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 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  2015/EES/46/20 

frá 3. nóvember 2010 

um viðmiðanir og ráðstafanir vegna fjármögnunar sýniverkefna í viðskiptaskyni, sem miða að 
umhverfisvænni föngun og geymslu CO2 í jörðu, og sýniverkefna er varða nýskapandi tækni á sviði 

endurnýjanlegrar orku innan kerfisins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda 
innan Bandalagsins sem komið var á með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB 

(tilkynnt með númeri C(2010) 7499) 

(2010/670/ESB) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2003/87/EB frá 13. október 2003 um að koma á fót kerfi 
fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsaloft-
tegunda innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun 
ráðsins 96/61/EB (1), einkum þriðju undirgrein 8. mgr.  
10. gr. a, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Á fundi leiðtogaráðsins í júní 2008 var 
framkvæmdastjórnin hvött til að leggja fram, svo fljótt 
sem unnt væri, kerfi til að hvetja aðildarríkin og 
einkageirann til fjárfestinga í því skyni að tryggja að 
fyrir 2015 yrðu byggð og starfrækt allt að 12 sýniver 
til koltvísýringsföngunar og -geymslu. 

2) Í 8. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB er komið á 
fót kerfi vegna fjármögnunar sýniverkefna í 
viðskiptaskyni, sem miða að umhverfisvænni föngun 
koltvísýrings og geymslu hans í jörðu (hér á eftir 
„sýniverkefni CO2-föngunar og -geymslu“), og 
sýniverkefna er varða nýskapandi tækni í tengslum við 
endurnýjanlega orku (hér á eftir „sýniverkefni 
endurnýjanlegra orkugjafa“). Með það fyrir augum að 
tryggja snurðulausa starfsemi þessa kerfis er 
nauðsynlegt að mæla fyrir um bæði reglur og við-
miðanir vegna vals og framkvæmdar þessara verkefna 
og grundvallarreglur vegna mats losunarheimilda til 
fjár og vegna tekjustýringar. 

3) Hinn 7. október 2009 samþykkti framkvæmdastjórnin 
orðsendingu með titlinum „Fjárfesting í þróun tækni 
sem krefst lítillar koltvísýringslosunar“ (e. Investing in 
the Development of Low Carbon Technologies) (2) þar 
sem lögð er áhersla á hlutverk fjármögnunar 
samkvæmt þessari ákvörðun við framkvæmd 
stefnumiðuðu, evrópsku áætlunarinnar um orkutækni 
að því er varðar nauðsynleg sýniverkefni. 

 ________________  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 290, 6.11.2010, bls. 39. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2012 frá 
26. júlí 2012 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 63, 8.11.2012, s. 43. 

(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32. 
(2) COM(2009) 519, lokagerð. 

4) Fjármögnun samkvæmt þessari ákvörðun ætti að vera 
háð samþykki framkvæmdastjórnarinnar á sérhverjum 
hluta ríkisaðstoðar í heildarfjárframlagi úr opinberum 
sjóðum skv. 107. og 108. gr. sáttmálans með það fyrir 
augum að tryggja að fjármögnunin sé takmörkuð að 
því marki sem nauðsynlegt er vegna framkvæmdar og 
reksturs verkefnisins, að teknu tilliti til hugsanlegra 
neikvæðra áhrifa á samkeppni. Aðildarríki ættu því að 
tilkynna framkvæmdastjórninni um sérhverja 
fjármögnun sem felur í sér ríkisaðstoð, skv. 3. mgr. 
108. gr. sáttmálans, til að hægt sé að samræma 
valferlið í þessari ákvörðun og matið á ríkisaðstoðinni. 

5) Fjármögnunin sem veitt er samkvæmt þessari 
ákvörðun er ekki hluti af fjárlögum Evrópusam-
bandsins. Hana má því sameina öðrum 
fjármögnunarleiðum, þ.m.t. uppbyggingar- og 
samheldnissjóðunum og evrópsku orkuáætluninni 
vegna endurreisnar (EEPR). Hana má einnig sameina 
lánsfjármögnun samkvæmt fjárfestingarfyrirgreiðslu 
með áhættuhlutdeild (RSFF) sem Sambandið og 
Fjárfestingarbanki Evrópu komu á fót. 

6) Til að koma í veg fyrir samkeppni aðildarríkjanna um 
styrki ætti að fastsetja fjármögnun samkvæmt þessari 
ákvörðun við 50% af kostnaði sem við á nema 
heildarfjárhæð fjármögnunar samkvæmt þessari 
ákvörðun fari yfir 15% af fáanlegum heildarlosunar-
heimildum, eins og um getur í tilskipun 2003/87/EB, 
en í því tilviki ætti fjármögnunin að vera að hámarki 
15% af fáanlegum heildarlosunarheimildunum. 
Fjármögnunin ætti einnig að vera til viðbótar við 
umtalsverða sameiginlega fjármögnun rekstraraðilans. 
Til þess að koma í veg fyrir að verkefni sem eru 
fjármögnuð samkvæmt evrópsku orkuáætluninni 
vegna endurreisnar hljóti ívilnandi meðferð ætti að 
minnka fjármögnunina samkvæmt þessari ákvörðun 
sem nemur upphæðinni frá Evrópsku orkuáætluninni 
vegna endurreisnar. 

7) Sýniáætlun Evrópusambandsins, sem samanstendur af 
bestu mögulegu verkefnum sem nota tækni á breiðu 
sviði og jafndreifast landfræðilega á staði innan 
yfirráðasvæða aðildarríkjanna, sérefnahagslögsögu 
þeirra og á landgrunni þeirra, verður ekki komið á fót 
svo fullnægjandi sé ef verkefnin eru valin á landsvísu. 
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Valið ætti því fara fram á vettvangi Sambandsins. Í því 
skyni að tryggja að samræmi sé með vali á landsvísu 
og fjármögnunarferlum ættu aðildarríkin að vera ábyrg 
fyrir að safna saman fjármögnunarumsóknum frá 
bakhjörlum og fyrir því að meta verkefnin á grundvelli 
hæfisviðmiðaninna sem mælt er fyrir um í þessari 
ákvörðun. Þar sem þau verkefni sem eru fjármögnuð 
samkvæmt þessari ákvörðun fá í flestum tilvikum 
samfjármögnun frá aðildarríkjunum ætti 
aðildarríkjunum að vera kleift að ákveða hvaða 
verkefni þau kjósa að styðja og umsóknir hverra þeir 
kjósa að leggja fram vegna valferlis Sambandsins. 
Ekki er ætlast til að framlagning þeirra umsókna komi 
í stað tilkynninga um ríkisaðstoð í þeim tilvikum þar 
sem fjármögnun felur í sér ríkisaðstoð að hluta. Renna 
ætti enn frekari stoðum undir hlutverk aðildarríkjanna 
með því að hafa aftur samráð við hlutaðeigandi 
aðildarríki til að staðfesta, eftir því sem við á, gildi og 
skipulag heildarframlags opinberrar fjármögnunar og 
með því að leggja drög að skrá yfir valin verkefni, 
þ.m.t. um gæði þeirra, fyrir nefndina um 
loftslagsbreytingar áður en ákvarðanir um úthlutun eru 
teknar. 

8) Framkvæmdastjórnin hefur leitast eftir því að 
Fjárfestingarbanki Evrópu taki þátt í framkvæmd 
þessarar ákvörðunar vegna sérfræðiþekkingar innan 
hans á vali verkefna og fjármögnun þeirra. 
Fjárfestingarbanki Evrópu hefur samþykkt að 
framkvæma tiltekin verk að beiðni, fyrir hönd og fyrir 
reikning framkvæmdastjórnarinnar að því er varðar 
valið á verkefnunum, mat losunarheimilda til fjár og 
tekjustýringar. Mæla ætti fyrir um sérstaka skilmála og 
sérstök skilyrði samvinnunnar, þ.m.t. þóknun 
Fjárfestingarbanka Evrópu, í samningi framkvæmda-
stjórnarinnar og Fjárfestingarbankans, með fyrirvara 
um samþykki aðila innan bankans sem fara með 
ákvarðanatöku. Fjárfestingarbanka Evrópu ætti að vera 
endurgoldið fyrir framkvæmd verkanna af 
hagnaðinum sem myndast með tekjustýringu hans. 

9) Fyrirliggjandi tekjum af 300 milljón losunarheimildum 
ætti að vera úthlutað með tveimur umferðum 
auglýsinga eftir tillögum, annars vegar til að gera 
kleift að fjármagna langt komin verkefni strax í fyrri 
umferð og hins vegar til að geta stillt af allan 
tæknilegan eða landfræðilegan ójöfnuð í síðari 
umferðinni. Ef samkeppni er ekki næg í tilteknum 
undirflokki verkefna í fyrri umferðinni ætti að fresta 
ákvörðunum um úthlutun í þeim undirflokki þar til í 
síðari umferðinni með það í huga að nýtingin á 
fjármagni samkvæmt þessari ákvörðun sé hámörkuð. 

10) Fjármögnun samkvæmt þessari ákvörðun ætti eingöngu 
að nota vegna verkefna þar sem notuð er tækni sem er 
nýjung í samanburði við hið nýjasta á lykilsviði hverrar 
tækni. Tæknin ætti ekki að fást á almennum markaði enn 
en vera þó það langt komin að hægt sé að sýna hana áður 
en hún er notuð í ábataskyni. Raunhæft ætti að vera að 
sýningin takist vel, þó með tilliti til óhjákvæmilegrar 
tæknilegrar áhættu, og það umfang sem lagt er til að 
verði sýnt ætti að vera það mikið að ekki sé líklegt að 
umtalsverður vandi bætist við þótt umfangið verði 
meira. Eftirmyndun tækninnar ætti einnig að vera 
auðveld og ætti hún því að bjóða upp á umtalsverða 
möguleika á að draga úr losun koltvísýrings á 

kostnaðarhagkvæman hátt, bæði í Sambandinu og 
hnattrænt. Því ættu aðeins verkefni, sem falla undir 
tiltekinn verkefnaflokk og uppfylla tilteknar kröfur sem 
eru settar fram í þessari ákvörðun, að vera hæf að því er 
varðar fjármögnun. 

11) Til þess að tryggja fjölbreytni í tækni ætti að fjármagna 
átta sýniverkefni CO2-föngunar og -geymslu (að minnsta 
kosti eitt og í mesta lagi þrjú verkefni í hverjum 
verkefnaflokki, að minnsta kosti þrjú sem varða geymslu 
í vetniskolefnisgeymum (e. hydrocarbon reservoir 
storage) og að minnsta kosti þrjú sem varða geymslu í 
saltvatnsveitum) og fjármagna ætti eitt verkefni í 
hverjum undirflokki sýniverkefna með endurnýjanlegum 
orkugjöfum í fyrri umferð auglýsinga eftir tillögum. Ef 
fjármagn er nægilegt ætti að vera hægt að fjármagna 
fleiri verkefni um leið og jafnvægi milli sýniverkefna 
CO2-föngunar og -geymslu og sýniverkefna 
endurnýjanlegra orkugjafa er viðhaldið. Enn fremur, og 
með það í huga að tryggja landfræðilegan jöfnuð, ætti að 
fjármagna að minnsta kosti eitt og að hámarki þrjú 
verkefni innan hvers aðildarríkis. Þær viðmiðanir ættu 
ekki að vera takmarkandi fyrir verkefnin, sem fyrirhugað 
er að verði framkvæmd á yfirráðasvæði nokkurra 
aðildarríkja, með tilliti til eðlis þeirra. 

12) Að meginreglu til ætti að velja þau verkefni sem 
uppfylla kröfurnar um fjölda verkefna í hverjum flokki á 
sem kostnaðarhagkvæmastan hátt. 

13) Með það fyrir augun að tryggja að verkefnin sem eru 
valin hefjist samkvæmt áætlun og til að fjármunirnir 
nýtist á skilvirkan hátt ættu ákvarðanir um úthlutun að 
vera háðar því að gefin séu út öll viðkomandi 
landsbundin leyfi, í samræmi við viðkomandi kröfur 
samkvæmt löggjöf Sambandsins, og að bakhjarlar taki 
lokaákvörðun um fjárfestingu innan tiltekins tíma frá því 
að úthlutunarákvarðanirnar eru samþykktar. 

14) Greiðslur aðildarríkjanna á tekjunum til verkefnanna 
ættu að vera á grunni lagalega bindandi gerninga. 
Samkvæmt kröfum í tilskipun 2003/87/EB ættu 
greiðslurnar að vera árlegar og á grunni 
koltvísýringsmagns sem fer í geymslu í tengslum við 
sýniverkefni CO2-föngunar og -geymslu, eins og gefin er 
skýrsla um, vaktað og sannprófað samkvæmt tilskipun 
2003/87/EB, og á grunni framleidds orkumagns í 
tengslum við sýniverkefni endurnýjanlegra orkugjafa. Ef 
aðildarríkin ábyrgjast að öll umframfjármögnun verði 
endurgreidd ætti þó að vera mögulegt að greiða hluta af 
fjármögnuninni fyrir verkefni, eða hana alla, áður en 
starfræksla þess hefst. Vegna þess að miðlun þekkingar 
hefur sérstakt mikilvægi í tengslum við sýniáætlun ætti 
aðeins að greiða fjármunina ef kröfur um miðlun 
þekkingar eru uppfylltar. 

15) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um loftslags-
breytingar. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
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1. gr. 

Efni 

Í þessari ákvörðun er mælt fyrir um reglur og viðmiðanir 
fyrir: 

1) val á sýniverkefnum í viðskiptaskyni sem miða að 
umhverfisvænni föngun og geymslu CO2 í jörðu og á 
sýniverkefnum er varða nýskapandi tækni á sviði 
endurnýjanlegrar orku eins og um getur í tilskipun 
2003/87/EB, 

2) mat á losunarheimildum til fjár, eins og um getur í 
tilskipun 2003/87/EB, til að styðja sýniverkefni CO2-
föngunar og -geymslu og sýniverkefni 
endurnýjanlegra orkugjafa og tekjustýringu tengda 
þeim, 

3) greiðslu á tekjum og framkvæmd á sýniverkefnum 
CO2-föngunar og -geymslu og sýniverkefnum 
endurnýjanlegra orkugjafa. 

Þessi ákvörðun, þ.m.t. ákvæði í tengslum við mat á 
losunarheimildum til fjár, skal ekki hafa áhrif á aðrar 
framkvæmdargerðir sem eru samþykktar samkvæmt 
tilskipun 2003/87/EB. 

2. gr. 

Meginreglur 

1. Losunarheimildir í varasjóði nýju aðilanna, sem um 
getur í 8. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, skulu vera 
300 milljónir. 

2. Val á sýniverkefnum CO2-föngunar og -geymslu og 
sýniverkefnum endurnýjanlegra orkugjafa til fjármögnunar 
samkvæmt þessari ákvörðun skal fara fram með tveimur 
umferðum af auglýsingum eftir tillögum, sem 
framkvæmdastjórnin skipuleggur og beint er til 
aðildarríkjanna, sem ná yfir jafngildi 200 milljóna 
losunarheimilda í fyrri umferðinni af auglýsingum eftir 
tillögum og jafngildi 100 milljóna losunarheimilda ásamt 
því sem eftir er af losunarheimildum frá fyrri umferð af 
auglýsingunum í síðari umferðinni. 

3. Með fyrirvara um fjórða málslið fjórðu undirgreinar 8. 
mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB skal fjármögnun 
samkvæmt þessari ákvörðun vera 50% af kostnaði sem við 
á. Ef beiðnin um opinbera fjármögnun er í heild sinni 
undir 50% af kostnaði sem við á skal fjármagna beiðnina 
um opinbera fjármögnun í heild sinni samkvæmt þessari 
ákvörðun. 

Ef fjármögnun samkvæmt þessari ákvörðun er sameinuð 
fjármögnun frá Evrópsku orkuáætluninni vegna 
endurreisnar skal þó minnka fjármögnunina samkvæmt 
þessari ákvörðun um þá upphæð sem er fjármögnuð af 
Evrópsku orkuáætluninni vegna endurreisnar. 

3. gr. 

Kostnaður sem við á 

1. Að því er varðar 3. mgr. 2. gr. skulu reglurnar í 2. til 5. 
mgr. þessarar greinar gilda. 

2. Kostnaður sem við á vegna sýniverkefna CO2-
föngunar og -geymslu skal vera sá fjárfestingarkostnaður 
sem verkefnið ber vegna beitingar á CO2-föngun og 
-geymslu, að frádregnu hreinu núvirði besta mats á 
ávinningi starfrækslu ásamt kostnaði við hana sem skapast 
vegna beitingar á CO2-föngun og -geymslu fyrstu 10 ár 
starfrækslunnar. 

3. Kostnaður sem við á vegna sýniverkefna 
endurnýjanlegra orkugjafa skal vera hinn aukni 
fjárfestingarkostnaður sem verkefnið ber vegna beitingar á 
nýsköpunartækni fyrir endurnýjanlega orku, að frádregnu 
hreinu núvirði besta mats á ávinningi starfrækslu ásamt 
kostnaði við hana sem skapast fyrstu 5 árin í samanburði 
við hefðbundna framleiðslu með sömu afköstum með tilliti 
til skilvirkrar orkuframleiðslu. 

4. Fjárfestingarkostnaðurinn sem um getur í 2. og 3. mgr. 
skal ná yfir kostnaðinn við fjárfestingu í landi, stöð og 
búnaði. 

Fjárfestingarkostnaður getur einnig tengst fjárfestingu í 
tækniyfirfærslu og rekstrarleyfum vegna verkkunnáttu (hér 
á eftir „óefnislegar eignir“) ef eftirfarandi skilyrði eru 
uppfyllt: 

a) óefnislega eignin getur talist afskrifanleg eign, 

b) óefnislega eignin er keypt á markaðsforsendum á 
lægsta mögulega verði, 

c) óefnislega eignin er staðsett áfram í starfsstöð 
viðtakanda í a.m.k. 5 ár. 

Ef óefnislega eignin er seld áður en 5 ára tímabilið, sem 
um getur í c-lið annars undirliðar, rennur út skal 
hagnaðurinn af sölunni dreginn frá kostnaðinum sem við 
á. 

5. Hreinn kostnaður og ávinningur af rekstrinum, sem 
um getur í 2. og 3. mgr., skal byggjast á besta mati 
rekstrarkostnaðar sem verkefnið ber að því er varðar 
framleiðslukostnað og tekið skal tillit til sérhvers 
viðbótarávinnings sem stafar af stuðningsáætlunum, þótt 
þær teljist ekki ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 107. gr. 
sáttmálans, ásamt kostnaði sem sparast og gildandi 
ráðstafana varðandi skattaívilnanir. 

4. gr. 

Hlutverk Fjárfestingarbanka Evrópu 

Fjárfestingarbanki Evrópu skal framkvæma verk sín 
samkvæmt þessari ákvörðun að beiðni, fyrir hönd og fyrir 
reikning framkvæmdastjórnarinnar. Framkvæmdastjórnin 
skal bera ábyrgð að því er varðar þriðju aðila. 

Fjárfestingarbanka Evrópu skal endurgoldið fyrir 
framkvæmd verkanna af hagnaðinum sem myndast með 
tekjustýringu hans. 

Framkvæmdastjórnin og Fjárfestingarbanki Evrópu skulu 
gera samning þar sem mælt er fyrir um sérstaka skilmála 
og sérstök skilyrði vegna framkvæmdar Fjárfestingabanka 
Evrópu á verkum sínum. 

5. gr. 

Valferli 

1. Auglýsingar eftir tillögum skulu birtar í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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2. Aðildarríkin skulu safna saman 
fjármögnunarumsóknum fyrir verkefni sem er fyrirhugað 
að framkvæma á yfirráðasvæði þeirra. 

Ef fyrirhugað er að verkefni skuli framkvæmt á 
yfirráðasvæði nokkurra aðildarríkja (hér á eftir nefnt 
„verkefni sem nær yfir landamæri“) skal aðildarríkið sem 
tekur á móti fjármögnunarumsókninni tilkynna hinum 
hluteigandi aðildarríkjunum um hana og vinna með hinum 
aðildarríkjunum með það í huga að ná sameiginlegri 
ákvörðun um framlagningu aðildarríkisins, sem tekur á 
móti fjármögnunarumsókninni, á verkefninu. 

3. Aðildarríkin skulu meta hvort verkefni uppfyllir 
hæfisviðmiðanirnar sem um getur í 6. gr. Ef svo er, og ef 
aðildarríkin styðja verkefnið, skulu aðildarríki leggja 
tillöguna fyrir Fjárfestingarbanka Evrópu og tilkynna 
framkvæmdastjórninni þar um. 

Þegar aðildarríkið leggur fram tillöguna um fjármögnun 
skal það veita eftirfarandi upplýsingar fyrir hvert verkefni: 

a) kostnað sem við á, í evrum, eins og um getur í 3. mgr. 
2. gr., 

b) beiðnina um opinbera fjármögnun í heild sinni í evrum 
en hún er sá kostnaður sem við á að frádregnum öllum 
hlut rekstraraðilans í þeim kostnaði, 

c) besta mat á hreinu núvirði viðbótarávinnings sem 
stafar af stuðningsáætlununum, eins og það er reiknað 
út skv. 5. mgr. 3. gr., 

d) framreiknað heildarmagn CO2 sem er geymt á fyrstu 
10 árum starfrækslu vegna sýniverkefna CO2-föngunar 
og -geymslu eða framreiknað heildarmagn 
framleiddrar orku á fyrstu 5 árum starfrækslu vegna 
sýniverkefna endurnýjanlegra orkugjafa. 

Aðildarríki skulu einnig tilkynna framkvæmdastjórninni 
um sérhverja fjármögnun fyrir verkefni, sem felur í sér 
ríkisaðstoð skv. 3. mgr. 108. gr. sáttmálans, til að hægt sé 
að samræma valferlið og matið á ríkisaðstoðinni. 

4. Á grunni tillagnanna sem eru lagðar fram skv. 3. mgr. 
þessarar greinar skal Fjárfestingarbanki Evrópu 
framkvæma mat á fjárhags- og tæknilegum lífvænleika 
verkefnisins (fjárhags- og tæknileg áreiðanleikakönnun) í 
samræmi við 7. gr. 

Ef niðurstaða þess mats er jákvæð skal Fjárfestingarbanki 
Evrópu, í samræmi við 8. gr., gefa framkvæmdastjórninni 
ráðleggingar um úthlutunarákvarðanir. 

5. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja 
úthlutunarákvarðanir sem er beint til viðkomandi 
aðildarríkja, þar sem úthlutun fjármögnunar til 
verkefnanna er tilgreind í evrum, á grunni ráðlegginganna, 
sem um getur í 4. mgr., eftir endurtekið samráð við 
hlutaðeigandi aðildarríki til að staðfesta, ef við á, virði og 
skipulag heildarframlags opinberrar fjármögnunar og að 
fengnu áliti nefndarinnar um loftslagsbreytingar skv. 3. gr. 
ákvörðunar ráðsins 1999/468/EB (1). 

6. gr. 

Hæfisviðmiðanir 

1. Verkefni skal hæft til fjármögnunar ef það uppfyllir 
eftirfarandi viðmiðanir: 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 

a) verkefni þarf að falla í einn af flokkunum sem eru 
settir fram í A-hluta I. viðauka, 

b) verkefni þarf að uppfylla kröfurnar sem eru settar fram 
í B-hluta I. viðauka, 

c) verkefnin sem eru skráð í hluta A.II í I. viðauka verða 
að vera nýskapandi í eðli sínu. Fyrirliggjandi, 
viðurkennd tækni er ekki aðstoðarhæf. 

2. Ef aðildarríki er ekki í aðstöðu til að leggja tillögur um 
verkefni, sem falla undir einhvern af undirflokkunum sem 
eru tilgreindir í hluta A.II í I. viðauka og uppfylla 
viðeigandi viðmiðunarmörk, skv. 3. mgr. 5. gr., fyrir 
Fjárfestingarbanka Evrópu er því aðildarríki heimilt að 
leggja fram tillögur um verkefni undir viðkomandi 
viðmiðunarmörkum fyrir hvern af viðkomandi 
undirflokkum og skulu þau teljast hæf að því er varðar 
úthlutun fjármögnunar þrátt fyrir 1. mgr. 

7. gr. 

Fjárhags- og tæknileg áreiðanleikakönnun 

Fjárfestingarbanki Evrópu skal framkvæma matið vegna 
áreiðanleikakönnunarinnar á öllum tillögðum verkefnum í 
samræmi við skilgreiningar, sem mælt er fyrir um í 
auglýsingunum eftir tillögum sem um getur í 1. mgr. 5. 
gr., og skal fjalla um a.m.k. eftirfarandi þætti: 

1) tæknilegt gildissvið 

2) kostnað, 

3) fjármögnun, 

4) framkvæmd, 

5) starfrækslu, 

6) umhverfisáhrif, 

7) innkaupaferli. 

8. gr. 

Val á verkefnum 

1. Fjármagna skal átta verkefni sem falla undir hluta A.I í 
I. viðauka og eitt verkefni í hverjum undirflokki verkefna 
sem er skilgreindur í hluta A.II í I. viðauka. 

Ef fjármagn leyfir má þó fjármagna fleiri verkefni um leið 
og jafnvægi er viðhaldið milli sýniverkefna CO2-föngunar 
og -geymslu og sýniverkefna endurnýjanlegra orkugjafa. 

Ef ekki eru lögð inn nema tvö verkefni í einhverjum 
undirflokki skal framkvæmdastjórnin meta möguleg áhrif 
takmarkaðs fjölda tillagna á samkeppnina um val 
samkvæmt þessari ákvörðun og er heimilt, eftir því sem 
við á, að ákveða að seinka ákvörðunum um úthlutanir í 
viðkomandi undirflokki þar til í síðari umferð auglýsinga 
eftir tillögum. 

2. Verkefnum skal skipað í röð eftir vaxandi kostnaði á 
einingu miðað við frammistöðu. Sýniverkefnum CO2-
föngunar og -geymslu skal skipað í röð sem einum hópi. 
Sýniverkefnum endurnýjanlegra orkugjafa skal skipað í 
röð innan hvers undirhóps sem er tilgreindur í hluta A.II í 
I. viðauka. 
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Að því er varðar fyrsta undirlið skal kostnaður á einingu 
miðað við frammistöðu reiknaður út sem summa 
magnsins, sem er tilgreint í b- og c-lið 3. mgr. 5. gr., deilt 
með framreiknuðu heildarmagni CO2 sem er geymt á 
fyrstu 10 árum starfrækslu vegna sýniverkefna CO2-
föngunar og -geymslu eða með framreiknuðu 
heildarmagni orkunnar sem er framleidd á fyrstu 5 árum 
starfrækslu vegna sýniverkefna endurnýjanlegra orkugjafa. 

Ef viðkomandi aðildarríki staðfesta skv. 5. mgr. 5. gr. að 
opinber fjármögnun sé nægileg fyrir sýniverkefni CO2-
föngunar og -geymslu skal velja verkefni fremst í röðinni 
og eftir röð, að því tilskildu að allar eftirfarandi viðmiðanir 
séu uppfylltar: 

a) að minnsta kosti eitt og í mesta lagi þrjú verkefni eru 
valin í hverjum verkefnisflokki, 

b) valin eru að minnsta kosti þrjú verkefni sem varða 
geymslu í vetniskolefnisgeymum, 

c) valin eru að minnsta kosti þrjú verkefni sem varða 
geymslu í saltvatnsveitum. 

Ef þessar viðmiðanir eru ekki uppfylltar skal ekki velja 
það verkefni sem kom til álita og taka verkefnið sem er 
næst í röðinni til álita vegna vals. Ferlið skal endurtekið 
þar til búið er að velja átta verkefni. 

Ef viðkomandi aðildarríki staðfestir skv. 5. mgr. 5. gr. að 
opinber fjármögnun fyrir sýniverkefni endurnýjanlegra 
orkugjafa sé nægileg skal velja fremsta verkefnið í röðinni 
innan hvers undirflokks. Ef ekki eru nein aðstoðarhæf og 
fjárhags- og tæknilega lífvænleg verkefni í einum eða 
fleiri undirflokkum verkefna í annarri af umferðum 
auglýsinga eftir tillögum skal fjármagna samsvarandi 
fjölda viðbótarverkefna í öðrum undirflokkum sama 
verkefnisflokks. Einstök atriði skulu tilgreind í 
auglýsingum eftir tillögum skv. 1. mgr. 5. gr. 

Þau sýniverkefni CO2-föngunar og -geymslu sem eru valin 
skulu saman mynda “hóp CO2-föngunar og -geymslu” og 
þau sýniverkefni endurnýjanlegrar orku sem eru valin 
skulu saman mynda „hóp endurnýjanlegrar orku“. 

3. Þrátt fyrir 1. mgr. skal draga úr fjölda valinna verkefna 
ef beiðni um fjármögnun í heild sinni samkvæmt þessari 
ákvörðun er hærri en tiltæk fjármögnun þannig að beiðni 
um fjármögnun lækki hlutfallslega jafn mikið í öllum 
hópunum sem um getur í þriðja og fimmta undirlið 2. 
málsgreinar. 

Fyrst skal hætt við val á verkefninu sem hefur mesta 
kostnað á einingu miðað við frammistöðu, innan hvers 
hóps, og næst hætt við val á verkefninu sem hefur mesta 
kostnað á einingu miðað við frammistöðu innan annars 
flokks. Ferlið skal endurtekið þar til tiltækir fjármunir 
nægja fyrir fjármögnunarbeiðninni. 

4. Með fyrirvara um tiltækar tillögur sem eru lagðar fyrir 
Fjárfestingarbanka Evrópu skv. 3. mgr. 5. gr. og sem 
Fjárfestingabankinn mælir með við framkvæmdastjórnina 
vegna úthlutunarákvörðunar skv. 4. mgr. 5. gr. skal 
fjármagna að minnsta kosti eitt og að hámarki þrjú 
verkefni innan hvers aðildarríkis. 

Fyrsta undirgrein gildir þó ekki um verkefni sem ná yfir 
landamæri. 

9. gr. 

Ákvarðanir um úthlutun 

Ákvarðanir um úthlutun skulu háðar því að gefin séu út öll 
viðkomandi landsbundin leyfi í samræmi við viðkomandi 
kröfur samkvæmt löggjöf Sambandsins, að framkvæmda-
stjórnin samþykki alla ríkisaðstoð sem verkefninu er veitt 
og að bakhjarlar taki lokaákvörðun um fjárfestingu innan 
24 mánaða frá því að úthlutunarákvarðanirnar eru sam-
þykktar. 

Að því er varðar sýniverkefni CO2-föngunar og -geymslu, 
sem varða geymslu í saltvatnsveitum, skulu ákvarðanir um 
úthlutun háðar því að gefin séu út öll viðkomandi 
landsbundin leyfi í samræmi við viðkomandi kröfur 
samkvæmt löggjöf Sambandsins, að framkvæmdastjórnin 
samþykki alla ríkisaðstoð sem verkefninu er veitt og að 
bakhjarlar taki lokaákvörðun um fjárfestingu innan 36 
mánaða frá því að úthlutunarákvarðanirnar eru sam-
þykktar. 

Ákvarðanir um úthlutun skulu hætta að hafa réttaráhrif ef 
skilyrðin sem um getur í fyrstu eða annarri málsgrein eru 
ekki uppfyllt. 

10. gr. 

Mat á losunarheimildum til fjár og tekjustýring 

1. Framkvæmdastjórnin skal koma fram fyrir hönd 
aðildarríkjanna að því er varðar mat á losunarheimildum 
til fjár og tekjustýringu. 

2. Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin skulu tryggja að 
hinar 300 milljón losunarheimildir, sem um getur í 1. mgr. 
2. gr., skuli millifærðar til Fjárfestingarbanka Evrópu til 
mats til fjár og tekjustýringar. 

3. Áður en framkvæmdastjórnin samþykkir úthlutunar-
ákvarðanirnar fyrir hvora umferð auglýsinganna eftir 
tillögum, sem um getur í 1. mgr. 5. gr., skal Fjárfestingar-
banki Evrópu selja losunarheimildirnar fyrir fyrri umferð. 

Fjárfestingarbanki Evrópu skal sinna stýringu tekna og 
færa þær til aðildarríkjanna eftir þörfum vegna greiðslu 
skv. 11. gr. 

11. gr. 

Greiðsla á tekjum og notkun tekna sem eru ekki 
greiddar út 

1. Aðildarríkin skulu greiða bakhjörlum verkefnanna 
tekjur á grunni lagalega bindandi gerninga þar sem fram 
skal koma að minnsta kosti eftirfarandi: 

a) verkefnið og úthlutað framlag í evrum, 

b) upphafsdagsetning starfrækslu, 

c) kröfur vegna miðlunar þekkingar skv. 12. gr., 

d) kröfur varðandi greiðslur tekna skv. 2. til 6. mgr. 
þessarar greinar, 

e) skýrslugjafarkröfur skv. 13. gr., 



20.8.2015  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 46/441 
    

f) upplýsingar um skilyrði vegna gildissviðs ákvörðun-
arinnar sem um getur í 9. gr. 

Upphafsdagsetning starfrækslu, sem um getur í b-lið fyrstu 
undirgreinar þessarar málsgreinar, skal eigi vera síðar en 
31. desember 2015 vegna fyrri umferðar auglýsinga eftir 
tillögum, sem um getur í 1. mgr. 5. gr., nema ef 
viðkomandi úthlutunarákvörðun er samþykkt eftir 31. 
desember 2011 en þá skal upphafsdagsetning starfrækslu 
eigi vera síðar en fjórum árum frá dagsetningu 
úthlutunarákvörðunarinnar. 

2. Greiðslur skulu fara fram árlega. Greidd upphæð 
vegna sýniverkefna CO2-föngunar og -geymslu skal vera 
magn CO2 sem er geymt á viðkomandi ári, eins og það er 
vaktað, gert grein fyrir því í skýrslum og sannprófað skv. 
14. og 15. gr. tilskipunar 2003/87/EB, margfaldað með 
fjármögnunarhlutfallinu og vegna sýniverkefna endur-
nýjanlegra orkugjafa skal hún vera magn framleiddrar 
orku margfaldað með fjármögnunarhlutfallinu. 

Fjármögnunarhlutfallið skal reiknað út með því að deila í 
úthlutaða fjármögnun með 75% af framreiknuðu 
heildarmagni af geymdu CO2 á fyrstu 10 árum starfrækslu, 
ef um er að ræða sýniverkefni CO2-föngunar og -geymslu, 
eða 75% af framreiknuðu heildarmagni orkunnar sem er 
framleidd á fyrstu 5 árum starfrækslu, ef um er að ræða 
sýniverkefni endurnýjanlegra orkugjafa. 

3. Greiðsla fyrir tiltekið ár skal aðeins gerð ef farið er að 
kröfunum um miðlun þekkingar á því ári. 

4. Greiðslur skulu takmarkast við 10 ára tímabil frá 
dagsetningunni sem um getur í b-lið 1. mgr., ef um er að 
ræða sýniverkefni CO2-föngunar og -geymslu, og við 5 ára 
tímabil frá þeirri dagsetningu, ef um er að ræða 
sýniverkefni endurnýjanlegra orkugjafa. Heildarupphæð 
greiðslnanna skal ekki fara yfir úthlutaða fjármögnun sem 
um getur í a-lið 1. mgr. 

5. Ef hlutaðeigandi aðildarríki ábyrgist að öll fjármögnun 
umfram fjármögnunina sem er ákvörðuð í samræmi við 2., 
3. og 4. mgr. verði endurgreidd Fjárfestingarbanka Evrópu 
er heimilt að greiða hluta af fjármögnuninni eða hana alla 
fyrir upphafsdag starfrækslu þess verkefnis, í samræmi við 
skilgreiningarnar sem eru settar fram í úthlutunar-
ákvörðuninni. 

6. Með fyrirvara um aðra málsgrein 4. gr. skal nota 
tekjur, sem eru ekki greiddar út til verkefna, og hagnað 
sem myndast með tekjustýringu til að samfjármagna 
frekari sýniverkefni samkvæmt þessari ákvörðun þar til 
31. desember 2015. 

Aðildarríki skulu endurgreiða Fjárfestingarbanka Evrópu 
tekjur sem eru ekki greiddar út. 

Eftir 31. desember 2015 skulu allir fjármunir sem eftir 
verða koma í hlut aðildarríkjanna. Þegar greiðslum lýkur 

skulu þeir fjármunir ganga til aðildarríkjanna, í samræmi 
við meginreglurnar sem mælt er fyrir um í 7. mgr. 10. gr. a 
í tilskipun 2003/87/EB. 

12. gr. 

Miðlun þekkingar 

Aðildarríkin skulu tryggja að allir rekstraraðilar verkefna, 
samstarfsaðilar, birgjar og undirverktakar sem hafa 
umtalsverðan ávinning af opinberu fjármögnuninni, að því 
er varðar þróunina á vöru þeirra eða þjónustu, miðli 
upplýsingum um þættina sem eru settir fram í II. viðauka 
til annarra rekstraraðila verkefna, opinberra yfirvalda, 
rannsóknastofnana, frjálsra félagasamtaka og almennings í 
samræmi við frekari skilgreiningar sem eru settar fram í 
auglýsingunum eftir tillögum sem um getur í 1. mgr. 5. gr. 

Upplýsingum skal miðlað á ársgrundvelli og skulu 
samanstanda af öllum upplýsingum sem aflast og eru 
unnar á tilteknu ári. 

13. gr. 

Skýrslugjöf aðildarríkjanna 

Aðildarríkin skulu leggja fram skýrslur til 
framkvæmdastjórnarinnar um framkvæmd verkefnanna 
meðan á tímabilunum sem um getur í 4. mgr. 11. gr. 
stendur. 

Í þeim skýrslum skulu felast a.m.k. eftirfarandi 
upplýsingar fyrir hvert verkefni: 

1) magn CO2 sem er geymt eða umhverfisvænnar orku 
sem er framleidd, 

2) fjármagnið sem er greitt, 

3) öll umtalsverð vandamál vegna framkvæmdar 
verkefnisins. 

14. gr. 

Skýrslugjöf framkvæmdastjórnarinnar 

Þegar fyrri umferð auglýsinga eftir tillögum er lokið skal 
framkvæmdastjórnin gefa nefndinni um loftslags-
breytingar skýrslu um framkvæmd þeirrar umferðar og 
tilgreina hvort einhverjar breytingar á þessari ákvörðun 
séu nauðsynlegar með það fyrir augum að tryggja 
landfræðilegan og tæknilegan jöfnuð í síðari umferð 
auglýsinganna eftir tillögum. 

15. gr. 

Viðtakendur 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 

Gjört í Brussel 3. nóvember 2010. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Connie HEDEGAARD 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 

HÆFISVIÐMIÐANIR 

A.  VERKEFNAFLOKKAR 

I.  Sýniverkefnaflokkar CO2-föngunar og -geymslu (með viðmiðunarmörkum lágmarksgetu (1)) 

— orkuframleiðsla: fyrir bruna 250 MW, 

— orkuframleiðsla: eftir bruna 250 MW, 

— orkuframleiðsla: súrefniseldsneyti 250 MW, 

— notkun í iðnaði: a) CO2-föngun og -geymsla í hreinsunarstöðvum þar sem geymt CO2 á ári er 500 
kílótonn (kt/ári) frá einum eða fleiri upptökum innan hreinsunarstöðvarinnar, b) notkun CO2-föngunar 
og -geymslu í sementsofnum þar sem geymt CO2 er 500 kt/ári, c) notkun CO2-föngunar og -geymslu 
við frumframleiðsluleiðir í járn- og stálframleiðslu þar sem geymt CO2 er 500 kt/ári eða d) notkun CO2-
föngunar og -geymslu við frumframleiðsluleiðir í álframleiðslu þar sem geymt CO2 er 500 kt/ári. 

II.  Flokkar nýskapandi verkefna endurnýjanlegra orkugjafa (með viðmiðunarmörkum lágmarksgetu) 

— Líforka – undirflokkar verkefna: 

— Umbreyting lignósellulósa með hitasundrun í milliefni líforkubera í föstu eða fljótandi formi eða 
sem grugglausn með afkastagetunni 40 kt/ári af lokaafurðinni. 

— Umbreyting lignósellulósa með ristun í milliefni líforkubera í föstu eða fljótandi formi eða sem 
grugglausn með afkastagetunni 40 kt/ári af lokaafurðinni. 

— Umbreyting lignósellulósa í tilbúið jarðgas eða tilbúið gas og/eða í orku með gösun með 
afkastagetunni 40 milljón normalrúmmetrar á ári (MNm3/ári) af lokaafurðinni eða 100 
gígavattstundir á ári af raforku. 

— Umbreyting lignósellulósa í lífeldsneyti eða fljótandi lífeldsneyti og/eða í orku, þ.m.t. með gösun 
með beinni hitun, með afkastagetunni 15 milljón lítrar á ári (Ml/ári) af lokaafurðinni eða 100 
gígavattstundir á ári af raforku. Framleiðsla á tilbúnu jarðgasi fellur ekki undir þennan 
undirflokk. 

— Umbreyting hráefna lignósellulósa, s.s. svartlúts og/eða afurða hitasundrunar eða ristunar með 
gösun í meðsogi, í allar gerðir lífeldsneytis með afkastagetunni 40 Ml/ári af lokaafurðinni. 

— Umbreyting lignósellulósa í raforku með 48% skilvirkni sem byggist á lægri mörkum brunagildis 
(50% raki) með afkastagetunni 40 rafmegavött (MWe) eða meira. 

— Umbreyting lignósellulósa í etanól og stærri alkóhól með efna- og líffræðilegum ferlum, með 
afkastagetunni 40 Ml/ári af lokaafurðinni. 

— Umbreyting lignósellulósa og/eða húsasorps í lífgas, lífeldsneyti eða fljótandi lífeldsneyti með 
efna- og líffræðilegum ferlum með afkastagetunni 6 MNm3/ári af metan eða 10 Ml/ári af 
lokaafurðinni. 

— Umbreyting þörunga og/eða örvera í lífeldsneyti eða fljótandi lífeldsneyti með efna- og/eða 
líffræðilegum ferlum með afkastagetunni 40 Ml/ári af lokaafurðinni. 

Athugasemd: Viðmiðanir um sjálfbærni, eins og kveðið er á um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2009/28/EB (2) um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum, skulu uppfylltar að því er 
varðar lífeldsneyti og fljótandi lífeldsneyti í skilningi þeirrar tilskipunar. 

— Þjöppuð sólarorka – undirflokkar verkefna: 

— Fleygbogarennur eða Fresnel-kerfi þar sem notuð eru bráðin sölt, eða annar umhverfisvænn 
varmaflutningsvökvi, með málaflið (e. nominal capacity) 30 MW. 

 ________________  

(1) Viðmiðunarmörk orku vegna föngunar koltvísýrings og geymslu hans í jörðu eru gefin upp sem verg rafmagnsaflgeta fyrir föngun. 
(2) Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 16. 



20.8.2015  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 46/443 
    

— Fleygbogarennur eða Fresnel-kerfi, byggt á beinni gufuframleiðslu, með málaflið 30 MW. Hiti 
gufunnar sem er framleiddur beint með sólu skal vera hærri en 500 °C. 

— Turnkerfi þar sem notuð er ofurhituð gufuhringrás (annaðhvort með mörgum turnum eða 
samsetningu safnara í röðum og turna), með málaflið 50 MW. 

— Turnkerfi þar sem notað er loft undir þrýstingi, sem er meira en 750 °C heitt, og samsettur sólar- og 
gashverfill, með málaflið 30 MW. 

— Stórvirk Stirling-diska orkuver með nýtni á sólarorku yfir í raforku sem er meira en 20% og málafl 
sem er a.m.k. 25 MW. 

Athugasemd: Heimilt er að hafa þurrkælingu, samsetningu og (þróaða) lausn á hitageymslu í 
sýniverunum. 

— Ljósspennuaðferð – undirflokkar verkefna: 

— Stórvirk orkuver sem nota þjöppun á ljósspennurafhlöður, með málaflið 20 MW. 

— Stórvirk orkuver sem nota margsamskeyttar ljósspennurafhlöður með sílíkonþunnfilmu, með 
málaflið 40 MW. 

— Stórvirk orkuver sem nota ljósspennurafhlöður sem byggja á kopar, indíum, gallíum, (dí-)seleni, 
með málaflið 40 MW. 

— Jarðvarmi – undirflokkar verkefna: 

— Endurbætt jarðvarmakerfi á svæðum með togspennu, með málaflið 5 MWe. 

— Endurbætt jarðvarmakerfi á svæðum með þrýstispennu, með málaflið 5 MWe. 

— Endurbætt jarðvarmakerfi á svæðum með þéttu set- og granítbergi og öðrum kristallamyndunum, 
með málaflið 5 MWe. 

— Endurbætt jarðvarmakerfi á svæðum með djúpt liggjandi kalksteini, með málaflið 5 MWe. 

Athugasemd: Umsóknir vegna samþættrar varma- og raforkuvinnslu, sem hafa sömu viðmiðunarmörk 
vegna raforkuframleiðslu, eru jafn aðstoðarhæfar. 

— Vindur – undirflokkar verkefna: 

— Vindur á hafi úti (lágmarksstærð hverfils 6 MW), með málaflið 40 MW. 

— Vindur á hafi úti (lágmarksstærð hverfils 8 MW), með málaflið 40 MW. 

— Vindur á hafi úti (lágmarksstærð hverfils 10 MW), með málaflið 40 MW. 

— Fljótandi vindkerfi á hafi úti, með málaflið 25 MW. 

— Vindhverflar á landi, bestaðir fyrir flókin svæði (s.s. skóg- eða fjalllendi), með málaflið 25 MW. 

— Vindhverflar á landi, bestaðir fyrir kalt loftslag (samrýmast hitastigi sem er lægra en -30 °C og 
mikla ísingu), með málaflið 25 MW. 

— Sjór – undirflokkar verkefna: 

— Útbúnaður til að nýta ölduorku, með málaflið 5 MW. 

— Útbúnaður til að nýta hafræna orku/sjávarfallaorku, með málaflið 5 MW. 

— Orkuumbreyting sjávarhita, með málaflið 10 MW. 

— Vatnsorka – undirflokkar verkefna: 

— Orkuframleiðsla með háhitaofurleiðandi rafölum: 20 MW. 
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— Dreifð stjórnun á endurnýjanlegri orku (snjallnet) – undirflokkar verkefna: 

— Stýring á endurnýjanlegri orku og bestun fyrir litla og meðalstóra dreifða rafala í dreifbýli sem 
framleiða aðallega með sólarorku: 20 MW í lágspennuneti (LV) + 50 MW í meðalspennuneti 
(MV). 

— Stýring á endurnýjanlegri orku og bestun fyrir litla og meðalstóra dreifða rafala í dreifbýli sem 
framleiða aðallega með vindorku: 20 MW í lágspennuneti (LV) + 50 MW í meðalspennuneti (MV). 

— Stýring á endurnýjanlegri orku og bestun fyrir litla og meðalstóra dreifða rafala í þéttbýli: 20 MW í 
lágspennuneti (LV) + 50 MW í meðalspennuneti (MV). 

Athugasemd: Ekki skal undanskilja notkun virkra álagseininga (rafmagnshitarar/varmadælur o.s.frv.). 

B.  KRÖFUR VEGNA VERKEFNA 

I.  Almennar kröfur 

— Fara verður eftir viðmiðunarmörkum lágmarksgetu sem mælt er fyrir um í A-hluta. 

— Að því er varðar fyrri umferð auglýsinga eftir tillögum verða verkefnin að sýna fram á að á grunni 
samþykkis á viðkomandi úthlutunarákvörðun fyrir 31. desember 2011 teljist raunhæft að vænta þess að 
upphaf starfrækslu verði fyrir 31. desember 2015. 

— Öll viðkomandi landsbundin leyfi fyrir verkefninu verða að vera til staðar og í samræmi við 
viðkomandi kröfur samkvæmt löggjöf Sambandsins eða viðkomandi leyfisferli að standa yfir og 
nægilega langt komið til að tryggja að starfrækslu í ábataskyni hefjist fyrir 31. desember 2015, vegna 
fyrri umferðarinnar, á grunni þess að viðkomandi úthlutunarákvörðun sé samþykkt fyrir 31. desember 
2011. 

— Rekstraraðili verkefnisins verður að skuldbinda sig til að miðla upplýsingum samkvæmt kröfunum sem 
mælt er fyrir um í 12. gr. 

— Verkefnin skulu staðsett á yfirráðasvæðum aðildarríkjanna, sérefnahagslögsögum þeirra og landgrunni 
þeirra. 

II.  Sýniverkefni CO2-föngunar og -geymslu 

— Hvert verkefni verður koma allri keðjunni í framkvæmd (föngun, flutningi og geymslu). 

— Hvert sýniverkefni verður að samþætta varma við föngunarþátt ferlisins. 

— Föngunarstigið verður að vera a.m.k. 85% af CO2 úr útblæstrinum sem fönguninni er beitt á. 

— Hvert verkefni verður að fela í sér sjálfstæðan rannsóknarhluta sem tengist öryggi geymslusvæða og 
endurbótum á vöktunartækni, einkum á sviði saltvatnsflæðis, mögulegum ferlum þess og áhrifum af 
því. 

 

 
 



20.8.2015  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 46/445 
    

II. VIÐAUKI 

KRÖFUR VEGNA MIÐLUNAR UPPLÝSINGA 

A.  Tæknilegt skipulag og frammistaða 

— Áreiðanleiki 

— Fangað CO2 

— Frammistaða á mismunandi stigum, þ.m.t. mismunur á tilætlaðri og raunverulegri frammistöðu 

— Aukning á eldsneytisþörf, þörf á raforku, hita og kælingu 

— Stærstu ílags- og frálagsþættir og hönnun 

— Spurningar sem vaknað hafa vegna rannsókna og þróunar í framtíðinni 

B.  Kostnaður 

— Stofnfé og rekstrarkostnaður 

— Niðurstöðutala og kostnaður á einingu miðað við frammistöðu (geymsla CO2 í tonnum, framleiðsla á 
umhverfisvænum MW/klst.) 

C.  Verkefnastjórnun 

— Löggjöf/leyfi 

— Umgengni við hagsmunaaðila, þ.m.t. samskipti við ríkisstjórnir 

— Áætlanagerð 

— Skipulagning verkefnis 

D.  Umhverfisáhrif 

— Skilvirkni: dregið úr losun koltvísýrings á hverja orkueiningu 

— Önnur umhverfisáhrif við ótruflaða starfrækslu 

E.  Heilsa og öryggi 

— Tilvik og atvik þar sem lá við slysi (truflun á starfrækslu) 

— Vöktunar- og greiningakerfi til að fylgjast með öryggi. 

— Heilbrigðisvandamál við ótruflaða starfrækslu 

F.  Frammistaða á vettvangi CO2-föngunar og -geymslu 

— Líkön og hermun (þróun CO2-slóða – þrýstingsskil (e. pressure front)) 

— Niðurstöður sögulegs samanburðar og aðlaganir (mat sem gera skal: eðlilegt innan frávikssviðs eða 
umtalsvert frávik sem þarf að bregðast við) 

— Hegðun saltvatns sem færist úr stað við inndælingu CO2. 

 
 

 




