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Orkuöryggi

Samkeppnishæfni
– innri markaður

Sjálfbærni

• Lissabon sáttm. 2009. 194. gr. SSE 
sérstakt ákvæði um stefnu og löggjöf á
sviði orkumála.

• 194. gr. Vísar til “samstöðu ríkja” en 
líka til “réttinda ríkja” á orkusviði –
stjórnun hagnýtingar orkulinda, val á
orkugjöfum og almenna tilhögun
orkuafhendingar.  

• 191. og 192. gr. um umhverfi

• 171. og 172. gr. um samevrópsk net 

1. Löggjöf ESB á orkusviði – stefnumál og einkenni

Orkusamband
Evrópu



1. Löggjöf ESB á orkusviði – orkulindir og
orkugjafar

Forræði ríkja

• Skipan eignarhalds, sbr. E-02/06 
Hjemfall (125. gr. EES = 345 SSE)

• Hvort orkulindir eru nýttar og
forsendur nýtingar, sbr. 
kolvetnistilskipun nr. 94/22/EB og
194. gr. SSE.

• Hvaða orkugjafar eru notaðir, sbr. 
194. gr. SSE

Löggjöf ESB/EES

• Reglur um skipan eignarhalds þurfa að
samræmast grundvallarreglum ESB og
EES, þ.m.t um fjórfrelsi

• Hverjir fá að nýta orkulindir
• Kolvetnistilskipun nr. 94/22/EB
• Grundvallarreglur um fjórfrelsi, jafnræði og

gagnsæi

• Markmið um hlutfall endurnýjanlegra
orkugjafa, losun gróðurhúsalofttegunda
o.fl. 



1. Löggjöf ESB á orkusviði - EES-samningurinn

Afleiddar gerðir ESB (194, 192)
EES (viðaukar IV, XX)

Utan EES (194, 192, 172)

Orkuöryggi • Stýring raforkukerfisins • Orkubirgðir
• Innviðauppbygging yfir

landamæri
Markaður • Innri markaður f. raforku/gas

• Markaðsupplýsingar
• Aðgangur að netum yfir landamæri
• ACER
• Gagnsæi á heildsölum
• Kolefnisleit, rannsóknir og vinnsla
• Viðskipti með eldsneyti o.fl

Sjálfbærni • Endurnýjanlegir orkugjafar
• Orkunýtni og merkingar, o.fl.
• Almenn löggjöf - mat á

umhverfisáhrifum o.s.frv.
• Loftslag
• Úrgangur, mengun o.fl.
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2. Efnissvið þriðja orkupakkans um raforku í
EES

Umhverfi og
auðlindir

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 er varðar raforku
• Tilsk. Innri markað raforku 2009/72/EB
• Rglg. 713/2009/EB (ACER)
• Rglg. 714/2009/EB um skilyrði f. aðgangi að neti fyrir raforkuviðsk. yfir landamæri
----
• Rglg. 543/2013/ESB um afh. og birtingu gagna á raforkumörkuðum (aukið gagnsæi)
• Tilsk. 2005/89/EB um öruggt framboð raforku og fjárf. í grunnvirkjum

Flutningur
innan ríkja
milli ríkja

DreifingOrkufram-
leiðsla

Sala til
notenda



Fyrsti
1996/2000

Annar
2003/2009

Þriðji
2009/2018???

Fjórði?

Framleiðsla Jafnræði v. úthlutun leyfa Jafnræði v. úthlutun leyfa Jafnræði v. úthlutun leyfa

Opnun markaða Opnun að hluta Full opnun Full opnun

Jafnræði: 
aðgangur að
flutnings/dreifik

Val um leiðir Fyrirfram birt gjaldskrá Fyrirfram birt gjaldskrá

Aðskilnaður
sérleyfis- og
samkeppnisst

Rekstrar- og bókhaldslegur Fyrirtækjaaðskiln. flutning.
Undanþ. minni dreifiv.

MR aðskilið eignarhald
flutningsfyrirtækis

Eftirlit í ríkjunum Val um útfærslu Eftirlit í ríkjum óháð
markaðsaðilum

Sjálfst. stjórnvald í ríkjum
Auknar skyldur og valdh.

Samstarf og
samræmi og
valdheimildir

Frjáls samvinna Frjáls samvinna -Eftirlitsstofnanir ESB/EFTA-> 
ACER/ESA. Valdheimildir
- Skilgr. hlutverk flutningsstj. 
ENTSO v. netskilmála, 
áætlana o.fl.

Neytendavernd
gagnsæi o.fl.

Ákvæði um vernd minni
notenda

Upplýsingagjöf á markaði
Frekari vernd notenda

2. Megin efni og breytingar þriðja raforkup.



3. Helstu áhrif þriðja orkupakkans

Mynd: Landsvirkjun.is



3. Áhrif þriðja orkupakkans - sveigjanleiki við
innleiðingu tilsk. 2009/72/EB

1. Tilskipun = val um leiðir að markmiðum. 

• Ítarlegri reglur = minni sveigjanleiki 

2. Heimilt að leggja opinberar skyldur á orkufyrirtæki, sbr. 3. gr., t.d. 
afhendingaröryggi, gæði og verð, umhverfisvernd o.fl. 

• Óbreytt

3. Undanþágur 44. gr. fyrir „lítil einangruð svæði“ og tiltekin ríki. Aðlögunart.:

• Ísland ekki lengur lítið einangrað svæði, en getur sótt um undanþágur frá 
helstu greinum tilskipunarinnar (aðgangur að neti, opnun markaða og kröfur 
um aðskilnað) ef sýnt er fram á „veruleg vandkvæði“ við innleiðingu þeirra.

• Ísland hefur óskilyrta undanþágu frá MR um aðskilið eignarhald 
flutningsfyrirtækis



3. Áhrif þriðja orkupakkans – valdheimildir

1. Reglug. 713/2009 um Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði (ACER) 
felur  stofnuninni ákveðnar valdheimildir, sem ESA fer með gv. EFTA ríkjunum
• Ákvarðanir um tæknileg málefni, sbr. 7. gr.
• Úrlausn ágreinings um skilyrði og skilmála fyrir aðgangi að og rekstraröryggi grunnvirkja yfir 

landamæri, sbr. 8. gr.
• Tilteknar undanþágur frá reglum , sbr. 9. gr.

2. Álitamál
• Samræmist framsalið stjórnskipunarreglum?
• Breytt hlutverk ESA?



3. Áhrif þriðja orkupakkans - lagabreytingar

1. Eftirlit
• Breyta þarf skipulagi Orkustofnunar og stofna sjálfstætt raforkueftirlit með
• víðtækari skyldur og
• eftirlitsheimildir

2. Annað ?
• Vernd raforkukaupenda
• Upplýsingagjöf



3. Helstu áhrif þriðja orkupakkans - ályktanir

ü Engin áhrif á forræði yfir auðlindum og vali á orkugjöfum

ü Engin áhrif á eignarhald raforkufyrirtækja 

ü Heimildir Íslands til að fá undanþágur afmarkaðri

ü Afmarkað og vel skilgreint framsal valdheimilda til ESA

ü Gera þarf breytingar á reglum raforkulaga nr. 65/2003 að því er varðar eftirlit


