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1. Inngangur 
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (ESB) samþykkti á síðasta ári svokallaðan þriðja orkupakka ESB, 
auk tilskipunar um aukna notkun orku frá endurnýjanlegum orkulindum. Með þessum gerðum er lagður 
grundvöllur að nýrri orkustefnu sambandsins með bætta orkunýtni og aukna nýtingu endurnýjanlegra 
orkugjafa að leiðarljósi. Í orkustefnunni er lögð sérstök áhersla á eftirfarandi atriði: 

Notkun jarðefnaeldsneytis tilorkuframleiðslu og samgangna er ein helsta ástæða loftslagsbreytinga og 
veldur 80% losunar innan sambandsins. 
Tryggja þarf afhendingaröryggi orku þar sem ESB er að miklu leyti háð innflutningi á orkugjöfum 

ì sem gerir orkukerfið berskjaldað gagnvart óstöðugu framboði á orku. 
Stuðla þarf að aukinni samkeppni á hinum innri raforkumarkaði. 
Setja þarf skýra grundvallarstefnu í orkumálum og tryggja að orkukerfi, og um leið hagkerfi 
sambandsins, verði skilvirkt og ekki eins háð mengunarvaldandi orkugjöfum. 
ESB stefnir að því að verða leiðandi afl á alþjóðavísu í þróun á "hreinni" tækni á sviði orkumála. 

Þriðji orkupakki Evrópusambandsins öðlaðist gildi 3. september 2009 en aðilarríkjum ESB ber að innleiða 
hann fyrir 3. mars 2011. Pakkinn er í heild sinni til umfjöllunar í vinnuhópi EFTA um orkumál og hefur 
Ísland skilað til EFT A staðaleyðublöðum vegna viðkomandi gerða, samanber neðangreint. 

Þriðji orkupakkinn inniheldur eftirfarandi gerðir: 
_ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/72/EB frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar reglur um innri 
markaðinn fyrir raforku og um niðurfellingu á tilskipun 2003/S4ÆB, 
_ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/73/EB frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar reglur fyrir innri 
markað með jarðgas og um niðurfellingu á tilskipun 2003/SS/EB, 
_ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins' (EB) nr. 713/2009 um að koma á fót stofnun um samstarf 
orkueftirlitsaðila, 
_ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 714/2009 frá 13. júlí 2009 um skilyrði fyrir aðgangi að 
neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1228/2003, 
_ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2009 frá 13. júlí 2009 um skilyrði fyrir aðgangi að 
flutningskerfum fyrir jarðgas og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1775/2005. 

Samhliða gerð þriðja orkupakkans kveður tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB, frá 23. apríl 
2009, um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkulindum. 

Gerðirnar eru af hálfu ESB allar merktar EES-tækar en tilskipun 2009/72/EB, tilskipun 2009/28/EB og 
reglugerð 713/2009 eru þær gerðir sem einkum varða íslenska hagsmuni. 

Að undanförnu hafa framangreindar gerðir verið skoðaðar með tilliti til áhrifa á íslenska hagsmuni í því 
skyni að móta afstöðu til þess hvort fara eigi fram á undanþágur' eða aðlaganir vegna atriða sem í þeim 
felast, og þá hverskonar aðlaganir, og er í minnisblaði þessu að finna nánari úlistun á álitamálum því tengd 
ásamt stuttri kynningu á efnisinnihaldi gerðanna. 
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2. Almennt um efni gerða í þriðja orkupakkanum 
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/72/EB frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar reglur um innri 
markaðinn f~ir raforku. . 
Tilskipunin setur sameiginlegar reglur um framleiðslu, flutning, dreifingu og afhéndingu rafmagns, auk 
ákvæða er varða neytendavernd, með það að markmiði að bæta og' samþætta samkeppnishæfa 
raforkumarkaði innan bandalagsins. Settar eru reglur um skipulagningu og. starfsemi á sviði raforku, 
markaðsaðgang, viðmiðanir og málsmeðferð við útboð og leyfisveitingu og rekstur .kerfa. Þá setur 
tilskipunin skilyrði varðandi alþjónustu og réttindi raforkunotenda auk þess að skýra samkeppnisskilyrði, 

Tilskipunin fellir úr gildi tilskipun 2003/S4/EB sama efnis, sem tekin hefur verið upp í EES-samninginn 
og innleidd hér á landi. Tilgangur tilskipunarinnar er að sundurgreina vinnslu og sölu frá flutningi, auka 
samstarf, fjárfestingar og viðskipti með raforku milli landa, auka gegnsæi í kerfisrekstri og vinnslu og 
auka virkni eftirlitsaðila. Helstu breytingar tilskipunar 2009/72/EB frá fyrri tilskipun eru eftirfarandi: 

Sundurgreining flutningskerfa frá öðrum rekstri 
Frá og með 3. mars 2012 má sami aðili eða sömu aðilar að meginstefnu ekki: 

fara, beint eða óbeint; með yfirráð yfir fycirtæki 8€111 er í vinnslu eða sölu og fara með yfirráð l'fii 
eða hafa réttindi yfir flutningskerfum, 
skipa stjórnarmenn og fleiri í flutningsfyrirtæki eða flutningskerfisstjóra og á sama tíma fara, beint 
eða óbeint, með yfirráð yfir eðahafaréttíndi yfir fyrirtæki sem er í vinnslu eða sölu, 
sitja í stjórn flutningsfyrirtækis og fyrirtækis með er í vinnslu eða sölu. 

t 44. gr. tilskipunarinnar kemur fram að Kýpur, Lúxemborg og Malta skuli undanþegin ákvæðum um 
sundurgreiningu flutningskerfa, auk þess sem Malta hefur undanþágu frá ákvæðum um sundurgreiningu 
dreifikerfisstjóra, aðgang þriðju aðila og markaðsopnum. 

Raforkueftirlit 
Ákvæði tìlskipunarinnar um raforkueftirlit eru mun ítarlegri en fyrri tilskipana. Meðal ákvæða er að: 

gerð er krafa um að hvert ríki skipi einn aðila til að fara með eftirlit, . 
gerðar eru kröfur um aukið sjálfstæði eftirlitsaðila, og 
samræming skyldna og valda. . 

Í tilskipuninni er ekki að finna undanþágur frá þessum ákvæðum. Þessi atriði þyrfti að skoða í ljósi 
núverandi fyrirkomulags, skoða leiðir til útfærslu og meta kostnað samfara breytingunum. 

Tilskipun 2009/72/EB kemur sem áður segir í stað tiiskipunar 2003/S4/EB en sú tilskipun var tekin upp í 
EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 151/2006 og innleidd hér á landi með 
breytingum á raforkulögum nr. 65/2003. Í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar var kveðið á um að 
undanþága 1. mgr. 26. gr. tilskipunarinnar gildi fyrir Ísland og að Ísland teljist lítið og einangrað kerfi 
samkvæmt 2. mgr. 26. gr. tilskipunarinnar og að undanþága samkvæmt 15. gr. tilskipunarinnar eigi því við 
um Ísland. Í hinni nýju tilskipun 2009/72/EB er einnig að finna sérstakar undanþágur fyrir lítil og 
einangruð kerfi og örkerfi. 

Við innleiðingu tilskipunar 2009/72/EB þarf að viðhalda þeim sérlausnum sem fengist hafa við upptöku 
fyrri raforkutilskipana og kanna hvort þörf sé á frekari sérlausnum. Gera þarf breytingar á raforkulögum 
vegna tilskipunarinnar ef ekki kemur til þess að Ísland fái sambærilegar undanþágur og Malta (Kýpur, 
Lúxemborg og Malta eru undanþegin 9. gr. auk þess sem Malta eru undanþegin ákvæðum 26.,32. og 33. 
gr., samanber framangreint). 

Þar sem í tilskipuninni er m.a. kveðið á um eigendanlegan aðskilnað flutningsfyrirtækja frá öðrum 
fyrirtækjum á orkumarkaði, og Landsnet er í eigu orkufyrirtækja, gæti komið til breytinga á eignarhaldi 
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Landsnets, ef undanþága er ekki fengin frá viðkomandi ákvæðum tilskipunarinnar. Benda má á að í 
frumvarpi tillaga um breytingu á raforkulögum, sem lagt var fram á vorþingi 2010, er lögð til sú breyting 
að Landsnet skuli vera í beinni eigu íslenska ríkisins og/eða sveitarfélaga, frá og með 2015. 

Gerðin er til skoðunar í vinnuhópi EFT A um orkumál og hafa íslensk stjórnvöld skilað staðaleyðublaði þar 
sem settur er stjórnskipulegur fyrirvari þar sem innleiðing kalli á lagabreytingu og að semja þurfi um 
aðlögun fyrir Ísland, á grundvelli sérstöðu Íslands. 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009173/EB frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar reglur fyrir 
innri markað með jarðgas. 
Tilskipun 2009/73/EB. kemur í stað tilskipunar 2003/55/EB um sama efui. Í tilskipun 2003/55/EB er að 
finna sameiginlegar reglur varðandi flutning, dreifingu, afhendingu og geymslu á jarðgasi. 

Tilskipun 2009/73/EB setur reglur um skipulag og starfsemi jarðgasiðnaðar, aðgang að mörkuðum, 
skilyrði og ferla varðandi leyfisveitingar og rekstur jarðgaskerfa. Markmið tilskipunarinnar er að skýra 
reglur um sameiginlegan innri markað með jarðgas. 

Hvað varðar tilskipun 2003/55/EB þá er ekki til staðar formleg undanþága fyrir Ísland. Hins vegar var 
sameiginlegur skilningur milli Íslands, EFT A, ESA og ESB um að ekki væri þörf á því að innleiða ákvæði 
tilskipunarinnar hér á landi sökum þess að engin starfsemi sem fellur undir gildissvið tilskipunarinnar er til 
staðar hér á landi. Í desember 2009 sendi Eftirlitsstofuun EFTA hins vegar íslenskum stjórnvöldum 
formlegt bréf (letter of formal notice) vegna skorts á innleiðingu tilskipunarinnar og var því svarað 15. 
febrúar 2010. Er það mál enn til meðferðar hjá ESA. 

Við innleiðingu á tilskipun 2009/73/EB þarf að kanna möguleika á undanþágum frá ákvæðum hennar þar 
sem þau eiga ekki við á Íslandi, þar sem hér er enginn markaður með jarðgas. Gert er ráð fyrir að Ísland 
fari fram á undanþágu frá ákvæðum tilskipunarinnar á meðan slík starfsemi fer ekki fram hér á landi. 
Komi slík starfsemi til í framtíðinni yrði væntanlega að setja lög um starfsemina til að innleiða reglur 
tilskipunarinnar. 

Gerðin er til skoðunar í vinnuhópi EFTA um orkumál og hafa íslensk stjórnvöld skilaðstaðaleyðublaði þar 
sem fram kemur að semja þurfi um undanþágu fyrir Ísland frá gerðinni. 

_) 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 713/2009 um að koma á fót stofnun um samstarf 
orkueftirlitsaðila. 
Með reglugerðinni er komið á fót stofuun (Agency Jar the Cooperation oj Energy Regulators) til að 
aðstoða eftirlitsaðila, sem vísað er til í tilskipun 2009/72/EB og 2009/73/EB, í beitingu valdheimilda innan 
Bandalagsins og ef þörf krefur að samhæfa aðgerðir eftirlitsaðila. Í reglugerðinni er að finna ákvæði um 
lagalega stöðu stofnunarinnar, samsetningu og ákvarðanir stofuunarinnar, m.a. gagnvart landsbundnum 
stjórnvöldum. 

Farið hefur verið yfir efni reglugerðarinnar með sérfræðingum frá Orkustofuun og Landsneti og er 
fyrirhuguð innleiðing hennar, á grundvelli raforkulaga, 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. 

Gerðin er til skoðunar í vinnuhópi EFTA um orkumál og hafa íslensk stjórnvöld skilað staðaleyðublaði þar 
sem fram kemur að semja þurfi um aðlögun fyrir Ísland í tengslum við þátttöku Íslands í stofuuninni og 
varðandi bindandi ákvarðanir hennar. 
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Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins .(EB) nr. 714/2009 frá 13. júlí 2009 um skilyrði fyrir aðgangi 
að neti fyrir raforkuvíðskipti yfìrlandamærl, 
Reglugerðin hefur að-geyma reglur um skilyrði fyrir aðgangi að-n-eti fyrir raforku:við"skipti yfir-Iandamæn. 
Markmið reglugerðarinnar er að setja sanngjarnar reglur varðandi raforkuviðskipti yfir landamæri og auka 
með því samkeppni á innri markaðnum. Þetta felur m.a. í sér að komið er á fót greiðslukerfi vegna flæðis 
raforku yfir landamæri og setningu samræmdra meginreglna um gjaldtöku vegna raforkuflutnings yfir 
landamæri og úthlutun flutningsgetu milli landskerfa. Þá er reglugerðinni ætlað að stuðla að tilkomu 
heildsölumarkaðar. Reglugerðin leysir afhólmi reglugerð 1228/2003 frá 3. mars 2011. 

Reglugerð (EB) nr. 1228/2003 var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES 
nefndarinnar nr. 151[2006 og innleidd með setningu reglugerðar á grundvelli raforkulaga. Ráðgert er að 
sama fyrirkomulag verði viðhaft við innteiðingu reglugerðar (EB) nr. 714/2009. Í ljósi aðstæðna, þar sem 
Ísland er einangrað kerfi, hefur reglugerðin ekki mikla þýðingu fyrir Ísland. 

Gerðin er til skoðunar í vinnuhópiEFTA um orkumál og hafa íslensk stjórnvöld skilað staðaleyðublaði þar 
sem fram kemur að gera þurfi um minni háttar tæknilega breytingu fyrir Ísland. 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2009 frá 13. júlí 2009 um skilyrði fyrir aðgangi 
að flutningskerfum fyrir jarðgas. 
Reglugerðin hefur að geyma reglur um skilyrði fyrir aðgangi að flutningskerfum fyrir jarðgas, gjöld, 
samkeppnissjónarmið o.fl. Ekki er, að svo stöddu, talin ástæða til að taka reglurnar upp hér á landi þar sem 
engin slík kerfi eru til staðar hér á landi. 

Reglugerðin fellir brott reglugerð (EB) nr. 1775/2005 sem er hluti af EES-samningnum en Ísland hefur 
ekki innleitt þar sem engin flutningskerfi eru til staðar hér á landi. Ráðgert er að sama fyrirkomulag verði 
viðhaft við innleiðingu reglugerðar (EB) nr. 715/2009. 

Gerðin er.til skoðunar í vinnuhópi EFTA uni orkumál oghafa-ísletlsk stjórnvöld skilað staðàleyðublaði-þar 
sem fram kemur að semja þurfi um undanþágu Íslands frá gerðinni. 

3. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28fEB frá 23. apríl 2009 um að auka notkun 
orku frá endurnýjanlegum orkulindum. 
Markmið tilskipunarinnar er að stuðla að auknum hlut endurnýjanlegra orkulinda í orkunotkun og að 
skapa grundvöll fyrir rammaákvæði bandalagsins þar að lútandi. Í tilskipuninni er að finna ákvæði um 
bindandi landsmarkmið varðandi hlutfall endurnýjanlegra orkulinda í orkunotkun einstakra ríkja árið 2020 
en þá er stefnt að því að hlutur endurnýjanlegrar orku verði orðinn 20% innan ESB. Jafnframt er kveðið á 
um það markmið að árið 2020 verði hlutur endurnýjanlegrar orku í orkunotkun samgangna orðinn 10%. Í 
tilskipuninni er enn fremur kveðið á um færslu réttinda, stuðningskerfi, samstarf milli aðildarríki og við 
þriðju ríki um aukna nýtingu endurnýjanlegra orkulinda, stjórnsýslumeðferð, skil á upplýsingum o.fl. 

Samkvæmt tilskipuninni skal hvert aðildarríki samþykkja landsaðgerðaráætlun um endurnýjanlega orku 
("national renewable energy action plan"). Aðgerðaráætlunin skal setja niður markmið um hlutfall orku 
frá endurnýjanlegum orkulindum í raforkuframleiðslu og samgöngum árið 2020 og ber aðildarríkjum ESB 
að tilkynna um slíka áætlun fyrir 30. júní 2010. 

Tilskipunin leysir afhólmi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/77/EB frá 27. september 2001 um að 
auka framleiðslu rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum til notkunar á innri raforkumarkaði og 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/30/EB frá 8. maí 2003 um að auka framleiðslu á lífrænu 
eldsneyti. Tilskipun 2001/77/EB hefur þegar verið tekin upp í EES samninginn og var innleidd hér á landi 
með lögum um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum o.fl., nr. 
30/2008. Hins vegar er tilskipun 2003/30/EB ekki hluti afEES samningnum. 
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Ísland stendur mjög framarlega í nýtingu endurnýjanlegra orkulinda vegna staðbundinnar orkunotkunar. 
Töluverð tækifæri geta verið fólgin í því að koma á framfæri íslenskri þekkingu á þessu sviði. Efni 
tilskipunarinnar er í samræmi við samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, samanber sjálfbærar samgöngur 
og mótun heildstæðrar orkustefnu sem miði að því að endurnýjanlegir orkgjafar leysi innflutta orku af 
hólmi. Þar sem um erað ræða tilskipun sem telst ná einnig til EES/EFTA-ríkja þá hefur hún verið til 
umfjöllunar í vinnuhópi EFTA um orkumál. Einnig hefur iðnaðarráðuneytið látið greina tillögurnar og 
hugsanleg áhrif hennar á innlenda hagsmuni. 

Kanna þarf nánar ýmsa þætti tilskipunarinnar áður en unnt er að taka afstöðu til þess hvernig umrædd 
tilskipun kann að koma út fyrir Ísland. Ef sérstök markmið um hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa, sem 
Ísland yrði að undirgangast, eru ásættanleg má ætla að innleiðing tilskipunarinnar ætti ekki að skapa vanda 
fyrir Ísland. Benda má á að undanfarin ár hafa stjórnvöld markað þá stefna að draga úr notkun 
jarðefnaeldsneytis í samgöngum og fiskveiðum og nýta til þess innlenda orkugjafa í talsverðum mæli. 
Einnig má benda á að innleiðing Íslands á ákvæðum tilskipunarinnar gæti haft visst áróðursgildi út á við 
þar sem ótvírætt kæmi í ljós, í evrópskum samanburði, hvað Ísland stendur öðrum Evrópuþjóðum langt 
framar í að nýta endurnýjanlega orkugjafa. Við undirbúning innleiðingar ber að mati ráðuneytisins að hafa 
eftirfarandi atriði í huga: 

Í fyrsta lagi þarf að gæta þess að Íslandi verði talið til tekna sérstaða landsins í hlutfalli 
endurnýjanlegrar orku í heildarorkunotkun. Í fylgigögnum tilskipunarinnar kemur fram að engu ríki er 
ætlað að taka á sig þyngri byrði varðandi þetta hlutfall af orkunotkun en 50%. Útreikningar á þeim 
grunni sem tilskipunardrögin mæla fyrir um sýna að hlutfall endurnýjanlegrar orku í endanlegri 
notkun var hér á landi um 55% á viðmiðunarárinu 2005, en er núna komin yfir 65%. Af ESB 
ríkjunum er Svíþjóð með hæsta markmiðið fyrir 2020 eða 49%. 

Hafa ber hugfast að þessi bindandi markmið bandalagsins eru hluti af aðgerðum til ná árangri í 
loftslags- og orkustefnu bandalagsins. Gæta þarf þess að Ísland gangist ekki undir skuldbindingar sem 
kunni að þjóna þeim markmiðum ef í því felst frávik frá eigin stefnu í viðkomandi málaflokkum. Þá 
þarf að skoða hvort íslensk stjórnvöld eru tilbúin að undirgangast bindandi markmið sem byggja á 
pólitískri stefnumörkun ESB og Ísland er ekki hluti af. Ennfremur þarf að tryggja að árangur Íslands í 
nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa verði ekki notaður við tölulegt mat á árangri innan ESB í þeim 
efnum. 

) 

Í öðru lagi þarf að skoða markaðsáhrif upprunaábyrgða á raforku. sem framleidd er með 
endurnýjanlegum orkugjöfum. Þar kann að vera möguleiki fyrir innlend orkufyrirtæki til að 
markaðssetja slíkar ábyrgðir á hinum innri raforkumarkaði. Í tilskipuninni er settur rammi um slík 
viðskipti sem er mun ítarlegri en sá sem settur var með framangreindri tilskipun 2001/77 /EB. Huga 
þarf sérstaklega að þessum atriðum enda um að ræða hagsmunamál fyrir innlend fyrirtæki. 

Í þriðja lagi þarf svo að gæta að áhrifum ákvæða um aukinn hlut endurnýjanlegrar orku í samgögnum. 
Stefnt er að því að 10% af orkunotkun samgangna verði orðin endurnýjanleg orka árið 2020. Kemur 
þar bæði lífrænt eldsneyti og raforka til greina. Raforka er ákjósanlegur kostur fyrir Ísland sem 
orkugjafi í samgöngum, hvort sem er með beinum hætti, geymt á rafhlöðum, en hugsanlega líka með 
vetni eða metanóI sem orkubera. Markmiðið um 10% hlutfall gæti engu að síður reynst örðugt og 
kostnaðarsamt og í dag er Ísland talsvert langt frá þessu 10% marki. 

Á fundi fulltrúa iðnaðarráðuneytis með fulltrúum framkvæmdastjórnar ESB þann 11. maí var rætt um 
fyrirhugaða innleiðingu Íslands á tilskipuninni, sérstöðu Íslands o.s.frv. og kom þar fram það mat fulltrúa 
framkvæmdastjórnar ESB að Ísland hefði enga þörf fyrir undanþágur varðandi útreikninga á markmiði 
Íslands um hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa 2020. Hámarkið um 50% ætti eingöngu við um aðildarríki 
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ESB en ekki EES ríki. Þar sem Ísland hefði líklega nú þegar náð því markmiði sem ESB hefur reiknað út 
fyrir Ísland (sem væri um 65%) þá ætti hefðbundin innleiðing tilskipunarinnar ekki aC). skapa vandkvæði, 

,'A. ,"' ·..cl·p· ,;' p.Q-O ,.o.__,,- .l,.ý' ~,:._ ...... -~ h~·V· ...... '"""" ..... "'" ~_ -1~1·.! ., " .••. _ ...... (:!o __ .'" -"--1- ... -.1 _>:;:_ _. __ o ,ot --y:::1-!"1~. __ o •• ,... " __ ':iI __ ._~_. _ av mati rutttrúa .l..ÛJ.Jj" s.\,.I.L!.! -1:-' YV-i! a.v UV10g~:lläJ. t;! eM~ parr rynr IS ana ao m-atl -l~¡ð:M Vie 111aie16111gtl 
tilskipunarinnar, Fram kom á fundinum að Ísland ætti að geta nýtt sér sérreglur um rafbí1a tH að náfram 
10% markmiðinu fyrir samgöngur. Einnig að Ísland ætti að geta fengið sömu aðlögun og Kýpur og Malta 
fyrir flugsamgöngur (energy consumed in air transport shall be considered no more than 4, 12%), ef við 
uppfylluni sömu skilyrði og þau ríki um hátt hlutfall flugsamgangna. Jafuframt staðfestu fulltrúar ESB á 
fundinum að Ísland geti tekið þátt í flutningi upprunavottorða (statistical transfer), sameiginilegum 
verkefnum og styrktarsjóðum (joint projects, support schemes) og öllu öðru á sama hátt og ESB ríkin eftir 
að hafa innleitt tilskipunina. Ísland yrði ekki skilgreint sem þriðja ríki í skilningi gerðarinnar. 

Gerðin er til skoðunar í vinnuhópi EFTA um orkumál og hafa íslensk stjórnvöld skilað staðaleyðublaði þar 
sem fram kemur að semja þurfi um aðlögun fyrir Ísland, vegna sérstöðu Íslands. 

4. Sérstaða Íslands í orkumálum. 
Staða Íslands í orkumálum er að ýmsu leyti frábrugðin því s,em gengur og gerist í aðildarríkjum 
Evrópusmnbandsins. Þe8si sérstaða kallar á sérlausnir : fyrir Island við uPJ~töku einstakra gerea. 
Orkujöfnuður Islands er í grundvallar atriðum frábrugðinn orkujöfuuði Evrópusambandsins og einstakra 
aðildarríkja þess. 

Í fyrsta lagi er hlutfall endurnýjanlegrar orku mun hærra og tilskipun 2009/28/EB kallar á sérstaka skoðun 
vegna þessa. Í skýrslu framkvæmdastjórnarinnar um aðildarumsókn Íslands, frá 24. febrúar 2010, kemur 
fram að bindandi markmið Íslands fyrir árið 2020 sé 64% að teknu tilliti til10% endurnýjanlegrar orku í 
samgöngum. Í þessu sambandi er rétt að hafa í huga að við ákvörðun bindandi markmiða fyrir aðildarríki 
Evrópusambandsins virðist sem sett hafi verið 49% hámark. 

Í öðru lagi er jarðgas ekki notað hér á landi erîEvrópusambandið hefur sett itarlègaIðggjöf um skipulag 
ég~staffsèini-jaF0gasriiarkaðar&br;-o~ti1skip1ill,~2009/;¡~:lJE-B"",@g=regluge:(_ð=-7~15Æ-009T~Þessio~sérstaða~kallar á 
sérstaka skoðun á því hvort hægt er að fá sérlausnir varðandi þessar gerðir. 

Í þriðja lagi er kjarnorka ekki notuð á Íslandi tilorkuframleiðslu, en stór hluti orkugerða 
Evrópusambandsins fjalla um kjarnorkumál, kjarnöryggi og geislavarnir. 

Sérstaða Íslands í orkumálum nær einnig til annarra hluta. Raforkukerfi Íslands er lítið og einangrað í 
samanburði við raforkukerfi flestra aðildarríkja Evrópusambandsins. Þá er samsetning raforkuvinnslunnar 
og urnfang stóriðju í raforkunotkuninni frábrugðin því sem gerist í aðildarríkjunum. Í ljósi þessa hafa 
tilskipanir um innri markað fyrir raforku verið aðlagaðar íslenskum aðstæðum. Viðhalda þarf þeim 
sérlausnum sem fengist hafa við upptöku fyrri raforkutilskipana og kanna hvort þörf sé á frekari 
sérlausnum vegna viðkomandi gerða. 

Hátt hlutfall orku frá endumýjanlegum orkulindum í orkunotkun og lágt orkuverð hér á landi hefur gert 
það að verkum að ekki hefur verið gripið til þess að reyna að draga úr orkunotkun í sama mæli og á 
vettvangi Evrópusambandsins. Miðað við núverandi stöðu orkumála á Íslandi má halda því fram að slíkar 
aðgerðir skili ekki sama ábata og í öðrum löndum, hvorki til neytenda né umhverfisins. Í ljósi þessa og 
aðstæðna að öðru leyti fékk Ísland undanþágu frá tilskipun 2002/91/EB um orkunýtni bygginga við 
upptöku gerðarinnar í EES-samninginn. Þá hefur tilskipun 2006/32/EB um endanlega orkunýtni og 
orkuþjónustu ekki verið tekin upp í EES-samninginn. Hins vegar hafa gerðir á sviði orkunýtni sem byggja 
á því að gerðar eru kröfur til eiginleika vöru og upplýsingagjöf til neytenda verið teknar upp í EES 
samninginn og innleiddar hér á landi, sbr. tilskipanir um orkumerkingar heimilistækja og 
visthönnunarkröfur. 
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Sérstaða Íslands í orkumálum kallar því á sérlausnir fyrir Íslands og er mikilvægt að viðhalda þeim 
undanþágum sem samið hefur verið um á grundvelli EES-samningsins. Í þessu samhengi ber jafnframt að 
hafa í huga að ráðherraráð ESB hefur samþykkt að ganga til samninga um fulla þátttöku Íslands í 
aðgerðum ESB til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda eftir 2012 og er hafið formlegt samningaferli 
milli Íslands og ESB um samkomulag sem ætlunin er að fullgilda samhliða nýjum alþjóðlegum samningi á 
sviði loftslagsmála. Tilskipun 2009/28/EB er hluti af þessum loftlagspakka ESB og innleiðingu 
tilskipunarinnar þarf því að skoða með það í huga. 

) 
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Efni: Þriðji orkupakki ESB - Sameiginlegar reglur á innri markaði orku 

ì 

1. Inngangur 
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (ESB) samþykkti 3. september 2009 svokallaðan þriðja 
orkupakka ESB. Þriðji orkupakkinn inniheldur löggjöf á sviði innri orkumarkaðarins (raforku og gasi). 
Með löggjöfinni er stefnt að því að klára að skapa samþættan og samkeppnishæfan innri markað 
sambandsins fyrir árið20l4. Frá.samþykkt hans hefur verið unnið á vettvangi_EfTA að upptöku þriðja 
orkupakkans í EES-samninginn. Í því skyni hafa EFTA ríkin átt samstarf um aðlögun vegna 
innleiðingarinnar m.a. í vinnuhópi EFT A um orkumál. 

Önnur raforkutilskipun og undanþága Íslands 
Þriðja raforkutilskipun 2009/72/EB kemur í stað tilskipunar 2003/54/EB en sú tilskipun var tekin upp í 
EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 151/2006 og innleidd hér á landi með 
breytingum á raforkulögum nr. 65/2003. Í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar var kveðið á um að 
undanþága 1. mgr. 26. gr. tilskipunarinnar gildi fyrir Ísland og að Ísland teljist lítið og einangrað kerfi 
samkvæmt 2. mgr. 26. gr. tilskipunarinnar og að undanþága samkvæmt 15. gr. tilskipunarinnar eigi því 
við um Ísland .. Stjórnvöld hafa hingað til ekki virkjað þessar undanþáguheimildir sem hafa staðið til 
boða. Önnur raforkutilskipun var innleidd hér á landi að fullu án þess að undanþáguheimildir væru 
nýttar. Sérstakt flutningsfyrirtæki og raforkueftirlit var sett á laggirnar og gengið var lengra með setningu 
laga þar sem kvöð um uppskiptingu raforkufyrirtækja var sett á fyriræki sem þjóna 10.000 eða fleiri 
notendum, á meðan tilskipun gerði kröfu um 100.000 notendur. Um síðastliðin áramót var stigið 
lokaskref í þessari innleiðingu með nýrri löggjöf um Orkuveitu Reykjavíkur sem gefur fyrirtækinu 
heimild til að setja á laggirnar dótturfyrirtæki sem sjái um framleiðslu og sölu raforku. Í hinni nýju 
tilskipun 2009/72/EB er einnig að finna sérstakar undanþágur fyrir lítil og einangruð kerfi og örkerfi, 
samanber nánar neðangreint. ) 
2. Almennt um efni gerða í þriðja orkupakkanum og undanþágubeiðnir ásamt svörum 
Þriðji orkupakkinn inniheldur eftirfarandi gerðir: 
_ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/72/EB frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar reglur um innri 
markaðinn fyrir raforku og um niðurfellingu á tilskipun 2003/54/EB, 
_ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/73/EB frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar reglur fyrir innri 
markað með jarðgas og um niðurfellingu á tilskipun 2003/55/EB, 
_ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 713/2009 um að koma á fót stofnun um samstarf 
orkueftirlitsaðila, 
_ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 714/2009 frá 13. júlí 2009 um skilyrði fyrir aðgangi að 
neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1228/2003, 
_ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2009 frá 13. júlí 2009 um skilyrði fyrir aðgangi að 



flutningskerfum fyrir jarðgas og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1775/2005. 

2.1 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/72ÆB um sameiginlegar reglur um innri markaðinn 
fyrir raforku. 
2.1.1 Almennt 
Tilskipunin setur sameiginlegar reglur um framleiðslu, flutning, dreifingu og afhendingu rafmagns, auk 
ákvæða er varða neytendavernd, með það að markmiði að bæta og samþætta samkeppnishæfa 
raforkumarkaði innan bandalagsins. Settar eru reglur um skipulagningu og starfsemi á sviði raforku, 
markaðsaðgang, viðmiðanir og málsmeðferð við útboð og leyfisveitingu og rekstur kerfa. Þá setur 
tilskipunin skilyrði varðandi alþjónustu og réttindi raforkunotenda auk þess að skýra samkeppnisskilyrði. 

Tilskipunin fellir úr gildi aðra raforkutilskipun 2003/54/EB sama efnis, sem tekin hefur verið upp í 
EES-samninginn og innleiddhér á landi. Filgangurñlskipunarinnar er að sundurgreina vinnslu og sölu 
frá flutningi, auka samstarf, fjárfestingar og viðskipti með raforku milli landa, auka gegnsæi í 
kerfisrekstri og vinnslu og auka virkni eftirlitsaðila. Helstu breytingar tilskipunar 2009/7~/E~. frá fyrri 
tilskipun eru eftirfarandi: 

Sundurgreining flutningskerfa frá öðrum rekstri 
Samkvæmt tìrskípurrirrni er meginreglan að svokallaður eigendaaðskilnaður skull guda á mun 
flutningskerfisstjóra (TSO) og framleiðslu- og sölufyrirtækjum raforku. Þá má sami aðili eða sömu aðilar 
að meginstefnu ekki: 

fara, beint eða óbeint, með yfirráð yfir fyrirtæki sem er í vinnslu eða sölu og fara með yfirráð yfir 
eða hafa réttindi yfir flutningskerfum, 
skipa stjórnarmenn og fleiri í flutningsfyrirtæki eða flutningskerfisstjóra og á sama tíma fara, 
beint eða óbeint, með yfirráð yfir eða hafa réttindi yfir fyrirtæki sem er í vinnslu eða sölu, 
sitja í stjórn flutningsfyrirtækisogfyrirtækìs með er í vinnslu eða sölu. 

Reglan er hins vegar ekki án undantekninga; því hafi flutriingskérfisstjórinn verið hluti af lóðrétt 
'samþætta' fyrirtæki "Við~~gil¡¡¡'istölm -tillslòVU1Iali"rIffiar,~eitir 'YMn--tvo .~. vatkcstí=tìt víð"Ðurar=varðanâi 
fyrirkomulag aðskilnaðar.Valkostir samkvæmt tilskipuninni eru því: 

1) eigendaaðskilnaður (ownership unbundling eða OU) sbr. 1. mgr. 9. gr., 

2) sjálfstæður kerfisstjóri (independent system operator eða ISO) sbr. 8. nigr. 9. gr., eða 

3) sjálfstæður flutningstjóri (independent transmission operator eða ITO) sbr. 8. mgr. 9. gr. 

Valkostimir fela að nokkru leyti í sér mismunandi aðskilnaðarkröfur, en í öllum tilvikum er markmiðið 
að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra milli vinnslu- og söluaðila annars vegar og flutningskerfisstjóra 
hins vegar. Aðskilnaðarkröfunum er því ætlað að útiloka hættuna á því að flutningskerfisstjóri, sem er 
hluti af lóðrétt samþættu fyrirtæki, mismuni samkeppnisaðilum varðandi aðgang að flutningskerfinu, 
aðgang að viðskiptatengdum upplýsingum eða með ákvörðunum um fjárfestingar í flutningskerfinu. 
Eigendaaðskilnaður er einfaldasta leiðin til að ná þessum markmiðum, en hinum valkostunum fylgja 
ýmsar viðbótarkröfur sem er ætlað að tryggja að markmiðinu verði náð. 

Þann 13. febrúar 2012 setti iðnaðarráðherra á laggirnar nefnd til að kanna möguleikann á breyttu 
eignarhaldi Landsnets í gegnum beint eignarhald ríkis og/eða sveitarfélaga og að gera tillögu um kaup 
ríkis og sveitarfélaga á hlut orkufyrirtækja í flutningsfyrirtækinu. Það þykir ekki heppilegt að fyrirtæki 
sem eru í eigu ríkis eða sveitarfélaga og hafa ríka hagsmuni af starfsemi flutningsfyrirtækisins, t.d. 
raforkuframleiðendur og dreifiveitur, eigi hlut í flutningsfyrirtækinu. Nefndin lét framkvæma verðmat á 
flutningsfyrirtækinu og kannaði möguleika eigendanna á sölu. Stærsti eigandi Landsnets er 
Landsvirkjun, sem fer með 64,73% eignarhlut í fyrirtækinu. Eign fyrirtækisins í flutningsfyrirtækinu er 



það umfangsmikil, að sala eignarhlutarins hefði áhrif á lánaskilyrði fyrirtækisins og væri ekki heppilegt 
eins og lánamarkaður er nú um stundir. Landsnet og Orkustofnun eru með í skoðun hvað felst í ISO og 
ITO fyrirkomulagi aðskilnaðar til viðbótar við fullan aðskilnað. 

Í 44. gr. tilskipunarinnar kemur fram að Kýpur, Lúxemborg og Malta skuli undanþegin ákvæðum um 
sundurgreiningu flutningskerfa, auk þess sem Malta hefur undanþágu frá ákvæðum um sundurgreiningu 
dreifikerfisstjóra, aðgang þriðju aðila og markaðsopnum. 

Raforkueftirlit 
Ákvæði tilskipunarinnar um raforkueftirlit eru mun ítarlegri en fyrri tilskipana. Meðal ákvæða er að: 

gerð er krafa um að hvert ríki skipi einn aðila til að fara með eftirlit, 
gerðar eru kröfur um aukið sjálfstæði eftirlitsaðila, og 
samræming skyldna og valda. 

Í tilskipuninni er ekki að finna undanþágur frá þessum ákvæðum varðandi raforkueftirlit. 

2.1.2 Beiðni Íslands um undanþágur eða aðlögun (rá 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 "litið einangrað 
kerfi". Þann 17. janúar 2014 barst formlegt svar frá Framkvæmdastjórn við aðlögunartexta EFT A 
ríkjanna, samanber nánar neðangreint. 

Óskir Íslands um sérlausnir eru eftirfarandi: 

"Lítið èinangrað 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 sækj a um víðtækar undanþágur sem varða starfsemi 
flutningsfyrirtækis og dreifmgarfyrirtækja, þ.á.m. eigendaaðskilnað flutningafyrirtækis og aðskilnað 
dreififyrirtækja frá öðrum raforkufyrirtækjum og flutning raforku yfir landamæri. Þetta eru kaflar IV, 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. 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 of víðtæk 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 á Íslandi án 
vandkvæða. Aftur er bent á að óskir um undanþágur skuli vera í samræmi við það sem nauðsyn krefur. 

Eignarhald flutningsfvrirtækis og undanþága Möltu 
Í aðlögunartexta fyrir tilskipun 2009/72/EB var einnig óskað eftir eftirfarandi undanþágum á grundvelli 
2. mgr. 44. gr.: 
i) Eignarhald Landsnets og kröfur um eigendalegan aðskilnað flutningsfyrirtækja frá öðrum fyrirtækjum á 
orkumarkaði. Um þetta er fjallað í 9. gr. tilsk. 2009/72/EB en ríki sem hafa fengið þessa undanþágu eru 



Kýpur, Luxemborg 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. 2009/72ÆB. Malta hefur fengið 
þessa undanþágu. 

Svör Framkvæmdastjórnar ESB 
Framkvæmdastjórn lítur svo á að ósk um undanþágu éins og hún sé sett fram, sé of víðtæk og felur í sér 
fleiri ráðstafanir en þörf er á. Aftur er bent á að ýmsir þættir sem snerta undanþáguna hafa nú þegar verið 
innleiddir á Íslandi án vandkvæða. Bent er á að mögulegt sé að sækja um sérstaka undanþágu skv. gr. 44 
(2) ef undanþágan er tilgreind og rökstudd nákvæmlega. Nauðsynlegt er að framkvæma nákvæmt mat á 
þörf fyrir undanþáguna. 

Undanþága Noregs: 
Noregur óskaði eftir undanþágu frá því að tilskipunin gilti um raforkuflutning til olíuborpallanna á 
landgrunni Noregs. Framkvæmdastjórn samþykkti ekki aðlögunina, tilskipunin gildi um starfsemi í 
sérefnahagslögsögunni (EEZ) og landgrunni aðildarríkja. 

2.2 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 713/2009 um að koma á fót stofnun um samstarf 
OilÜÜ!}ÌìrlîtSàði1ä. 
Með reglugerðinni er komið á fót stofnun (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ''ACER'' ) 
til að aðstoða eftirlitsaðila, sem vísað er til í tilskipun 2009172/EB og 2009173/EB, í beitingu 
valdheimilda iunan Bandalagsins og ef þörf krefur að samhæfa aðgerðir eftirlitsaðila. Í reglugerðinni er 
að finna ákvæði um lagalega stöðu stofnunarinnar, samsetningu og ákvarðanir stofnunarinnar, m.a. 
gagnvart landsbundnum stjórnvöldum. 

Farið hefur verið yfir efni reglugerðarinnar með sérfræðingum frá Orkustofnun og Landsneti og er 
fyrirhuguð innleiðing hennar, á grundvelli raforkulaga, 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 
st~rf§eI1'!Ls1otÌ1Ül.lIlt~nllal; á_s¡lm,{ h~tt. Ò_g:ö_q@rß~S~tík.:i. 

Alm@.n aðlögun EFTA ríkja. 
Óskað er eftir aðlögun varðandi bindandi skuldbindingar ACER sem snerta EFTA ríki, að settur verði á 
laggirnar nje gerðadómstóls í slíkum tilvikum. Framkvæmdastjórn samþykkir ekki aðlögunartextann og 
leggur til aðra útfærslu. 

2.3 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 714/2009 um skilyrði fyrir aðgangi að neti fyrir 
raforkuviðskipti yfir landamæri. 
Reglugerðin hefur að geyma reglur um skilyrði fyrir aðgangi að neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri. 
Markmið reglugerðarinnar er að setja sanngjarnar reglur varðandi raforkuviðskipti yfir landamæri og 
auka með því samkeppni á innri markaðnum. Þetta felur m.a. í sér að komið er á fót greiðslukerfi vegna 
flæðis raforku yfir landamæri og setningu samræmdra meginreglna um gjaldtöku vegna raforkuflutnings 
yfir landamæri og úthlutun flutningsgetu milli landskerfa. Þá er reglugerðinni ætlað að stuðla að tilkomu 
heildsölumarkaðar. Reglugerðin leysir afhólmi reglugerð 1228/2003 frá 3. mars 2011. 

Reglugerð (EB) nr. 1228/2003 var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu 
EES-nefndarinnar nr. 151/2006 og innleidd með setningu reglugerðar á grundvelli raforkulaga. Ráðgert 
er að sama fyrirkomulag verði viðhaft við innleiðingu reglugerðar (EB) nr. 714/2009. Í ljósi aðstæðna, 
þar sem Ísland er einangrað kerfi, hefur reglugerðin ekki mikla þýðingu fyrir Ísland. 

Almenn aðlögun EFTA ríkja. 



Óskað er eftir aðlögunartexta sem tryggir jafna stöðu flutningafyrirtækja EFTA ríkjanna innan ENTSOE. 
Framkvæmdastjórn samþykkir ekki aðlögunartextann og er með ábendingar um að vanti skilyrði um 
eigendaaðskilnað sem sett er um þátttöku flutningsfyrirtækja, auk þessa taki ENTSOE sjálfstæðar 
ákvarðanir um þátttöku nýrra meðlima. Óskað er eftir aðlögun varðandi bindandi skuldbindingar ACER 
sem snerta EFTA ríki, að settur verði á laggirnar n.k. gerðadómstóls í slíkum tilvikum. 
Framkvæmdastjórn samþykkir ekki aðlögunartextann og leggur til aðra útfærslu. Óskað er eftir aðlögun 
varðandi sektargreiðslur í tengslum við flutning raforku yfir landamæri, að það verði í höndum 
raforkueftirlits viðkomandi ríkja í stað Framkvæmdastjórnar ESB. Framkvæmdastjórn samþykkir ekki 
þessa aðlögun þar sem sektargreiðslur ættu að vera í höndum yfirþjóðlegrar einingar (e. supranational) 
en ekki yfirvalds einstaks ríkis. Óskað er eftir því að upplýsingaöflun til eftirlitsstofnunar EFTA verði í 
höndum raforkueftirlits viðkomandi ríkja, í stað þess að eftirlitsstofnunin hafI beint samband við 
flutningsfyrirtækin. Framkvæmdastjórn samþykkir ekki aðlögunartextann. 

2.4 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/73/EB um sameiginlegar reglur fyrir innri markað 
með jarðgas. 
Tilskipun 2009173/EB kemur í stað tilskipunar 2003/55/EB um sama efni. Í tilskipun 2003/55/EB er að 
finna sameiginlegar reglur varðandi flutning, dreifingu, afhendingu og geymslu á jarðgasi. 

Tilskipun 2009173/EB setur reglur um skipulag og starfsemi jarðgasiðnaðar, aðgang að mörkuðum, 
skilyrði og ferla varðandi leyfisveitingar og rekstur jarðgaskerfa. Markmið tilskipunarinnar er að skýra 
reglur um sameiginlegan innri markað með jarðgas. 

2.5 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2009 um skilyrði fyrir aðgangi að 
flutningskerfum fyrir jarðgas. 
Reglugerðin hefur að geyma reglur um skilyrði fyrir aðgangi að flutningskerfum fyrir jarðgas, gjöld, 
samkeppnissjónarmið o.fl. Ekki er, að svo stöddu, talin ástæða til að taka reglurnar upp hér á landi þar 
sem engin slík kerfi eru til staðar hér á landi. 

Reglugerðin fellir brott reglugerð (EB) nr. 1775/2005 sem er hluti af EES-samningnum en Ísland hefur 
ekki innleitt þar sem engin flutningskerfi eru til staðar hér á landi. Ráðgert er að sama fyrirkomulag verði 
viðhaft við innleiðingu reglugerðar (EB) nr. 71512009. 

Undanþága fyrir Ísland - allar jarðgasgerðir 
Óskað er eftir undanþágum frá öllum gerðum um jarðgas, enda er ekki fyrir hendi skipulagður 
gasmarkaður á Íslandi, sambærilegur þeim sem fyrirfinnst í flestum ríkjum ESB. 

Svör Framkvæmdastjórnar ESB 
Framkvæmdastjórnin samþykkir undanþágur frá tilskipun og tengdum reglugerðum um jarðgas fyrir 
Ísland. 

Undanþágur Noregs 
Noregur óskaði eftir sérstökum undanþágum vegna landfræðilega einangraðra svæða í landi. 
Framkvæmdastjórn samþykkir ekki aðlögunartextann og leggur til að settur verði fram þrengri 
aðlögunartexti . 

3. Næstu skref 
Eins og rakið hefur verið í minnisblaði þessu eru svör Framkvæmdastjórnar ESB ekki í samræmi við þær 
óskir sem íslensk stjórnvöld hafa lagt fram og haldið til haga við meðferð á þriðja orkupakka ESB. Á það 
sérstaklega við um beiðni um að Ísland viðhaldi stöðu sinni sem "lítið einangrað kerfi", sem og beiðni um 
undanþágu frá kröfu um eigendaaðskilnað flutningsfyrirtækisins Landsnets. 



lðnaðar- og viðskiptaráðherra mun á næstu dögum rita framkvæmdastjóra orkumála hjá ESB bréfþar sem 
viðbrögðum Framkvæmdastjórnarinnar við framangreindum beiðnum Íslands verður formlega mótmælt. 
Jafnframt verður rökstuðningur Íslands ítrekaður og kallað eftir frekari rökstuðningi frá 
Framkvæmdast] óm ESB vegiìâ svara þeirra .. 
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Efni: Þriðji orkupakki ESB - Sameiginlegar reglur á innri orkumarkaði 

1. Inngangur 
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (ESB) samþykkti 3. september 2009 svokallaðan þriðja 
orkupakka ESB. Þriðji orkupakkinn inniheldur löggjöf á sviði innri orkumarkaðarins (raforku og gasi). 
Með löggjöfinni er stefnt að því að klára að skapa samþættari og samkeppnishæfan innri markað 
sambandsins fyrir árið 2014. Frá samþykkt hans hefur verið unnið á vettvangi EFT A að upptöku þriðja 
orkupakkans í EES-samninginn. Í því skyni hafa EFT A ríkin átt samstarf um aðlögun vegna 
innleiðingarinnar m.a. í vinnuhópi EFT A um orkumál. 

Önnur raforkutilskipun og undanþága Íslands 
Þriðja raforkutilskipun 2009/n/EB kemur í stað tilskipunar 2003/54/EB en sú tilskipun var tekin upp í 
EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 151/2006 og innleidd hér á landi með 
breytingum á raforkulögum nr. 65/2003. Í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar var kveðið á um að 
undanþága 1. mgr. 26. gr. tilskipunarinnar gildi fyrir Ísland og að Ísland teljist lítið og einangrað kerfi 
samkvæmt 2. mgr. 26. gr. tilskipunarinnar og að undanþága samkvæmt 15. gr. tilskipunarinnar eigi því 
við um Ísland. Stjórnvöld hafa hingað til ekki virkjað þessar undanþáguheimildir sem hafa staðið til 
boða. Önnur raforkutilskipun var innleidd hér á landi að fullu án þess að undanþáguheimildir væru 
nýttar. Sérstakt flutningsfyrirtæki og raforkueftirlit var sett á laggirnar og gengið var lengra með setningu 
laga þar sem kvöð um uppskiptingu raforkufyrirtækja var sett á fyriræki sem þjóna 10.000 eða fleiri 
notendum, á meðan tilskipun gerði kröfu um 100.000 notendur. Um síðastliðin áramót var stigið 
lokaskref í þessari innleiðingu með nýrri löggjöf um Orkuveitu Reykjavíkur sem gefur fyrirtækinu 
heimild til að setja á laggirnar dótturfyrirtæki sem sjái um framleiðslu og sölu raforku. Í hinni nýju 
tilskipun 2009/n/EB er einnig að finna sérstakar undanþágur fyrir lítilog einangruð kerfi og örkerfi, 
samanber nánar neðangreint. 

2. Almennt um efni gerða í þriðja orkupakkanum og undanþágubeiðnir ásamt svörum 
Þriðji orkupakkinn inniheldur eftirfarandi gerðir: 
_ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/72/EB frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar reglur um innri 
markaðinn fyrir raforku og um niðurfellingu á tilskipun 2003/54/EB, 
_ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009173/EB frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar reglur fyrir innri 
markað með jarðgas og um niðurfellingu á tilskipun 2003/55/EB, 
_ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 713/2009 um að koma á fót stofnun um samstarf 
orkueftirlitsa:ðila, 
_ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 71412009 frá 13. júlí 2009 um skilyrði fyrir aðgangi að 
neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1228/2003, 



- Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2009 frá 13. júlí 2009 um skilyrði fyrir aðgangi að 
flutningskerfum fyrir jarðgas og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1775/2005. 

2.1 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 20Ò9/72/EB um sameiginlegar reglur um innri markaðinn 
fyrir raforku. 
2.1.1 Almennt 
Tilskipunin setur sameiginlegar reglur um framleiðslu, flutning, dreifingu og afhendingu rafmagns, auk 
ákvæða er varða neytendavernd, með það '1.9 markmiði að bæta og samþætta samkeppnishæfa 
raforkumarkaði innan bandalagsins. Settar eru reglur um skipulagningu og starfsemi á sviði raforku, 
markaðsaðgang, viðmiðanir og málsmeðferð við útboð og leyfisveitingu og rekstur kerfa. Þá setur 
tilskipunin skilyrði varðandi alþjónustu og réttindi raforkunotenda auk þess að skýra samkeppnisskilyrði. 

Tilskipunin fellir úr gildi aðra raforkutilskipun 2003/54/E~ sama efnis, sem tekin hefur verið upp í 
EES-samninginn og innleidd hér á landi. Tilgangur tilskipunarinnar er að sundurgreina vinnslu og sölu 
frá flutningi, auka samstarf, fjárfestingar og viðskipti með raforku milli landa, auka gegnsæi í 
kerfisrekstri og vinnslu og auka virkni eftirlitsaðila. Helstu breytingar tilskipunar 2009/72/EB frá fyrri 
tilskipun eru eftirfarandi: 

Sundurgreìning flutnin'gskerfa frá öðrum rekstri 
Samkvæmt tilskipuninni er meginreglan að svokallaður eigendaaðskilnaður skuli gilda á milli 
flutningskerfisstjóra (TSO) og framleiðslu- og sölufyrirtækjum raforku. Þá má sami aðili eða sömu aðilar 
að meginstefnu ekki: 

fara, beint eða óbeint, með yfirráð yfir fyrirtæki sem er í vinnslu eða sölu og fara með yfirráð yfir 
eða hafa réttindi yfir flutningskerfum, 
skipa stjórnarmenn og fleiri í flutningsfyrirtæki eða flutningskerfisstjóra og á sama tíma fara, 
beint eða óbeint, með yfirráð yfir eða hafa réttindi yfir-fyrirtæki sem er í vinnslu eða sölu, - 
sitja í stjórn flutningsfyrirtækis og fyrirtækis með er í vinnslu eða sölu. 

··Reglarr-er~hms-vegar--:-ekki -án-urt'da:nteknin-g-a7Þvi~:häfl~f1;utî1Î1l-gskërfìsstjôtìnîî vetîð filùti-äftôðïêtt 
samþættu fyrirtæki við gildistöku tilskipunarinnar veitir hún tvo valkosti til viðbótar varðandi 
fyrirkomulag aðskilnaðar.Valkostir samkvæmt tilskipuninni eru því: 

1) eigendaaðskilnaður (ownership unbundling eða OU) sbr. 1. mgr. 9. gr., 

2) sjálfstæður kerfisstjóri (independent system operator eða ISO) sbr. 8. mgr. 9. gr., eða 

3) sjálfstæður flutningstjóri (independent transmission operator eða ITO) sbr. 8. mgr. 9. gr. 

Valkostirrtir fela að nokkru leyti í sér mismunandi aðskilnaðarkröfur, en í öllum tilvikum er markmiðið 
að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra milli vinnslu- og söluaðila annars vegar og flutningskerfisstjóra 
hins vegar. Aðskilnaðarkröfunum er því ætlað að útiloka hættuna á því að flutningskerfisstjóri, sem er 
hluti af lóðrétt samþættu fyrirtæki, mismuni samkeppnisaðilum varðandi aðgang að flutningskerfinu, 
aðgang að viðskiptatengdum upplýsingum eða með ákvörðunum um fjárfestingar í flutningskerfinu. 
Eigendaaðskilnaður er einfaldasta leiðin til að ná þessum markmiðum, en hinum valkostunum fylgja 
ýmsar viðbótarkröfur sem er ætlað að tryggja að markmiðinu verði náð. 

Þann 13. febrúar 2012 setti iðnaðarráðherra á laggirnar nefnd til að kanna möguleikann á breyttu 
eignarhaldi Landsnets í gegnum beint eignarhald ríkis og/eða sveitarfélaga og að gera tillögu um kaup 
ríkis og sveitarfélaga á hlut orkufyrirtækja í flutningsfyrirtækinu. Það þykir ekki heppilegt að fyrirtæki 
sem eru í eigu ríkis eða sveitarfélaga og hafa ríka hagsmuni af starfsemi flutningsfyrirtækisins, t.d. 
raforkuframleiðendur og dreifiveitur, eigi hlut í flutningsfyrirtækinu. Nefndin lét framkvæma verðmat á 
flutningsfyrirtækinu og kannaði möguleika eigendanna á sölu. Stærsti eigandi Landsnets er 



Landsvirkjun, sem fer með 64,73% eignarhlut í fyrirtækinu. Eign fyrirtækisins í flutningsfyrirtækinu er 
það umfangsmikil, að sala eignarhlutarins hefði áhrif á lánaskilyrði fyrirtækisins og væri ekki heppilegt 
eins og lánamarkaður er nú um stundir. Landsnet og Orkustofnun eru með í skoðun hvað felst í ISO og 
ITO fyrirkomulagi aðskilnaðar til viðbótar við fullan aðskilnað. 

Í 44. gr. tilskipunarinnar kemur fram að Kýpur, Lúxemborg og Malta skuli undanþegin ákvæðum um 
sundurgreiningu flutningskerfa, auk þess sem Malta hefur undanþágu frá ákvæðum um sundurgreiningu 
dreifikerfisstjóra, aðgang þriðju aðila og markaðsopnum. 

Raforkueftirlit 
Ákvæði tilskipunarinnar um raforkueftirlit eru mun ítarlegri en fyrri tilskipana. Meðal ákvæða er að: 

gerð er krafa um að hvert ríki skipi einn aðila til að fara með eftirlit, 
gerðar eru kröfur um aukið sjálfstæði eftirlitsaðila, og 
samræming skyldna og valda. 

Í tilskipuninni er ekki að finna undanþágur frá þessum ákvæðum varðandi raforkueftirlit. 

2.1.2 Beiðni Íslands um undanþágur eða aðlögun (rá 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 11. 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 eru eftirfarandi: 

"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 IV, 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. 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 of víðtæk 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 á Íslandi án 
vandkvæða. Aftur er bent á að óskir um undanþágur skuli vera í samræmi við það sem nauðsyn krefur. 

Eignarhald flutningsfyrirtækis og undanþága Möltu 
Í aðlögunartexta fyrir tilskipun 2009/72/EB var einnig óskað eftir eftirfarandi undanþágum á grundvelli 
2. mgr. 44. gr.: 
i) Eignarhald Landsnets og kröfur um eigendalegan aðskilnað flutningsfyrirtækja frá öðrum fyrirtækjum á 



orkumarkaði. Um þetta er fjallað í 9. gr. tilsk. 2009/72/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. 2009/72/EB. Malta hefur fengið 
þessa undanþágu. 

Svör Framkvæmdastjórnar ESB 
Framkvæmdastjórn lítur svo á að ósk um undanþágu eins og hún sé sett fram, sé of víðtæk og felur í sér 
fleiri ráðstafanir en þörf er á. Aftur er bent á að ýmsir þættir sem snerta undanþáguna hafa nú þegar verið 
innleiddir á Íslandi án vandkvæða. Bent er á að mögulegt sé að sækja um sérstaka undanþágu skv. gr. 44 
(2) ef undanþágan er tilgreind og rökstudd nákvæmlega. Nauðsynlegt er að framkvæma nákvæmt mat á 
þörf fyrir undanþáguna. 

Undanþága Noregs: 
Noregur óskaði eftir undanþágu frá því að tilskipunin gilti um raforkuflutning til olíuborpallanna á 
landgrunni Noregs. Framkvæmdastjórn samþykkti ekki aðlögunina, tilskipunin gildi um starfsemi 
sérefnahagslögsögunni (EEZ) og landgrunni aðildarríkja. 

2.2 Reglugerð EvrtJpuþl;ñ:gst"'1S og râðsins (EB) nr. 713/2009 UYñ aô koma áJot sìojnun ùm samstarf 
orkueftirlitsaôila. 
Með reglugerðinni er komið á fót stofnun (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, "ACER" ) 
til að aðstoða eftirlitsaðila, sem vísað er til í tilskipun 2009/72/EB. og 2009/73/EB, í beitingu 
valdheimilda innan Bandalagsins og ef þörf krefur að samhæfa aðgerðir eftirlitsaðila. Í reglugerðinni er 
að finna ákvæði um lagalega stöðu stofnunarinnar, samsetningu og ákvarðanir stofnunarinnar, m.a. 
gagnvart landsbundnum stjórnvöldum. 

Farið hefur verið yfir efni reglugerðarinnar með sérfræðingum frá Orkustofnun og Landsneti og er 
fyrirhuguð innleiðing hennar, á grundvelli raforkulaga, ekki talin fela í sér vandkvæði eða röskun á 
~le1!~~m þa,gsmllnum efut starfsemi Qrlçu~tofrmnªJ eða Landsnejs. Gert er ráð _fyrir ä.ðJsland_tªkiþ-ªtt í 
starfsenu stofrnllatinnarâ sama heitt ðg- ÖÏ:mtir-EES iíb. - - . - 

Almenn aðlögun EFTA ríkja. 
Óskað er eftir aðlögun varðandi bindandi skuldbindingar ACER sem snerta EFTA ríki, að settur verði á 
laggirnar n.k. gerðadómstóls í slíkum tilvikum. Framkvæmdastjórn samþykkir ekki aðlögunartextann og 
leggur til aðra útfærslu. 

2.3 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 714/2009 um skilyrði fyrir aðgangi að neti fyrir 
raforkuviðskipti yfir landamæri. 
Reglugerðin hefur að geyma reglur um skilyrði fyrir aðgangi að neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri. 
Markmið reglugerðarinnar er að setja sanngjarnar reglur varðandi raforkuviðskipti yfir landamæri og 
auka með því samkeppni á innri markaðnum. Þetta felur m.a. í sér að komið er á fót greiðslukerfi vegna 
flæðis raforku yfir landamæri og setningu samræmdra meginreglna um gjaldtöku vegna raforkuflutnings 
yfir landamæri og úthlutun flutningsgetu milli landskerfa. Þá er reglugerðinni ætlað að stuðla að tilkomu 
heildsölumarkaðar. Reglugerðin leysir afhólmi reglugerð 1228/2003 frá 3. mars 2011. 

Reglugerð (EB) nr. 1228/2003 var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu 
EES-nefndarinnar nr. 151/2006 og innleidd með setningu reglugerðar á grundvelli raforkulaga. Ráðgert 
er að sama fyrirkomulag verði viðhaft við innleiðingu reglugerðar (EB) nr. 714/2009. Í ljósi aðstæðna, 
þar sem Ísland er einangrað kerfi, hefur reglugerðin ekki mikla þýðingu fyrir Ísland. 



Almenn aðlögun EFTA ríkja. 
Óskað er eftir aðlögunartexta sem tryggir jafna stöðu flutningafyrirtækja EFTA ríkjanna innan ENTSOE. 
Framkvæmdastjórn samþykkir ekki aðlögunartextann og er með ábendingar um að vanti skilyrði um 
eigendaaðskilnað sem sett er um þátttöku flutningsfyrirtækja, auk þessa taki ENTSOE sjálfstæðar 
ákvarðanir um þátttöku nýrra meðlima. Óskað er eftir aðlögun varðandi bindandi skuldbindingar ACER 
sem snerta EFTA ríki, að settur verði á laggirnar n.k. gerðadómstóls í slíkum tilvikum. 
Framkvæmdastjórn samþykkir ekki aðlögunartextann og leggur til aðra útfærslu. Óskað er eftir aðlögun 
varðandi sektargreiðslur í tengslum við flutning raforku yfir landamæri, að það verði í höndum 
raforkueftirlits viðkomandi ríkja í stað Framkvæmdastjórnar ESB. Framkvæmdastjórn samþykkir ekki 
þessa aðlögun þar sem sektargreiðslur ættu að vera í höndum yfirþjóðlegrar einingar (e. supranational) 
en ekki yfirvalds einstaks ríkis. Óskað er eftir því að upplýsingaöflun til eftirlitsstofnunar EFTA verði í 
höndum raforkueftirlits viðkomandi ríkja, í stað þess að eftirlitsstofnunin hafi beint samband við 
flutningsfyrirtækin. Framkvæmdastjórn samþykkir ekki aðlögunartextann. 

2.4 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/73/EB um sameiginlegar reglur fyrir innri markað 
með jarðgas. 
Tilskipun 2009/73/EB kemur í stað tilskipunar 2003/55/EB um sama efni. Í tilskipun 2003/55/EB er að 
finna sameiginlegar reglur varðandi flutning, dreifingu, afhendingu og geymslu á jarðgasi. 

Tilskipun 2009/73/EB setur reglur um skipulag og starfsemi jarðgasiðnaðar, aðgang að mörkuðum, 
skilyrði og ferla varðandi leyfisveitingar og rekstur jarðgaskerfa. Markmið tilskipunarinnar er að skýra 
reglur um sameiginlegan innri markað með jarðgas. 

2.5 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2009 um skilyrði fyrir aðgangi að 
flutningskerfum fyrir jarðgas. 
Reglugerðin hefur að geyma reglur um skilyrði fyrir aðgangi að flutningskerfum fyrir jarðgas, gjöld, 
samkeppnissjónarmið o.fl. Ekki er, að svo stöddu, talin ástæða til að taka reglurnar upp hér á landi þar 
sem engin slík kerfi eru til staðar hér á landi. 

Reglugerðin fellir brott reglugerð (EB) nr. 177512005 sem er hluti af EES-samningnum en Ísland hefur 
ekki innleitt þar sem engin flutningskerfi eru til staðar hér á landi. Ráðgert er að sama fyrirkomulag verði 
viðhaft við innleiðingu reglugerðar (EB) nr. 715/2009. 

Undanþága fyrir Ísland - allar jarðgasgerðir 
Óskað er eftir undanþágum frá öllum gerðum um jarðgas, enda er ekki fyrir hendi skipulagður 
gasmarkaður á Íslandi, sambærilegur þeim sem fyrirfinnst í flestum ríkjum ESB. 

,,---,) Svör Framkvæmdastjórnar ESB 
Framkvæmdastjórnin samþykkir undanþágur frá tilskipun og tengdum reglugerðum um jarðgas fyrir 
Ísland. 

Undanþágur Noregs 
Noregur óskaði eftir sérstökum undanþágum vegna landfræðilega einangraðra svæða í landi. 
Framkvæmdastjórn samþykkir ekki aðlögunartextann og leggur til að settur verði fram þrengri 
aðlögunartexti . 

3. Næstu skref 
Eins og rakið hefur verið í minnisblaði þessu eru svör Framkvæmdastjórnar ESB ekki í samræmi við þær 
óskir sem íslensk stjórnvöld hafa lagt fram og haldið til haga við meðferð á þriðja orkupakka ESB. Á það 
sérstaklega við um beiðni um að Ísland viðhaldi stöðu sinni sem "lítið einangrað kerfi", sem og beiðni um 



undanþágu frá kröfu um eigendaaðskilnað flutningsfyrirtækisins Landsnets. 

Til skoðunar er að setja fram breytingu á aðlögunartexta varðandi "lítið einangrað kerfi" sem fæli í sér 
málamiðlunartillögu sem aðilar gætu sæst á. 

"Th '.. f h D' . h 11 s: h "ç' b' A 'h r1' 1-. 1-. 1. __ ~_e prOv1sIons O Ce ,. -rrectlVe L~L, H;l! t.)~ purposes o'" t,- x lS s: ... gfeem€!lt, Ðe rea..:;. w-rtn tue 
following adaptations: 
Iceland shall be considered a small isolated system within the meaning of Article 2(26)." 

verði breytt í : 
"The provisions of the Directive shall, for the purposes of this Agreement, be read with the 
following adaptations: Iceland shall be considered a small isolated system in 1996 in accordance 
with the meaning of Article 2(26)." 

Skilgreiningin á litlu einangruðu kerfi er miðuð við viðmiðunarárið 1996 í þriðju tilskipun. 
Framkvæmdastjórn hefur samt sem áður kosið að líta á þróun eftir 1996 á Íslandi, sew rök fyrir 
að hafna óskinni um að viðhalda þessari stöðu. Með tilvísun í árið 1996 eins' og gert er í 
tilskipuninni er komist hjá því að horfa til þeirrar framleiðsluaukningar sem hefur orðið síðan. 
Ísland var nokkuð yfir viðmiðunargildinu 3 TW st árið 1996, eða í kringum 4 TW st, en í dag er 
framleiðslan um 17 TWst á ári. 

2. "Article 44(2) 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 and Iceland." 

"Article 44(2) shall be replaced by the following: 

Article -9 shan- not ap-ply to Cyprus, Luxembourg, Malta, 'Liechtenstein and/or 
Iceland. In addition, Artieles 26, 32 and 33 shall not apply to Malta." 

Lagt er til að horfið verði frá því að óska eftir sömu undanþágu og Malta í greinum 26, 32 og 33 um 
aðskilnað dreififyritækja, aðgengi þriðja aðila og frelsi viðskiptavina til að velja sér raforkusala. Ekki er 
talin þörf á að halda í þessa undanþágu mv. núverandi stöðu á raforkumarkaði. En áfram verði haldið í 
undanþágu frá eigendaaðskilnaði flutningsfyrirtækisins skv. 9. gr. 
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Efni: Aðlögunartexti vegna þriðja orkupakka ESB ("small and isolated electricity 
system") 

( ') 

Við skoðun á upptöku þriðja orkupakka ESB hefur almennt verið fylgt þeirri stefnu Alþingis um að 
viðhalda eftir fremsta megni þeim undanþágum sem Ísland hefur áunnið sér á þessu sviði. 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 rafmagns, 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-nefndarinnar 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 undanþágur frá köflum rv, V, VI og 
VII. Undanþágan var þó skilyrt að því leyti að ríki sem uppfylltu skilyrði um lítið einangrað kerfi, þurftu 
að sýna fram á að það væru umtalsverð vandkvæði við rekstur raforkukerfisins. Þessu til viðbótar var 
ákvæði um að Ísland teldist lítið einangrað kerfi skv. 26. mgr. 2. gr. og afþessum sökum gilti undanþágan 
sem getið er til um i 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. 2009/72ÆB (þriðjaraforkutilskipun) kemur í stað tilskipunar 2003/54/EC. Ísland fór fram á 
samskonar undanþágur og fengust varðandi tilskipun 2003/54/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 N, VI, vrr og VIll. Einnig var sótt um undanþágur á 
grundvelli 2. mgr. 44. gr. hvað varðar undanþágur frá 9. gr. tilskipunarinnar um eigendaaðskilnað 
flutningsfyrirtækisins og frá gr. 26., 32. og 33. 



Í samningaviðræðum við Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins náðust þessi markmið ekki að fullu 
þrátt fyrir ut? tveggja ára viðræður. ~flð var ,ei,nn;a helst tvennt sem gerði erfitt að sækja þessar 
undanþágur. I fyrsta lagi, þá er raforkuframleiðsla á Islandi um sex sinnum hærri en viðmið tilskipunar 
um lítil kerfi og hefur aukist hratt á !1ýliðpl!m árum. Í öðru lagi, þá er ljóst að Ísland hefur innleitt 2. 
raforkutilskipun að fullu og án vandkvæða og gengíð 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, 

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 thefollowing: 

"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 
-=--..,"' .... hl» .. :·"r·..., fror th» rmeratinn .... ,.f'4-1"'cdr svstems Iceland 1TiY'ly apply fl')yo derogations {1"FlYin :&-rfi'r-al-O(1 j"h =?? and fJ!uu,!"',-,f..t0JU. !-!t_., up_. t{'LlJ.-£ Uj L.·!......,,, • .ðy ., ..... H .. LJJ ........ ..:;.. VO:-.-" ....... .,,,~ -pe'" J'V'I ~""'" 'V. -...,.,""'.....,·,.,vJ' <Jjjj, .t ... , ""._,,, ..... u ¿'jVJ ..J"-' \.-(,1" 

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. " 

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) serri eru bundnar sömu skilyrðum og voruvegna gr. 44 (f), þannig að 
sýna þurfi fram á vandkvæði við rekstur kerfisins. 
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-. Sanraììbûfður 'à ófañgreiridùírì aðlö'gurhlrtbda óg' þeifri 'stöðU· sem Island 'fékk' við' iillllèiðingu- 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 eiður möguleikar á að sækja um tilteknar undanþágur eftirþví sem ástæða er talin til. Sem 
áður segir hefur aldrei sú staða komið upp að talin hafi verið ástæða að leita reyna á að sækja um slíka 
undanþágu, en ástæða þess að sótt var eftir þessu vat 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. 


