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KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2017/2172
av den 20 november 2017
om ändring av beslut 2010/670/EU vad gäller användningen av icke-utbetalda intäkter från den
första ansökningsomgången
[delgivet med nr C(2017) 7656]
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för
handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt
artikel 10a.8, och
av följande skäl:
(1)

Genom artikel 10a.8 i direktiv 2003/87/EG inrättas ett system för finansiering av kommersiella demonstra
tionsprojekt som syftar till miljösäker avskiljning och geologisk lagring av koldioxid (CCS-demonstrationsprojekt)
och demonstrationsprojekt för innovativa tekniker för förnybar energi (RES-demonstrationsprojekt), genom
användningen av 300 miljoner utsläppsrätter från systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom
unionen (EU:s utsläppshandelssystem) som hade avsatts för nya deltagare men som inte har tilldelats.

(2)

I sitt beslut 2010/670/EU (2) fastställde kommissionen reglerna och kriterierna för urval och genomförande av
dessa projekt och de grundläggande principerna för monetarisering av utsläppsrätter och förvaltning av intäkter.

(3)

Vid mitten av 2014 hade, efter en första och en andra ansökningsomgång, medel beviljats för att stödja
genomförandet av 39 RES- och CCS-demonstrationsprojekt i 20 av EU:s medlemsstater. Eftersom det ekonomiska
klimatet i EU såväl som i hela världen är svårt visade det sig emellertid vara besvärligt att anskaffa tillräckligt med
eget kapital eller locka ytterligare finansiärer för några av de 20 projekt som beviljades medel inom ramen för
den första ansökningsomgången. Den 31 december 2016 hade därför de slutliga investeringsbesluten fattats,
i enlighet med artikel 9 i beslut 2010/670/EU, för 14 projekt, och minst 436 miljoner euro som gäller projekt
för vilka medel hade beviljats inom ramen för denna första ansökningsomgång har inte använts.

(4)

De medel som inte har betalats ut bör användas för att direkt finansiera projekt som omfattas av definitionen
i artikel 10a.8 i direktiv 2003/87/EG. Dessutom bör en del av finansieringen tillhandahållas i form av bidrag,
eftersom förhållandena för mycket innovativa RES- och CCS-demonstrationsprojekt är väldigt speciella.

(5)

För att öka investeringarna i sådana mycket innovativa projekt inom energisektorn i EU, vilket kommissionen
utsåg till en prioritering i sitt meddelande om att påskynda innovationen för ren energi (3), bör man utan
dröjsmål – och som en prioritet – använda icke-utbetalda intäkter från den första ansökningsomgången genom
att utnyttja programmet InnovFin EDP inom ramen för Horisont 2020 (4). Detta stöd skulle fungera som ett
komplement till befintligt och framtida finansiellt stöd, t.ex. bidrag inom ramen för Horisont 2020.

(6)

För att öka investeringarna i sådana mycket innovativa projekt inom transportsektorn bör de projekt som kan
komma i fråga endast vara projekt som främjar innovativ, replikerbar och skalbar användning av förnybar energi,
och man bör utnyttja skuldinstrumentet för transportsektorn inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat
Europa (5).

(1) EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.
(2) Kommissionens beslut 2010/670/EU av den 3 november 2010 om kriterier och åtgärder för finansiering av kommersiella demonstra
tionsprojekt som syftar till miljösäker avskiljning och geologisk lagring av CO2 samt demonstrationsprojekt för innovativa tekniker för
förnybar energi inom ramen för det system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen som infördes genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 290, 6.11.2010, s. 39).
3
( ) COM(2016) 763 final.
(4) Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont
2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/971/EG, 2006/972/EG,
2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965).
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( ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat
Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).
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(7)

Projekt som beviljats medel i den första eller andra ansökningsomgången, för vilka slutliga investeringsbeslut har
fattats och som håller på att genomföras, kommer att anses vara behöriga att ansöka om medel från det relevanta
finansieringsinstrumentet.

(8)

För att i stor utsträckning öka allmänhetens medvetenhet om de relevanta finansieringsinstrumenten kommer
kommissionen och Europeiska investeringsbanksgruppen att fortsätta att regelbundet anordna särskilda tekniska
seminarier för medlemsstaterna och projektsponsorer.

(9)

Kommissionen kommer i tillräckligt god tid att rapportera till kommittén för klimatförändringar om
framtagandet av de relevanta delegeringsavtalen mellan kommissionen och Europeiska investeringsbanken,
i synnerhet vad gäller de relevanta behörighetskriterierna, och om genomförandet av de relevanta finansieringsin
strumenten, i synnerhet vad gäller beskrivningarna av de planerade projekten, bedömningen av projektansök
ningarna samt användningen av de överförda intäkterna, och den kommer att ta vederbörlig hänsyn till
medlemsstaternas synpunkter.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut 2010/670/EU ska ändras på följande sätt:
1. I artikel 2 ska följande punkt införas som punkt 4:
”4.
Alla icke-utbetalda intäkter från den första ansökningsomgången ska vara tillgängliga som stöd till
banbrytande, innovativa och replikerbara CCS- och RES-demonstrationsprojekt, som är demonstrationsklara i stor
skala, genom användningen av relevanta finansieringsinstrument som förvaltas av Europeiska investerings
banksgruppen; prioritet ska ges till programmet InnovFin EDP och skuldinstrumentet inom transportsektorn inom
ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa.
Föregående punkt, artiklarna 6, 8 och 11.1–11.5, artikel 11.6 första och andra styckena samt artikel 13 ska inte gälla
för användningen av dessa intäkter.
Kommissionen ska i tillräckligt god tid rapportera till kommittén för klimatförändringar om framtagandet av de
relevanta delegeringsavtalen mellan kommissionen och Europeiska investeringsbanken, i synnerhet vad gäller de
relevanta behörighetskriterierna, och om genomförandet av de relevanta finansieringsinstrumenten, i synnerhet vad
gäller beskrivningarna av de planerade projekten, bedömningen av projektansökningarna samt användningen av de
överförda intäkterna, och den ska ta vederbörlig hänsyn till medlemsstaternas synpunkter.”
2. I artikel 14 ska följande stycke läggas till:
”Kommissionen ska regelbundet rapportera till kommittén för klimatförändringar om användningen av de intäkter
som avses i artikel 2.4, inbegripet – i förekommande fall – förhandsinformation om det planerade stödet till
projekten och den del av stödet som ska ges i form av bidrag, projektens geografiska fördelning, projektens
omfattning och den tekniska täckningen, information i efterhand om framstegen med projektens genomförande,
minskade koldioxidutsläpp, finansiell hävstång, informationsspridning och vunna lärdomar.”
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2017.
På kommissionens vägnar
Miguel ARIAS CAÑETE

Ledamot av kommissionen

