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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2015/191 

av 5. februar 2015 

om endring av beslutning 2010/670/EU med hensyn til forlengelse av visse tidsfrister fastsatt i artikkel 9 

og artikkel 11 nr. 1 i nevnte beslutning 

[meddelt under nummer K(2015) 466](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 10a nr. 8 

tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsbeslutning 2010/670/EU(2) ble det fastsatt regler og kriterier for utvelging og gjennomføring av 

kommersielle demonstrasjonsprosjekter med miljømessig sikker fangst og geologisk lagring av CO2 (heretter kalt 

«CCS-demonstrasjonsprosjekter») som mål, og demonstrasjonsprosjekter for nyskapende teknologi for fornybar energi 

(heretter kalt «RES-demonstrasjonsprosjekter»), som omfatter 300 millioner utslippskvoter i reserven for nyinntredere i 

Unionens ordning for handel med utslippskvoter og grunnleggende regler for monetarisering av kvoter og forvaltning av 

inntekter. 

2) På grunn av den økonomiske krisen vil det for et betydelig antall prosjekter som er blitt tildelt finansiering etter 

beslutning 2010/670/EU, ikke være mulig å treffe en endelig investeringsbeslutning innen 24 måneder fra vedtakelse av 

beslutningen om tildeling for RES-demonstrasjonsprosjekter eller innen 36 måneder fra vedtakelse av beslutningen om 

tildeling for CCS-demonstrasjonsprosjekter. Det vil derfor heller ikke være mulig å igangsette slike prosjekter innen fire 

år etter vedtakelse av beslutningen om tildeling. Tidsfristene for endelig investeringsbeslutning og datoen da prosjektet 

skal settes i gang, bør derfor forlenges med to år. Det bør også gis henstand i ett år når det gjelder datoen da prosjektet 

skal settes i gang. 

3) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I beslutning 2010/670/EU gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a) I første ledd erstattes «24 måneder» med «48 måneder». 

b) I andre ledd erstattes «36 måneder» med «60 måneder». 

2) I artikkel 11 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) I andre ledd erstattes «31. desember 2015» med «31. desember 2017», og «fire år» erstattes med «seks år». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 7.2.2015, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 79. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2010/670/EU av 3. november 2010 om fastsettelse av kriterier og tiltak for finansiering av kommersielle demon-

strasjonsprosjekter med miljømessig sikker fangst og geologisk lagring av CO2 som mål, samt demonstrasjonsprosjekter for nyskapende 

teknologi for fornybar energi i henhold til ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet fastsatt ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 290 av 6.11.2010, s. 39). 
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b) Nytt tredje og fjerde ledd skal lyde: 

«Når prosjektet ikke er igangsatt innen datoen da prosjektet skal settes i gang, skal datoen automatisk forlenges med  

ett år. 

Beslutninger om tildeling skal ikke lenger ha rettsvirkning dersom prosjektet ikke er igangsatt innen datoen som er 

fastsatt for å sette i gang prosjektet i henhold til tredje ledd. I så fall skal eventuell finansiering som er utbetalt eller 

mottatt til utbetaling, returneres.» 

Artikkel 2 

Denne beslutning får også anvendelse på CCS- og RES-demonstrasjonsprosjekter som det er truffet en beslutning om tildeling 

for før denne beslutning trer i kraft. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 5. februar 2015. 

For Kommisjonen 

Miguel ARIAS CAÑETE 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  


