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                      ÁKVÖRÐUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS nr. 1230/2003/EB                       2005/EES/58/33 

frá 26. júní 2003 

um samþykkt áætlunar til margra ára um aðgerðir á sviði orkumála: „Skynsamleg stýring 
 orkunotkunar í Evrópu“ (2003 — 2006) (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 175. gr., 
 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 
 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (2), 
 
með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (3), 
 
í samræmi við málsmeðferðina sem kveðið er á um í 
251. gr. sáttmálans (4), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Til náttúruauðlinda, sem í 174. gr. sáttmálans er 

kveðið á um að beri að nýta af varúð og skynsemi, 
teljast, að frátöldum endurnýjanlegum orkugjöfum, 
olía, jarðgas og eldsneyti í föstu formi sem eru nauð-
synlegir orkugjafar en eru einnig helsta uppspretta 
koltvísýringslosunar. Eitt af markmiðum þeirrar 
greinar er að stuðla að ráðstöfunum á alþjóðavett-
vangi til að taka á svæðisbundnum eða alþjóðlegum 
umhverfisvandamálum. 

 
2) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar, sem ber 

yfirskriftina „Sjálfbær Evrópa fyrir betri heim: skipu-
lagsáætlun Evrópusambandsins á sviði sjálfbærrar 
þróunar“ og lögð var fyrir leiðtogaráðið í Gautaborg 
15. og 16. júní 2001, telst losun gróðurhúsaloft-
tegunda og mengun af völdum flutninga vera meðal 
helstu hindrana í vegi sjálfbærrar þróunar. Til þess að 
ryðja úr vegi þessum hindrunum þarf að taka upp 
nýjar aðferðir við að framfylgja stefnu Bandalagsins 
og fá almenna borgara og fyrirtæki til að breyta 
notkunar- og fjárfestingarmynstrinu. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 176, 15.7.2003, bls. 29. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 164/2003 frá 
7. nóvember 2003 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um 
samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 7, 12.2.2004,  
bls. 45. 

(1)  Stjtíð. EB C 203 E, 27.8.2002, bls. 47. 
(2)  Stjtíð. EB C 61, 14.3.2003, bls. 38. 
(3)  Stjtíð. EB C 73, 26.3.2003, bls. 41. 
(4)  Álit Evrópuþingsins frá 20. nóvember 2002 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum EB), sameiginleg afstaða ráðsins frá 3. febrúar 2003 
(Stjtíð. EB C 64 E, 18.3.2003, bls. 13) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 
13. maí 2003 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB). 
Ákvörðun ráðsins frá 16. júní 2003. 

3) Leiðtogaráðið samþykkti á fundi sínum í Gautaborg 
starfsáætlun á sviði sjálfbærrar þróunar og bætti 
umhverfisþættinum við í Lissabon-ferlinu í tengslum 
við atvinnumál, efnahagslegar umbætur og félagslega 
samheldni. 

 

4) Ráðstafanir, sem varða orkunýtni og endurnýjanlega 
orkugjafa, eru mikilvægur liður í þeirri aðgerð sem er 
nauðsynleg til að fara að ákvæðum Kýótó-bókunar-
innar, eins og kveðið er á um í Evrópuáætluninni um 
loftslagsbreytingar (ECCP). Náttúrufarsbreytingar í 
Evrópu allri og annars staðar í heiminum benda til 
þess að brýn þörf sé á aðgerðum. 

 

5) Í grænbók, sem ber yfirskriftina „Fram til evrópsks 
skipulags sem tryggir öruggar orkubirgðir“, er bent á 
að Evrópusambandið treystir æ meira á ytri orkugjafa 
og að eftir 20 til 30 ár gæti þörfin hafa aukist í 70% (í 
samanburði við 50% eins og sakir standa), og er í 
henni því lögð áhersla á að fundið sé jafnvægi í 
stefnumörkun varðandi framboð með því að grípa í 
tæka tíð til aðgerða varðandi eftirspurn og kallar hún 
einnig á breytt atferli neytenda þannig að eftirspurn sé 
miðuð við að stýra notkuninni þannig að hún sé 
skilvirkari og umhverfisvænni, einkum í flutninga- og 
byggingageirunum, og að þróun nýrra og endur-
nýjanlegra orkugjafa verði forgangsverkefni til að 
bregðast við þeim vandamálum sem fylgja hnattrænni 
hlýnun. 

 

6) Í ályktun sinni um grænbókina „Fram til evrópsks 
skipulags sem tryggir öruggar orkubirgðir“ (5), til-
greindi Evrópuþingið að orkunýtni og orkusparnaður 
væri forgangsverkefni. Það hvatti til „skynsamlegrar“ 
stýringar orkunotkunar sem myndi gera efnahagskerfi 
Evrópu að hagkvæmasta hagkerfi heims með tilliti til 
orkunýtingar. 

 

7) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um aðgerða-
áætlun um orkunýtni í Evrópubandalaginu er kveðið á 
um að bæta skuli orkunýtni um 1% á ári í samanburði 
við töluna 0,6% sem samsvarar þeirri þróun sem 
skráð hefur verið á síðustu tíu árum. Náist það 
markmið er hægt að ná tveimur þriðju hlutum mögu-
legs orkusparnaðar fyrir árið 2010 en hann er metinn 
18% af heildarnotkun. Í aðgerðaáætluninni eru gerðar  

 

________________  

(5)   Stjtíð. EB C 140 E, 13.6.2002, bls. 543. 
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tillögur um lagalegar ráðstafanir og stuðnings-
aðgerðir. Framkvæmd aðgerðaáætlunarinnar krefst 
einnig að komið verði á skilvirku fyrirkomulagi eftir-
lits og eftirfylgni. 
 

8) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar sem ber yfir-
skriftina „Orka framtíðarinnar: endurnýjanlegir orku-
gjafar — hvítbók um skipulags- og aðgerðaáætlun 
Bandalagsins“ er mælt með því sett verði það 
viðmiðunarmarkmið að fyrir árið 2010 komi 12% 
heildarorkunotkunar í Bandalaginu frá endurnýjan-
legum orkugjöfum. Ráðið, í ályktun sinni frá 8. júní 
1998 um endurnýjanlega orkugjafa (1), og Evrópu-
þingið, í ályktun sinni um hvítbókina, lögðu áherslu á 
þörfina á verulegri og varanlegri aukningu á notkun 
endurnýjanlegra orkugjafa í Bandalaginu og studdi 
skipulags- og aðgerðaáætlun framkvæmdastjórnar-
innar, þ.m.t. um að styrkja áætlanir um endur-
nýjanlega orkugjafa. Í aðgerðaáætluninni er kveðið á 
um ráðstafanir til eflingar og þróunar á endurnýjan-
legum orkugjöfum. Í orðsendingu framkvæmda-
stjórnarinnar um framkvæmd skipulags- og aðgerða-
áætlunar Bandalagsins um endurnýjanlega orkugjafa 
(1998-2000) er bent á þær framfarir sem orðið hafa en 
lögð áhersla á að þörf er á frekara átaki, bæði á 
vettvangi Bandalagsins og innanlands, til að þessi 
markmið náist, einkum með nýrri löggjöf um endur-
nýjanlega orkugjafa og eflingu þeirra. 

 

9) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/77/EB frá 
27. september 2001 um að auka hlutdeild rafmagns 
sem er framleitt með endurnýjanlegum orkugjöfum, á 
innri raforkumarkaði (2) er þess krafist að aðildarríkin 
setji innlend viðmiðunarmarkmið sem eru í samræmi 
við heildarmarkmið Bandalagsins um 12% af heildar-
orkunotkun innanlands fyrir 2010 og einkum í sam-
ræmi við að 22,1% af heildarrafmagnsnotkun í 
Bandalaginu skuli fyrir 2010 framleitt með endur-
nýjanlegum orkugjöfum. 

 

10) Í ályktun um notkun endurnýjanlegra orkugjafa í 
ríkjum í Afríku, Karíbahafi og Kyrrahafi (ACP-ríkj-
unum) (3), sem samþykkt var á sameiginlegu þingi 
ACP- og ESB-landanna 1. nóvember 2001, var „fram-
kvæmdastjórnin hvött til þess að gera sjálfbæra 
orkugjafa, einkum þá sem hafa mikla orkunýtni og 
endurnýjanlega orkugjafa, að forgangsverkefni í nýrri 
stefnu sinni í þróunarmálum“. 

11) Með „lokaútgáfu framkvæmdaáætlunar“ frá fundi 
æðstu ráðamanna heims um sjálfbæra þróun, sem 

________________  

(1) Stjtíð. EB C 198, 24.6.1998, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 283, 27.10.2001, bls. 33. 
(3) Stjtíð. EB C 78, 2.4.2002, bls. 35. 

samþykkt var 2. september 2002, skuldbinda undir-
ritunarríkin, þ.m.t. ESB, sig til að: 

 

— auka verulega, á alþjóðavísu, hlutdeild endur-
nýjanlegrar orku í samsetningu orkugjafa, 

— jafna samkeppnisskilyrði endurnýjanlegra orku-
gjafa í samanburði við aðra orkugjafa, 

— stuðla að auknum rannsóknum og þróun á endur-
nýjanlegum orkugjöfum, orkunýtni og tækni er 
tengist hreinna, hefðbundnara eldsneyti og 

— útvega þróunarlöndum fjármagn til að þróa sér-
þekkingu á þessu sviði, þ.m.t. á endurnýjanlegum 
orkugjöfum, orkunýtni og tækni er tengist hreinna, 
hefðbundnara eldsneyti, 

 

í þeim tilgangi að ná sjálfbærni. 

 

12) „Framtaksverkefni um orkumál til útrýmingar á 
fátækt og til sjálfbærrar þróunar“, sem samstarf er um 
innan ESB og var komið á fót 1. september 2002, 
byggist á meiri orkunýtni og aukinni notkun endur-
nýjanlegra orkugjafa, og hafa mörg þróunarlönd og 
svæðisbundin samtök, sem og einkafyrirtæki og sam-
félagið allt, kynnt sér þetta framtaksverkefni en 
meginreglur þess og skipulag er sett fram í „Orð-
sendingu framkvæmdastjórnarinnar um samstarf við 
þróunarlönd á sviði orkumála“. 

 

13) Þar eð margar ráðstafanir Bandalagsins varðandi 
orkunýtni, einkum merkingar raf- og rafeindabúnaðar, 
skrifstofu- og fjarskiptabúnaðar og stöðlun ljósa-, 
hitunar- og loftræstibúnaðar, eru ekki bindandi fyrir 
aðildarríkin er þörf á sérstökum áætlunum á vettvangi 
Bandalagsins til að skapa skilyrði til þess að ná 
takmarkinu um sjálfbær orkukerfi. 

 

14) Sama á við um ráðstafanir Bandalagsins til að auka 
markaðssókn endurnýjanlegra orkugjafa, einkum 
stöðlun búnaðar til framleiðslu eða notkunar á endur-
nýjanlegum orkugjöfum. 

 

15) Ákvörðun ráðsins 1999/21/EB, KBE frá 14. desember 
1998 um samþykkt rammaáætlunar til margra ára á 
sviði orkumála (1998-2002) og skyldar ráðstafanir (4), 
ákvarðanirnar um séráætlanir, nánar tiltekið ákvörðun 
ráðsins 1999/22/EB frá 14. desember 1998 um 
samþykkt áætlunar til margra ára um rannsóknir,  

 

________________  

(4) Stjtíð. EB L 7, 13.1.1999, bls. 16. 
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greiningar, spár og skylda starfsemi á sviði 
orkumála (1998-2002) (1) — ETAP-áætlunin, 
ákvörðun ráðsins 1999/23/EB frá 14. desember 1998 
um samþykkt rammaáætlunar til margra ára um að 
stuðla að alþjóðasamvinnu á sviði orkumála (1998-
2002) (2) — SYNERGY-áætlunin, ákvörðun ráðsins 
1999/24/EB, KBE frá 14. desember 1998 um 
samþykkt áætlunar til margra ára um tæknilegar 
aðgerðir til að stuðla að skilvirkri notkun hreins 
eldsneytis í föstu formi (1998-2002) (3) — CARNOT-
áætlunin, ákvörðun ráðsins 1999/25/KBE frá 
14. desember 1998 um samþykkt áætlunar til margra 
ára (1998-2002) um aðgerðir á sviði kjarnorku sem 
varða öruggan flutning geislavirkra efna, öryggis-
ráðstafanir og samvinnu á sviði iðnaðar til að efla 
tiltekna öryggisþætti kjarnorkuvirkja í þeim löndum 
sem nú taka þátt í TACIS-áætluninni (4) — SURE-
áætlunin, ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins 
646/2000/EB frá 28. febrúar 2000 um samþykkt 
áætlunar til margra ára um að efla endurnýjanlega 
orkugjafa í Bandalaginu (1998 til 2002) (5) — 
ALTENER-áætlunin, og ákvörðun Evrópuþingsins og 
ráðsins 647/2000/EB frá 28. febrúar 2000 um sam-
þykkt áætlunar til margra ára um að bæta orkunýtni 
(1998 til 2002) (6) — SAVE-áætlunin, féllu úr gildi 
31. desember 2002. 

 

16) Í samræmi við 2. mgr. 5. gr. ákvörðunar 1999/21/EB, 
KBE, hefur framkvæmdastjórnin fengið óháða sér-
fræðinga til að annast mat af hálfu utanaðkomandi 
aðila á framangreindum rammaáætlunum og sér-
áætlunum. Matsaðilarnir viðurkenna í skýrslu sinni 
mikilvægi ALTENER-, SAVE-, SYNERGY og 
ETAP-áætlananna í tengslum við framkvæmd stefnu í 
orkumálum og skipulag Bandalagsins um sjálfbæra 
þróun. Þeir benda á að fjármagn skorti til þessara 
áætlana svo að sinna megi raunverulegum þörfum og 
leggja til að það verði aukið. 

 

17) Réttlætanlegt þykir að auka fjármagn til að tryggja að 
áætlunin „Skynsamleg stýring orkunotkunar í 
Evrópu“ verði heildstæðari. 

 

18) Með tilliti til stefnu Bandalagsins varðandi sjálfbæra 
þróun og niðurstöður matsins á rammaáætluninni skal 
gera ráðstafanir til að auka stuðning Bandalagsins á 
þeim sviðum orkumála þar sem unnið er að sjálfbærri 
þróun með því að flokka þau saman og setja í eina 
áætlun, „Skynsamleg stýring orkunotkunar í Evrópu“, 
með fjórum sérsviðum. 

 

19) Mikilvægi stuðnings Bandalagsins við endurnýjanlega 
orkugjafa innan ramma ALTENER-áætlunarinnar á 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 7, 13.1.1999, bls. 20. 
(2) Stjtíð. EB L 7, 13.1.1999, bls. 23. 
(3) Stjtíð. EB L 7, 13.1.1999, bls. 28.  
(4) Stjtíð. EB L 7, 13.1.1999, bls. 31. 
(5) Stjtíð. EB L 79, 30.3.2000, bls. 1. 
(6)  Stjtíð. EB L 79, 30.2.2000, bls. 6. 

tímabilinu 1993 til 2002 og árangur af honum réttlætir 
að í núverandi áætlun sé gert ráð fyrir sérsviði fyrir 
endurnýjanlega orkugjafa — ALTENER-áætlunin. 

 

20) Aukin þörf á stuðningi Bandalagsins við rökrétta 
orkunotkun og góður árangur SAVE-áætlunarinnar á 
tímabilinu 1991 til 2002 réttlæta að í núverandi 
áætlun sé gert ráð fyrir sérsviði er varðar orkunýtni — 
SAVE-áætlunin. 

 

21) Bætt orkunotkun í flutningsgeiranum, þ.m.t. að nota 
margar tegundir eldsneytis, þar sem nýir orkugjafar 
eru þróaðir, s.s. vetni og endurnýjanlegir orkugjafar, 
sem geta skipt miklu máli, er afar mikilvægur þáttur í 
aðgerðum Bandalagsins til að draga úr neikvæðum 
áhrifum flutningageirans á umhverfið. Þetta réttlætir 
að í áætluninni „Skynsamleg stýring orkunotkunar í 
Evrópu“ sé gert ráð fyrir sérsviði er varðar orku-
notkun innan flutningageirans — STEER-áætlunin. 

 

22) Meðal helstu forgangsverkefna Bandalagsins, með 
hliðsjón af alþjóðlegum skuldbindingum, er að stuðla 
að þróun bestu starfsvenja á sviði endurnýjanlegra 
orkugjafa og orkunýtni í Bandalaginu, og miðla þeim 
einkum til þróunarlandanna, ásamt því að styrkja 
samvinnu um beitingu sveigjanleikaákvæða Kýótó-
bókunarinnar. Til þess að tryggja að aðgerðum 
SYNERGY-áætlunarinnar fyrrverandi á framan-
greindum sviðum verði haldið áfram skal í þessari 
áætlun gera ráð fyrir sérsviði þar sem unnið er að því 
að efla endurnýjanlega orkugjafa og bæta orkunýtni 
innan ramma alþjóðlegrar samvinnu — COOPENER-
áætlunin.  

 

23) Miðlun verkkunnáttu, bestu starfsvenja og niður-
staðna úr verkefnum, samræmi bæði innan áætlunar-
innar og við stefnumál Bandalagsins, samfelldni í 
tengslum við yfirstandandi áætlanir, festa í reglum um 
þátttöku, nægilegur mannauður, svo og hröð 
framkvæmd ræður úrslitum um árangur áætlunarinnar 
„Skynsamleg stýring orkunotkunar í Evrópu“. Í þessu 
sambandi gætu innlendar, svæðisbundnar eða stað-
bundnar stofnanir haft miklu hlutverki að gegna og 
stuðlað að framkvæmd þessarar áætlunar í gegnum 
samsvarandi innlendar áætlanir.  

 

24) Samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða er mikil-
vægur þáttur í öllum áætlunum Bandalagsins og skal 
taka tillit til þeirra innan ramma áætlunarinnar 
„Skynsamlegt stýring orkunotkunar í Evrópu“. 

 

25) Í þessari ákvörðun er mælt fyrir um fjárhagsramma 
sem gildir á meðan áætlunin varir og er grunn 
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viðmiðun fyrir fjárveitingavaldið í skilningi 33. liðar 
samstarfssamningsins milli Evrópuþingsins, ráðsins 
og framkvæmdastjórnarinnar frá 6. maí 1999 um eftir-
lit með fjárlögum og bætta fjárlagagerð (1). 

 

26) Þar eð aðildarríkin geta ekki náð markmiðum fyrir-
hugaðrar áætlunar nægilega vel hvert í sínu lagi, að 
því er varðar framkvæmd stefnu Bandalagsins á 
sviðum orkumála sem stuðla að sjálfbærri þróun, þar 
sem þau krefjast kynningarherferðar og miðlunar, sem 
byggist á náinni samvinnu á evrópska vísu milli 
ýmissa aðila á lands-, svæðis- og staðarvísu sem betra 
er að vinna að þeim á vettvangi Bandalagsins, getur 
Bandalagið samþykkt ráðstafanir í samræmi við 
dreifræðisregluna í 5. gr. sáttmálans. Með þessari 
ákvörðun er ekki gengið lengra en nauðsynlegt er til 
að ná þessum markmiðum í samræmi við meðalhófs-
regluna eins og hún er sett fram í fyrrnefndri grein. 

 

27) Ákvæði þessarar ákvörðunar eru með fyrirvara um 87. 
og 88. gr. sáttmálans, einkum viðmiðunarreglur 
Bandalagsins um ríkisaðstoð til umhverfisverndar. 

 

28) Samþykkja ber nauðsynlegar ráðstafanir til fram-
kvæmdar þessari ákvörðun í samræmi við ákvörðun 
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórn-
inni er falið (2). 

 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

 

1. gr. 

 

1. Áætlun til margra ára um aðgerðir á sviði orkumála: 
„Skynsamleg stýring orkunotkunar í Evrópu“, hér á eftir 
nefnd „þessi áætlun“, er hér með samþykkt fyrir tímabilið 
2003 til 2006. 

 

2. Þessi áætlun mun styrkja sjálfbæra þróun á sviði orku-
mála, með því að stuðla jafnt að því að almennu mark-
miðunum sem hér fara á eftir verði náð: öryggi orkugjafa, 
samkeppnishæfni og umhverfisvernd. 

 

3. Markmiðið með þessari áætlun er einnig að ná efna-
hagslegri og félagslegri samheldni og leitast er við að auka 
gagnsæi, samræmi og fylld allra aðgerða og annarra skyldra 

________________  

(1) Stjtíð. EB C 172, 18.6.1999, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 

ráðstafana á sviði orkumála og tengja þar með þessar 
ráðstafanir með skilvirkum hætti aðgerðum sem eru 
framkvæmdar samkvæmt öðrum stefnumiðum Bandalagsins 
og aðildarríkjanna. 

 

2. gr. 

 

Sérstök markmið þessarar áætlunar eru sem hér segir: 

 

a) að leggja til forsendur sem eru nauðsynlegar til þess að 
unnt sé að nýta betur orkuna, auka notkun endurnýjan-
legra orkugjafa og þróa fjölbreytilegar tegundir 
eldsneytis, t.d. með nýjum eða endurnýjanlegum orku-
gjöfum, einnig í flutningageiranum, auka sjálfbærni, 
þróa möguleika landsvæða, einkum afskekktustu svæða 
og eyja, og undirbúa lagaákvæði sem eru nauðsynleg til 
að ná þessum skipulagsmarkmiðum, 

 

b) að þróa aðferðir og tæki sem framkvæmdastjórnin og 
aðildarríkin geta notað til að fylgja eftir, hafa eftirlit 
með og meta áhrif ráðstafana, sem Bandalagið og 
aðildarríki þess hafa samþykkt á sviði orkunýtni og 
endurnýjanlegra orkugjafa, þ.m.t. orkunotkun innan 
flutningageirans, 

 

c) að stuðla að því að framleiðsla og notkun orku sé bæði 
skilvirk og skynsamleg og sé byggð á traustum og sjálf-
bærum grunni, með því að efla vitund fólks, einkum í 
gegnum menntakerfið, og stuðla að miðlun reynslu og 
verkkunnáttu meðal helstu aðila sem hlut eiga að máli, 
fyrirtækja og almennra borgara, með því að styðja 
aðgerðir sem ætlaðar eru til að auka fjárfestingar í nýrri 
tækni og hvetja til útbreiðslu bestu starfsvenja og bestu 
fáanlegu tækni, sem og með kynningarstarfi á alþjóð-
legum vettvangi. 

 

3. gr. 

 

1. Í þessari áætlun eru fjögur sérsvið sem hér segir: 

 

a) SAVE- áætlunin varðar bætta orkunýtni og skynsamlega 
orkunotkun, einkum í byggingargeiranum og iðnaðar-
geiranum, þó ekki aðgerðir samkvæmt STEER-
áætluninni, þ.m.t. undirbúningur lagaákvæða og beiting 
þeirra. 

 

b) ALTENER-áætlunin varðar eflingu nýrra og endur-
nýjanlegra orkugjafa fyrir miðlæga og dreifstýrða fram-
leiðslu á raforku og hita og samþættingu þeirra við 
nánasta umhverfi og orkukerfi, þó ekki aðgerðir sam-
kvæmt STEER-áætluninni, þ.m.t. undirbúningur laga-
ákvæða og beiting þeirra. 
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c) STEER-áætlunin varðar stuðning við framtaksverkefni í 
tengslum við alla orkunotkun innan flutningageirans, 
fjölbreytileika eldsneytis, t.d. með nýjum orkugjöfum í 
þróun, og endurnýjanlegum orkugjöfum, og að efla 
endurnýjanlegt eldsneyti og orkunýtni í flutninga-
geiranum, þ.m.t. undirbúningur lagaákvæða og beiting 
þeirra. 

 

d) COOPENER-áætlunin varðar stuðning við framtaks-
verkefni í tengslum við eflingu endurnýjanlegra orku-
gjafa og orkunýtni í þróunarlöndunum, einkum innan 
ramma samvinnu Bandalagsins við þróunarlönd í 
Afríku, Asíu, Rómönsku Ameríku og Kyrrahafi. 

 

2. Hrinda má í framkvæmd „lykilaðgerðum“, sem eru 
framtaksverkefni sem sameina mörg framangreindra 
sérsviða og/eða tengjast sérstökum forgangsverkefnum 
Bandalagsins, t.d. sjálfbærri þróun á afskekktustu svæðum 
eins og skilgreind er í 2. mgr. 299. gr. sáttmálans. 

 

4. gr. 

 

1. Fjármagn Bandalagsins innan ramma þessarar áætlunar 
skal renna til aðgerða eða verkefna innan hvers hinna 
fjögurra sérsviða og lykilaðgerða sem um getur í 3. gr., sem 
miða að því: 

 

a) að stuðla að sjálfbærri þróun, öryggi orkugjafa innan 
ramma innri markaðarins, samkeppnishæfni og 
umhverfisvernd, þ.m.t. þróun staðla og merkinga- og 
vottunarkerfa, frjálsar langtímaskuldbindingar sem 
ákveðnar verða í samráði við iðnaðinn og aðra 
hagsmunaaðila, sem og spár, skipulegar rannsóknir á 
grundvelli sameiginlegra greininga og reglulegt eftirlit 
með markaðsþróun og tilhneigingu í orkugeiranum, 
þ.m.t. undirbúningur lagaákvæða eða endurskoðun 
gildandi löggjafar, 

 

b) að byggja upp, auka við eða endurskipuleggja kerfi og 
tæki til þróunar sjálfbærrar orku, þ.m.t. staðbundið og 
svæðisbundið skipulag og stjórnun orkumála, og þróun 
viðunandi fjármálaafurða og markaðsgerninga, 

 

c) að styðja við sjálfbær orkukerfi og -búnað til að flýta 
fyrir markaðssetningu þeirra og hvetja til fjárfestinga til 
að greiða fyrir ferlinu frá kynningu til markaðssetningar 
á skilvirkari tækni, þ.m.t. miðlun bestu starfsvenja og 
nýrrar þverfaglegrar tækni, herferðir til vitundar-
vakningar og uppbygging stofnanakerfa, sem miða að 
því að koma í framkvæmd aðferðum við að þróa hreina 
orku, og sameiginleg framkvæmd Kýótó-bókunarinnar, 

d) að þróa kerfi upplýsinga, menntunar og þjálfunar, að 
hagnýta niðurstöður, efla og miðla verkkunnáttu og 
bestu starfsvenjum að því er varðar alla neytendur, 
dreifa upplýsingum um árangur af aðgerðum og verk-
efnum og vinna með aðildarríkjunum í gegnum 
rekstrarnet á vettvangi Bandalagsins og alþjóða-
vettvangi, 

 

e) að fylgjast með framkvæmd framtaksverkefna Banda-
lagsins og áhrifunum af þeim, svo og með stuðnings-
ráðstöfunum, 

 

f) að meta áhrif aðgerða og verkefna sem eru fjármögnuð 
samkvæmt áætluninni. 

 

2. Samkvæmt þessari áætlun skal fjárstuðningur til 
aðgerða eða verkefna á sérsviðunum fjórum og til lykil-
aðgerða, sem um getur í 3. gr, ákvarðaður á grundvelli þess 
hver virðisaukinn af fyrirhugaðri aðgerð verður fyrir 
Bandalagið og veltur á þeim ávinningi og þeim áhrifum sem 
vænst er. Skulu lítil og meðalstór fyrirtæki og svæðis- eða 
staðarbundin framtaksverkefni njóta forgangs, eftir því sem 
við á. 

 

Stuðningurinn má ekki fara yfir 50% af heildarkostnaði 
aðgerðarinnar eða verkefnisins og skal greiða afganginn úr 
opinberum eða einkareknum sjóðum, eða hvoru tveggja. 
Stuðningurinn getur hins vegar numið öllum kostnaði við 
sumar aðgerðir eins og rannsóknir, dreifingu upplýsinga um 
niðurstöður úr verkefnum og aðrar aðgerðir við að 
undirbúa, bæta við, hrinda í framkvæmd og meta árangur 
ráðstafana Bandalagsins við skipulags- og stefnumótun og 
allra ráðstafana sem framkvæmdastjórnin hefur lagt fram til 
að hvetja til miðlunar reynslu og verkkunnáttu til að bæta 
samvinnu milli framtaksverkefna á vettvangi Bandalagsins, 
innanlands, á alþjóðavettvangi og annarra framtaks-
verkefna. 

 

Bandalagið skal greiða allan kostnað við aðgerðir eða 
verkefni sem ráðist er í að frumkvæði framkvæmdastjórnar-
innar og eru tilgreind sem slík skv. b-lið 2. mgr. 5. gr. 

 

3. Til þess að stuðla að dreifingu upplýsinga um 
niðurstöður úr verkefnum skal framkvæmdastjórnin gera 
skýrslur um aðgerðir og verkefni aðgengilegar, á rafrænu 
formi ef við á. 

 

5. gr. 

 

1. Innan sex mánaða frá samþykkt þessarar ákvörðunar 
skal framkvæmdastjórnin gera vinnuáætlun að höfðu 
samráði við nefndina sem um getur í 1. mgr. 8. gr. Þessi 
vinnuáætlun skal byggð á meginreglunum í 1. gr. (2. mgr.), 
2., 3. og 4. gr. Hún skal undirbúin og uppfærð í samræmi 
við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 8. gr. 
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2. Í vinnuáætluninni skal eftirfarandi koma fram: 
 

a) Viðmiðunarreglurnar um hvert sérsviðanna og 
lykilaðgerðirnar, sem um getur í 3. gr., til framkvæmdar 
markmiðunum og þeim forgangsverkefnum, sem mælt 
er fyrir um í 1. gr. (2. mgr.), 2., 3. og 4. gr., með 
hliðsjón af því hver virðisauki Bandalagsins verður af 
öllum þeim ráðstöfunun sem eru fyrirhugaðar saman-
borið við núgildandi ráðstafanir. 

 

b) Fyrirkomulag við framkvæmd og skal greina á milli 
fyrirhugaðra aðgerða sem ráðist er í að frumkvæði 
framkvæmdastjórnarinnar annars vegar og aðgerða að 
frumkvæði viðkomandi geira og/eða markaðar hins 
vegar, sem og fyrirkomulag við fjármögnun svo og 
reglur um hverjir geti tekið þátt og með hvaða hætti. 

 

c) Viðmiðanir við val, sem endurspegla markmiðin sem 
um getur í þessari ákvörðun, og fyrirkomulag um 
hvernig þeim skuli beitt í hverri aðgerð, sem og aðferðir 
og tæki til að hafa eftirlit með og hagnýta niðurstöður 
aðgerðanna og/eða verkefnanna, þ.m.t. skilgreiningar á 
árangursvísbendum. 

 

d) Leiðbeinandi tímaáætlun um framkvæmd vinnu-
áætlunarinnar, einkum að því er varðar efni auglýsinga 
eftir tillögum. 

 

e) Nákvæmar reglur um samræmingu og tengsl við núgild-
andi stefnumið Bandalagsins. Ákvarða skal með hvaða 
hætti skuli þróa aðgerðir og hrinda þeim í framkvæmd í 
samræmi við aðgerðir aðildarríkjanna á sviði sjálfbærrar 
orku. Markmiðið er að skapa virðisauka í samanburði 
við þær ráðstafanir sem hvert aðildarríki um sig gerir. 
Með þessum ráðstöfunum verður hægt að ná fram 
ákjósanlegri samsetningu ýmissa úrræða sem bæði 
Bandalagið og aðildarríkin ráða yfir. 

 

f) Ef nauðsyn krefur, hagnýtar ráðstafanir til að hvetja 
afskekktustu svæðin og jaðarsvæði, þ.m.t. eyjur, og 
einnig lítil og meðalstór fyrirtæki til þátttöku í áætlun-
inni.  

 

Í áætluninni ber að hafa hliðsjón af reglum Bandalagsins 
um opinberan aðgang að upplýsingum, gagnsæi og 
samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða. 

 

6. gr. 

 

1. Fjárhagsrammi fyrir framkvæmd áætlunarinnar er 200 
milljónir evra á tímabilinu 2003 til 2006. 

 

Árlegar fjárveitingar skulu háðar samþykki fjárveitinga-
valdsins og rúmast innan ramma fjárhagsáætlunarinnar. 

Setja skal fram leiðbeinandi viðmiðunarfjárhæðir fyrir hvert 
sérsvið. Leiðbeinandi skiptingu þessarar fjárhæðar er að 
finna í viðaukanum. Úthlutun fjármagns til mismunandi 
sviða skal vera sveigjanleg til að hægt sé að mæta betur 
breytilegum þörfum geirans; henni má breyta að fengnu 
samþykki nefndarinnar sem um getur í 8. gr. 
 

2. Mæla skal fyrir um tilhögun fjárstuðnings Bandalagsins 
til aðgerða sem ráðist er í samkvæmt þessari áætlun í 
samræmi við reglugerð ráðsins (EB, KBE) nr. 1605/2002 
frá 25. júní 2002 um fjárhagsreglugerð sem gildir um 
fjárlög Evrópubandalaganna (1). 

 

7. gr. 

 

Framkvæmdastjórnin skal bera ábyrgð á framkvæmd 
þessarar áætlunar í samræmi við málsmeðferðina sem mælt 
er fyrir um 2. mgr. 8. gr. 

 

8. gr. 

 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar. 

 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 4. 
og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af ákvæð-
um 8. gr. hennar. 

 

Tímabilið, sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 4. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

 

3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

 

9. gr. 

 

1. Framkvæmdastjórnin skal annast árlegt mat á framvindu 
áætlunarinnar og aðgerðanna sem ráðist er í á sérsviðunum 
fjórum og lykilaðgerða sem um getur í 3. gr. og skal gefa 
Evrópuþinginu, ráðinu, efnahags- og félagsmálanefnd 
Evrópu og svæðanefndinni skýrslu um það. 

 

2. Við lok annars árs gildistíma áætlunarinnar og, í öllu 
falli, áður en lagðar eru fram tillögur um nýjar áætlanir skal 
framkvæmdastjórnin láta utanaðkomandi einstaklinga gera 
mat á heildarframkvæmd aðgerða Bandalagsins samkvæmt 
þessari áætlun og skal hún draga ályktanir af því. Óháðir 
sérfræðingar skulu vinna matið. Framkvæmdastjórnin skal 
senda Evrópuþinginu, ráðinu, efnahags- og félagsmálanefnd 
Evrópubandalaganna og svæðanefndinni niðurstöður sínar 
varðandi matið, þ.m.t., ef við á, allar breytingar á núverandi 
áætlun, einkum með tilliti til stækkunar, áður en hún leggur 
fram tillögur um hana eða tillögur að nýrri áætlun. 
 

________________  

(1)    Stjtíð. EB L 248, 16.9.2002, bls. 1. 
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10. gr. 
 

1. Með fyrirvara um 2. og 3. mgr. er öllum lögaðilum, 
opinberum eða einkaaðilum, með staðfestu á yfirráðasvæði 
aðildarríkjanna frjálst að taka þátt í þessari áætlun. 

 

2. Umsóknarlöndunum er frjálst að taka þátt í þessari 
áætlun í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í 
aðildarsamningum Evrópusambandsins, í viðbótarbókunum 
við þá og í ákvörðunum viðkomandi samstarfsráða, á 
grundvelli viðkomandi tvíhliða samninga. 

 

3. Á sama hátt er EFTA-löndunum innan EES frjálst að 
taka þátt í áætluninni á grundvelli viðbótarsjóða og í 
samræmi við málsmeðferð sem samið verður um við þau. 

11. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
 

12. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
 
 
Gjört í Brussel 26. júní 2003. 
 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX A. TSOCHATZOPOULOS 

forseti. forseti. 
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VIÐAUKI 
 

Viðmiðunarúthlutun nauðsynlegrar, áætlaðrar fjárhæðar (1) 
 
 

milljónir evra 

Aðgerðasvið 2003-2006 

1. Bætt orkunýtni og skynsamleg orkunotkun 69,8 

2. Nýir og endurnýjanlegir orkugjafar og fjölbreytt orkuvinnsla 80 

3. Orkuþættir innan flutningageirans 32,6 

4. Aukin notkun endurnýjanlegra orkugjafa og orkunýtni á alþjóðavettvangi, 
einkum í þróunarlöndunum 

17,6 

Samtals 200 (2) (3) 

(1) Þessi úthlutun er til viðmiðunar. Úthlutun fjármagns af fjárlögum er breytileg milli sviða til að hægt sé að mæta betur 
breytilegum þörfum geirans. 

(2) Gera má ráð fyrir viðbótarframlagi, þar sem tekið er tilliti til nýrra aðildarríkja, stærðar þeirra og sérstakra þarfa, frá og með 
árinu 2004 vegna stækkunar Evrópusambandsins. Framkvæmdastjórnin getur lagt til að framlagið nemi a.m.k. 50 milljónum 
evra. 

(3) Fjárveitingavaldið getur ákveðið fjárlög fyrir framkvæmdaraðila sem hundraðshluta af heildarfjárúthlutun áætlunarinnar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


