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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, 
nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka við EES-samninginn, 777. mái.

Vísað er til tölvupósts/bréfs frá utanríkismálanefnd Alþingis, dags. 23. apríl sl., þar sem óskað er 
eftir umsögn íslenskrar orkumiðlunar ehf. um tillögu til þingsályktunar um ákvörðun samciginlegu 
EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á TV. viðauka við EES-samninginn, 777. mál.
r

Islensk orkumiðlun ehf. telur þýðingarmikið og jákvætt fyrir lagaumgjörð raforkumarkaðar 
að efnisreglur þeirra gerða sem varða breytingu á IV viðauka EES-samningsins, sbr. 
ákvörðun sameiginiegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, verði innleiddar í íslenskan rétt og 
þingsályktunartillagan verði samþykkt á yfirstandandi þingi.

GREINARGERÐ

íslenslc orkumiðlun ehf. (hér eftir IO) starfar á markaði fyrir sölu á rafmagni til endanotenda sem 
er skilgreindur samkeppnismarkaður. Félagið var stofnað árið 2017 og fékk þann 16. febrúar 2017 
leyfi Orkustofnunar til að stunda raforkuviðskipti. Markmið félagsins er að veita heimilum og 
fyrirtækjum ávallt framúrskarandi þjónustu og hagstæðustu raforkukjör hverju sinni. ÍO er íyrsta 
fyrirtækið sem fær slíkt leyfi eftir að samkeppni um raforkusölu og framleiðslu var bundin í lög 
árið 2003 með raforkulögum nr. 65/2003. Önnur fyrirtæki voru þegar starfandi í orkugeiranum 
fyrir gildistöku laganna.
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Raforkulög nr. 65/2003 taka til vinnslu, flutnings, dreifmgar og viðskipta með raforlcu á íslensku 
forráðasvæði. Markmið laganna er að stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfí sem efla á 
atvinnulíf og byggð í landinu. Lögunum er í því skyni ætlað að skapa forsendur fyrir samkeppni í 
vinnslu og viðskiptum með raforku, stuðla að skilvirkni og hagkvæmni í flutningi og dreifingu 
raforku, tryggja öryggi raforkukerfisins og hagsmuni neytenda, ásamt því að stuðla að nýtingu 
endurnýjanlegra orkugjafa og taka tillit til umhverfissjónarmiða að öðru leyti.

Raforkumarkaðurinn á Islandi er í reynd fjórir markaðir, eins og Samkeppniseftirlitið hefur 
skilgreint hann, þ.e. 1) markaðurinn fyrir framleiðslu og heildsölu rafmagns, 2) markaðurinn fyrir 
dreifingu rafmagns, 3) markaðurinn fyrir flutning rafmagns og loks 4) markaðurinn fyrir sölu á 
rafmagni til endanotenda. Gera raforkulög ráð fyrir því að flutningur og dreifing rafmagns sé háð 
einkaleyfum en að framleiðsla og sala rafmagns sé hverjum sem er heimil og þar með sé um 
samkeppnisstarfsemi að ræða.

Þingsályktunartillagan sem hér um ræðir varðar staðfestingu á því að innleiða skuli svokallaðan 
þriðja orkupakka inn í íslenskan rétt. I því sambandi er rétt að geta þess að fyrstu tveir 
orkupakkamir hafa þegar verið innleiddir inn í íslenskan rétt og innihéldu mun víðtækari og 
efnismeiri reglur um skipan raforkumarkaðar á Islandi en sá þriðji gerir.

Engu að síður er bent á að efnisreglur þriðja orkupakkans skipta talsverðu máli og fela í sér 
jákvæðar úrbætur á raforkulöggjöfinni. Er þá sérstaklega vísað til nýmæla er lúta að frekari 
aðskilnaði milli flutningsaðila og annarra orkutengdra starfsemi ásamt því að mælt er fyrir um 
aukíð sjálfstæði raforkueftirlitsaðila, þ.e. Orkustofnunar.

Þetta er þýðingarmikið vegna þess að í raforkulögum er kveðið á um aðskilnað sérleyfis- og 
samkeppnisstarfsemi, þ.e. flutnings og dreifingar raforku annars vegar og hins vegar 
samkeppnisstarfsemi, vinnslu og sölu. Sá aðskilnaður er vegna þess að á raforkumarkaði eru 
markaðsbrestir sem felast meðal annars í því að flutningur og dreifing eru álitin vera náttúruleg 
einokunarstarfsemi og em þar af leiðandi sérleyfisskyld starfsemi. Með því að aðskilja sérleyfis- 
og samkeppnishluta á raforkumarkaði er markmiðið að stuðla að samkeppnisumhverfi, auk þess 
að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra sérleyfis- og samkeppnishluta raforkufyrirtækja.

Eftirlit með aðilum á raforkumarkaði er hjá Orkustofnun og Samkeppniseftirlitinu. I 1. mgr. 27. 
gr. laganna er kveðið á um að samkeppnislög gildi um atvinnustarfsemi sem raforkulögin ná til. 
Þá kemur fram í 2. mgr. að fyrirtæki sem stundar vinnslu eða sölu á raforku er óheimilt að 
niðurgreiða þá starfsemi með sérleyfisstarfsemi sem fyrirtækið hefur með höndum eða starfsemi 
sem hefur sambærilega stöðu. Hlutverk Orkustofnunar er að hafa eftirlit með framkvæmd 
raforkulaga, sérstaklega sérleyfishluta þeirra, flutningi og dreifingu raforku.

Mörkin á milli sérleyfishluta raforkulaga og samkeppnishluta þeirra eru ekki alltaf greinilega í ljósi 
samþættingar raforkufyrirtækja innan sömu samsteypu, þar sem t.a.m. annað félagið starfar í skjóli 
sérleyfis við dreifingu á raforku og hitt á samkeppnismarkaði um sölu á raforku.
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Hættan á samkeppnisbrotum og aðgangshindrunum er umtalsverð. í fyrsta lagi geta lóðrétt 
samþætt raforkufyrirtæki haft hvata til að gera söluaðilaskipti flókin til að koma í veg fyrir 
samkeppni nýrra aðila. I öðru lagi geta samþætt raforkufyrirtæki haft hag af upplýsingum um 
raforkunotkun neytenda í gegnum dreifíveitu sína. I þriðja lagi er hætta á krossniðurgreiðslum til 
raforkusölu innan samþætts raforkufyrirtækis þar sem verð fyrir dreifingu er ákveðið hærra en 
þyrfti til að lækka verð raforkusölunnar þar sem samkeppni er ríkjandi. í ijórða lagi getur 
eignarhald á dreifíveitu einfaldað aðgengi að hagstæðum lánakjörum þar sem tekjur af dreifingu 
eru tryggari heldur en gerist á raforkusölumarkaði.

10 telur að þrátt fyrir þá formlegu aðgreiningu sem átt hefur sér stað á sérleyfís- og 
samkeppnishluta raforkumarkaðarins séu eignatengsl slík milli opinberra fyrirtækja að þau hamli 
samkeppni og skerði samkeppnisstöðu nýrra aðila á markaði þar sem aðstæður eru með þeim hætti 
að opinberu fyrirtækin taki gagnkvæmt tillit til hvert annars og samræmi markaðshegðun í stað 
þess að keppa að hagstæðustu verði og þjónustu.

Er með réttu hægt að tala um fákeppnismarkað opinberra aðila þar sem opinber fyrirtæki, sem 
starfa í skjóli opinbers sérleyfis eða vemdar, og nátengd félög á samkeppnismarkaði, torvelda 
frjálsa samkeppni í viðskiptum. A endanum bitnar það á heimilum og fyrirtækjum landsins í formi 
hærra raforkuverðs, minni þjónustu og óskilvirkra viðskiptahátta.

Efnisreglur þriðja orkupalckans miða að því að bæta að einhverju leyti úr ágöllum á þessu sviði, 
sér í lagi með því að styrkja starfsemi Orkustofnunar, en að mati ÍO er þörf á því að ganga lengra 
og kveða t.a.m. á um fullan eignarréttarlegan aðskilnað á milli dreifíveitna og 
raforkusölufyrirtækja. Það myndi þýða að dreifufyrirtæki væri óheimilt að eiga hlut í vinnslu- og 
sölufyrirtæki og öfugt. Þar með yrði aðskilnaði á milli sérleyfisstarfsemi og samkeppnisstarfsemi 
að fullu náð.

Undirritaður er að sjálfsögðu reiðubúinn til að veita allar frekari upplýsingar og útskýringar á því 
sem greinir í umsögn þessari sé þess óskað.

Virðingarfyllst,

j'^gi^væ m dastj óri
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