í 
samræmi við tilskipun 2009172/EB um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir 



raforku og tilskipun 2009/73/EB um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir 
jarðgas sé samræmd á viðunandi hátt og, ef nauðsyn krefur, lokið á vettvangi ESB. Í 
þeim tilgangi er nauðsynlegt að tryggja sjálfstæði stofnunarinnar gagnvart raforku- og 
gasframleiðendum, flutnings- og dreifikerfisstjórum, hvort sem þeir eru opinberir 
aðilar eða einkaaðilar, og neytendum og tryggja samræmi aðgerða hennar við lög 
ESB, stöðu hennar á sviði tækni og reglusetningar og gagnsæi, ábyrgð gagnvart 
lýðræðislegri stjórn og skilvirkni. 

• Þá skal stofnunin fylgjast með svæðisbundinni samvinnu milli flutningskerfisstjóra í 
raforku- og gasgeiranum ásamt framkvæmd verkefna Evrópunets 
raforkuflutningskerfisstjóra og Evrópunets gasflutningskerfisstjóra. Þá skal stofnunin 
fylgjast með innri mörkuðum fyrir raforku og jarðgas og upplýsa Evrópuþingið, 
framkvæmdastjórnina og landsyfirvöld um niðurstöður sínar eftir því sem við á. 

• Stofnunin hefur mikilvægu hlutverki að gegna við þróun rammaviðmiðunarreglna sem 
eru ekki bindandi í eðli sínu og kerfisreglurnar skulu vera í samræmi við. 

• Hvað varðar aðstæður sem snerta fleiri en eitt aðildarríkjanna skal stofnuninni veitt 
heimild til að samþykkja einstakar ákvarðanir. Sú heimild skal við tiltekin skilyrði 
taka til tæknilegra þátta, reglukerfis um raforku- og jarðgasgrunnvirki sem tengir eða 
gæti tengt a.m.k. tvö aðildarríki og, efþau eiga ekki annars úrkosti, undanþágna frá 
reglum innri markaðarins um nýja raforkusamtengla og nýtt gasgrunnvirki í fleiri en 
einu aðildarríki. 

• Stofnunin skal vera í ráðgjafarhlutverki gagnvart framkvæmdastjórn ESB og öðrum 
stofnunum ESB og landsbundnum eftirlitsyfirvöldum að því er varðar málefni tengd 
þeim tilgangi sem henni var komið á fót í. 

• Stofnunin skal geta beint tilmælum til eftirlitsaðila og markaðsaðila til að aðstoða þá 
við að miðla góðum starfsvenjum. Þá skal stofnunin hafa samráð við hagsmunaaðila 
eftir því sem við á, og veita þeim eðlilegt tækifæri til að segja álit sitt á fyrirhuguðum 
ráðstöfunum, svo sem kerfisreglum. 

) • Stofnunin skal stuðla að framkvæmd viðmiðunarreglna fyrir samevrópsk orkunet, og 
viðleitni til að auka orkuöryggi. 

Niðurstaða: Á meðan íslenska raforkukerfið er einangrað eiga bindandi ákvarðanir 
ACER ekki við hér á landi þar sem þær eiga eingöngu við um álitamál sem koma upp 
við flutning raforku yfir landamæri. Ef ákvörðun ACER myndi í framtíðinni snúa að 
Íslandi myndi virkjast tveggja stoða fyrirkomulagið þannig að ACER tæki aldrei eitt og 
sér ákvörðun gagnvart Íslandi. 
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EES-samningsins 

Vísað er til fyrri minnisblaða utanríkisráðuneytisins til utanríkismálanefndar, dags. 27. júní 
2014, 7. nóvember 2014 og 23. febrúar 2015, varðandi ákvæði í þriðja orkupakkanum 
svokallaða er varða tveggja stoða kerfi EES-samningsins. 

1. Almennt 

Þriðji orkupakkinn inniheldur m.a. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 713/2009 
frá 13. júlí 2009 um að koma á fót Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði (e. Agency 
for the Cooperation of Energy Regulators, ACER). Í 7., 8. og 9. gr. reglugerðarinnar er að 
finna ákvæði er varða tveggja stoða kerfi EES-samningsins. Nánar tiltekið eru 
Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði veittar valdheimildir til að taka bindandi 
ákvarðanir sem beinast að einstökum lögbærum landsyfirvöldum á orkumarkaði. Litið er svo 
á að óbreytt upptaka slíkra ákvæða í EES-samninginn samræmist ekki stjórnarskrá Íslands og 
Noregs að því er varðar framsal valds til alþjóðlegra stofnana, þar sem stofnunin telst ekki til 
EFTA-stoðar EES-samningsins. því er þörf á annars konar fyrirkomulagi fyrir ákvarðanir í 
tilviki EFTA-ríkjanna. Í drögum að aðlögunartexta vegna upptöku reglugerðarinnar í 
EES-samninginn er kveðið á um að Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) skuli samþykkja ákvarðanir 
sem beinast að lögbærum landsyfirvöldum í EFTA-ríkjunum. 

Drög að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar sem innihalda aðlögunartextann hafa verið 
kynnt stjórnarsviði orkumála hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og hafa viðbrögð 
verið jákvæð. Formleg kynning á drögunum gagnvart utanríkisþjónustu Evrópusambandsins 
bíður afgreiðslu Alþingis á málinu. 

2. Fyrri fordæmi um svipuð álitaefni 

Hér er um að ræða sams konar tveggja stoða útfærslu og kveðið er á um í drögum að 
ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar varðandi upptöku gerða um evrópskar 
fjármálaeftirlitsstofnanir í EES-samninginn en óskað hefur verið eftir fyrirfram samþykki 
Alþingis í formi þingsályktunar (þingskjal 1109 - 681. mál - 145. löggjafarþing). Þar er 
kveðið á um valdheimildir Eftirlitsstofnunar EFTA til að samþykkja tilmæli og ákvarðanir 



sem beinast að einstökum lögbærum landsyfirvöldum og markaðsaðilum. 

Hér á eftir fer samanburður á aðlögunartextum vegna sams konar tveggja stoða mála er varða 
upptöku gerða um Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði og gerða um evrópskar 
c: ' '1 ft· ¡'... t ~ . .,..,;] 1. r 1 ' • "'" e 1 , • oe r • ìð lj:arma.:ae_;~l1'.:hSS omamr. rsnoa þétt sams AGnar tveggja stoða útfærsla se nomo 1 úa um 
tilfellum, er vert að geta þess að valdheimildir sem ESA kann að fá samkvæmt reglugerð 
(EB) nr. 713/2009 um Samstarfsstofuanir eftirlitsaðila á orkumarkaði ganga skemur en í 
tilviki evrópskra fjármálaeftirlitsstofuana og verður það útskýrt nánar hér á eftir. 

3. Samanburður á aðlögunartexta varðandi fjármálaþjónustu og raforkumál 

a. Vald til að taka bindandi ákvarðanir 

Í 7., 8. og 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 713/2009 eru Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á 
orkumarkaði (ACER) veittar valdheimildir til að taka tilteknar bindandi ákvarðanir. Í 1. mgr. 
7. gr. reglugerðarinnar er mælt fyrir um að Samstarfsstofuun eftirlitsaðila á orkumarkaði skuli 
samþyk-kja ákvarðanir um tæknileg atriði sem kveðið er á um í tilskipunum 2009/72/EB og 
2009/73/EB og reglugerðum (EB) nr. 714/2009 og (EB) 715/2009. Samkvæmt 1. mgr. 8. gr. 
reglugerðarinnar hefur Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði einnig heimild til að 
leysadeilumál milli landsbundinrta eftirlitsyfirvalda, m.a. um skilmála og skilyrði fyrir 
aðgangi að grunnvirkjum sem ná yfir landamæri og rekstrarlegt öryggi þeirra, ef lögbær 
landsbundin eftirlitsyfirvöld geta ekki náð samkomulagi innan tiltekins tímafrests eða að 
fenginni sameiginlegri beiðni lögbærra landsbundinna eftirlitsyfirvalda. Samstarfsstofuun 
eftirlitsaðila á orkumarkaði getur einnig tekið ákvörðun um undanþágur frá ýmiss konar 
lagalegum kröfum, sem varða einkum: sundurgreiningu, aðgang þriðju aðila og aðferðafræði 
við eftirlit, í samræmi við 1. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar. 

~.. _. ! - - - ... - - - 

Fram er komin tillaga EFTA-ríkjanna um að fela ESA þetta ákvörðunarvald gagnvart 
EFTA-ríkjum innan EES á 'sama hátt og á sviði fjármálaþjónustu. Með þessu fyrirkomulagi 
myndi ESA samþykkja ákvarðanir gagnvart landsbundnum eftirlitsyfirvöldum í EFTA-ríkjum 
innan EES á sama hátt og henni er ætlað að hafa vaÍdheimildir til að samþykkja ákvarðanir 
gagnvart lögbærum landsyfirvöldum á sviði fjármálaþjónustu. 

Ef samkomulag næst við ESB um þessa aðlögun er grundvallarþáttur þessara tveggja 
útfærsluleiða hinn sami, þ.e. ESA skal samþykkja ákvarðanir að þvi er varðar EFTA-ríkin 
innan EES í samræmi við tveggja stoða kerfið' í EES-samningnum. Ólíkt evrópskum 
fjármálaeftirlitsstofuunum innan ESB er heimild Samstarfsstofnunar eftirlitsaðila á 
orkumarkaði þó bundin við ákvarðanir sem beinast að landsbundnum eftirlitsyfirvöldum en 
nær ekki til ákvarðana sem beinast að markaðsaðilum. Óformleg samskipti við stjómarsvið 
orkumála hafa staðfest þessa túlkun á reglugerðinni og eru vinnuhópur um orkumál og 
aðalskrifstofan á sama máli. Þær valdheimildir sem ESA myndi fá samkvæmt reglugerðinni 
um Samstarfsstofuun eftirlitsaðila á orkumarkaði ganga því skemur en þegar um er að ræða 
evrópskar fjármálaeftirlitsstofuanir innan ESB, þar sem þar verður í undantekningartilvikum 
hægt að taka ákvarðanir sem beint er gegn einkaaðilum. 

b. Ákvarðanir byggðar á drögum 

Annar þáttur í útfærslu um veitingu valdheimilda í EFTA-stoðinni vegna evrópskra 
eftirlitsstofuana innan ESB er sú staðreynd að ákvarðanir ESA eiga að byggjast á drögum sem 



viðkomandi evrópsk eftirlitsstofnun innan ESB lætur í té. Að þessu leyti víkur fyrirkomulagið 
frá hefðbundinni tveggja stoða nálgun, þar sem ESA sér alfarið um að undirbúa og samþykkja 
ákvarðanir, með tilliti til meginreglunnar um samræmda framkvæmd og beitingu EES-reglna. 
Til þess að njóta hags af samræmdu eftirlitsráðstöfuninni, sem komið var á með réttarreglum 
á sviði fjármálaþjónustu, og í ljósi þess hversu flóknar og tæknilegar þessar ákvarðanir eru, er 
þó talið viðeigandi að fela evrópskum fjármálaeftirlitsstofnunum innan ESB það verkefni að 
semja drög. 

Í þeim viðræðum sem nú standa yfir milli EFTA-ríkjanna innan EES og framkvæmdastjórnar 
ESB og varða reglugerð (EB) nr. 713/2009 er stefnt að því að Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á 
orkumarkaði fái það hlutverk að undirbúa drög að ákvörðunum. Í þessu samhengi er litið á 
þetta sem viðeigandi útfærslu, þar sem viðeigandi sérþekking á raforkumarkaði er nauðsynleg 
til að gera drög að slíkum tæknilegum ákvörðunum. Þannig er þessi þáttur einnig svipaður 
aðlögun vegna evrópsku fjármálaeftirlitsstofnananna innan ESB. 

c. Ákvæði um samvinnu stofnana 

Í þriðja lagi er í aðlögunartextum vegna evrópskra fjármálaeftirlitsstofn:ana innan ESB enn 
fremur mælt fyrir um nána samvinnu milli ESA annars vegar og evrópskra 
fjármálaeftirlitsstofnana innan ESB hins vegar. Í þeim viðræðum sem nú standa yfir varðandi 
Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði er gert ráð fyrir því að mælt verði fyrir um náið 
samstarf milli ESA og Samstarfsstofnunar eftirlitsaðila á orkumarkaði. Ef gengið er út frá því 
að Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði semji drög að ákvörðunum mun náið 
samstarf og upplýsingaskipti verða sérlega mikilvæg á undirbúningsstiginu. Afþessu leiðir að 
fyrirkomulag samvinnu er svipað í aðlögun fyrir evrópskar fjármálaeftirlitsstofnanir innan 
ESB og fyrir Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði. 

d. Málshöfðun fyrir EFTA-dómstólnum og önnur atriði 

Í fjórða lagi er gert ráð fyrir því í úrfærslunni fyrir evrópskar fjármálaeftirlitsstofnanir innan 
ESB og útfærslunni fyrir Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði að höfða megi mál 
fyrir EFTA-dómstólnum vegna ákvarðana ESA í samræmi við 36. gr. samningsins um 
eftirlitsstofnun og dómstól. 

) Loks eru þættir sem hafa mun minni áhrif í tilviki Samstarfsstofnunar eftirlitsaðila á 
orkumarkaði en í tilviki evrópskra fjármálaeftirlitsstofnana innan ESB. Þannig hafa 
evrópskum fjármálaeftirlitsstofnunum innan ESB verið fengnar valdheimildir til að rannsaka 
og annast vettvangsskoðanir á athafnasvæðum markaðsaðila. Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á 
orkumarkaði hefur ekki slíkar valdheimildir. Þannig ganga heimildir Samstarfsstofnunar 
eftirlitsaðila á orkumarkaði skemur. Enn fremur er í aðlögunartextunum vegna evrópskra 
fjármálaeftirlitsstofnana innan ESB m.a. gert ráð fyrir sérstakri tilhögun á lausn deilumála ef 
stofnanirnar ná ekki samkomulagi. Þess er ekki þörf í tilviki Samstarfsstofnunar eftirlitsaðila 
á orkumarkaði. 

Gerð hefur verið lagaleg greining á því hvernig tveggja stoða útfærslan sem skilgreind er í 
tilviki evrópskra fjármálaeftirlitsstofnana samræmist stjórnarskrá Íslands og er sú greining 
sett fram í álitsgerð um tveggja stoða útfærslu vegna upptöku reglna um fjármálaeftirlit í 
EES-samninginn, eftir Skúla Magnússon, og birt sem viðauki IX við tillögu til þingsályktunar 
um staðfestingu ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka 



(Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (þingskjalll 09, 681. mál, 145. löggjafarþing). Í ljósi 
þess að um sams konar tveggja stoða útfærslu er að ræða í tilviki Samstarfsstofuunar 
eftirlitsaðila á orkumarkaði, vegna valdheimilda sem ganga skemur svo sem að framan 
greinir, vísast til framangreinds Iögfræðiálits hvað varðar samþýðanleik útfærslunnar við 
S.f-1-Aí .... (Î'~~~1 :~ò~ -:.r\;iA.A..L~.L-uJS,:Fu:. 

4. Niðurstöður 

Helsti þáttur útfærslunnar vegna upptöku Samstarfsstófuunar eftirlitsaðila á 
orkumarkaði í EES-:samninginn, þ.e. að Eftirlitsstofuun EFTA skuli samþykkja 
ákvarðanir sem beinast að EFTA-ríkjunum, er hinn sami og er til umfjöllunar vegna 
upptöku gerða um evrópskar eftirlitsstofuanir innan ESB. Samstarfsstofrfün 
eftirlitsaðila á orkumarkaði tekur hins vegar einungis ákvarðanir sem beinast að 
landsbundnum eftirlitsyfirvöldum en hefur ekki heimild til að taka ákvarðanir sem 
beinast að markaðsaðilum, eins og í tilviki evrópskra fjármálaeftirlitsstofuana innan 
ESB. 

Aðrir mikilvægir þættir þeirrar útfærslu, sem er til umfjöllunar vegna upptöku 
Samstarfsstofnunar eftirlitsaðila á orkumarkaði, eru annað hvort sams konar þeim sem 
koma til álita við upptöku evrópskra :fjármálaeftirlitsstofuana innan ESB eða hafa 
minni áhrif þàr sem þeir fela ekki í sér að komið verði á fót nýrri tilhögun né heldur 
veita þeir Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði rannsóknarheimildir. 

Í ljósi þess að um lík mál er að ræða, með þeirri undantekningu að það mál sem hér 
um ræðir gengur skemur í veitingu valdheimilda til ESA, er lagt til að álitsgerð Skúla 
Magnússonar um tveggja stoða útfærslu vegna upptöku reglna um :fjármálaeftirlit í 
EES-samninginn verði lögð til grundvallar við mat á því hvort tveggja stoða útfærslan 
sem skilgreind hefur verið í tilviki Samstarfsstofununar eftirlitsaðila á orkumarkaði 
telst innan heimilda Alþingis til framsals valds til alþjóðastofuana. 


