
ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/191

frá 5. febrúar 2015

um breytingu á ákvörðun 2010/670/ESB að því er varðar framlengingu á tilteknum 
tímamörkum sem mælt er fyrir um í 9. gr. og 1. mgr. 11. gr. þeirrar ákvörðunar

(tilkynnt með númeri C(2015) 466) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

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 gróðurhúsalofttegunda 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) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/670/ESB (2) eru settar fram reglur og viðmiðanir vegna 
vals og framkvæmdar sýniverkefna í viðskiptaskyni, sem miða að umhverfisvænni föngun og 
geymslu CO2  í jörðu (hér á eftir nefnd sýniverkefni CO2 -föngunar og -geymslu) og sýniverkefna er 
varða nýskapandi tækni á sviði endurnýjanlegrar orku (hér á eftir nefnd sýniverkefni endurnýjanlegra 
orkugjafa) sem ná yfir 300 milljónir losunarheimilda úr varasjóði fyrir nýja aðila í kerfi Sambandsins 
fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda og grundvallarreglur vegna mats 
losunarheimilda til fjár og vegna tekjustýringar.

2) Vegna efnahagskreppunnar verður ekki unnt að taka lokaákvörðun um fjárfestingu, að því er varðar 
umtalsverðan fjölda verkefna sem var úthlutað samkvæmt ákvörðun 2010/670/ESB, innan 24 mánaða 
frá samþykki ákvörðunar um úthlutun sýniverkefna endurnýjanlegra orkugjafa eða innan 36 mánaða 
frá samþykki ákvörðunar um úthlutun sýniverkefna CO2 -föngunar og -geymslu. Af þessum sökum 
verður heldur ekki unnt að koma slíkum verkefnum til framkvæmda innan fjögurra ára frá samþykki 
úthlutunarákvörðunar. Því ætti að framlengja tímamörkin fyrir lokaákvörðun um fjárfestingu og 
upphafsdagsetningu starfrækslu um tvö ár. Einnig ætti að veita umþóttunartíma til eins árs að því er 
varðar upphafsdagsetningu starfrækslu.

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar um 
loftslagsbreytingar.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvörðun 2010/670/ESB er breytt sem hér segir:

1) Ákvæðum 9. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í fyrstu málsgrein komi „48 mánaða“ í stað „24 mánaða“.

b) Í annarri málsgrein komi „60 mánaða“ í stað „36 mánaða“.

2) Ákvæðum 1. mgr. 11. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í annarri undirgrein komi „31. desember 2017“ í stað „31. desember 2015“ og í stað „fjórum árum“ 
komi „sex árum“.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 31, 7.2.2015, bls. 31. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 
121/2015 frá 30. apríl 2015 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.
(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/670/ESB 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 (Stjtíð. ESB L 290, 6.11.2010, bls. 39).
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b) Eftirfarandi þriðja og fjórða undirgrein bætast við:

	 „Ef	rekstur	verkefnisins	hefur	ekki	hafist	við	upphafsdagsetningu	starfrækslu,	sem	fastsett	hefur	
verið	fyrir	verkefnið,	framlengist	sú	dagsetning	sjálfkrafa	um	eitt	ár.

	 Ákvarðanir	um	úthlutun	skulu	hætta	að	hafa	réttaráhrif	ef	verkefninu	hefur	ekki	verið	komið	til	
framkvæmda	við	upphafsdagsetningu	starfrækslu	sem	gildir	samkvæmt	þriðju	undirgrein.	Í	þessu	
tilviki	skal	endurgreiða	öll	fjárframlög	sem	greidd	voru	eða	tekið	á	móti	í	þeim	tilgangi	að	greiða	
þau	út.“

2. gr.

Ákvörðun	þessi	gildir	einnig	um	sýniverkefni	CO2	-föngunar	og	-geymslu-	og	sýniverkefni	endurnýjanlegra	
orkugjafa	sem	úthlutunarákvörðun	hefur	verið	samþykkt	um	áður	en	þessi	ákvörðun	tekur	gildi.

3. gr.

Ákvörðun	þessari	er	beint	til	aðildarríkjanna.

Gjört	í	Brussel	5.	febrúar	2015.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Miguel	ARIAS	CAÑETE

framkvæmdastjóri.

__________
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