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ÁKVÖRÐ	UN	EFTIR	LITS	STOFN	UN	AR	EFTA

14/07/COL

frá	7.	febrúar	2007

um	sextugustu	og	aðra	breyt	ingu	á	máls	með	ferð	a	r	-	og	efnisreglum	á	sviði	ríkis	að-
stoð	ar	;	í	stað	eldri	ákvæða	í	14.	kafla	kemur	nýr	14.	kafli	–	Ríkis	að	stoð	til	rann	sókna,	

þróunarstarfs	og	nýsköpunar

EFTIRLITSSTOFNUNEFTAHEFURTEKIÐNEÐANGREINDAÁKVÖRÐUN(1)

meðvísantilsamningsinsumEvrópskaefnahagssvæðið(2),einkumákvæða61.,62.og63.gr.ogbókunar
26,

meðvísantilsamningsmilliEFTA-ríkjannaumstofnuneftirlitsstofnunarogdómstóls(3),einkumákvæða
24.gr.ogstafliðarb)í2.mgr.5.gr.,

meðvísantilákvæða1.gr.I.hlutabókunar3viðsamninginnumeftirlitsstofnunogdómstól

og að teknu tilliti til eftir far andi:

Samkvæmt 24. gr. samningsins um eftirlitsstofnun og dómstól ber Eftirlitsstofnun EFTA að koma
ákvæðumEES-samningsinsumríkisaðstoðtilframkvæmda.

Samkvæmtstafliðb)í2.mgr.5.gr.samningsinsumeftirlitsstofnunogdómstólberEftirlitsstofnunEFTA
aðgefaútauglýsingareðaleiðbeiningarummálsemEES-samningurinnfjallarumefsásamningureða
samningurinnumeftirlitsstofnunogdómstólkveðaskýrtáumslíkteðaEftirlitsstofnunEFTAálíturþað
nauðsynlegt.

Minnt er á málsmeðferðar- og efnisreglur á sviði ríkisaðstoðar sem Eftirlitsstofnun EFTA samþykkti
19.janúar1994(4).

Hinn 22. nóvember 2006 samþykkti framkvæmdastjórnEvrópubandalaganna („framkvæmdastjórnin“ í
því semhér feráeftir)RammaákvæðiEvrópubandalagsinsumríkisaðstoð til rannsókna,þróunarstarfs
ognýsköpunar(5).

ÞærleiðbeiningarvarðaeinnigEvrópskaefnahagssvæðið.

TryggjaberaðEES-reglumumríkisaðstoðsébeittásamahátthvarvetnaáEvrópskaefnahagssvæðinu.

SamkvæmtákvæðumII.liðarundirfyrirsögninni„ALMENNT“ílokXV.viðaukaviðEES-samninginn
berEftirlitsstofnunEFTA,aðhöfðusamráðiviðframkvæmdastjórnina,aðsamþykkjagerðirsemsamsvara
þeimsemframkvæmdastjórninhefursamþykkt.

Samráðhefurveriðhaftviðframkvæmdastjórnina.

(1) [Á ekki við í íslenska textanum.]
(2) Nefnist„EES-samningurinn“íþvísemhérferáeftir.
(3) Nefnist„samningurinnumeftirlitsstofnunogdómstól“íþvísemhérferáeftir.
(4) Leiðbeiningarumbeitinguogtúlkun61.og62.gr.EES-samningsinsog1.gr.bókunar3viðsamninginnumeftirlitsstofnunog

dómstólsemEftirlitsstofnunEFTAsamþykktiogsendifrásér19.janúar1994ogbirtarvoruíStjtíð.ESBL231ogEES-viðbæti
nr.32hinn3.september1994.Leiðbeiningunumvarbreyttsíðast13.desember2006.Þærnefnast„Leiðbeiningarumríkisaðstoð“
íþvísemhérferáeftir.

(5) Stjtíð.ESBC323,30.12.2006,bls.1.

2009/EES/60/01

EFTA-STOFNANIR
EFTIR	LITS	STOFN	UN	EFTA
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VísaðertilþessaðEftirlitsstofnunEFTAleitaðisamráðsviðEFTA-ríkinmeðbréfumumþettaefnisem
sendvorustjórnvöldumáÍslandi,íNoregiogíLiechtensteinogdagsett10.janúar2007.

ÁKVÖRÐUNINERSVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

ÁkvæðiLeiðbeiningaumríkisaðstoðbreytastþannigaðístaðeldriákvæða14.kaflakemurnýr14.kafli
meðheitinuRíkisaðstoðtilrannsókna,þróunarstarfsognýsköpunar.Nýikaflinnerbirtursemfylgiskjal
meðþessariákvörðun.

2. gr.

Eldriákvæði14.kafla,Aðstoðvegnarannsóknaogþróunar,fallibrott.

3. gr.

EFTA-ríkjunumskaltilupplýsingarsentbréfmeðeintakiafákvörðunþessariásamthinumnýjuákvæðum
14.kafla.

4. gr.

Í samræmiviðstafliðd) íbókun27viðEES-samninginnskal framkvæmdastjórnEvrópubandalaganna
senttilupplýsingareintakafákvörðunþessariásamthinumnýjuákvæðum14.kafla.

5. gr.

Ákvörðuninskalbirt,ásamthinumnýjuákvæðum14.kaflasemhennifylgja,íEES-deildStjórn ar tíð ind a 
Evrópu sam bandsinsogEES-viðbætiviðþau.

6. gr.

Fullgilderaðeinsenskútgáfaþessararákvörðunar.

GjörtíBrussel7.febrúar2007.

FyrirhöndEftirlitsstofnunarEFTA

 Bjørn T. Grydeland Kurt Jaeger

 Forseti Stjórnarmaður
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14.	KAFLI

RÍKIS	AÐ	STOÐ	TIL	RANN	SÓKNA,	ÞRÓUNARSTARFS	OG	NÝSKÖPUNAR

1	 Inngangur

1.1 Mark mið ríkis að stoð ar til rann sókna, þróunarstarfs og nýsköpunar

Eflingrannsókna,þróunarstarfsognýsköpunarermikilvægtmarkmiðásviðialmannahagsmunaá
Evrópskaefnahagssvæðinu(1).Í163.gr.EB-sáttmálansereftirfarandiákvæði:„Bandalagið skal 
hafa það að mark miði að styrkja vísindalegan og tækni legan grundvöll iðnaðar í bandalaginu og 
hvetja fyrir tæki í greininni til að auka sam keppn is hæfni sína á alþjóðavettvangi, jafn framt því að 
efla hvers kyns rann sóknastarf semi sem telst nauð syn leg …“(*).Í164.–173.gr.EB-sáttmálans
eruákvæðiumstarfsemisemfaraskalframáþessusviðiogumgildissviðogframkvæmdfjölára
rammaáætlunarinnar.

Í78.gr.EES-samningsinserkveðiðáumaðsamningsaðilarskulieflaogaukasamvinnuinnan
rammastarfsemibandalagsinsásviðirannsóknaogtækniþróunar.Í80.gr.EES-samningsinser
ennfremurtekiðframaðsamvinnasamkvæmt78.gr.EES-samningsinsskuliaðöðrujöfnufara
frammeðþátttökuEFTA-ríkjannaírammaáætlunumEB,einstökumáætlunum,verkefnumeða
öðrumaðgerðum.Lokseríbókun31viðEES-samninginn,semfjallarumsamvinnuásérstökum
sviðum utan marka fjórþætta frelsisins, kveðið á um þátttöku og samvinnu af hálfu EFTA-
ríkjannaásviðirannsóknaogtækniþróunar.

ÁfundileiðtogaráðsinsíBarcelonaímarsárið2002vorusettskýrmarkmiðaðþvíervarðaði
fjárveitingartilrannsóknaíframtíðinni.Samþykktvaraðstefntskyldiaðhærriheildarframlögum
til rannsókna-ogþróunarstarfsognýsköpunar íEvrópubandalaginuþannigaðþaunæmusem
næst3%vergrarlandsframleiðsluárið2010.Jafnframtvartekiðframaðtveirþriðjungarþessarar
aukningarættuaðkomaúreinkageiranum.Tilþessaðþettamarkmiðnæðistþyrftufjárfestingar
írannsóknumaðaukastum8%árhvert,þ.e.um6%þegarumræðiropinberarfjárveitingar(2)
ogum9%þegarumræðireinkafjárfestingar(3).

Markmiðiðeraðbeitaríkisaðstoðtilþessaðaukahagkvæmniíatvinnulífinu(4)ogstuðlaþannig
að varanlegum hagvexti og atvinnu. Ríkisaðstoð til rannsókna, þróunarstarfs og nýsköpunar
telstþvísamrýmanleggildandireglumefþesseraðvæntaaðhúngetiaukiðstarfsemiáþessu
sviði og ekki er litið þannig á að röskun, sem verður á samkeppni, vinni gegn almannahags-
munum,enslíkahagsmunileggurEftirlitsstofnunEFTAaðjöfnuviðhagkvæmnimeðtilliti til
ákvæðannaíþessumkafla.Markmiðiðmeðþessumkaflaeraðstuðlaaðþessumarkmiðiogþó
einkumaðgeraEFTA-ríkjunumhægaraumvikaðnýtaaðstoðinatilaðráðabótáviðkomandi
markaðsbrestum(5).

Í 1.mgr. 61. gr.EES-samningsins er sett súmeginregla að óheimilt sé að veita ríkisaðstoð. Í
sumum tilvikumgetur aðstoðafþví tagiþó talist samrýmanleg framkvæmdEES-samningsins
ágrundvelliákvæða2.og3.mgr.61.gr.Aðstoðtilrannsókna,þróunarstarfsognýsköpunarmá
réttlætafyrstogfremstmeðvísan tilákvæðistafliðarb)ogc) í3.mgr.61.gr. Íþessumkafla
lýsirEftirlitsstofnunEFTAreglumsemhúnmunbeitaviðmatáaðstoðsemtilkynningarberast
um,ognýtir þannigvaldheimildir sínarog eykurbæði réttaröryggioggagnsæi í ákvörðunum
stofnunarinnar.

(1) „EES“íþvísemhérferáeftir.
(*) Óstaðfest þýðing; textinn er ekki til í opinberri íslenskri þýðingu (aths. þýðanda ).
(2) Hafaberíhugaaðaðeinshlutiopinberraútgjaldavegnarannsóknaogþróunarstarfstelsttilríkisaðstoðar.
(3) Sbr.„Investinginresearch:anactionplanforEurope“.Orðsendingframkvæmdastjórnarinnartilráðsins,Evrópuþingsins,efnahags-

ogfélagsmálanefndarinnarogsvæðanefndarinnar,COM(2003)226lokaútgáfa,bls.7.
(4) Íhagfræðivísarhugtakið„hagkvæmni“(eða„efnahagsleghagkvæmni“)tilþesshversuvelerstuðlaðaðheildarvelferðátilteknum

markaðieðaíefnahagslífinuíheild.Aukinstarfsemiásviðirannsókna,þróunarognýsköpunareykurhagkvæmnimeðþvíaðbeina
eftirspurnámarkaðnumaðnýjumeðaendurbættumvörum,verkferlumeðaþjónustu,enþaðjafngildirlækkunágæðajöfnuðuverði
áþessumvörum.

(5) Um„markaðsbrest“eraðræðaþegarmarkaðurinnleiðirekkitilhagkvæmustuniðurstöðuséhannlátinnóáreittur.Þaðerviðslíkar
aðstæðursemhugsanlegteraðríkisafskipti,ogþámeðalannarsríkisaðstoð,getileitttilbetriniðurstöðuámarkaðiþegarlitiðertil
verðs,framleiðsluognýtingarframleiðsluþátta.
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1.2 Stefnumörkun á sviði ríkis að stoð ar með tilliti til rann sókna, þróunarstarfs og nýsköpunar

ÍtengslumviðLissabonáætluninahefurþaðsjónarmiðríktaðframlögtilrannsókna,þróunarstarfs
ognýsköpunarséuófullnægjandifyriratvinnulífíEvrópubandalaginu,þ.e.aðaukinstarfsemiá
þessusviðimyndiaukahagvöxt íbandalaginu.EftirlitsstofnunEFTAlítursvoáaðísamræmi
viðþróunmála íEvrópubandalaginusénauðsynlegt aðgeragildandi reglurumríkisaðstoð til
rannsóknaogþróunarstarfsnútímalegriogskilvirkaritilþessaðvinnaaðþessuúrlausnarefni.

Í þessumkafla rýmkarEftirlitsstofnunEFTA í fyrsta lagi gildissvið eldri heimilda til aðveita
aðstoð til rannsókna og þróunarstarfs þannig að þær taki til nýrrar starfsemi til stuðnings
nýsköpun. Nýsköpun tengist ferli sem byggist á því að mynda tengingu milli þekkingar og
tæknikunnáttuogmarkaðsfærasemnýjareðaendurbættarvörur,þjónustaogviðskiptaaðferðir
hafaumframþaðsemfáanlegthefurveriðáðurábandalagsmarkaði,ogfelurísértilteknaáhættu.
Aðþví er ríkisaðstoðarreglurnarvarðar líturEftirlitsstofnunEFTAþó svoáaðekki sé rétt að
heimila ríkisaðstoð til nýsköpunar ágrundvelli óhlutstæðrar skilgreiningar ánýsköpun,heldur
aðeinsaðþvímarkisemhúntengistnákvæmlegatilgreindristarfsemisembeinistmeðskýrum
hættiaðmarkaðsbrestumsemhamlanýsköpunogerþesseðlisaðkostirríkisaðstoðarvegaað
öllumlíkindumþyngraenhugsanlegskaðlegáhrifásamkeppniogviðskipti.

ÍöðrulagierþaðmarkmiðEftirlitsstofnunarEFTAaðstuðlaaðbetriumsýsluríkisaðstoðartil
rannsókna,þróunarstarfsognýsköpunar.Fyrirhugaðeraðrýmkagildissviðhópundanþáguvegna
rannsóknaogþróunarstarfs,enhúntakmarkastnúviðaðstoðsemerveittlitlumogmeðalstórum
fyrirtækjum (6). Þegar fram í sækir verður sett almenn hópundanþágureglugerð sem tekur til
aðstoðarásviðirannsókna,þróunarstarfsognýsköpunarsemerminnstumvandkvæðumbundin.
Ákvæði þessa kaflamunu gilda áfram um allar ráðstafanir sem tilkynntar eru Eftirlitsstofnun
EFTA,hvortsemþaðgeristvegnaþessaðráðstöfuninfellurekkiundirhópundanþágureglugerð
semfelldhefurveriðinníEES-samninginn,aðskyltersamkvæmthópundanþágureglugerðinni
aðtilkynnahverjaaðstoðsérstaklegaeðaaðEFTA-ríkiðákveðuraðtilkynnaráðstöfunsemhefði
í grundvallaratriðum getað notið undanþágu samkvæmt hópundanþágureglugerðinni, og jafn-
framtummatáallriaðstoðsemekkiertilkynnt.

TilþessaðgeraathuganirEftirlitsstofnunarEFTAmarkvissarieríþriðjalagiaðfinnaíþessum
kafla ákvæði sem snúa aðmati á ráðstöfunum sem falla undir gildissvið kaflans, ekki aðeins
að því er varðar það hvort tilteknar aðstoðarráðstafanir séu samrýmanlegar gildandi reglum
(5.undirkafli),heldureinnigýmisönnuratriðisemsnúaaðgreininguáþvíhvortaðstoðhefur
hvatningaráhrifoghvorthúnernauðsynleg,meðhliðsjónafaukinnihættuáaðtilteknaraðstoð-
arráðstafanir raskisamkeppniogviðskiptum(6.undirkafli)ogfrekariaðferðir tilnotkunarvið
ítarlegtmat(7.undirkafli).

Í þessu tilliti leggur Eftirlitsstofnun EFTA áherslu á að samkeppnismarkaðir eiga í grund-
vallaratriðum að geta leitt til mestrar skilvirkni þegar litið er til rannsókna, þróunarstarfs og
nýsköpunar.Þókannaðveraaðþettaséekkialltaf rauninásviði rannsókna,þróunarstarfsog
nýsköpunar og að afskipti hins opinbera geti þá skilað betri niðurstöðu. Fyrirtæki leggja ekki
aukið fé til rannsóknanemaþaugetihaft raunveruleganviðskiptaleganhagafniðurstöðunum
og hafi vitneskju um möguleikana á slíku. Ástæður fyrir litlum framlögum til rannsókna,
þróunarstarfsognýsköpunarerumargarogstafaaðhluta til afkerfislægumhindrunumogað
hluta afmarkaðsbrestum.Æskilegt er að fást við kerfislægar hindranirmeð kerfislægum ráð-
stöfunum(7),enríkisaðstoðgeturkomiðaðgagnisemmótvægiviðóhagkvæmnisemstafaraf
markaðsbrestum.Þásýnirreynslanaðtilþessaðríkisaðstoðskiliárangriverðuraðfylgjahenni
eftirmeðaðbúafyrirtækjumhagstæðstarfsskilyrði,tilaðmyndaviðunandikerfitilverndunar
hugverkaréttindum, samkeppnishæft rekstrarumhverfi með regluverki, sem er hagfellt rann-
sóknumognýsköpun,ogfjármálamarkaðisemstyðjafyrirtækin.

Áhinnbóginnverkarríkisaðstoðeinnigsamkeppnisraskandi,ogöflugsamkeppnierómissandi
þáttur markaðsmiðaðra ráðstafana til að örva fjárfestingar í rannsóknum, þróunarstarfi og

(6) Aðgerðaáætlun um ríkisaðstoð.Minni og markvissari ríkisaðstoð: Leiðarvísir vegna umbóta á sviði ríkisaðstoðar 2005–2009.
COM(2005)107lokaútgáfa–SEC(2005)795;samþykktur7.júní2005.

(7) Undir það falla háskólamenntun, rannsóknaáætlanir og rannsóknaaðstaða á vegum hins opinbera, reglur um verndun
hugverkaréttindasemýtaundirnýsköpunogstarfsskilyrðisemhvetjafyrirtækitilrannsókna,þróunarstarfsognýsköpunar.
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nýsköpun.Þessvegnaverðuraðgætaþessvandlegaaðráðstöfunumásviðiríkisaðstoðarséhagað
þannig að samkeppnisröskun verði semminnst.Að öðrumkosti geta afleiðingar ríkisaðstoðar
orðiðöfugarviðþaðsemætlastertilþannigaðdragibæðiúrheildarframlögumtilrannsókna,
þróunarstarfsognýsköpunaroghagvexti.

Helsta áhyggjuefni í tengslum við aðstoð, sem fyrirtæki fá til rannsókna, þróunarstarfs og
nýsköpunar,eraðhúnraskiogdragijafnvelúrþeimbreytileguhvötumtilfjárfestingasemkeppi-
nautarfyrirtækjannabúavið.Þegarfyrirtækifæraðstoðstyrkirþaðyfirleittstöðuþessámarkaði
og dregur úr arðsemi fjárfestinga hjá öðrum fyrirtækjum. Þegar sá samdráttur er nægilega
mikillgeturhugsastaðkeppinautarnirdragiúrstarfsemisinniásviðirannsókna,þróunarstarfs
ognýsköpunar.Viðþetta bætist aðþegar aðstoðinverður til þess að „mýkja“útgjaldaskorður
fyrirtækisinssemnýturhennargeturhúneinnigdregiðúrhvatanumsemþaðfyrirtækihefurtil
nýsköpunar.Jafnframterhugsanlegtaðaðstoðinstyrkióhagkvæmfyrirtækieðageriþeim,sem
þigguraðstoðina,kleiftaðaukamarkaðshindrandistarfsemieðaeflamarkaðsítöksín.

1.3 Jafn vægismatið og beiting þess í tengslum við aðstoð til rann sókna, þróunar og nýsköpunar

1.3.1 Aðgerðaáætlun um ríkis að stoð: Minni en markvissari aðstoð, jafn vægismat á aðstoð

Framkvæmdastjórnin lýsti yfir eftirfarandi í Aðgerðaáætlun um ríkisaðstoð (8): „Til þess að 
stuðla sem mest að mark miðum Lissabonáætlunarinnar um eflingu hagvaxtar og atvinnu, sem 
hleypt hefur verið af stokkunum að nýju, hyggst fram kvæmda stjórn in styrkja eftir því sem við á 
hagfræðilega nálgun sína á sviði grein ing ar á ríkis að stoð. Hagfræðileg nálgun er tæki til að gera 
til teknar tegundir ríkis að stoð ar markvissari með tilliti til mark miða Lissabonáætlunarinnar sem 
hleypt hefur verið af stokkunum að nýju“.

Viðmat á því hvort ráðstöfun á sviði ríkisaðstoðar geti talist samrýmanleg framkvæmdEES-
samningsinsbeitirEftirlitsstofnunEFTAsömunálgunogframkvæmdastjórninogvegurhugsan-
legjákvæðáhrifráðstöfunar,semleiðirafþvíaðunniðeraðmarkmiðiásviðialmannahagsmuna,
ámótihugsanlegumneikvæðumáhrifumaðþvíervarðar röskunásamkeppniogviðskiptum.
Aðgerðaáætlunframkvæmdastjórnarinnarumríkisaðstoðerbyggðáfyrirliggjandireynsluoger
þarkomiðfastrimyndáþessajafnvægisathugunmeðþvísemnefnter„jafnvægismat“(9).Matið
skiptistíþrjúþrepogernotaðtilaðákveðahvortsamþykkjaskuliráðstöfunásviðiríkisaðstoðar.
Fyrstutvöþrepinsnúaaðjákvæðumáhrifumríkisaðstoðaroghiðþriðjaaðneikvæðumáhrifum
ogheildarjafnvægijákvæðraogneikvæðraáhrifa:

1) Beinist aðstoðarráðstöfunin að vel skilgreindu markmiði á sviði almannahagsmuna (t.d.
hagvexti,atvinnu,samheldnieðaumhverfisvernd)?

2) Er aðstoðin vel sniðin að viðkomandi markmiði á sviði almannahagsmuna, þ.e. stuðlar
aðstoðin,semfyrirhugaðeraðveita,aðþvíaðupprætamarkaðsbresteðaaðöðrumarkmiði?

i) Erríkisaðstoðviðeigandistjórntæki?

ii) Eruhvatningaráhriffyrirhendi,þ.e.breytiraðstoðinhegðunfyrirtækja?

iii) Eraðstoðarráðstöfuninhæfilegaðumfangi,þ.e.mættináframsömubreytingumáhegðun
meðminniaðstoð?

3) Erusamkeppnisröskunogáhrifáviðskipti takmörkuðáþannháttaðheildaráhrifin reynist
jákvæð?

 Jafnvægismatiðmá nota við athugun á ákvæðumumúthlutun ríkisaðstoðar svo og viðmat á
einstökummálum.

 Þegar ákvæði hópundanþágureglugerðar eiga við samrýmist ríkisaðstoðin gildandi reglum ef
húnfullnægirskilyrðunumsemsetteruíreglugerðinni.Hiðsamaáalmenntviðíflestumþeim
tilvikumsemfjallaðerumíþessumkafla.

(8) Aðgerðaáætlunumríkisaðstoð(sjá6.neðanmálsgrein),21.mgr.
(9) Sbr. Aðgerðaáætlun um ríkisaðstoð (6. neðanmálsgrein), 11. og 20. mgr., sjá og nánari útlistun sem þegar er að finna í

orðsendingunniumnýsköpun,COM(2005)436lokaútgáfafrá21.september2005.
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 Þegarumræðireinstakaraðstoðarráðstafanir,semeruþesseðlisaðþærgæturaskaðviðskiptum
afarmikiðvegnaþesshversuháaraðstoðargreiðslurnareru,munEftirlitsstofnunEFTAþómeta
jákvæðogneikvæðáhrifaðstoðarinnaríheildágrundvellimeðalhófsreglu.

1.3.2 Mark mið á sviði almannahags muna sem fjallað er um í kaflanum

 Kaflinn,semhérbirtist,hefuraðgeymaumfjöllunumþaðmarkmiðásviðialmannahagsmunaað
eflarannsóknir,þróunognýsköpun.Markmiðiðeraðaukahagkvæmnimeðþvíaðtakastávið
velskilgreindamarkaðsbrestisemkomaívegfyriraðframlögatvinnulífsinsáEEStilrannsókna,
þróunarstarfsognýsköpunarnáiákjósanlegustigi.

 Tilþessaðkomauppreglum,semtryggjaaðaðstoðarráðstafanirstuðliaðþessumarkmiði,er
fyrstogfremstnauðsynlegtaðberakennsláþámarkaðsbrestisemhaldaafturafrannsóknum,
þróunarstarfiognýsköpun.Súmargvíslegastarfsemi,semfellurundirrannsóknir,þróunarstarfog
nýsköpun,eraðliggjandiýmsumvörumörkuðumogerfólginíþvíaðnýtarannsókna-,þróunar-
ognýsköpunargetu,semer tilstaðar, tilaðþróanýjareðaendurbættarvörur(10)ogferlafyrir
þessavörumarkaði,ogstuðlaþannigaðhagvexti.Meðhliðsjónafþeirrirannsókna-,þróunar-og
nýsköpunargetu,semertilstaðar,erþóhugsanlegtaðmarkaðsbrestirkomiívegfyrirkjörfram-
leiðniámarkaðnumogleiðiafséróskilvirkniafeftirtöldumástæðum:

– Jákvæð	 úthrif/þekkingarsmit: Starfsemi á sviði rannsókna, þróunarstarfs og nýsköpunar
hefuroftíförmeðsérþekkingarsmittilhagsbótafyrirsamfélagið.Efmarkaðurinnerlátinn
ráðakannarðsemisumraverkefnaaðveraof lítil frá sjónarhóli einkafyrirtækja,endaþótt
þaukæmusamfélaginuvel,vegnaþessaðfyrirtæki,semstefnaaðhagnaði,horfaframhjá
ytriáhrifumgerðasinnaþegarþauákveðahversumikiðskulilagtírannsóknir,þróunarstarf
og nýsköpun.Af þessum sökum er hugsanlegt að ekkert verði af verkefnum, sem þjóna
almannahagsmunum,nemafyrirtilstuðlanhinsopinbera.

– Almannahagur/þekkingarsmit:Aðþvíervarðaröflunalmennrarþekkingar,tilaðmynda
grunnrannsóknir,erþessenginnkosturaðhaldaslíkriþekkingufráöðrum(almannahagur),en
sérhæfðariþekking,semtengistframleiðslu,geturafturámótinotiðverndar,tildæmismeð
einkaleyfumsemfærahugvitsmanninummeiriarðafnýsköpunsinni.Tilþessaðgetamótað
viðeigandi framkvæmdá stuðningivið rannsóknir,þróunarstarfognýsköpunermikilvægt
aðgreinaámilliöflunaralmennrarþekkingarogþekkingarsemgeturnotiðverndar.Fyrir-
tækihneigjasttilaðnýtasérendurgjaldslaustalmennaþekkingusemaðrirhafaaflað,ogeru
afþeimsökumtregtilaðvinnasjálfaðöflunþeirrarþekkingar.Raunargeturmarkaðurinn
veriðekkiaðeinsóskilvirkurhelduralgerlegaóvirkur.Efunniðværimeiraaðöflunalmennrar
þekkingarmyndi samfélagið allt njóta góðs af þekkingarsmiti hvarvetna í atvinnulífinu. Í
þessum tilgangi geta stjórnvöld þurft að styðja þekkingaröflun á vegum fyrirtækja. Þegar
kemuraðgrunnrannsóknumgetaþauþurftaðberakostnaðfyrirtækjaafrannsóknunumað
fullu.

– Ófullnægjandi	og	ójafn	aðgangur	að	upp	lýs	ingum:Mikiláhættaogóvissafylgirstarfsemi
ásviðirannsókna,þróunarognýsköpunar.Þegaraðganguraðupplýsingumerófullnægjandi
og/eðaójafngeturþaðvaldiðþvíaðeinkafjárfestarhikiviðaðleggjaverðmætumverkefnum
tilféogaðsérfræðimenntaðstarfsfólkséókunnugtumlausstörfínýskapandifyrirtækjum.
Niðurstaðangeturorðiðsúaðnýtingmannauðsogfjármunaverðiófullnægjandiáþessum
mörkuðumogaðekkiverðiafverkefnumsemskiptamiklufyriratvinnulífið.

– Sam	hæf	ingar-	og	sam	starfsbrestir:Getafyrirtækja tilsamhæfingar,eðaaðminnstakosti
samráðs,viðönnurfyrirtækigeturveriðskert,ogþarmeðgetaþeirratilaðvinnaaðrann-
sóknum,þróunognýsköpun.Vandamálgetaáttsérýmsarástæður,meðalannarserfiðleika
viðaðsamhæfarannsókna-ogþróunarstarfogleitauppheppilegasamstarfsaðila.

1.3.3 Viðeigandi stjórntæki

 Mikilvægt er að hafa í huga að önnur stjórntæki kunna að vera heppilegri leið til að auka
framlögatvinnulífsinstilrannsókna,þróunarognýsköpunar,tilaðmyndareglusetning,auknar
fjárveitingar til háskóla, eða almennar skattaráðstafanir í þágu rannsókna, þróunarstarfs og

(10) Undirþettafellureinnigþjónusta.
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nýsköpunar(11).Hversuviðeigandihvertstjórntækierviðtilteknaraðstæðurræðstaðjafnaðiaf
meginorsökumvandanssemviðeraðglíma.Ráðstafanirtilaðdragaúrmarkaðshindrunumgeta
veriðmeiraviðeigandiaðferðenríkisaðstoðtilaðtakastáviðerfiðleikanýsmarkaðsaðilaviðað
nálgastniðurstöðurrannsókna,þróunarstarfsognýsköpunar.Auknarfjárveitingartilháskólageta
veriðmeiraviðeigandiaðferðtilaðtakastáviðskortáhæfustarfsfólkiásviðirannsókna,þróunar
ognýsköpunarenríkisaðstoðsemrennurtilverkefnaáþvísviði.RétterþvífyrirEFTA-ríkinað
veitaríkisaðstoðþegarhúnerviðeigandistjórntækimeðhliðsjónafþeimvandasemþauleitast
viðaðleysa.Þettamerkiraðnauðsynlegteraðafmarkaskýrtmarkaðsbrestinnsemaðstoðarráð-
stöfunináaðbeinastað.

1.3.4 Hefur aðstoðin hvatningaráhrif og er hún nauð syn leg ?

 Ríkisaðstoð til rannsókna, þróunar og nýsköpunar verður að breyta hegðun aðstoðarþegans
þannigaðhannaukiframlögsíntilrannsókna,þróunarognýsköpunaroghleypiafstokkunum
verkefnumeðastarfsemisemekkihefðuorðiðaðveruleikaaðöðrumkosti,eðaaðeinsíminna
mæli.EftirlitsstofnunEFTAlítursvoáaðaðstoðeigiaðleiðatilaukinnarannsókna,þróunarstarfs
ognýsköpunaraðþvíervarðarumfang,fjölbreytileika,fjárveitingareðahraða.Hvatningaráhrif
erugreindmeðstaðleysugreininguþarsemboriðersamanumfangstarfseminnar,semstefnter
að,meðaðstoðannarsvegarogánaðstoðarhinsvegar.EFTA-ríkinverðaaðleggjaframskýran
rökstuðningfyrirþvíhvernigþauhyggjasttryggjaaðhvatningaráhrifinkomifram.

1.3.5 Er aðstoðin hæfileg að umfangi?

 Aðstoð telst hæfileg aðumfangiþví aðeins að ekki væri unnt aðná samaárangrimeðminna
samkeppnisraskandiaðstoðarráðstöfun.Nánartiltekiðverðuraðtakaaðstoðarfjárhæðogaðstoð-
arhlutfallviðþaðsemernauðsynlegttilþessaðrannsóknir,þróunarstarfognýsköpun,semaðstoð
erveitttil,eigisérstað.

1.3.6 Neikvæð áhrif aðstoð ar innar á rann sóknir, þróunarstarf og nýsköpun verða að vera tak mörkuð 
þannig að heildaráhrif séu jákvæð

 Hugsanlega samkeppnisröskunvegna ríkisaðstoðar til rannsókna, þróunarstarfs ognýsköpunar
máflokkaþannig:

– Truflunábreytilegumhvötumsemfyrirtækibúaviðogruðningsáhrif

– Stuðningurviðóhagkvæmaframleiðslu

– Markaðshindrandiathæfiogeflingmarkaðsítaka

– ÁhrifástaðsetninguatvinnustarfsemiáEES

– Áhrifávöruflæðiáinnramarkaðnum

 Neikvæðáhrifverðaaðjafnaðimeirieftirþvísemstyrkfjárhæðireruhærriogeftirþvísemmeiri
aðstoðerveitt tilstarfsemisemernálægtþvíaðkomavörueðaþjónustuámarkað.Aðstoðar-
hlutfallættiþvíalmenntaðveralægraþegaraðstoðinrennurtilstarfsemisemtengistþróunog
nýsköpunenþegarumræðirrannsóknastarfsemi.Þáereinnigmikilvægtaðtryggjaaðstyrkhæfur
kostnaðurséskilgreindurþannigaðaðstoðséekkiveittvegnakostnaðarsemgeturtalisttengjast
reglulegri starfsemi fyrirtækisins. Sérstakir eiginleikar fyrirtækisins, sem þiggur aðstoðina, og
viðkomandimarkaðaráðaeinnignokkruumþaðhversumikilsamkeppnisröskuninverður.Tekið
verðurtillittilslíkraþáttaímeirismáatriðumímálumsemlögðeruundirítarlegtmat.

1.4 Fram kvæmd jafn vægismatsins: lagalegar ályktanir og þörfin á sértækara mati

 Ákvæði þessa kafla verða notuð viðmat á aðstoð til rannsókna, þróunar og nýsköpunar sem
er tilkynnt Eftirlitsstofnun EFTA.Mat stofnunarinnar á því, hvort aðstoð samræmist gildandi
reglum, fer framágrundvelli jafnvægismatsinssemer lýst í1.undirkafla. Í samræmiviðþað

(11) SjáLeiðbeiningarumríkisaðstoð,kafla17B:Beitingreglnaumríkisaðstoðgagnvart ráðstöfunumvarðandibeinaskattlagningu
fyrirtækja.Sákaflierbyggðurátilkynninguumbeitingureglnaumríkisaðstoðgagnvartráðstöfunumvarðandibeinaskattlagningu
fyrirtækja(Stjtíð.EBC384,10.12.1998,bls.3),aðteknutillititilsérstaksgildissviðsogmarkmiðaEES-samningsins.
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verðurráðstöfunáþessusviðisamþykktþvíaðeinsaðþettaleiðitiljákvæðsmat,aðteknutillititil
einstakraþáttajafnvægismatsins.ÞógeturveriðbreytilegthvernigEftirlitsstofnunEFTAstendur
aðþessumatiþareðhættan,semsamkeppniogviðskiptumstafaraf tilteknumtegundumráð-
stafana,geturveriðbreytilegíeinstökumtilvikum.Meðfyrirvaraumákvæði4.–7.gr.II.hluta
bókunar3viðsamningmilliEFTA-ríkjannaumstofnuneftirlitsstofnunarogdómstóls(12)byggir
EftirlitsstofnunEFTAámismunandilagalegumályktunumeftirþvíhverseðlisaðstoðinersem
tilkynnthefurverið.

 Hvers kyns aðstoð, sem tilkynning berst um, verður fyrst metin samkvæmt ákvæðunum í
5. undirkafla. Í þeimundirkaflahefurEftirlitsstofnunEFTAgertgrein fyrirýmsum tegundum
ráðstafanasemhúnteluraðsvokomnumáliaðstyðjamegimeðríkisaðstoðtilþessaðráðabug
á tilteknummarkaðsbrestisemstendur ívegifyrirrannsóknum,þróunarstarfiognýsköpun.Þá
hefurstofnuninákveðiðýmisskilyrðiogbreytursemhafaþanntilgangaðtryggjaaðríkisaðstoð,
sembeinistaðþessumráðstöfunum,hafiraunveruleghvatningaráhrif,séhæfilegaumfangsmikil
oghafisemminnstneikvæðáhrifásamkeppniogviðskipti.Þannigeraðfinnaí5.undirkafla
breytursemlútaaðstarfseminnisemerstyrkt,aðstoðarhlutföllumogskilyrðumsemsetterufyrir
þvíaðaðstoðgetitalistsamrýmanlegreglum.Aðmeginstefnutilgetaaðeinsþærráðstafanir,sem
fullnægjaskilyrðunumsemframkomaí5.undirkafla, talistsamrýmanlegarEES-samningnum
meðvísantilstafliðarc)í3.mgr.61.gr.samningsinságrundvelliþessakafla.

 Í6.undirkaflaeraðfinnanánariútlistunEftirlitsstofnunarEFTAáþvíhvernigstaðiðverðurað
matiáþörfinniáaðstoðoghvatningaráhrifumhennar.

 Í7.undirkaflaeraðfinnanánariútlistunstofnunarinnaráþvííhvaðatilvikumítarlegtmatfer
framoghvernigþvíerhagað.

 Þetta leiðir af sérmismunandimatsstig samkvæmt eftirgreindu.Á fyrstamatsstigi lítur Eftir-
litsstofnunEFTAsvoáaðnægilegtséaðmeginstefnu tilaðráðstafanirnar,semumræðir,séu
í samræmiviðskilyrðinsemsetteru í5.undirkafla,aðþví tilskilduað fullnægt sé skilyrðum
6.undirkaflafyrirþvíaðunntséaðgeraráðfyrirhvatningaráhrifum.Íöllumöðrumtilvikumer
nánariathugunarþörfaðálitiEftirlitsstofnunarEFTA,vegnahættunnarsemsteðjaraðsamkeppni
og viðskiptum vegna starfseminnar, aðstoðarfjárhæðar eða tegundar aðstoðarþega. Sú nánari
athugunverður að jafnaði fólgin í frekariog ítarlegrigreininguámálsatvikum í samræmivið
ákvæði 6. undirkafla, að því er varðar nauðsyn ráðstöfunar og hvatningaráhrif, eða ákvæði
7. undirkafla, að því er varðarmat á aðstoð umfram hámarkið sem er sett í undirkafla 7.1. Í
kjölfarslíkrarnánariathugunargeturEftirlitsstofnunEFTAsamþykktaðstoðina,lýsthanaósam-
rýmanlegasameiginlegamarkaðnumeðalýsthanasamrýmanlegasameiginlegamarkaðnumað
tilteknumskilyrðumuppfylltum.

 ÍfyrstalagilíturEftirlitsstofnunEFTAsvoáaðsumarráðstafanirásviðiríkisaðstoðarséuþess
eðlisaðnægilegtséaðfullnægjaákvæðum5.og6.undirkaflatilþessaðsamræmiviðgildandi
reglursé tryggt,endaergengiðútfráþvísemvísuaðniðurstaðajafnvægismatsáslíkumráð-
stöfunumyrðijákvætt.Hvorttiltekinráðstöfunfelluríþennanflokkfereftirtegundaðstoðarþega,
hvaðastarfsemierstyrktogfjárhæðveittraraðstoðar.ÞaðerafstaðaEftirlitsstofnunarEFTAlítur
svoáaðeftirtaldarráðstafanirverðilýstarsamrýmanlegargildandireglumágrundvelliákvæða
5.og6.undirkaflaefi)þærfullnægjaöllumskilyrðumogforsendumsamkvæmt5.undirkaflaog
ii)aðstoðinerekkiveittfyrreneftiraðsótthefurveriðumhanatilstjórnvaldaílandinu:

– Aðstoðtileinstakraverkefnaoghagkvæmnikannanaþarsemaðstoðarþegierlítiðeðameðal-
stórt fyrirtæki og aðstoð vegna einstakra verkefna nemurminni fjárhæð en 7,5milljónum
EUR(verkefnastyrkiraðviðbættumstyrkjumvegnahagkvæmnikönnunar)

– Aðstoð við lítil ogmeðalstór fyrirtæki vegna kostnaðar sem tengist hugverkarétti á sviði
iðnaðar

– Aðstoðviðungsprotafyrirtæki

– Aðstoðtilkaupaáráðgjafarþjónustuásviðinýsköpunar;aðstoðtilkaupaástoðþjónustuá
sviðinýsköpunar

– Aðstoðtilaðgerakleiftaðfásérfræðimenntaðstarfsfólkaðláni

(12) Nefnist„samningurinnumeftirlitsstofnunogdómstól“íþvísemhérferáeftir.
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 Aðþvíerofangreindarráðstafanirvarðarkemurframí6.undirkaflaaðhvatningaráhrifséutalin
verafyrirhendiefskilyrðinu,semtilgreinteríliðii)héráundan,erfullnægt.

Í öðru lagi gildir um tilkynnta aðstoð, sem nemur lægri fjárhæð en hámörkum samkvæmt
undirkafla7.1 íþessumkafla,aðnánariathuguner fólgin í rökstuðningi fyrirþvíaðaðstoðin
hafihvatningaráhrifogsénauðsynleg,sbr.6.undirkafla.Slíkarráðstafanirverðaþvílýstarsam-
rýmanlegargildandi reglumágrundvelli ákvæðanna í5.og6.undirkaflaþáogþví aðeins að
i)þærfullnægiöllumskilyrðumogforsendumsamkvæmt5.undirkaflaogii)rökstutthafiverið,
ísamræmivið6.undirkafla,aðaðstoðinhafihvatningaráhrifogsénauðsynleg.

Í þriðja lagi gildir um tilkynnta aðstoð, sem nemur hærri fjárhæð en hámörkum samkvæmt
undirkafla7.1íþessumkafla,aðnánariathugunerfólginíítarlegumatiísamræmiviðákvæðin
í7.undirkafla.Slíkar ráðstafanirverðaþví lýstarsamrýmanlegargildandi reglumágrundvelli
ákvæðanna í 5., 6. og 7. undirkafla þá og því aðeins að i) þær fullnægi öllum skilyrðum og
forsendum samkvæmt 5. undirkafla og ii) jafnvægismat samkvæmt 7. undirkafla leiði til
jákvæðrarheildarniðurstöðu.

1.5 Forsendur fyrir sértækum ráð stöfunum sem falla undir ákvæði þessa kafla

Eftirlitsstofnun EFTA hefur beitt þessum viðmiðum gagnvart rannsóknum, þróunarstarfi og
nýsköpunog tekið samanneðangreindan listayfir ráðstafanir semhugsanlegt er,við sérstakar
aðstæður,aðveitamegiríkisaðstoðtilmeðvísantilstafliðarc)í3.mgr.61.gr.EES-samningsins.

– Aðstoð til verkefna á sviði grunnrann sókna, iðnrann sókna og þróunarstarfs beinist
aðallega að þeim markaðsbresti sem tengist jákvæðum úthrifum (þekkingarsmiti), m.a.
almannagæðum.EftirlitsstofnunEFTAlítursvoáaðgagnlegtséaðgeragreinarmunámis-
munanditegundumrannsókna-,þróunar-ognýsköpunarstarfsendaþóttstarfiðgetibyggstá
gagnvirkunýsköpunarferlifremurenlínuleguferli.Mismunandiaðstoðarhlutföllerunotuð
tilaðendurspeglamismunandiumfangmarkaðsbrestsinsoghversunálægtstarfsemierþví
aðverðamarkaðssett.Þáhefurýmisnýsköpunarstarfsemiveriðflokkuðundirþróunarstarf,
en það er breyting frá því sem var í eldri ríkisaðstoðarreglum á þessu sviði. Þar að auki
hefur styrkaukakerfið verið einfaldað. Sökum þess að gert er ráð fyrir meiri áhrifum af
markaðsbrestum og víðtækari jákvæðum úthrifum virðast styrkaukar réttlætanlegir þegar
umræðir lítilogmeðalstórfyrirtæki,samvinnulítillaogmeðalstórrafyrirtækjaogannarra
við þau, samvinnu yfir landamæri svo og samstarfsverkefni fyrirtækja og opinberra rann-
sóknamiðstöðva.

– Aðstoð vegna tækni legra hagkvæmniathugana í tengslum við verkefni á sviði rannsókna,
þróunarstarfsognýsköpunarhefurþaðaðmarkmiðiaðvinnagegnmarkaðsbrestisemstafar
afófullnægjandiupplýsingumogójöfnumaðgangiaðupplýsingum.Athuganirafþessutagi
teljast fjærmarkaðienverkefniðsjálftogþvíerunntað fallastá tiltölulegaháttaðstoðar-
hlutfall.

– Aðstoð við lítil og meðal stór fyrir tæki vegna kostnaðar sem tengist hugverkarétti á sviði 
iðnaðar beinist aðmarkaðsbresti sem tengist jákvæðumúthrifum (þekkingarsmiti).Mark-
miðiðeraðgeralitlumogmeðalstórumfyrirtækjumauðveldaraaðnátilsínnægileguafgjaldi
ogskapaþeimþannigaukinnhvatatilrannsókna,þróunarstarfsognýsköpunar.

– Aðstoð við ung sprotafyrir tækihefurveriðbættviðtilaðbætaúrmarkaðsbrestisemstafar
afófullnægjandiupplýsingumogójöfnumaðgangiaðupplýsingumogspillir fyrirþessum
fyrirtækjumásérstaklegaafgerandihátt,ogdregurþannigúrgetuþeirratilaðaflanægilega
mikilsfjártilnýsköpunarverkefna.

– Aðstoð til verkferils- og skipu lagstengdrar nýsköpunar á sviði þjón ustustarf semibeinistað
markaðsbrestumsemtengjastófullnægjandiupplýsingumogjákvæðumúthrifum.Hennier
ætlaðaðvinnabugáþvívandamáliaðnýsköpunásviðiþjónustustarfsemikannaðveraþess
eðlisaðhúnfalliekkiaðneinumflokkirannsóknaogþróunarstarfs.Nýsköpunásviðiþjón-
ustustarfsemikemur iðulega til semafleiðing af samskiptumviðviðskiptamennog átök á
markaði,fremurenafnýtingueldriþekkingarásviðivísinda,tæknieðaviðskipta.Þábyggist
nýsköpun á sviði þjónustustarfsemi að jafnaði á nýjungum að því er varðar verkferla og
skipulagfremurentæknilegriframþróun.Aðþessuleytinýturverkferils-ogskipulagstengd
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nýsköpun á sviði þjónustustarfsemi ófullnægjandi stuðnings af aðstoð til rannsókna- og
þróunarverkefna og þörf er á annarri, sértækri aðstoðarráðstöfun til að vinna bug á þeim
markaðsbrestumsemháhenni.

– Aðstoð til kaupa á ráðgjafarþjón ustu og stoðþjón ustu á sviði nýsköpunar, sem veitt er á
vegumnýsköpunarmiðlara,beinistaðmarkaðsbrestumsemtengjastófullnægjandidreifingu
upplýsinga,úthrifumogskortiásamhæfingu.Ríkisaðstoðerviðeigandilausnþegarbreyta
þarfþeimhvötumsemlítilogmeðalstórfyrirtækihafatilaðkaupaslíkaþjónustuogtilað
aukaframboðogeftirspurnáþjónustunýsköpunarmiðlara.

– Aðstoð til að gera kleift að fá sérfræðimennta ð starfsfólk að láni beinist aðmarkaðsbresti
semtengistófullnægjandiupplýsingumávinnumarkaðiáEES.Sérfræðimenntaðstarfsfólk
áEES ræður sig helst til stórfyrirtækja vegna þess að þau eru talin bjóða betri starfsskil-
yrðiogöruggari og álitlegri störf.Áhinnbóginnmyndu lítil ogmeðalstór fyrirtækinjóta
verulegrarþekkingaryfirfærsluogaukinnamöguleikaánýsköpunefþauættuþesskostað
ráðasérfræðimenntaðstarfsfólks tilaðsinnarannsóknum,þróunarstarfiognýsköpun.Með
þvíaðbrúabiliðmillistórfyrirtækjaeðaháskólaannarsvegaroglítillaogmeðalstórrafyrir-
tækjahinsvegarmættieinnigvinnagegnmarkaðsbrestumsemstafaafskortiásamhæfingu
ogstuðlaaðuppbyggingufyrirtækjaklasa.

– Aðstoð við nýsköpunarklasa hefur það að markmiði að bæta úr markaðsbrestum sem
tengjast skorti á samhæfingu sem hindrar uppbyggingu klasa eða takmarkar samskipti og
þekkingarstreymi innanþeirra.Til þess aðvinnabugáþessumandagæti ríkisaðstoðgæti
komiðaðgagniaðtvennuleyti:ífyrstalagimeðþvíaðstuðlaaðfjárfestinguíopnumogsam-
eiginlegumgrunnvirkjumfyrirnýsköpunarklasa,ogíöðrulagimeðþvíaðstuðlaaðvirkni
klasansogeflaþannigsamvinnu,tengslamyndunognám.

2.	 Gildissvið	og	skil	grein	ing	ar	

2.1 Gildissvið ákvæðanna í þessum kafla

Samkvæmt almennum reglum EES-samningsins er óheimilt að samþykkja ríkisaðstoð ef við-
komandiráðstöfunfelurísérmismununsemekkierunntaðréttlætameðtilvísuntilþesshvers
eðlisríkisaðstoðiner.Í tengslumviðrannsóknir,þróunarstarfognýsköpunbereinkumaðtaka
framaðEftirlitsstofnunEFTAmunekkisamþykkjaaðstoðarráðstöfunsemhefurþaðíförmeð
séraðekkiverðurunntaðhagnýtaárangurrannsókna-,þróunar-ognýsköpunarstarfsinsíöðrum
EES-ríkjum.

Stjórnvöldgetapantaðrannsóknirogþróunarstarfhjáfyrirtækjumeðakeyptafþeimniðurstöður
slíkrarstarfsemi.Efekkiergreittmarkaðsverðfyrirrannsóknirogþróunarstarfafþvítagierað
jafnaðiumríkisaðstoðaðræðaískilningi1.mgr.61.gr.EES-samningsins.Efsamningaráþessu
sviðimiðast á hinn bóginn viðmarkaðskjör, en vísbending umþað getur verið að útboð hafi
fariðframísamræmiviðákvæðigildanditilskipanauminnkauphinsopinbera,einkumtilskipun
Evrópuþingsinsográðsins2004/17/EBfrá31.mars2004umsamræmingureglnauminnkaup
stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu (13), sem var felld inn í
EES-samninginnsem4.liðurXVI.viðaukasamkvæmtákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnar
nr.68/2006(Stjtíð.ESBL245,7.9.2006,bls.22,ogEES-viðbætirnr.44,7.9.2006,bls.18),og
tilskipunEvrópuþingsinsográðsins2004/18/EBfrá31.mars2004umsamræmingureglnaum
útboðoggerðopinberraverksamninga,vörusamningaogþjónustusamninga(14),semvarfelldinn
íEES-samninginnsem2. liðurXVI.viðaukasamkvæmtákvörðunsameiginleguEES-nefndar-
innarnr.68/2006(Stjtíð.ESBL245,7.9.2006,bls.22,ogEES-viðbætirnr.44,7.9.2006,bls.18),
munEftirlitsstofnunEFTAað jafnaði líta svo á að ekki séum ríkisaðstoð að ræða í skilningi
1.mgr.61.gr.EES-samningsins.

Ákvæðiþessakaflagildaumaðstoðtilstuðningsrannsóknum,þróunarstarfiognýsköpuníöllum
atvinnugreinumsemfallaundirEES-samninginn.Þaugildaeinnigíþeimgreinumsemfallaundir
sérreglurumríkisaðstoðnemakveðiðséáumannaðíþeimreglum.

(13) Stjtíð.ESBL134,30.4.2004,bls.1.
(14) Stjtíð.ESBL134,30.4.2004,bls.114.
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Ákvæði þessa kafla gilda um ríkisaðstoð til rannsókna, þróunarstarfs og nýsköpunar á sviði
umhverfismála (15) enda eru þar mörg tækifæri til að nýta samlegð milli nýsköpunar sem
hefurþaðaðmarkmiðiaðaukagæðiogafköstognýsköpunarsemhefurþaðhlutverkaðbæta
orkunýtingu,dragaúrúrgangiogaukaöryggi.

Íkjölfargildistökureglugerðarframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.364/2004frá25.febrúar2004
umbreytinguáreglugerð(EB)nr.70/2001aðþvíervarðarrýmkungildissviðshennarþannigað
húntakitilaðstoðartileflingarrannsóknumogþróun(16),semvarfelldinníEES-samninginn
sem liður1f íXV.viðauka samkvæmtákvörðun sameiginleguEES-nefndarinnarnr.131/2004
(Stjtíð.ESBL64,10.3.2005,bls.67,ogEES-viðbætirnr.12,10.3.2005,bls.49),nýturaðstoð
vegna rannsókna og þróunar hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum undanþágu frá tilkynn-
ingarskylduaðuppfylltumskilyrðumsemkveðiðeráumíreglugerðframkvæmdastjórnarinnar
(EB)nr.70/2001frá12.janúar2001umbeitingu87.og88.gr.EB-sáttmálansgagnvartríkisað-
stoðtil lítillaogmeðalstórrafyrirtækja(17),semvarfelldinníEES-samninginnsemliður1fí
XV.viðauka.EFTA-ríkjunumerþóheimiltaðtilkynnaslíkaaðstoð.Kjósiþauaðgeraþaðverða
ákvæðiníþessumkaflanotuðeftirsemáðurviðmatáaðstoðsemþannigertilkynnt.

Þó að starfsmannakostnaður sé styrkhæfur samkvæmt ýmsum ráðstöfunum sem falla undir
ákvæðiníþessumkafla,ogbætthafiveriðviðráðstöfunsemlýturaðaðstoðtilaðgerakleiftaðfá
sérfræðimenntaðstarfsfólkaðláni,felluraðstoðvegnaalmennraatvinnuráðstafanaogmenntunar
rannsóknafólksáframundirsérákvæðiumríkisaðstoðtileflingaratvinnuogaðstoðtilmenntunar,
þ.e. semstendur reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)nr.68/2001frá12. janúar2001um
beitingu87.og88.gr.EB-sáttmálansgagnvartaðstoðtilmenntunar(18),semvarfelldinníEES-
samninginn sem liður 1d íXV. viðauka samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr.88/2002(Stjtíð.EBL266,3.10.2002,bls.37,ogEES-viðbætirnr.49,3.10.2002,bls.13),
ogreglugerðframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr.2204/2002frá12.desember2002umbeitingu
87. og 88. gr. EB-sáttmálans gagnvart ríkisaðstoð til eflingar atvinnu (19), semvar felld inn í
EES-samninginn sem liður1g íXV.viðauka samkvæmtákvörðun sameiginleguEES-nefndar-
innarnr.83/2003.

Aðstoð til rannsókna, þróunarstarfs og nýsköpunar, sem rennur til fyrirtækja sem eiga í
erfiðleikum,ískilningiákvæða16.kafla íLeiðbeiningumumríkisaðstoð,Aðstoðtilaðbjarga
ogendurskipuleggjafyrirtækiíerfiðleikum(sic)(20),fellurekkiundirákvæðiníþessumkafla.

2.2 Skil grein ing ar 

 Aðþvíervarðarákvæðiníþessumkaflagildaeftirtaldarskilgreiningar:

a) „Lítil	 og	meðal	stór	 fyrir	tæki“: fyrirtæki sem þannig eru skilgreind í reglugerð (EB) nr.
70/2001,semvarfelld inníEES-samninginnsemliður1f íXV.viðauka,eðahverriþeirri
gerðsemkemuríhennarstað.

b) „Stórfyrir	tæki“: Fyrirtæki sem falla ekki undir skilgreininguna á litlum ogmeðalstórum
fyrirtækjum.

c) „Aðstoð	ar	hlutfall“: heildarfjárhæð aðstoðar sem hundraðshluti af styrkhæfum kostnaði
verkefnisins.Allartölur,semnotaðareru,skulumiðastviðstöðufyrirfrádráttvegnaskatta
eðaannarragjalda.Efaðstoðerveittáannanháttensemstyrkurskalaðstoðarfjárhæðinvera
styrkígildiaðstoðarinnar.Efaðstoðergreiddútíáföngumskalnúvirðahanatilþesstímasem
húnerveitt.Viðnúvirðinguogútreikningáaðstoðarfjárhæð,semerfólginílániáhagfelldum

(15) SjáLeiðbeiningarumríkisaðstoð,kafla15:Aðstoðásviðiumhverfisverndar,semsamsvararleiðbeiningumEvrópubandalagsins
umríkisaðstoðásviðiumhverfisverndar(Stjtíð.EBC37,3.2.2001,bls.3,7.mgr.).Ítengslumviðendurskoðunáleiðbeiningunum
umumhverfisverndmunEftirlitsstofnunEFTAeinnigtakatilathugunarhvortsætaskulifæristilaðbætaviðnýjumráðstöfunum,
erþágetameðalannarsvarðaðnýsköpuníumhverfisverndarskyni.

(16) Stjtíð.ESBL63,28.2.2004,bls.22.
(17) Stjtíð.EBL10,13.1.2001,bls.33.Reglugerðinnihefurveriðbreyttmeðreglugerð(EB)nr.364/2004.
(18) Stjtíð.EBL10,13.1.2001,bls.20.Reglugerðinnihefurveriðbreyttmeðreglugerð(EB)nr.363/2004(Stjtíð.ESBL63,28.2.2004,

bls.20).
(19) Stjtíð.EBL337,13.12.2002,bls.3.
(20) Ákvæði 16. kafla Leiðbeininga um ríkisaðstoð samsvara leiðbeiningum Evrópubandalagsins um ríkisaðstoð til björgunar og

endurskipulagningaríillastöddumfyrirtækjum(semstendurStjtíð.ESBC244,1.10.2004,bls.2).
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 kjörum,skalnotaviðmiðunarvextisemeruígildiáþeimtímasemaðstoðinerveitt.Aðstoð-
arhlutfalliðerreiknaðsérstaklegafyrirhvernmóttakandaaðstoðar.

d) „Rann	sóknamiðstöð“: rekstrareining á borð við háskóla eða rannsóknastofnun, óháð
lögformlegristöðu(þ.e.hvortsemhúnfellurundiropinberanrétteðaeinkarétt)ogþvíhvernig
húnerfjármögnuð,semhefurþaðmeginmarkmiðaðstundagrunnrannsóknir,iðnrannsóknir
eðaþróunarstarfogmiðlaniðurstöðunummeðkennslu,birtingueðamiðluntækniþekkingar.
Allurhagnaðurerulátinnrennaafturtilþessararstarfsemi,tilmiðlunarániðurstöðumeðatil
kennslu.Fyrirtæki,semgetahaftáhrifáslíkarekstrareiningu,tilaðmyndasemhluthafareða
félagar,megahvorkinjótaforgangsafneinutagiaðrannsóknargeturekstrareiningarinnarné
aðniðurstöðumrannsóknasemfaraframáhennarvegum.

e) „Grunnrann	sóknir“:	Tilraunastarfogfræðilegtstarfsemeinkumerunniðíþvískyniaðafla
nýrrarþekkingarágrundvallarorsökumfyrirbæraogstaðreynda,ánþessaðnokkuðliggifyrir
umbeinahagnýtingþeirrarþekkingar.

f)	 „Iðnrann	sóknir“:Skipulegarrannsóknireðagrannskoðunsemhefurþaðaðmarkmiðiafla
nýrrarþekkingarogkunnáttusemnýtisttilaðþróanýjarvörur,verkferlaeðaþjónustueða
tilaðkomaíkringumtalsverðumendurbótumáeldrivörum,verkferlumeðaþjónustu.Undir
þettafellurvinnaviðgerðíhlutaflókinnakerfasemernauðsynlegíiðnrannsóknum,einkum
vegnagildingaralmenntaðgengilegrartækni,aðundanskildumfrumgerðumsemfallaundir
liðg)héráeftir.

g)	 „Þróunarstarf“:Öflun, samsetning,mótunognotkun eldri þekkingarogkunnáttu á sviði
vísinda,tæknieðaviðskiptaeðaaföðrutagimeðþaðaðmarkmiðiaðsetjasamanáætlanirog
fyrirmyndireðasniðfyrirnýjar,breyttareðaendurbættarvörur,verkferlaeðaþjónustu.Hér
getureinnigveriðumaðræða,meðalannars,aðrastarfsemisemmiðastaðhugmyndavinnu,
skipulagninguogsamantektgagnasemsnýraðnýjumvörum,verkferlumogþjónustu.Starf-
semingetursnúistumaðsetjasamandrög,teikningar,áætlanirogönnurgögn,aðþvítilskildu
aðþauséuekkiætluðtilnotkunaríviðskiptalegumtilgangi.

2.2.1. Undirþetta fellureinnigþróunfrumgerðaog tilraunaverkefna,semgetanýst íviðskiptalegum
tilgangi, ef frumgerðin er óhjákvæmilega hin endanlega söluvara og kostnaður við fram-
leiðsluhennarerofhártilþessaðhúnverðinotuðeingönguíkynningar-oggildingarskyni.Ef
kynningar-eðatilraunaverkefnierunotuðsíðaríviðskiptalegumtilgangiberaðdragaallartekjur
semþannigverðatilfrástyrkhæfumkostnaði.

21.2. Tilraunaframleiðslaogprófunávörum,verkferlumogþjónustuereinnigstyrkhæfaðþvítilskildu
aðekkiséunntaðhagnýtaslíkaframleiðsluíiðnaðieðaíviðskiptaskynieðabreytahenniþannig
aðhúnnýtistáþannhátt.

2.2.3. Undirþróunarstarf fallaekkivenjulegareða reglubundnarbreytingar semgerðareruávörum,
framleiðslutækjum, framleiðsluferlum, þjónustu sem þegar er í boði og annarri yfirstandandi
starfsemi,jafnvelþóttslíkarbreytingarkunniaðfelaísérendurbætur.

a) „Fjár	munir	til	endurgreiðslu“:Lántilverkefnissemergreittútíeinulagieðaíáföngum
ogbundiðskilmálumumendurgreiðslusemeruháðirniðurstöðumrannsókna-,þróunar-eða
nýsköpunarverkefnisins.

b) „Nýsköpun	 á	 sviði	 verkferla“ (21): Upptaka nýrrar eða verulega endurbættrar fram-
leiðslu- eða skilaaðferðar (undir þetta falla tæknibreytingar og breytingar á vélbúnaði og/
eða hugbúnaði, ef verulegar teljast). Eftirtalið telst ekki til nýsköpunar: smávægilegar
breytingarogendurbætur,aukinframleiðslu-eðaþjónustugetavegnanýrraframleiðslu-eða
vörustjórnunarkerfa sem líkjastmjögþeimsemþegareru ínotkun,niðurfellingverkferils,
hrein endurnýjun framleiðslutækja eða viðbætur við þau, breytingar sem stafa eingöngu
af breytingumáverði aðfanga, sérframleiðslu, reglulegumárstíðabundnumbreytingumog
öðrumlotubundnumbreytingum,svoogviðskiptiviðnýjareðaverulegaendurbættarvörur.

c) „Skipu	lagstengd	nýsköpun“(22):Upptakanýrraraðferðarviðskipulagninguaðþvíervarðar
viðskiptahættifyrirtækisins,skipulagávinnustaðeðasamskiptiútávið.Eftirtaliðtelstekki
tilnýsköpunar:breytingaráviðskiptaháttum,skipulagiávinnustaðeðasamskiptumútávið

(21) Sbr. skilgreiningu í Óslóarhandbókinni, Leiðbeiningar um söfnun og túlkun gagna um nýsköpun, 3. útg., Efnahags- og
framfarastofnunin,2005,bls.49.

(22) Sbr.skilgreininguíÓslóarhandbókinni,bls.51.
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semrekjamátilaðferðaviðskipulagningusemþegareruínotkunífyrirtækinu,breytingar
á stefnumörkun yfirstjórnar, samruni og yfirtaka fyrirtækja, niðurfelling verkferils, hrein
endurnýjunframleiðslutækjaeðaviðbæturviðþau,breytingarsemstafaeingönguafbreyt-
ingum á verði aðfanga, sérframleiðslu, reglulegum árstíðabundnum breytingum og öðrum
lotubundnumbreytingum,svoogviðskiptiviðnýjareðaverulegaendurbættarvörur.

d) „Sérfræðimennta	ð	starfsfólk“:Rannsóknafólk,tæknimenn,hönnuðirogstarfsmennásviði
markaðsstjórnar sem hafa lokið háskólanámi og hafa að baki að minnsta kosti fimm ára
starfsreynslusemnýtistístarfi.Námtildoktorsprófsgeturflokkastundirstarfsreynslusem
nýtistístarfi.

e) „Útsend	ing	starfsmanna“:Tímabundinráðningstarfsfólkstilaðstoðarþegameðþeimhætti
aðstarfsmennirnireigaréttáaðsnúaafturtilfyrrastarfsaðliðnumtilteknumtíma.

f) „Nýsköpunarklasar“:hóparsjálfstæðrafyrirtækja–nýskapandisprotafyrirtækja, lítillaog
meðalstórra fyrirtækjaogstórfyrirtækja,aukrannsóknamiðstöðva–semerustarfandi í til-
tekinniatvinnugreinogátilteknusvæðiogerætlaðaðörvanýsköpunarstarfmeðþvíaðýta
undirvirksamskipti,samnýtinguábúnaðiogaðstöðuogskiptumásérþekkinguogkunnáttu
ogmeðþvíaðstuðlaáskilvirkanháttaðmiðluntækniþekkingar,tengslamyndunogupplýs-
ingamiðlunmeðalfyrirtækjaíklasanum.ÆskilegasteraðEFTA-ríkiðstefniaðþvíaðskapa
hæfilegtjafnvægiíklasanummillilítillaogmeðalstórrafyrirtækjaannarsvegarogstórfyrir-
tækjahinsvegar,þannigaðvægifyrirtækjahópsinsíheildverðinægilegt,ogþáeinkummeð
þvíaðeinbeitaséraðtilteknusviðirannsókna,þróunarstarfseðanýsköpunarogtakamiðaf
klösumsemþegarerustarfandiíEFTA-ríkinuogávettvangiEES.

3.	 Ríkis	að	stoð	í	skiln	ingi	1.	mgr.	61.	gr.	EES-samn	ings	ins

 Í almennumatriðumverður fariðmeðallar fjárveitingar, sem fullnægja skilyrðunum í1.mgr.
61. gr. EES-samningsins, sem ríkisaðstoð. Í því skyni að veita nánari leiðsögn um þetta er
fjallaðhéráeftirumaðstæðursemgjarnakomauppítengslumviðstarfsemiásviðirannsókna,
þróunarstarfsognýsköpunar.

3.1 Rann sóknamiðstöðvar og nýsköpunarmiðlarar sem viðtakendur ríkis að stoð ar í skiln ingi  
1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins

Spurningunniumþaðhvortrannsóknamiðstöðvarséuviðtakendurríkisaðstoðarverðuraðsvara
ísamræmiviðalmennarríkisaðstoðarreglur.

Ágrundvelliákvæða1.mgr.61.gr.EES-samningsinsogdómaframkvæmdarEFTA-dómstólsins
ogdómstólaEvrópubandalagannaverður fariðmeðopinbera fjármögnun, semrennur til rann-
sóknamiðstöðvavegnastarfsemiásviðirannsókna,þróunarstarfsognýsköpunar,semríkisaðstoð
eföllumskilyrðum1.mgr.61.gr.EES-samningsinser fullnægt.Samkvæmtdómaframkvæmd
felur þetta meðal annars í sér að rannsóknamiðstöðin verður að teljast fyrirtæki í skilningi
1.mgr.61.gr.EES-samningsins.Þaðræðsthvorkiaflögformlegristöðuhennar(þ.e.hvortsem
hún fellur undir opinberan rétt eða einkarétt) né eðli atvinnustarfseminnar (þ.e. hvort hún er
rekin íhagnaðarskynieðaekki).Þaðsemræðurúrslitumumhvort rannsóknamiðstöð flokkast
semfyrirtækierhvorthúnhefurmeðhöndumatvinnustarfsemi,þ.e.starfsemisemerfólginíþví
aðseljavörurog/eðaþjónustuá tilteknummarkaði(23). Ísamræmiviðþettafellurhverskyns
opinber fjármögnun atvinnustarfsemi undir ákvæði 1.mgr. 61. gr.EES-samningsins ef öðrum
skilyrðumerfullnægt.

3.1.1 Opin ber fjár mögn un starf semi sem er ekki rekin í hagnaðarskyni

 Ef sama rekstareining stundar bæði atvinnustarfsemi og starfsemi sem er ekki rekin í
hagnaðarskynierfylgtþeirrireglu,tilþessaðkomaívegfyriraðatvinnustarfseminnjótistyrkja,
aðteljaopinberafjármögnunástarfsemi,semerekkiatvinnustarfsemi,ekkifallaundirákvæði
1.mgr.61.gr.EES-samningsinsefunnteraðgeraskýranmunáþessumtveimurtegundumstarf-

(23) Mál118/85Commission v. Italy[1987]ECR2599,7.mgr.,málC-35/96Commission v. Italy[1998]ECRI-3851,CNSD,36.mgr.;
málC-309/99Wouters[2002]ECRI-1577,46.mgr.
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semiogútgjöldumogfjármögnunhvorrarstarfsemiumsig(24).Sannanirfyrirþvíaðútgjöldum
hafiveriðskiptréttniðurgetaveriðímyndársuppgjörshversháskólaogrannsóknamiðstöðvar.

 AfstaðaEftirlitsstofnunarEFTAerenguaðsíðursúaðmeginstarfsemirannsóknamiðstöðvaséað
jafnaðiekkirekiníhagnaðarskyni,ogþáeinkum:

– kennslustörfíþvískyniaðfjölgavelmenntuðustarfsfólki,

– sjálfstæðrannsókna-ogþróunarstarfsemisemhefurþaðaðmarkmiðiaðaukaþekkinguog
skilning,aðmeðtöldusamstarfiumrannsóknirogþróunarstarfviðaðrarstofnanir,

– miðlunrannsóknarniðurstaðna.

 Þá lítur Eftirlitsstofnun EFTA svo á að starfsemi á sviði miðlunar tækniþekkingar (sala
sérleyfisréttar, stofnunnýs fyrirtækisútúr félaginuogaðrar aðferðir sem rannsóknamiðstöðin
notar til að halda utan um þekkingu sem verður til hjá henni) beri ekki að telja atvinnustarf-
semi ef hún snýr aðeins að innrimálum félagsins (25) og allar tekjur af þessari starfsemi séu
endurfjárfestarímeginstarfsemirannsóknamiðstöðvarinnar(26).

3.1.2 Opin ber fjár mögn un atvinnustarf semi

 Efrannsóknamiðstöðvareðaaðrirnýsköpunarmiðlararsemrekastarfsemisínaekkiíhagnaðarskyni
(tilaðmyndatæknimiðstöðvar,klakstöðvareðaviðskiptaráð)hafameðhöndumatvinnustarfsemi
áborðviðútleigumannvirkja,þjónustuviðfyrirtækieðarannsóknavinnuíverktökuberaðstanda
aðhenniávenjulegummarkaðsgrundvelli,ogopinberfjármögnunslíkrarstarfsemifeluraðjafn-
aðiísérríkisaðstoð.

 Geti rannsóknamiðstöðeðanýsköpunarmiðlari, semrekurstarfsemisínaekki íhagnaðarskyni,
sýntframáaðalltþaðríkisfjármagn,semveitthafiveriðtilaðstyrkjatilteknaþjónustu,hafiá
endanumrunniðtilendanlegsviðtakandaogaðmiðlarinnhafiekkihafthagaf,kannþóaðvera
aðstofnunin,semgegnirhlutverkimiðlara,hafiekkinotiðríkisaðstoðar.

 Umaðstoðtilendanlegraviðtakendagildavenjulegarríkisaðstoðarreglur.

3.2 Óbein ríkis að stoð í skiln ingi 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins sem rennur til fyrir tækja gegnum 
rann sóknamiðstöðvar sem njóta opin berra styrkja

 Þessumundirkaflaerætlaðaðskýrahvaðaskilyrðiráðaþvíhvortfyrirtækiteljastnjótahagræðis
ískilningi1.mgr.61.gr.EES-samningsinsþegarþaðkaupirrannsóknirafrannsóknamiðstöðeða
hefursamstarfviðrannsóknamiðstöð.Aðþvíervarðaraðraþætti1.mgr.61.gr.EES-samnings-
insgildavenjubundnarreglur.Einkumþarfaðmeta,ísamræmiviðviðeigandidómaframkvæmd,
hvorthegðunrannsóknamiðstöðvarinnarmegirekjatilþessaðhúnhafifengiðríkisaðstoð(27).

3.2.1 Rann sóknir í þágu fyrir tækja (rann sóknir í verktöku eða rann sóknaþjón usta)

 Hérerumaðræðaaðstæðurþarsemverkefnierunniðávegumrannsóknamiðstöðvarfyrirhönd
fyrirtækis.Rannsóknamiðstöðin,þ.e.umboðsmaðurinn,selurfyrirtækinu,þ.e.umbjóðandanum,
þjónustu við aðstæður þar sem i) umboðsmaðurinn fær greidda hæfilega þóknun fyrir þjón-
ustu sína og ii) umbjóðandinn tilgreinir skilmála þjónustunnar. Í flestum tilvikum eignast
umbjóðandinnniðurstöðurverkefnisinsogberáhættunaafþvíaðárangurverðilítill.Þegarrann-
sóknamiðstöðvinnursamkvæmtslíkumsamningitelstaðjafnaðienginríkisaðstoðhafarunnið
tilfyrirtækisinsgegnumrannsóknamiðstöðinaeföðrueftirtalinnaskilyrðaerfullnægt:

1) Rannsóknamiðstöðinselurþjónustusínaámarkaðsverði.

(24) Undiratvinnustarfsemifallaeinkumrannsóknirsemunniðeraðsamkvæmtsamningiviðfyrirtæki,útleigarannsóknaraðstöðuog
ráðgjafarstörf.

(25) Meðinnrimálumeráttviðaðstæðurþarsemumsýslaþekkingar,semerfyrirhendiírannsóknamiðstöð(vum),ferannaðhvortfram
ávegumdeildareðadótturfélagsrannsóknamiðstöðvarinnareðaísamvinnuviðaðrarrannsóknamiðstöðvar.Þóaðtiltekinþjónusta
séútvistuðtilþriðjuaðilameðopnumútboðumhindrarþaðekkiaðslíkstarfsemiteljisttilinnrimála.

(26) AðþvíervarðarönnurafbrigðiafmiðluntækniþekkingarsemnýturríkisfjármögnunarerþaðálitEftirlitsstofnunarEFTAaðhún
getiekkiágrundvelli fyrirliggjandiupplýsingaákveðiðalmennthvortstyrkir tilslíkrarstarfsemihafi í förmeðsérríkisaðstoð.
StofnuninminnirsérstaklegaáþáskylduEFTA-ríkjannasamkvæmtbókun3viðsamninginnumeftirlitsstofnunogdómstólað
leggjamatáeðlislíkraráðstafanaíhverjutilvikiumsig,ogtilkynnaþærstofnuninniefþeimvirðistsemumríkisaðstoðséaðræða.

(27) Sbr.málC-482/99Franska ríkið gegn framkvæmdastjórn[2002]ECRI-4397,aðþvíervarðarspurningunaumáhrifavaldríkisins.
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2) Rannsóknamiðstöðinselurþjónustusínaáverðisemsamsvararöllumkostnaðiviðhanaað
viðbættumhæfilegumhagnaði,þegarengumarkaðsverðiertilaðdreifa.

3.2.2 Sam starf fyrir tækja og rann sóknamiðstöðva

Þegar um ræðir samstarfsverkefni taka tveir samstarfsaðilar hið minnsta þátt í skipulagningu
verkefnisins,leggjasittafmörkumviðframkvæmdþessogskiptameðséráhættuafverkefninu
ogafrakstriþess.

ÞegarumræðirsamstarfsverkefnifyrirtækjaogrannsóknamiðstöðvalíturEftirlitsstofnunEFTA
svo á að engin óbein ríkisaðstoð renni til fyrirtækisins gegnum rannsóknamiðstöðina sökum
þeirrahagfellduskilyrða,semsamstarfiðskapar,eföðrueftirtalinnaskilyrðaerfullnægt:

1) Fyrirtækin,semtakaþáttísamstarfinu,beraallankostnaðafverkefninu.

2) Heimilt er að dreifa frjálst þeim niðurstöðum sem lúta ekki hugverkarétti og öll
hugverkaréttindi, sem tengjast niðurstöðum rannsókna, þróunar- og nýsköpunarstarfsemi
rannsóknamiðstöðvarinnar,verðaaðfullueign(28)hennar.

3) Greiðsla rannsóknamiðstöðvarinnar frá fyrirtækjunum, sem taka þátt í verkefninu,
samsvarar markaðsverði fyrir hugverkaréttindi (29) sem verða til vegna starfsemi rann-
sóknamiðstöðvarinnar í tengslum við verkefnið og eru færð til fyrirtækjanna. Frá slíkri
greiðsluskaldragahverskynsframlögfyrirtækjanna,semtakaþáttíverkefninu,tilkostnaðar
rannsóknamiðstöðvarinnar.

 Sé engu ofangreindra skilyrða fullnægt getur EFTA-ríkið byggt á sérstöku mati á sam-
starfsverkefninu (30). Þá getur einnig verið að ekki sé um ríkisaðstoð að ræða þegar mat
á samningum, sem samstarfsaðilarnir hafa gert með sér, leiðir til þeirrar niðurstöðu að öll
hugverkaréttindi, sem tengjast niðurstöðum rannsókna-, þróunar- og nýsköpunarstarfs, svo og
réttindi tilaðgangsaðniðurstöðunumteljisteigneinstakraaðilaaðsamstarfinuogendurspegli
á fullnægjandi hátt mismunandi hagsmuni þeirra, vinnuframlag og framlög til verkefnisins,
fjárhagsleg eða af öðru tagi.	Sé skilyrðum 1), 2) og 3) ekki fullnægt og sérstaktmat á sam-
starfsverkefninuleiðirekkitilþeirrarniðurstöðuaðenginríkisaðstoðhafiveriðveittmunEftir-
litsstofnunEFTAlítasvoáaðandvirðiframlagsrannsóknamiðstöðvarinnartilverkefnisinsséí
heildaðstoðtilfyrirtækjanna.

4.	 Er	aðstoðin	sam	rým	an	leg	gildandi	reglum	með	vísan	til	staf	liðar	b)	í	3.	mgr.	61.	gr.	EES-
samn	ings	ins?

 Aðstoð, semer veitt til rannsókna, þróunarstarfs og nýsköpunar í því skyni að hrinda í fram-
kvæmd mikilvægum sameiginlegum evrópskum hagsmunamálum, getur talist samrýmanleg
framkvæmdEES-samningsinsmeðvísantilstafliðarb)í3.mgr.61.gr.EES-samningsins.

 EftirlitsstofnunEFTAmuntakaþáafstöðuaðákvæðistafliðarb)í3.mgr.61.gr.EES-samnings-
inseigiviðefeftirtöldumskilyrðumeröllumfullnægt:

1) Fyrirhuguðaðstoðtengistverkefnisemhefurveriðskilgreintvelmeðtillititilþesshvernig
það skuli framkvæmt,m.a. hverjir þátttakendurnir eru og hvaðamarkmiðumverður fylgt.
EftirlitsstofnunEFTAgetureinniglitiðásamstæðunokkurraverkefnasemeittverkefni.

2) Verkefnið verður að þjóna sameiginlegum hagsmunum Evrópuríkja: verkefnið verður að
stuðlaaðhagsmunumEvrópuríkjaááþreifanlegan,skýranoggreinanleganhátt.Ávinningur,
sem leiðir afmarkmiðumverkefnisins,má ekki vera bundinn við eitt EFTA-ríki, eða þau
EFTA-ríki sem standa að því, heldur verður hann að ná til alls landsvæðisins sem EES-
samningurinn tekur til. Verkefnið verður að fela í sér umtalsvert framfaraskref að því er
varðarmarkmiðEvrópusamvinnunnar,tilaðmyndaþannigaðþaðhafimiklaþýðingufyrir

(28) „Aðfullu“merkiraðrannsóknamiðstöðinhefurfullefnahagslegafnotafréttindunummeðþvíaðhaldafullumyfirráðumyfirþeim,
ogþáeinkumeignarréttiogréttinumtilaðseljasérleyfi.Þessumskilyrðumkanneinnigaðverafullnægtefrannsóknamiðstöðin
ákveðuraðgerafleirisamningaumþessiréttindi,meðalannarsmeðþvíaðseljasamstarfsaðilasérleyfiáþeim.

(29) „Greiðslasemsamsvararmarkaðsverðifyrirhugverkaréttindi“vísartilgreiðslufyrirfullefnahagslegafnotafþeimréttindum.Í
samræmiviðalmennarreglurumríkisaðstoð,ogmeðhliðsjóntilþesshversutorvelteraðákvarðamarkaðsverðhugverkaréttinda
áhlutlæganhátt,munEftirlitsstofnunEFTAlítasvoáaðþessuskilyrðiséfullnægtefrannsóknamiðstöðinstenduraðsamningum
áþannháttsemseljandiaðhúnhafisemmestanávinningafsamningnumumþaðleytisemhannergerður.

(30) ÞessuákvæðierekkiætlaðaðhaggaþeirriskylduEFTA-ríkjannaaðtilkynnavissarráðstafanirísamræmiviðákvæðibókunar3
viðsamninginnumeftirlitsstofnunogdómstól.
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EvrópskarannsóknasvæðiðeðaséstefnumarkandiverkefnifyriratvinnustarfsemiíEvrópu.
Ekkinægiraðverkefniðséunniðávegumfyrirtækjaímismunandilöndum.Sýnamáfram
á jákvæð áhrif aðstoðarinnar til aðmyndameð því að benda á að hún leiði til verulegra
smitáhrifaísamfélaginu,aðhúnstuðliaðþvíaðstyrkjastöðuEvrópuríkjaásviðirannsókna,
þróunarstarfsognýsköpunaríalþjóðasamhengi,aðnýirmarkaðirverði tileðaaðnýtækni
komifram.Ávinningurafverkefninumáekkitakmarkastviðgreinina,semtengistþvíbeint,
heldur eiga niðurstöðurnar að hafa víðari skírskotun og þýðingu fyrir atvinnulífið á EES	
(aðliggjandieðafráliggjandimarkaði,annarskonarnotkuníöðrumgreinumo.s.frv.).

3) Aðstoðin er nauðsynleg til að unnt sé að vinna að settu markmiði á sviði almannahags-
muna og felur í sér hvata til að vinna að verkefninu, sem jafnframt verður að fela í sér
verulega áhættu. Til þess að sýna fram á þetta mætti taka mið af því hversu arðvænlegt
verkefniðer,hversumikilfjárfestingineroghvernigvæntamáaðsjóðstreymiþróist,eðaaf
hagkvæmniathugunum,áhættumatiogálitisérfræðinga.

4) Verkefniðhefurmiklaþýðinguþegarhorftertileðlisþessogumfangs:þaðverðuraðvera
raunhæft,meðhliðsjónafsettummarkmiðum,ogumfangþessverðuraðveraumtalsvert.

Eftirlitsstofnun EFTA mun líta tilkynnt verkefni jákvæðari augum ef það byggist að hluta á
verulegueiginframlagiþesssemnýturgóðsafþví.Hiðsamaáviðþegaraðverkefninustanda
fyrirtækieðarannsóknastofnaniríumtalsverðumfjöldaEES-ríkja.

Til þess að gera Eftirlitsstofnun EFTA kleift að meta málið á réttum forsendum verður að
rökstyðja að unnið verði að sameiginlegum hagsmunum Evrópuríkjameð vísan til raunveru-
legradæma:tilaðmyndaverðuraðsýnaframáaðverkefniðmuniskilatilteknummarkmiðum
Evrópusamvinnunnarverulegaáleiðis.

5.	 Er	aðstoðin	sam	rým	an	leg	gildandi	reglum	með	vísan	til	staf	liðar	c)	 í	3.	mgr.	61.	gr.	EES-
samn	ings	ins?

Ríkisaðstoð til rannsókna, þróunarstarfs og nýsköpunar telst samrýmanleg framkvæmd EES-
samningsinsmeðvísantilstafliðarc)í3.mgr.61.gr.samningsins,efjafnvægismatiðleiðiríljós
aðhúnmuniefla rannsókna-,þróunar-ognýsköpunarstarfánþessaðhafasvoóhagstæðáhrif
á viðskiptaskilyrði að stríði gegn sameiginlegum hagsmunum. Eftirlitsstofnun EFTAmun líta
jákvæðumaugumátilkynningarumaðstoðsemerustuddartraustumatiásambærilegumeldri
aðstoðarráðstöfunumsemsýnirhvatningaráhrifaðstoðarinnar.Ráðstafanirnar,semgetiðerhérá
eftir,getatalistsamrýmanlegargildandireglummeðvísantilstafliðarc)í3.mgr.61.gr.EES-
samningsins.

5.1 Aðstoð til rann sókna- og þróun ar verk efna

 Aðstoðtilrannsókna-ogþróunarverkefnatelstsamrýmanlegframkvæmdEES-samningsinsmeð
vísantilstafliðarc)í3.mgr.61.gr.samningsinseffullnægterskilyrðunumsemlýsteríþessum
undirkafla.

5.1.1 Flokkar rann sókna

Sáhlutirannsóknaverkefnisins,semerstyrktur,verðuraðfallaaðölluleytiundireinaeðafleiri
afeftiröldumtegundumrannsókna:grunnrannsóknir,iðnrannsóknir,þróunarstarf.

TilaðflokkamismunanditegundirstarfsemimunEftirlitsstofnunEFTAbyggjaáeiginvenjum
svoogsértækumdæmumogskýringumsemeraðfinnaísvonefndriFrascati-handbók,sember
fyrirsögnina„Mælingarávísinda-ogtæknistarfi,Tillöguraðstaðalframkvæmdkannanaárann-
sóknumogþróunarstarfi“(31).

Þegarverkefnierskiptímismunandiverkþættiverðuraðtilgreinaumhvernþátthvorthannfalli
undireinhvernflokkannagrunnrannsóknir,iðnrannsóknireðaþróunarstarfeðaekkiundirneinn
þessaraflokka.

(31) Efnahags-ogframfarastofnunin,2002.
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Íþessusamhengierekkinauðsynlegtaðlátatímaröðráðaáþannháttaðverkþátturfæristsmám
saman frá grunnrannsóknum til starfsemi sem stendur nær markaði. Þannig er ekkert því til
fyrirstöðuaðEftirlitsstofnunEFTAflokkiverkþátt,semunniðeraðálokastigumverkefnis,sem
iðnrannsóknir,þóaðönnurstarfsemi,semunniðeraðáfyrristigum,sétalintilþróunarstarfseða
teljistallsekkitilrannsókna.

5.1.2 Grunnaðstoð ar hlutföll

 Aðstoðarhlutfallið,semerreiknaðágrundvellistyrkhæfskostnaðarviðverkefnið,máekkivera
hærraenhérsegir:

a) 100%vegnagrunnrannsókna

b) 50%vegnaiðnrannsókna

c) 25%vegnaþróunarstarfs

Reiknaberaðstoðarhlutfallfyrirhvernviðtakandaaðstoðar,einnigþegarumsamstarfsverkefni
eraðræða.

Þegarumræðirríkisaðstoðtilrannsókna-eðaþróunarverkefnis,semerunniðísamstarfirann-
sóknamiðstöðvaogfyrirtækja,másamanlögðfjárhæðaðstoðar,semrekjamátilbeinsopinbers
stuðningsviðtiltekiðrannsóknaverkefni,ogþeirraframlagarannsóknamiðstöðvatilverkefnisins
semteljastaðstoð(sjáundirkafla3.2)ekkiverðahærriensemnemurgildandihámarkiaðstoðar-
hlutfallsfyrirhvertfyrirtækisemnýturaðstoðar.

5.1.3 Styrkaukar

 Hámark,semsetteráaðstoðtiliðnrannsóknaogþróunarstarfs,máhækkasemhérsegir:

a) Þegaraðstoðinrennur til lítillaeðameðalstórrafyrirtækjamáhækkaaðstoðarhlutfalliðum
10prósentustigþegarummeðalstórfyrirtækieraðræðaogum20prósentustigþegarumlítil
fyrirtækieraðræða.

b) Meðanaðstoðarhlutfalliðerekkihærraen80%mábætaviðstyrkaukasemnemur15prósentu-
stigumefeitthvaðafeftirtölduávið(32):

i) Verkefniðfeluríséreiginlegtsamstarftveggjafyrirtækjahiðminnstasemeruóháðhvort
öðru,endaséeftirtöldumskilyrðumfullnægt:

– Ekkert eitt fyrirtækimá standa undir hærra hlutfalli styrkhæfs kostnaðar við sam-
starfsverkefniðensemnemur70%.

– Verkefniðverðuraðfelaísérsamstarfviðeittlítileðameðalstórfyrirtækihiðminnsta
eðanáyfirlandamæri,enþaðmerkiraðrannsókna-ogþróunarstarfseminferframí
tveimurmismunandiEES-ríkjumhiðminnsta.

ii) Verkefnið felur í sér eiginlegt samstarf fyrirtækis og rannsóknamiðstöðvar, einkum
í tengslum við samhæfingu á stefnumörkun einstakra ríkja á sviði rannsókna og
þróunarstarfs,endaséeftirtöldumskilyrðumfullnægt:

– Rannsóknamiðstöðin stendur undir 10% styrkhæfs kostnaðar við verkefnið hið
minnsta.

– Rannsóknamiðstöðináréttáaðbirtaniðurstöðurrannsóknaverkefnannaaðþvíleyti
semþærmárekjatilrannsóknasemframhafafariðávegumþeirrarmiðstöðvar.

iii) Þáogþvíaðeinsaðumiðnrannsóknirséaðræða,efniðurstöðumverkefnisinserdreift
víðaítengslumviðtækni-ogvísindaráðstefnureðaþærbirtarívísinda-ogtækniritum
eðaopnumgagnasöfnum(gagnagrunnumsemhverjumsemveraskalerheimiltaðleitaí
aðóunnumrannsóknargögnum)eðameðfrjálsumeðaopnumhugbúnaði.

(32) Verkefni,semerufjármögnuðísamræmiviðrammaáætlunEvrópubandalagsinsumrannsóknir, tækniþróunogtilraunaverkefni,
eigasjálfkrafaréttástyrkaukavegnasamstarfsíkraftilágmarksskilyrðafyrirþátttökuíslíkumverkefnum.



EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsinsNr.60/18 19.11.2009

 Aðþvíervarðar lið i)og ii) telstundirverktakaekkieiginlegt samstarf.Þegarumræðir sam-
starfmillifyrirtækisogrannsóknamiðstöðvargildareglurumhæstaleyfilegaaðstoðarhlutfallog
styrkauka,semframkomaíþessumkafla,ekkiumrannsóknamiðstöðina.

Tafla með yfirliti um aðstoð ar hlutföll

Lítiðfyrirtæki Meðalstórtfyrir-
tæki Stórfyrirtæki

Grunnrann sóknir 100% 100% 100%

Iðnrann sóknir 70% 60% 50%

Iðnrann sóknir
sembyggjastá:
– samstarfifyrirtækja;
 þegar um ræðir stórfyrirtæki: samstarf yfir

landamæri eða við eitt lítið eða meðalstórt
fyrirtækihiðminnsta

eða
– samstarfifyrirtækisogrannsóknamiðstöðvar
eða
– dreifinguniðurstaðna

80% 75% 65%

Þróunarstarf 45% 35% 25%

Þróunarstarf
sembyggistá:
– samstarfifyrirtækja;
 þegar um ræðir stórfyrirtæki: samstarf yfir

landamæri eða við eitt lítið eða meðalstórt
fyrirtækihiðminnsta

eða
– samstarfifyrirtækisogrannsóknamiðstöðvar

60% 50% 40%

5.1.4 Styrkhæfur kostnaður

Viðútreikningaðstoðarhlutfallsinsverðurbyggtákostnaðiviðrannsóknaverkefniðaðþvíleyti
semsákostnaðurtelststyrkhæfur.Allanstyrkhæfankostnaðverðuraðteljatilákveðinsflokks
rannsóknaogþróunarstarfs.

Eftirtalinnkostnaðurerstyrkhæfur:

a) starfsmannakostnaður (vísindamenn, tæknimenn og annað stoðfólk að því leyti sem það
vinnurítengslumviðrannsóknaverkefnið).

b) Kostnaðurviðtækiogbúnaðaðþvíleyti,ogáþvítímabili,semslíkternotaðírannsókna-
verkefninu. Sé ekki notað að fullu út úr slíkum tækjum og búnaði í rannsóknaverkefninu
teljastaðeinstilstyrkhæfskostnaðarafskriftirsemsvaratilþesstímasemrannsóknaverkefnið
stóð,ogskalútreikninguráþeimmiðastviðgóðarbókhaldsvenjur.

c) Kostnaður við húsnæði og lóðir að því leyti, og á því tímabili, sem slíkt er notað í rann-
sóknaverkefninu.Aðþví er varðar húsnæði teljast aðeins til styrkhæfs kostnaðar afskriftir
fyrir tímabilið sem rannsóknaverkefnið stóð, og skal útreikningur á þeim miðast við
góðar bókhaldsvenjur.Að því er varðar lóðir er kostnaður við eigendaskipti svo og fjár-
magnskostnaður,semgreiddureríraun,styrkhæfurkostnaður.

d) Kostnaðurviðaðkeyptarrannsóknir,tækniþekkinguogeinkaleyfisemkeypteru,eðakeypt
erusérleyfifyrir,afutanaðkomandiaðilumámarkaðsverði,endafariviðskiptinframmilli
óskyldraaðilaogánsamráðsþeirraímilli,svoogkostnaðurviðkaupáráðgjöfogannarri
sambærilegriþjónustusemereingöngunýttítengslumviðrannsóknastarfið.

e) Aukinnóbeinnkostnaðursemfellurtilsembeinafleiðingafrannsóknaverkefninu.

f) Annarrekstrarkostnaður,meðalannarskaupáefni,rekstrarvörumogáþekkumvörum,sem
fellurtilsembeinafleiðingafrannsóknastarfinu.
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5.1.5 Lán

EfEFTA-ríkiveitir lán sem telst ríkisaðstoð í skilningi1.mgr.61.gr.EES-samningsinsgilda
reglurnarsemhérfaraáeftir.

Geti EFTA-ríki sýnt fram á það, með því að beita gildum aðferðum á grundvelli nægilegra
sannreynanlegragagna,aðunntséaðreiknaútvergtstyrkígildiaðstoðarafþessutagi,semerveitt
semlán,ogsetjaþanniguppkerfiþarsemþettavergastyrkígildifullnægirskilyrðumumhæsta
leyfilega aðstoðarhlutfall samkvæmt þessumundirkafla, er heimilt að tilkynnaEftirlitsstofnun
EFTAþaðkerfiogaðferðirnarsemþaðerbyggtá.Efstofnuninfellstáaðferðirnarogtelurkerfið
samrýmanlegtgildandireglumerheimiltaðveitaaðstoðinaþannigaðbyggtséávergustyrkígildi
lánsalltaðleyfileguaðstoðarhlutfallisamkvæmtþessumundirkafla.

Íöllumöðrumtilvikumerlániðtilgreintsemhundraðshlutiafstyrkhæfumkostnaði;þaðmáþá
verahærraensemnemurþeimhlutföllumsemtilgreinderuíþessumundirkafla,aðþvítilskildu
aðfylgtséreglunumsemhérfaraáeftir.

Til þess að Eftirlitsstofnun EFTA geti metið ráðstöfunina verða að fylgja henni skýr ákvæði
umendurgreiðslulánsþegarverkefniskilargóðumárangriogskilgreinabernákvæmlegahver
niðurstaðarannsóknastarfsþarfaðveratilaðhúnteljistgóðurárangur.Öllþessiatriðiverðurað
tilkynnaEftirlitsstofnunEFTA.Stofnuninmuntakatilathugunarhvortbyggthafiveriðábyggist
áeðlilegumogvarfærnislegumforsendumviðskilgreininguáþvíhvaðtelstgóðurárangur.

Efgóðurárangurnæstverðurráðstöfuninaðfelaísérákvæðiþessefnisaðlániðskuliendurgreitt
meðvöxtumsemerueigilægriengildandivextirsamkvæmtákvæðum34.kaflaíLeiðbeining-
umumríkisaðstoð,Viðmiðunar-ogafreiknivextirogvextir sem innheimtaber í tengslumvið
endurheimtuáólögmætriríkisaðstoð(33).

Reynistárangurinnbetriensúniðurstaðasemerskilgreindsemgóðurárangurskalhlutaðeigandi
EFTA-ríkiheimiltaðfaraframágreiðslurumframendurgreiðsluálánsfjárhæðinniaðviðbættum
vöxtumsemerureiknaðirsamkvæmtviðmiðunarvöxtumEftirlitsstofnunarEFTA.

Reynist árangur af verkefninu lítill sem enginn þarf ekki að endurgreiða lánið að fullu. Ef
verkefniðerárangursríktaðhlutatilmunEftirlitsstofnunEFTAaðjafnaðikrefjastþessaðtryggð
séendurgreiðslaíréttuhlutfalliviðárangurinn.

Lániðgeturnumiðalltað40%afstyrkhæfumkostnaðiviðþróunarhlutaverkefnisinsogalltað
60%afkostnaðiviðiðnrannsóknahlutann,enviðþettagetabæststyrkaukar.

5.1.6 Skattaráð stafanir

Að teknu tilliti til matsupplýsinga (34), sem EFTA-ríkin leggja fram í tengslum við tilkynn-
inguna,munEftirlitsstofnunEFTAtakamiðafþvíaðskattaráðstafanirtilstuðningsrannsóknum,
þróunarstarfiognýsköpunhafahvatningaráhrifsemerufólginíþvíaðþærörvafyrirtækitilþess
aðleggjaféíslíkastarfsemi.

Aðstoðarhlutfall skattaráðstöfunar til stuðnings rannsóknum, þróunarstarfi og nýsköpun má
reiknaannaðhvortágrundvellieinstakraverkefnaáþessusviðieða,þegarlitiðertilheilsfyrir-
tækis,semhlutfalliðmilliheildarfjárhæðarveittsskattafsláttarogsamtölustyrkhæfskostnaðar
við rannsóknir,þróunarstarfognýsköpunsem tilhefur falliðá tímabili semmá lengst taka til
þriggja fjárlagaára í röð. Í síðarnefnda tilvikinumá láta skattaráðstöfunina taka til hvers kyns
styrkhæfrar rannsókna-, þróunar- eða nýsköpunarstarfsemi; ef það er gertmá aðstoðarhlutfall
vegnaþróunarstarfsemiekkiverðahærraensemnemurgildandihámarki(35).

(33) Ákvæði 34. kafla Leiðbeininga um ríkisaðstoð samsvara tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um aðferð til útreiknings á
viðmiðunar- og afreiknivöxtum (Stjtíð. EB C 273, 9.9.1997, bls. 3). Einnig birt hér: http://ec.europa.eu/comm/competition/
state_aid/legislation/reference.html.

(34) ÞesservænstaðEFTA-ríkinleggiframmatsupplýsingarumhvatningaráhrifþeirraskattaráðstafanasemþaugerahvertumsig.
(35) Ef gerður er munur í skattaráðstöfun til stuðnings rannsóknum, þróunarstarfi og nýsköpun á ólíkum flokkum rannsókna,

þróunarstarfsognýsköpunarerafturámótierskyltaðvirðahæstaleyfilegtaðstoðarhlutfall.

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html
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ÞegarráðstöfuninertilkynntverðurEFTA-ríkiðaðleggjaframtölurumáætlaðanfjöldaaðstoð-
arþega.

5.1.7 Jöfnunarákvæði

Til þess að bregðast við beinni eða óbeinni röskun á milliríkjaviðskiptum, raunverulegri eða
hugsanlegri,máleyfahærraaðstoðarhlutfallenheimilteraðjafnaðiaðnotasamkvæmtþessum
undirkaflaefkeppinautar,semstarfautanlandsvæðisinssemEES-samningurinntekur til,hafa
notið(næstliðinþrjúár)eðamununjóta–beinteðaóbeint–aðstoðarsamkvæmtjafnháuaðstoð-
arhlutfallivegna sambærilegraverkefna, áætlana, rannsókna,þróunarstarfs eða tæknistarfsemi.
Heimilterþóaðlengjaviðmiðunartímabiliðséástæðatilaðætla,meðhliðsjónafeðliviðkom-
andiatvinnugreinar,aðröskunámilliríkjaviðskiptumkomiframeftirlengritímaenþrjúár.

EfþessernokkurkosturskalhlutaðeigandiEFTA-ríkiútvegaEftirlitsstofnunEFTAnægilegar
upplýsingar til aðhúngetimetiðaðstæður,einkumhvortnauðsynlegt séað taka tillit til sam-
keppnisyfirburðakeppinautarílandiutanEES.EfEftirlitsstofnunEFTAhefurekkiundirhöndum
gögnumaðstoð,semveitthefurveriðeðaáformaðeraðveita,geturhúneinnigbyggtákvörðun
sínaálíkum.

5.2 Aðstoð vegna tækni legra hagkvæmniathugana

Aðstoðvegnatæknilegrahagkvæmniathugana,semgerðarerutilundirbúningsiðnrannsóknum
eðaþróunarstarfs, telst samrýmanleg framkvæmdEES-samningsinsmeðvísan til stafliðarc) í
3. mgr. 61. gr. samningsins að því tilskildu að aðstoðarhlutfall, sem er reiknað á grundvelli
kostnaðarviðathuganirnar,verðiekkihærraensemhérsegir:

a) Ílitlumogmeðalstórumfyrirtækjum75%þegarumræðirathuganirtilundirbúningsiðnrann-
sóknumog50%þegarumræðirathuganirtilundirbúningsþróunarstarfi.

b) Ístórfyrirtækjum65%þegarumræðirathuganirtilundirbúningsiðnrannsóknumog40%
þegarumræðirathuganirtilundirbúningsþróunarstarfi.

5.3 Aðstoð við lítil og meðal stór fyrir tæki vegna kostnaðar sem tengist hugverkarétti á sviði 
iðnaðar

 Ríkisaðstoð,semlitlumogmeðalstórumfyrirtækjumerveittvegnakostnaðarviðskráninguog
gildingueinkaleyfaogannarrahugverkaréttindaásviðiiðnaðar,telstsamrýmanlegframkvæmd
EES-samningsinsmeðvísantilstafliðarc)í3.mgr.61.gr.samningsins,endasamsvariaðstoðin
því sem heimilt hefði verið að veita sem rannsókna- og þróunaraðstoð í tengslum við rann-
sóknastarfiðsemleiddiafsérhugverkaréttindiníupphafi.

Tilstyrkhæfskostnaðartelst:

a) allurkostnaður sem til fellur áður en réttindin fást fyrst í einhverri lögsögu,meðal annars
kostnaðurafþvíaðundirbúa,leggjaframogframfylgjaumsóknaukkostnaðarafendurnýjun
umsóknaráðurenréttindinhafaveriðveitt,

b) þýðingakostnaðurogannarkostnaður sem fellur til í tengslumvið skráningueðagildingu
réttindannaíöðrumlögsagnarumdæmum,

c) kostnaðursemfylgirþvíaðverja réttindinmeðanþaueru tilopinberrarskoðunaroggegn
hugsanlegumandmælum,jafnvelþóttslíkurkostnaðurfallitileftiraðréttindineruveitt.

5.4 Aðstoð við ung sprotafyrir tæki

Aðstoðviðungsprotafyrirtæki telst samrýmanleg framkvæmdEES-samningsinsmeðvísan til
stafliðarc)í3.mgr.61.gr.samningsinsefeftirtöldumskilyrðumerfullnægt(36):

a) Aðstoðarþegierlítiðfyrirtækisemhefurstarfaðskemurenísexárumþaðleytisemaðstoðin
erveitt.

b) Aðstoðarþegiersprotafyrirtæki,enþaðmerkir:

(36) Hérergerðurfyrirvariumbeitinguákvæðannaíkafla25B,Landsbundinbyggðaaðstoð2007–2013,semsamsvararleiðbeiningum
Evrópubandalagsinsumlandsbundnabyggðaaðstoðárin2007–2013(Stjtíð.ESBC54,4.3.2006,bls.13).
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i) aðEFTA-ríkiðgetursýnt,meðvísantilmatsávegumóháðssérfræðingssemeinkumskal
byggtáviðskiptaáætlun,aðaðstoðarþegimuniífyrirsjáanlegriframtíðþróavörur,þjón-
ustueðaframleiðsluferlasemfelaísértæknilegtnýnæmieðaveigamiklarendurbæturí
samanburðiviðþaðsemalmenntgeristísömuatvinnugreináEvrópskaefnahagssvæðinu
oghafaíförmeðsértæknilegaeðarekstrarlegaáhættu,eða

ii) aðkostnaðuraðstoðarþegavið rannsóknirogþróunarstarfhafinumiðaðminnstakosti
15%afheildarrekstrarútgjöldumhansaðminnstakostieittárafnæstuþremuráðuren
aðstoðinvarveitteða,þegarumræðirnýtt fyrirtækiánnokkurrar fjármálalegrarsögu,
samkvæmtvottorðióháðsendurskoðanda.

c) Aðstoðinerekkimeiriensemnemur1milljónevra.Aðstoðinmáekkiverameiriensem
nemur 1,25 milljónum evra á svæðum sem geta notið undanþágu samkvæmt staflið c) í
3.mgr.61.gr.EES-samningsins.

Aðeinsmáveitaaðstoðarþegaaðstoðeinusinniáþvítímabilisemhannfullnægirskilyrðumfyrir
þvíaðteljastungtsprotafyrirtæki.Viðslíkaaðstoðgeturbæstönnuraðstoðsamkvæmtákvæðum
þessakafla,aðstoðtilrannsókna,þróunarstarfsognýsköpunarsemnýturundanþágusamkvæmt
ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 364/2004, sem var felld inn í EES-samninginn sem liður 1f í
XV.viðauka,eðareglugerðsemkannaðkomaístaðhennar,ogaðstoðsemEftirlitsstofnunEFTA
samþykkirísamræmiviðleiðbeiningarnarumáhættufjármögnun.

Enga ríkisaðstoð má veita aðstoðarþega, aðra en aðstoð til rannsókna, þróunarstarfs og
nýsköpunarogaðstoðvegnaáhættufjármögnunar, fyrrenþrjúárer liðin fráþvíaðhann fékk
aðstoðsemungtsprotafyrirtæki.

5.5 Aðstoð til verkferils- og skipu lagstengdrar nýsköpunar á sviði þjón ustustarf semi

Nýsköpun á sviði þjónustustarfsemi kann stundum að falla utan þeirra flokka rannsókna sem
tilgreindir eru í undirkafla 5.1; hún er yfirleitt minna kerfisbundin og oft má rekja hana til
samskiptaviðviðskiptamenn,eftirspurnarámarkaði,upptökurekstrar-ogskipulagstengdrakerfa
ogvenjasemmótasthafaíöðrumogmeiranýskapandigreinum,eðaannarrasvipaðraþátta.

Ríkisaðstoðtilverkferils-ogskipulagstengdrarnýsköpunarásviðiþjónustustarfsemitelstsam-
rýmanlegframkvæmdEES-samningsinsmeðvísantilstafliðarc) í3.mgr.61.gr.samningsins
áþannháttaðhæstaleyfilegaaðstoðarhlutfaller15%fyrirstórfyrirtæki,25%fyrirmeðalstór
fyrirtækiog35%fyrirlítilfyrirtæki.Stórfyrirtækieigaþvíaðeinsréttáslíkriaðstoðaðþaueigi
samstarfviðlítileðameðalstórfyrirtækiítengslumviðstarfseminasemerstyrktogverðahin
síðarnefnduþáaðberaaðminnstakosti30%afheildarfjárhæðstyrkhæfskostnaðar.

 Ríkisaðstoðmáekkiveitavegnavenjubundinnaeðareglulegrabreytingasemgerðareruávörum,
framleiðslutækjum, framleiðsluferlum, þjónustu sem þegar er í boði og annarri yfirstandandi
starfsemi,jafnvelþóttslíkarbreytingarkunniaðfelaísérendurbætur.

 Fullnægjabereftirtöldumskilyrðum:

a) Skipulagstengdnýsköpunverðurjafnanaðfelastíþvíupplýsinga-ogfjarskiptatæknisénýtt
tilaðbreytaskipulaginu.

b) Gera ber grein fyrir nýsköpuninni sem verkefni sem stýrt er af nafngreindum og hæfum
verkefnisstjóraogtilgreinaverkefniskostnað.

c) Verkefnið,semerstyrkt,verðuraðstefnaaðniðurstöðusemfelstíþvíaðþróastaðal,rekstrar-
líkan,aðferðafræðieðaframleiðsluhugmyndsemunnteraðyfirfæraákerfisbundinnháttog
hugsanlegteraðfáfyrirvottuneðaeinkaleyfi.

d) Framleiðsluferillinn eða skipulagstengda nýsköpunin verður að fela í sér nýnæmi eða
veigamiklar endurbætur í samanburði við það sem almennt gerist í sömu atvinnugrein á
Evrópskaefnahagssvæðinu.TilþessaðsýnaframánýnæmigetaEFTA-ríkintilaðmynda
byggtánákvæmrilýsinguánýjunginniásamtsamanburðiviðþaðsemalmenntgeristísömu
atvinnugreineðaskipulagsaðferðirsemnotaðareruíöðrumfyrirtækjumígreininni.
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e) Verkefni,semunniðerásviðiaðferðar-eðaskipulagstengdrarnýsköpunar,verðuraðfelaí
sérgreinilegaáhættu.TilþessaðsýnaframááhættunageturEFTA-ríkiðtilaðmyndavísað
tilþesshvaðverkefniðmunikostaísamanburðiviðveltufyrirtækisins,hversulangantíma
muni taka að þróa nýjan framleiðsluferil, hvaða ávinnings er að vænta af nýsköpuninni í
samanburðiviðkostnaðviðverkefnið,hvaðalíkureruáaðverkefniðverðiárangurslaust.

 Styrkhæfur kostnaður er hinn sami og í tengslum við rannsókna- og þróunarverkefni (sbr.
undirkafla5.1).Þegarumræðirskipulagstengdanýsköpuntelstþóaðeinskostnaðurviðtölvu-og
fjarskiptabúnaðtilkostnaðarviðtækiogbúnað.

5.6 Aðstoð til kaupa á ráðgjafarþjón ustu og stoðþjón ustu á sviði nýsköpunar

 Ríkisaðstoðtilkaupaáráðgjafarþjónustuogstoðþjónustuásviðinýsköpunartelstsamrýmanleg
framkvæmdEES-samningsinsmeðvísan til stafliðarc) í3.mgr.61.gr. samningsinseföllum
eftirtöldumskilyrðumerfullnægt:

1) Aðstoðarþegierlítiðeðameðalstórtfyrirtæki.

2) AðstoðinerekkimeiriensemnemurEUR200000tilhversviðtakandaáhverjuþriggjaára
tímabili(37).

3) Seljandiþjónustunnarhefur fengið landsvottuneðaEvrópuvottunEf seljandiþjónustunnar
hefurekkifengiðlandsvottuneðaEvrópuvottunmáaðstoðinekkitakatilhærrahlutfallsen
75%afstyrkhæfumkostnaði.

4) Aðstoðarþeginnverðuraðnýtaaðstoðina tilkaupaáþjónustuámarkaðsverði (eðaáverði
sem samsvarar öllum kostnaði við hana að viðbættum hæfilegum hagnaði, þegar seljandi
þjónustunnarrekurstarfsemisínaekkiíhagnaðarskyni).

Eftirtalinnkostnaðurerstyrkhæfur:

– Ítengslumviðráðgjafarþjónustuásviðinýsköpunarkostnaðurviðeftirtalið:rekstrarráðgjöf,
tækniaðstoð,þjónustuásviðimiðlunartækniþekkingar,fræðslustarf,ráðgjöfaðþvíervarðar
kaup, verndun og viðskipti á sviði hugverkaréttinda og í tengslum við sérleyfissamninga,
ráðgjöfumnotkunstaðla.

– Ítengslumviðstoðþjónustuásviðinýsköpunarkostnaðurviðeftirtalið:skrifstofurými,gagna-
banka, söfn tæknihandbóka, markaðsrannsóknir, notkun rannsóknastofa, gæðamerkingar,
prófunogvottun.

Efseljandiþjónustunnarrekurstarfsemisínaekkiíhagnaðarskynierheimiltaðveitaaðstoðina
með afslætti af verði og er hún þá fólgin í mismuninum á greiddu verði og markaðsverði
(eðaverði semsamsvararöllumkostnaðiviðþjónustunaaðviðbættumhæfilegumhagnaði). Í
slíkumtilvikumskuluEFTA-ríkinkomaáfótkerfitilþessaðtryggjagagnsæiaðþvíervarðar
heildarkostnað við veitta ráðgjafar- og stoðþjónustu á sviði nýsköpunar, svo og verðið sem
viðtakandiaðstoðarinnargreiðir,þannigaðunntséaðkomaviðmælinguogvöktunáaðstoðinni.

5.7 Aðstoð til að gera kleift að fá sérfræðimennta ð starfsfólk að láni

Ríkisaðstoðtilaðgeralitlueðameðalstórufyrirtækikleiftaðfásérfræðimenntaðstarfsfólkað
láni frá rannsóknamiðstöð eða stórfyrirtæki telst samrýmanleg framkvæmd EES-samningsins
meðvísantilstafliðarc)í3.mgr.61.gr.samningsinseföllumeftirtöldumskilyrðumerfullnægt:

Útsendirstarfsmennmegaekkikomaístaðannarsstarfsfólks,heldurverðuraðráðaþáínýstörfí
fyrirtækinusemnýturaðstoðarinnarogþeirverðaaðhafastarfaðumtveggjaáraskeiðaðminnsta
kostiírannsóknamiðstöðinnieðastórfyrirtækinusemsendirþáút.Útsendustarfsmennirnirverða
aðsinnarannsóknum,þróunarstarfieðanýsköpuníþvílitlaeðameðalstórafyrirtækisemnýtur
aðstoðarinnar.

Undirstyrkhæfankostnaðfellurallurkostnaðurviðaðfáaðlánioghafaívinnusérfræðimenntað
starfsfólk,aðmeðtöldumgreiðslumtilráðningarstofu,aukstaðaruppbótarsemgreidderútsendu


(37) Meðfyrirvaraumaðhugsanlegteraðeinnigverðiveittminniháttaraðstoðvegnaannarsstyrkhæfskostnaðar.
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starfsmönnunum.Aðstoðarhlutfalliðmá ekki vera hærra en 50% af styrkhæfum kostnaði um
lengstþriggjaáraskeiðíhverjufyrirtækiogáhvernstarfsmannsemfenginneraðláni.

Ekki er heimilt samkvæmt þessu ákvæði að láta aðstoðina taka til ráðgjafarkostnaðar (þ.e.
greiðslna fyrir þjónustu sérfræðings sem er ekki ráðinn til fyrirtækisins) sem slíks, en slíkur
kostnaðurfellurundirreglurumaðstoðviðlítilogmeðalstórfyrirtæki(38).

5.8 Aðstoð við nýsköpunarklasa

Fjár	fest	ingaraðstoðtilaðstofna,stækkaogeflanýsköpunarklasamáeingönguveitalögaðilanum
sem stendur að rekstri nýsköpunarklasans. Sá lögaðili verður að hafa umsjónmeð þátttöku í
klasanum og afnotum af húsakynnum, aðstöðu og starfsemi klasans. Afnot af húsakynnum,
aðstöðuogstarfsemiklasansverðaaðveraóheftoggjald,semtekiðerfyrirnotkunaðstöðunnar
ogþátttökuístarfsemiklasans,verðuraðveraísamræmiviðútlagðankostnað.

Aðstoðafþessutagimáveitavegnaaðstöðuafeftirfaranditagi:

– aðstöðuífræðslu-ogrannsóknamiðstöð,

– rannsóknaaðstöðutilfrjálsraafnota:rannsóknastofu,prófunaraðstöðu,

– grunnvirkjafyrirbreiðbandsnet.

Aðstoðarhlutfalliðmáekkiverahærraen15%.

Þegar aðstoðin rennur til lítils eðameðalstórs fyrirtækis skal hækkahámörkinumsemnemur
20 prósentustigumvegna aðstoðar við smáfyrirtæki og 10 prósentustigumvegna aðstoðar við
meðalstórtfyrirtæki.

Styrkhæfurkostnaðurerkostnaðurviðfjárfestinguílóðum,húsnæði,vélumogbúnaði.

Rekstrar	aðstoð	 til	 að	 efla	 starf	semi	 klasa má eingöngu veita lögaðilanum sem stendur að
rekstrinýsköpunarklasans.Slíkaðstoðmáaðeinsveitatímabundiðogfylgtskalþeirriregluað
húnséafnuminþegarframísækir,þannigaðfyrirhendiséhvatningtilaðlátaverðendurspegla
kostnaðhæfilegafljótt.

Aðstoðafþessutagimáveitaumalltaðfimmáraskeiðaðþvítilskilduaðhúnfaristigminnkandi.
Aðstoðarhlutfalliðmávera100%áfyrstaárienverðuraðlækkajafntogþéttogverakomiðniður
ínúllílokfimmtaársins.Séaðstoðinekkilátinfarastigminnkandiverðurhúnaðtakmarkastvið
fimmárogaðstoðarhlutfalliðmáekkiverahærraensemnemur50%afstyrkhæfumkostnaði.
Þegar sérstaklega stendur á má að fengnum sannfærandi upplýsingum frá EFTA-ríkinu, sem
tilkynniraðstoðina,veitaaðstoðtilaðeflastarfsemiklasaumlengraskeið,þóekkilengurení
tíuár.

 Til styrkhæfs kostnaðar telst starfsmannakostnaður og umsýslukostnaður sem tengist beint
eftirtalinnistarfsemi:

– kynninguáklasanumíþvískyniaðfánýfyrirtækitilþátttöku,

– rekstriaðstöðumeðfrjálsumaðgangiávegumklasans,

– skipulagningufræðsluáætlana,vinnufundaográðstefnaíþvískyniaðeflaþekkingarmiðlun
ogtengslamyndunmilliþeirrasemeigaaðildaðklasanum.

ÞegarEFTA-ríkiðtilkynnirumfjárfestingaraðstoðeðaaðstoðtilaðeflastarfsemiklasaverður
þaðaðleggjaframgreininguátæknilegrisérhæfingunýsköpunarklasans,uppbyggingarkostumá
svæðinu,rannsóknargetusemerfyrirhendi,öðrumklösumsemerustarfandiálandsvæðinusem
EES-samningurinntekurtilogsinnasvipuðuhlutverki,oghugsanlegtumfangsöluámarkaðií
tengslumviðstarfsemiklasans.

(38) Semstendurliður1fíXV.viðaukaviðEES-samninginn.
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Tilvik,þarsemEFTA-ríkinfjármagnanýsköpunaraðstöðusemboðinverðurtilfrjálsraafnotaá
vegumrannsóknamiðstöðvasemrekastarfsemisínaekkiíhagnaðarskyni,skulumetinsamkvæmt
ákvæðumundirkafla3.1.

6.	 Hefur	aðstoðin	hvatningaráhrif	og	er	hún	nauð	syn	leg	?

Ríkisaðstoð verður að hafa hvatningaráhrif, þ.e. hún verður að leiða til þess að viðtakandinn
breyti hegðun sinni á þann hátt að hann auki framlög til rannsókna, þróunar eða nýsköpunar.
Aðstoðináaðleiðatilaukningaraðþvíervarðarumfang,fjölbreytileika,fjárveitingueðahraða
rannsókna-,þróunar-ognýsköpunarstarfsins.

EftirlitsstofnunEFTAlítursvoáaðaðstoðinni fylgienginhvatningaráhrif íþeimtilvikumþar
semrannsókna-,þróunar-eðanýsköpunarstarfsemin (39)varhafináðurenviðtakandi sóttium
aðstoðtilstjórnvaldaílandinu.

Efvinnaviðrannsókna-,þróunar-eðanýsköpunarverkefnið,semerstyrkt,erekkihafináðuren
umsóknerlögðframlíturEftirlitsstofnunEFTAsvoáaðhvatningaráhrifteljistverafyrirhendi
sjálfkrafaaðþvíervarðareftirtaldaraðstoðarráðstafanir:

– Aðstoðtileinstakraverkefnaoghagkvæmnikannanaþarsemaðstoðarþegierlítiðeðameðal-
stórtfyrirtækioggreiðslavegnaeinstaksverkefnishjáhverjufyrirtækierlægriensemnemur
7,5milljónumEUR

– Aðstoð við lítil ogmeðalstór fyrirtæki vegna kostnaðar sem tengist hugverkarétti á sviði
iðnaðar

– Aðstoðviðungsprotafyrirtæki

– Aðstoðtilkaupaáráðgjafarþjónustuogstoðþjónustuásviðinýsköpunar

– Aðstoðtilaðgerakleiftaðfásérfræðimenntaðstarfsfólkaðláni

Aðþvíervarðarallaraðrar ráðstafanir (40)munEftirlitsstofnunEFTAkrefjastþessaðEFTA-
ríkin,semtilkynnaaðstoð,rökstyðjiaðhvatningaráhrifmunikomifram.

Tilþessaðgangamegiúrskuggaumaðhinfyrirhugaðaaðstoðhvetjiaðstoðarþeganntilaðbreyta
hegðunsinniþannigaðhannaukiframlögtilrannsókna,þróunareðanýsköpunar.skuluEFTA-
ríkinleggjaframfyrirframmatááhrifumaukinnarrannsókna-,þróunar-ognýsköpunarstarfsemi
með	tilliti	til	hverrar	einstakrar	ráð	stöfunar	sem	Eftir	lits	stofn	un	EFTA	hefur	til	athugunar
á grundvelli samanburðar á niðurstöðu eftir því hvort aðstoð er veitt eða ekki.Notastmávið
eftirtalinviðmið,aukannarramagnbundinnaog/eðaeigindlegraatriðasemnefndhafaveriðaf
hálfuEFTA-ríkisinssemsenditilkynninguna:

– Aukin stærð verkefnis: aukinnheildarkostnaðurviðverkefnið(ánþessaðviðtakandiaðstoð-
arinnardragiúrútgöldumfráþvísemveriðhefðiefaðstoðhefðiekkiveriðveitt);fjölguní
hópiþeirrasemsinnarannsóknum,þróunarstarfiognýsköpun.

– Aukið umfang verkefnis: Fjölgunáætlaðrastarfsáfangaítengslumviðverkefnið;markiðsett
hærraáþannháttaðmeirilíkurséuávísindalegumeðatæknilegumstraumhvörfumeðaað
meirihættaeráaðverkefniðskililitlumárangri(einkummeðtillititilþessaðmeiriáhætta
sétekinmeðrannsóknaverkefninu,aðframkvæmdatímiverkefnisinssélangurogaðóvissa
ríkiumniðurstöðurnar).

– Aukinn hraði: Ljúkamáverkefninuástyttritímaenveriðhefðiefenginaðstoðhefðikomið
til.

– Aukin heildarútgjöld til rann sókna, þróunarstarfs og nýsköpunar: aukin heildarútgjöld
aðstoðarþegatilrannsókna,þróunarstarfsognýsköpunar;auknarfjárveitingartilverkefnisins
(án samsvarandi lækkunar á fjárveitingum til annarra verkefna); aukin útgjöld viðtakanda
aðstoðarinnartilrannsókna,þróunarstarfsognýsköpunarsemhlutfallafheildarveltu.

(39) Þóaðaðstoðaráforminvarðiaðstoðtilrannsókna-,þróunar-eðanýsköpunarverkefnisútilokarþaðekkiaðhugsanleguraðstoðarþegi
hafiþegargerthagkvæmniathuganirsembeiðninumríkisaðstoðtekurekkitil.

(40) Þ.e.verkefnisaðstoðsemrennurtilstórfyrirtækja,svoogtil lítillaogmeðalstórrafyrirtækjaþegaraðstoðargreiðslanerhærrien
7,5milljónirevra,aðstoðtilverkferils-ogskipulagstengdrarnýsköpunarásviðiþjónustustarfsemiogaðstoðviðnýsköpunarklasa.
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Efunnteraðsýnaframáverulegáhrifáað minnsta kosti einnþessaraþátta,aðteknutillititil
venjulegrarhegðunarfyrirtækisíviðkomandigrein,munEftirlitsstofnunEFTAaðjafnaðidraga
þáályktunaðáformuðaðstoðhafihvatningaráhrif.

EfEftirlitsstofnunEFTAákveðuraðframskulifaraítarlegt	matátiltekinniráðstöfunerhugsan-
legtaðofangreindirþættirteljistekkifullnægjandivísbendingumaðhvatningaráhrifmunikoma
fram,oggeturþáhugsastaðstofnuninþurfifrekarigögn.

Viðmat	á	aðstoð	ar	áætlunskalskilyrðum,semsetterufyrirþvíaðhvatningaráhrifteljistvera
fyrirhendi,teljastfullnægtefEFTA-ríkiðhefurskuldbundiðsigtilaðveitaekkiséraðstoðsam-
kvæmthinnisamþykktuaðstoðaráætlunfyrrensannreynthefurveriðaðhvatningaráhrifséufyrir
hendi og til að leggja fram árlega skýrslu um framkvæmd aðstoðaráætlunarinnar. EFTA-ríkið
verðuraðsýnaíárleguskýrslunnihvernigstaðiðhefurveriðaðmatiáhvatningaráhrifum,áður
enaðstoðvarveitt,meðvísantilofangreindramagnbundinnaogeigindlegraþátta.

7	 Sam	rýmist	aðstoð,	sem	tekin	er	til	ítarlegs	mats,	gildandi	reglum?

EftirlitsstofnunEFTAlítursvoáaðeflingrannsókna,þróunarstarfsognýsköpunarálandsvæðinu,
semEES-samningurinntekurtil,séíþágualmannahagsmunaþareðþesseraðvæntaaðhúngeti
stuðlað verulega að hagvexti, aukinni hagsæld og sjálfbærri þróun. Í þessu tilliti bendirEftir-
litsstofnunEFTAáaðríkisaðstoðgegnirjákvæðuhlutverkiþegarhúnermarkvissoghefurrétt
hvatningaráhrifáfyrirtækitilaðaukarannsóknir,þróunarstarfognýsköpun.Ríkisaðstoðgeturþó
einnigleitttilumtalsverðrarsamkeppnisröskunarogernauðsynlegtaðtakamiðafþví.

7.1 Ráð stafanir sem teknar eru til ítarlegs mats

Neðangreindar ráðstafanir fela í sér aukna hættu á samkeppnisröskun og verða því teknar til
ítarlegramatshjáEftirlitsstofnunEFTA.

Ráð stafanir sem falla undir reglu gerð um hópundan þágu

– ÍöllummálumsemerutilkynntEftirlitsstofnunEFTAísamræmiviðskyldu	til	að	tilkynna	
hverja	aðstoð	ar	ráð	stöfun	sérstaklegasamkvæmtákvæðumhópundanþágureglugerðarinnar

Ráð stafanir sem falla undir ákvæði þessa kafla

Þegaraðstoðarfjárhæðinerhærrienhérergreint:

– Þegarumræðirverkefnastyrki(41)ogtækni	legar	hagkvæmniathuganir:

– EUR20milljóniríhverjufyrirtæki,áhvertverkefni/hagkvæmniathugun,efverkefniðvarðar
fyrstogfremstgrunnrannsóknir(42),

– EUR10milljóniríhverjufyrirtæki,áhvertverkefni/hagkvæmniathugun,efverkefniðvarðar
fyrstogfremstiðnrannsóknir(43),

– EUR 7,5milljónir í hverju fyrirtæki, á hvert verkefni/hagkvæmniathugun, í öllum öðrum
tilvikum.

– Þegar um ræðir feril-	 eða	 skipu	lagstengda	 nýsköpun á sviði þjónustustarfsemi:
EUR5milljóniráhvertverkefniíhverjufyrirtæki.

– Þegarumræðirnýsköpunarklasa:EUR5milljónir(áhvernklasa).

Markmiðítarlegsmatsafþessutagieraðtryggjaaðháaraðstoðarfjárhæðir,semrennatilrann-
sókna,þróunarstarfsognýsköpunar,raskiekkisamkeppnisvomjögaðstríðigegnalmannahags-
munum,heldurþjónieinmittþeimhagsmunum.Þettageristþegarávinningurafríkisaðstoð,sem
erfólginníauknurannsókna-,þróunar-ognýsköpunarstarfi,vegurþyngraenskaðiásamkeppni
ogviðskiptum.

(41) AðþvíerverðarEUREKA-verkefnierhámarkiðhelmingihærra.
(42) Verkefni telstvarðagrunnrannsóknir„fyrstogfremst“efmeiraenhelmingurstyrkhæfskostnaðarviðverkefniðfellurtilvegna

starfsemisemtelsttilgrunnrannsókna.
(43) Verkefni telst varða iðnrannsóknir „fyrst og fremst“ efmeira en helmingur styrkhæfs kostnaðar við verkefnið fellur til vegna

starfsemisemtelsttiliðnrannsóknaeðagrunnrannsókna.
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Ítarlegtmaterframkvæmtsemhlutfallslegtmat,þ.e.þvíerhagaðeftirþvíhversulíklegterað
röskunhljótistafíviðkomandimáli.Ísamræmiviðmerkirsústaðreyndaðítarlegtmatfarifram
ekki nauðsynlega að hefja þurfi formlega rannsókn, þótt hennar kunni að vera þörf að því er
sumarráðstafanirvarðar.

AðþvítilskilduaðEFTA-ríkintryggifulltsamstarfogleggitímanlegaframfullnægjandiupp-
lýsingarmunEftirlitsstofnunEFTAleitastviðaffremstamegniaðljúkarannsókninnitímanlega.

7.2 Aðferðir sem notaðar eru við ítarlegt mat: viðmið er lúta að rann sóknum, þróunarstarfi og 
nýsköpun og notuð eru við efnahagslegt mat á til teknum einstökum málum

Hér fer á eftir leiðarvísir Eftirlitsstofnunar EFTA um það hvaða upplýsingar hún getur þurft
á að halda og þær aðferðir sem húnmun beita í tengslum við ráðstafanir sem teknar eru til
ítarlegsmats.Leiðarvísinumerætlaðaðgeraákvarðanirstofnunarinnarogröksemdirfyrirþeim
gagnsæjarogfyrirsjáanlegaroggeraþannigauðveldaraaðsjágerðirstofnunarinnarfyrirogauka
réttarvissu.

Ítarlegtmatverðurbyggtáeftirtöldumjákvæðumogneikvæðumatriðumsemkomatilviðbótar
viðmiðunumsemlýsterí5.undirkafla.Hvortþessiatriðieigavið,oghversumikiðvægiþeim
ergefið,getur í sumum tilvikumráðist afþvíhvaðaaðstoðarformernotaðoghvertmarkmið
aðstoðarinnarer.EftirlitsstofnunEFTAmun takastáhendurmat í réttuhlutfalliviðhættunaá
samkeppnisröskun.Þettamerkiraðumfangmatsinsfereftireðliviðkomandimáls.Þannigeru
minni líkuráaðmjög ítarleg skoðun fari framá ríkisaðstoðsemveitt ervegnastarfsemi sem
liggurfjarrimarkaði.

EFTA-ríkjunumerbentáaðleggjaframupplýsingarumhvertþaðatriðisemþauteljaaðgætinýst
viðmatámálinu.EFTA-ríkjunumereinkumbentáaðstyðjastmáviðmatáeldriáætlununumeða
ráðstöfunumásviðiríkisaðstoðar,matyfirvaldsinssemveitirheimildfyriraðstoðinniááhrifum
hennar,áhættumat,fjárhagsskýrslur,innriviðskiptaáætlanirsemsérhvertfyrirtækiættiaðkoma
séruppítengslumviðmikilvægverkefni,sérfræðiálitogaðrarathuganirsemvarðarannsóknir,
þróunarstarfognýsköpun.

7.3 Positive effects of the aid

Sústaðreyndaðaðstoðinstuðlaraðþvíaðfyrirtækiálandsvæðinu,semEES-samningurinntekur
til,vinniað rannsóknum,þróunognýsköpunsemellahefðiekki farið framerhelsta jákvæða
atriðiðsemlítabertilviðmatáþvíhvortaðstoðinsamrýmistgildandireglum.

ÍþessutillitimunEftirlitsstofnunEFTAeinkumhafahliðsjónafeftirtöldumatriðum:

– hversumikilhreinaukningverðurárannsóknum,þróunarstarfiognýsköpunhjáfyrirtækinu,

– aðhvaðaleytiráðstöfuninstuðlaraðbetraástandiíviðkomandiatvinnugreiníheildaðþvíer
varðarframlögtilrannsókna,þróunarstarfsognýsköpunar,

– aðhvaðaleytiráðstöfuninstuðlaraðbættristöðuásvæðinusemEES-samningurinntekurtil
aðþvíervarðarrannsóknir,þróunarstarfognýsköpuníalþjóðasamhengi.

7.3.1 Er markaðsbrestur fyrir hendi?

Einsogbenteráí1.undirkaflageturreynstnauðsynlegtaðveitaríkisaðstoðíþvískyniaðauka
framlögatvinnulífsinstilrannsókna,þróunarstarfsognýsköpunar,enþóaðeinsaðþvímarkisem
æskilegstaðanæstekkifyrirtilstuðlanmarkaðarinssjálfs.Fyrirligguraðvissirmarkaðsbrestir
haldaafturafheildarfjárfestinguírannsóknum,þróunarstarfiognýsköpunásvæðinusemEES-
samningurinntekurtil.Hinsvegarsnertaþessirmarkaðsbrestirekkiöllfyrirtækiogallaratvinnu-
greinarjafnt.Þegarkemuraðráðstöfunum,semteknarerutilítarlegsmats,berEFTA-ríkinuað
leggjaframfullnægjandiupplýsingarsemsýnahvortaðstoðinbeinistaðalmennummarkaðsbresti
ásviðirannsókna,þróunarstarfsognýsköpunarásvæðinusemEES-samningurinntekurtil,eða
sértækummarkaðsbresti.
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EftirþvíhverhinntilteknisértækimarkaðsbresturermunEftirlitsstofnunEFTAhafaeftirtalin
atriðitilhliðsjónar:

– Þekkingarsmit:Hvaðgerterráðfyrirmikilliupplýsingamiðlun;hversusértækhinnýfengna
þekkinger;hvaðatökeruáaðverndahugverkaréttindi

– Ófullnægjandi	og	ójafn	aðgangur	að	upp	lýs	ingum:hversumikiláhættaertekinoghversu
flókinrannsóknavinnaner;þörfináytrifjármögnun;hvaðatökaðstoðarþegihefuráaðafla
sérytrifjármögnunar

– Sam	hæf	ingarbrestir: fjöldi samstarfsfyrirtækja; umfang samstarfsins; ólíkir hagsmunir
samstarfsaðila;tormerkiágerðsamninga;vandamálþriðjuaðilaítengslumviðsamhæfingu
samstarfs

Þegarumræðirríkisaðstoð,semveittervegnaverkefnaeðastarfsemiásviðirannsókna,þróunar
og nýsköpunar á aðstoðarsvæðum,mun Eftirlitsstofnun EFTA taka tillit til eftirtalinna atriða:
i)óhagræðissemstafaraffjarlægðfrámörkuðumogöðrumsérstökumstaðháttum,ii)sértækra
hagskýrsluupplýsinga fyrir svæðið, félagslegra og/eða sögulegra ástæðna fyrir lítilli starfsemi
á sviði rannsókna, þróunar og nýsköpunar í samanburði við viðeigandimeðaltöl og/eða stöðu
málaílandinuíheildog/eðaáEvrópskaefnahagssvæðinu,eftirþvísemviðá,ogiii)hverskyns
annarrahagvísasemskiptamáliogbendatilvaxandimarkaðsbrests.

7.3.2 Viðeigandi stjórntæki?

Unnteraðheimilaríkisaðstoðtilrannsókna,þróunarstarfsognýsköpunarágrundvellistafliðar
c)í3.mgr.61.gr.EES-samningsinsþegarslíkaðstoðernauðsynlegtilþessaðvinnaaðmark-
miðiásviðialmannahagsmuna,ogþásemundantekningufráalmennubanniviðríkisaðstoð.Það
ermikilvægurþátturíjafnvægismatinuhvortogaðhversumikluleytiríkisaðstoðtilrannsókna,
þróunarstarfsognýsköpunargeturtalistviðeigandistjórntækitilaðýtaundirstarfsemiáþessu
sviði,aðteknutillititilþessaðhugsanlegteraðnásamaárangrimeðöðrumstjórntækjumsem
hafaekkijafnmikilsamkeppnisraskandiáhrif.

ÍmatisínuáþvíhvortráðstöfunsamrýmistgildandireglummunEftirlitsstofnunEFTAeinkum
líta tilmatssemEFTA-ríkiðkannaðhafalátiðgeraááhrifumhinnarfyrirhuguðuráðstöfunar.
Ráðstafanir teljast viðeigandi stjórntæki ef EFTA-ríkið hefur hugað að öðrum hugsanlegum
stjórntækjumog gertEftirlitsstofnunEFTA rökstudda grein fyrir kostumþess að nota sértækt
stjórntækiáborðviðríkisaðstoð.

7.3.3 Hvatningaráhrif og nauðsyn aðstoð ar 

Mikilvægasti þáttur greiningar á ríkisaðstoð til rannsókna, þróunarstarfs og nýsköpunar er
hvort aðstoðarráðstöfuninhefur hvatningaráhrif.Greining áhvatningaráhrifum jafn	gildirmati
áþvíhvortfyrirhuguðaðstoðmunihvetjafyrirtækintilaðstundarannsóknir,þróunarstarfsog
nýsköpunsemþauhefðuekkistundaðaðöðrumkosti.

Í6.undirkaflaer fjallaðumýmsaþætti semEFTA-ríkingetanotaðsemrökstuðning fyrirþví
aðhvatningaráhrifséufyrirhendi.ÞegarráðstöfunertekintilítarlegsmatsmunEftirlitsstofnun
EFTAþókrefjastþessaðhvatningaráhrifaðstoðarinnarséurökstuddánákvæmarahátttilþess
aðforðastmegióþarfasamkeppnisröskun.

EftirtalinatriðiverðahöfðtilhliðsjónarímatiEftirlitsstofnunarEFTA,aukþáttannasemgetið
erí6.undirkafla:

– Eðli	 breyt	ingarinnar	 sem	 stefnt	 er	 að:	 Gera ber skýra grein fyrir eðli hegðunarbreyt-
ingarinnar sem stefnt er aðmeð ríkisaðstoð í hinu tilkynntamáli (nýju verkefni hleypt af
stokkunum,stærð,umfangeðahraðiverkefnissemstyrkter).

– Staðleysugrein	ing:Hegðunarbreytingunaverðuraðstaðfestameðstaðleysugreiningu:Hvert
yrðiumfangstarfseminnar, semstefnterað,meðaðstoðannarsvegarogánaðstoðarhins
vegar?Munurinnáþessutvennutelstveraáhrifaðstoðarráðstöfunarinnarogþanniglýsingá
hvatningaráhrifunum.
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– Arðsemi:	Ef þannig stendur á að verkefni væri ekki arðbært, sem slíkt, fyrir einkafyrir-
tæki, en hefði hins vegar í för með sér verulegan ávinning fyrir samfélagið, eru meiri
líkuráaðaðstoðinhafihvatningaráhrif.Tilþessaðmetaheildararðsemiverkefnisins (eða
arðsemisleysi)mánotastviðmatsaðferðirsemföstvenjaeraðnotaíatvinnugreininnisem
umræðir(44).

– Fjár	fest	ingarfjárhæðir	og	tímasetning	sjóðstreymis:Mikilfjárfestingíupphafi,lítiðráð-
stafanlegtsjóðstreymiogþaðaðverulegurhlutisjóðstreymisverðurtilíafarfjarlægriframtíð
erualltþættirsemverðataldirverkefninutilteknaviðmatáhvatningaráhrifum.

– Áhættustig	rann	sókna	verk	efnisins:Viðmatááhættuverðureinkumtekiðmiðafeftirtöldum
þáttum,tilaðmyndameðhliðsjónafhagkvæmnikönnunum,áhættumatiogsérfræðiálitum:
hvortfjárfestingineróafturkræf,hversulíklegteraðhalliverðiárekstriverkefnisins,hættan
áaðárangurafverkefninuverðiminnienvænster,hættanáaðverkefniðgrafiundanannarri
starfsemioghættanáaðkostnaðurviðverkefniðgrafiundanverkefninufjárhagslega.Þegar
umræðirríkisaðstoð,semveittervegnaverkefnaeðastarfsemiásviðirannsókna,þróunarog
nýsköpunaráaðstoðarsvæðum,munEftirlitsstofnunEFTAtakatillittilóhagræðissemstafar
af fjarlægð frámörkuðumogöðrumsérstökumstaðháttumogeykuráhættuna sem tengist
rannsóknaverkefninu.

– Símat:Ráðstafanir,semgeraráðfyrirtilraunaverkefnum(ísmáumstíl)eðabyggjastáþvíað
verkefniðerlagtniðureftilteknirvelskilgreindiráfangarnástekkioggerajafnframtráðfyrir
eftirfylgnifyriropnumtjöldum,verðalitnarjákvæðariaugumviðmatáhvatningaráhrifum.

7.3.4 Er aðstoðin hæfileg að umfangi?

Óháðviðmiðunum, semumgetur í 5. undirkafla, ber hlutaðeigandiEFTA-ríki að leggja fram
eftirtaldarviðbótarupplýsingar:

– Opin	valaðferð:Ef fleirieneinnkoma(hugsanlega) tilgreina til að framkvæmaverkefni
ásviði rannsókna,þróunareðanýsköpunar íEFTA-ríkierumeiri líkuráaðskilyrðinuum
aðaðstoðinséhæfilegaðumfangiséfullnægtefverkefninuhefurveriðúthlutaðsamkvæmt
gagnsæjumoghlutlægumreglumogánmismununar.

– Aðstoð	 tak	mörkuð	 við	 nauð	syn	leg	t	 lágmark: EFTA-ríkin verða að gera grein fyrir því
hvernigfjárhæðin,semgefinerupp,erfengintilþessaðtryggjaaðhúntakmarkistviðnauð-
synlegtlágmark.

7.4 Grein ing á sam keppn is röskun og áhrifum á viðskipti

Ríkisaðstoð til rannsókna,þróunarstarfsognýsköpunargeturhaftáhrifásamkeppniá tveimur
mismunandi stigum: i) samkeppni á nýsköpunarstigi, þ.e. samkeppni á sviði rannsókna,
þróunarstarfsognýsköpunarsemásérstaðáðurenmarkaðssetningafurðahefst,ogii)samkeppni
ávörumörkuðumþarsemárangurafrannsókna-,þróunar-ognýsköpunarstarfierhagnýttur.

Í tengslum við mat á neikvæðum áhrifum aðstoðarráðstöfunar mun greining Eftirlitsstofnun-
ar EFTA á samkeppnisröskun einkum snúast um fyrirsjáanleg áhrif aðstoðar til rannsókna,
þróunarstarfsognýsköpunarásamkeppnimillifyrirtækjaáviðkomandivörumörkuðum.Meira
verður hugað að hættunni á óæskilegum áhrifum á samkeppni og viðskipti sem vitað er af í
fyrirsjáanlegriframtíðogmeðumtalsverðrivissu.

Áhrifin á samkeppni á nýsköpunarstigi skipta máli í þessu samhengi að því leyti sem þau
getameð fyrirsjáanlegumhætti stýrtniðurstöðusamkeppnimilli fyrirtækjaávörumörkuðum í
framtíðinni. Ívissum tilvikumeru sjálfarniðurstöður rannsókna,þróunarstarfsognýsköpunar,
í formi hugverkaréttinda til aðmynda, seldar á svonefndum tæknimörkuðum, til dæmismeð
einkaleyfissamningum. Í þeim tilvikum kann Eftirlitsstofnun EFTA einnig að huga að áhrif
aðstoðarinnarásamkeppniátæknimörkuðum.

(44) Hérgeturveriðumað ræðaaðferðir til aðmetahreintnúvirðiverkefnisins (þ.e. samtölunúvirts sjóðstreymis semvænst er af
fjárfestingunni að frádregnum fjárfestingarkostnaði), afkastavexti eða arðsemi fjármagns. Til stuðnings slíku mati mætti nota
fjárhagsskýrsluroginnriviðskiptaáætlanirmeðupplýsingumumáætlaðaeftirspurn,útgjaldaspár,fjárhagsspár(t.d.hreintnúvirði,
afkastavextieðaarðsemifjármagns),skjölsemafhenterufjárfestingarnefndogfjallaumýmsafjárfestingarkostieðaskjölsembirt
erufjármálamörkuðum.
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Áhrifrannsókna,þróunarstarfsognýsköpunarávörumörkuðumeruaðmikluleytioggreiningin
fer því frammeð tilliti til framtíðarþróunar. Ein og sama nýsköpunarstarfsemi tengist iðulega
mörgumframtíðarmörkuðumfyrirvörur.Þegarþannigháttartilverðaskoðuðáhrifríkisaðstoð-
arinnaráviðkomandimarkaðiíheild.

Aðstoðtilrannsókna,þróunarstarfsognýsköpunargeturraskaðsamkeppniávörumörkuðumá
þrjámismunandivegu:

1) Aðstoðtilrannsókna,þróunarstarfsognýsköpunargeturraskaðþeimbreytileguhvötumsem
markaðsaðilarhafatilfjárfestinga(ruðningsáhrif).

2) Aðstoð til rannsókna, þróunarstarfs og nýsköpunar getur orðið til þess að koma upp eða
viðhaldamarkaðsráðandistöðu.

3) Aðstoðtilrannsókna,þróunarstarfsognýsköpunargeturviðhaldiðóhagkvæmrimarkaðsgerð.

 Ríkisaðstoð getur einnig haft neikvæð áhrif á viðskipti ámarkaðnum semEES-samningurinn
tekur til. Einkum er þess að geta að þegar aðstoð til rannsókna, þróunarstarfs og nýsköpunar
leiðirtilþessaðkeppinautumerruttafmarkaðnumgetahelstuafleiðingarslíkraráðstafanaorðið
breytingarávöruflæðiogstaðsetninguatvinnustarfsemi.

7.4.1 Röskun á breytilegum hvötum

 Helsta áhyggjuefni í tengslum við aðstoð, sem fyrirtæki fá til rannsókna, þróunarstarfs og
nýsköpunar, er að hún raski þeim breytilegu hvötum til fjárfestinga sem keppinautar fyrir-
tækjannabúavið.Þegarfyrirtækifæraðstoðeykurþaðyfirleittlíkurnarágóðumárangriásviði
rannsókna,þróunarstarfsognýsköpunarífyrirtækinuogstuðlarþannigaðsterkaristöðuþessá
vörumörkuðumþegarframísækir.Sterkaristaðaafþvítagigeturvaldiðþvíaðkeppinautardragi
úrfyrirhuguðumfjárfestingum(ruðningsáhrif).

EftirlitsstofnunEFTAmunhafaeftirtalinatriðitilhliðsjónarígreininguáaðstoðinni:

– Aðstoðarfjárhæð:Aðstoðarráðstafanir,sembyggjastáverulegaháumstyrkjum,aukalíkurnar
áumtalsverðumruðningsáhrifum.	Tilþessaðáætlahvortaðstoðargreiðslanerverulegahá
verðurtekiðmiðafheildarútgjöldumeinkafyrirtækjatilrannsóknaogþróunarstarfsíviðkom-
andigreinsvoogútgjöldumþeirrasemerustórtækastiráþessusviði.

– Nálægð	 við	markað/tegund	 aðstoð	ar	: Því sterkari sem tenging aðstoðarráðstöfunarinnar
er við rannsókna-, þróunar- og nýsköpunarstarf nálægt markaði þeim mun líklegra er að
ruðningsáhrifverðiumtalsverð.

– Opin	valaðferð:AfstaðaEftirlitsstofnunarEFTAtilstyrkveitingarverðurjákvæðariefhún
ferframsamkvæmtviðmiðumsemeruhlutlægogánmismununar.

– Hindranir	gegn	því	að	hætta	þátttöku:Efverulegarhindranireruívegifyrirþvíaðhætta
þátttökuínýsköpunarferlinueykurþaðlíkurnaráaðkeppinautarhaldifastviðfyrirhugaðar
fjárfestingarsínar(eðaaukiþærjafnvel).Þanniggeturstaðiðáþegarmargarafeldrifjárfest-
ingumkeppinautannaerufastarítilteknumferlirannsókna-,þróunar-ognýsköpunarstarfs.

– Hvatar	 til	 að	 keppa	 um	 væntanlegan	 markað Aðstoð til rannsókna, þróunarstarfs og
nýsköpunargeturleitttilþeirrarstöðuaðkeppinautaraðstoðarþegansfallifráþvíaðkeppa
umvæntanleganmarkaðvegnaþessaðávinningurafaðstoðinni(þegarlitiðertiltæknilegs
eðatímalegsforskots)rýrirmöguleikaþeirraáaðhagnastafþvíaðhefjastarfsemiáhinum
væntanlegamarkaði.

– Aðgreinanlegar	 vörur	 og	 sam	keppn	is	stig: Ef nýsköpun á sviði vöruframleiðslu snýst
fremurumaðþróaaðgreinanlegarvörur(tilaðmyndavörursemunnteraðtengjaákveðnum
vörumerkjum,stöðlum,tæknieðaneytendahópum)dregurþaðúrlíkunumááhrifumákeppi-
nauta.Hiðsamaáviðefmargirvirkirkeppinautareruámarkaðnum.

7.4.2 Uppbygging markaðsítaka

Aðstoðtil rannsókna,þróunarstarfsognýsköpunargeturhaft röskunaráhrifáþannháttaðhún
eflieðaviðhaldimarkaðsítökumávörumörkuðum.Markaðsítökerustyrkurtilaðstýraverðiá
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markaði,framleiðslu,úrvalieðagæðumvöruogþjónustueðaöðrumsamkeppnisþáttumámarkaði
umalllangtskeiðþannigaðneytendurlíðifyrir.EftirlitsstofnunEFTAmeturmarkaðsítökáðuren
aðstoðerveittsvoogþærbreytingarámarkaðsítökumsemvæntamáaðaðstoðinleiðitil.

Eftirlitsstofnun EFTA telur fyrst og fremst ástæðu til að huga að þeim ráðstöfunum á sviði
rannsókna, þróunarstarfs og nýsköpunar sem gera aðstoðarþega kleift að yfirfæra eða efla
markaðsítök, sem hann hefur á eldri vörumörkuðum, á nýja vörumarkaði. Af þeim sökum
er ólíklegt að stofnunin muni gera athugasemdir um samkeppnismál er varða markaðsítök á
mörkuðumþarsemmarkaðshlutdeildhversaðstoðarþegaerminnien25%ogámörkuðumþar
semgildisamþjöppunarámarkaðisamkvæmtHerfindahl-Hirschman-stuðli (HHS)er lægraen
2000.

EftirlitsstofnunEFTAmunhafaeftirtalinatriðitilhliðsjónarígreininguáaðstoðinni:

– Markaðsítök	aðstoð	ar	þega	og	markaðsgerð:Efviðtakandiaðstoðarinnarerþegarráðandi
ávörumarkaðigeturaðstoðinstyrktþáráðandistöðumeðþvíaðveikjaennfrekarþaðsam-
keppnisaðhaldsemkeppinautaraðstoðarþegansgetaveitt.Meðsvipuðumhættigeturríkisað-
stoðhaftverulegáhrifáfákeppnismörkuðumþarsemfáfyrirtækieruvirk.

– Að	gangs	hindr	anir: Á sviði rannsókna, þróunarstarfs og nýsköpunar geta nýir markaðs-
þátttakendur mætt verulegum aðgangshindrunum. Meðal slíkra hindrana eru lagalegar
aðgangshindranir (einkum þær sem varða hugverkaréttindi), stærðarhagkvæmni og
samlegðaráhrif, hindranir við aðgangi að netum og grunnvirkjum og aðrar tæknilegar
aðgangs-ogstækkunarhindranir.

– Kaupendastyrkur:Markaðsstaðakaupendagetureinnigvegiðámótimarkaðsítökumfyrir-
tækis.Eföflugirkaupendurerufyrirhendigeturþaðvegiðuppþániðurstöðuaðumsterka
markaðsstöðu sé að ræða ef líkur standa til að kaupendurnirmuni leitast við að viðhalda
nægilegrisamkeppniámarkaðnum.

– Valaðferð:Efaðstoðarráðstafanirgerafyrirtækjummeðsterkamarkaðsstöðukleiftaðhafa
áhrifávalaðferðina,tilaðmyndaáþannháttaðþaueigiréttáaðmælameðtilteknumfyrir-
tækjumeðagetihaftáhrifárannsóknarleiðinaáþannháttaðþaðbitniáöðrumhugsanlegum
leiðumánréttmætraástæðna,ersennilegtaðEftirlitsstofnunEFTAgeriathugasemdirviðþað.

7.4.3 Óhagkvæmri markaðsgerð viðhaldið

Efaðstoðtil rannsókna,þróunarstarfsognýsköpunarerekkibeittámarkvissanháttgeturhún
styrkt óhagkvæm fyrirtæki og leitt þannig tilmarkaðsgerðar sem einkennist af því aðmargir
markaðsaðilarstundarekstursemerlangtfráþvíaðverahagkvæmur.EftirlitsstofnunEFTAmun
ígreiningusinnitakatilathugunarhvortaðstoðinséveittámörkuðumsembúaviðumframfram-
leiðslu, ígreinumsemeinkennastafsamdrættieða ígreinumsemstandaekkistyrkumfótum.
Minni líkur eru á að athugunarefni komi upp ef ríkisaðstoð til rannsókna, þróunarstarfs og
nýsköpunarerveittíþeimtilgangiaðbreytavaxtarskilyrðumíviðkomandigrein,einkummeð
þvíinnleiðanýjatækni.

7.5 Jafn vægismat og ákvörð un 

MeðhliðsjónafþessumjákvæðuogneikvæðuþáttummunEftirlitsstofnunEFTAvegaogmeta
áhrif ráðstöfunarinnar og ákvarða hvort röskun af hennar völdumbitnar á viðskiptaskilyrðum
þannig að stríði gegn almannahag. Greiningin verður í hverju tilviki byggð á heildarmati á
fyrirsjáanlegum jákvæðum og neikvæðum áhrifum ríkisaðstoðarinnar. Eftirlitsstofnun EFTA
muníþessuskyniekkibeitaviðmiðunumíundirkafla7.3og7.4ávélrænanháttheldurvinna
heildarmatsembyggistámeðalhófsreglunni.

EftirlitsstofnunEFTAgeturákveðiðaðhreyfaekkiandmælumviðhinnitilkynntuaðstoðarráð-
stöfun,ánþessaðhefjaformlegarannsókn,eðafaraþáleið,ísamræmiviðákvæðiumformlega
rannsókní6.gr.II.hlutabókunar3viðsamninginnumeftirlitsstofnunogdómstól,aðhættamáls-
meðferðmeðákvörðunágrundvelli7.gr.bókunarinnar.Efstofnunintekurskilyrtaákvörðunum
aðhættaformlegrirannsókn,ísamræmivið4.mgr.7.gr.II.hlutabókunar3,geturhúnákveðið
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einkumaðbindaákvörðuninaeftirtöldumskilyrðumsemverðaaðdragaúrröskuneðaáhrifum
áviðskiptiogverahófleg:

– Lægraaðstoðarhlutfallenhæstaleyfilegahlutfallsamkvæmt5.undirkaflaásamtákvæðumtil
aðtryggjaendurheimtuognýjumskilyrðumfyrirendurgreiðslulána

– Dreifingniðurstaðna,samstarfogaðrarskuldbindingarumathafnir

– Fjárhagsleguraðskilnaðuríþvískyniaðforðastaðstyrkirnýtistáöðrummarkaðienþeim
semþeirvoruveittirtil,íþeimtilvikumaðaðstoðarþegierstarfandiáfleirieneinummarkaði

– Enginmismunungagnvartöðrumhugsanlegumaðstoðarþegum(minnasértækarráðstafanir)

8.	 Uppsöfnun

Aðþvíeruppsöfnunvarðarskuluaðstoðarhámörksamkvæmtþessumkaflagildaóháðþvíhvort
stuðningurvið aðstoðarverkefnið er fjármagnaður að fullu af ríkisfé eða aðhlutameð tilstyrk
Evrópubandalagsins,nemaíþvísérstakaogafmarkaðatilvikisemlýturaðskilyrðumfyrirfjár-
mögnun Evrópubandalagsins samkvæmt rammaáætlunum um rannsóknir og tækniþróun sem
hafaveriðsamþykktarísamræmiviðákvæðiXVIII.bálksEB-sáttmálanseðaII.bálkssáttmála
KjarnorkubandalagsEvrópu.

Ef útgjöld, sem eru styrkhæf samkvæmt reglum um aðstoð til rannsókna, þróunarstarfs og
nýsköpunar,erueinnigstyrkhæfaðfullueðaaðhlutatilsamkvæmtreglumumaðstoðíöðrum
tilgangi skalgildaumþannhluta, semsameiginlegur er, þaðhámark semhagstæðara er sam-
kvæmt gildandi reglum. Þessi takmörkun tekur ekki til aðstoðar sem er veitt í samræmi við
ákvæðikafla10BíLeiðbeiningumumríkisaðstoð,Ríkisaðstoðsemveittertilaðörvaáhættufjár-
festingarílitlumogmeðalstórumfyrirtækjum(45).

Óheimilt er að veita aðstoð til rannsókna, þróunarstarfs og nýsköpunar jafnframt aðstoð á
grundvelli minniháttarreglunnar vegna sömu styrkhæfu útgjalda í þeim tilgangi að sniðganga
leyfilegaðstoðarhlutföllsemmælterfyrirumíþessumkafla.

9.	 Lokaákvæði

9.1 Skýrslugjöf og vöktun

9.1.1 Árleg skýrsla

Ísamræmiviðkröfurnar,semmælterfyrirumí1.mgr.21.gr.II.hlutabókunar3viðsamning-
innumeftirlitsstofnunogdómstólog5.gr.ákvörðunar195/04frá14.júlí2004(46),berEFTA-
ríkjunumaðsendaEftirlitsstofnunEFTAárlegaskýrslu.

Aukþess,semkrafisteríofangreindumákvæðum,skalárlegskýrslaumaðstoðtilrannsókna,
þróunarstarfsognýsköpunarhafaaðgeymaeftirtaldaupplýsingarumhverjaráðstöfunumsig,að
meðtöldumtilvikumþarsemaðstoðerveittsamkvæmtsamþykktriáætlun:

– Heitiaðstoðarþega

– Fjárhæðaðstoðarsemgreidderhverjumaðstoðarþega

– Aðstoðarhlutfall

– Atvinnugreinarsemstyrktuverkefnintilheyra

EfaðstoðinerveittsemskattundanþágaþarfEFTA-ríkiðaðeinsaðleggjaframskráumþáaðstoð-
arþegasemhafanotiðárlegsskattafsláttarumfram200000EUR.

(45) Ákvæðikafla10BíLeiðbeiningumumríkisaðstoðsamsvaraleiðbeiningumEvrópubandalagsinsumríkisaðstoðsemveittertilað
örvaáhættufjárfestingarílitlumogmeðalstórumfyrirtækjum(Stjtíð.ESBC194,18.8.2006,bls.2).

(46) Samsvarandi reglugerð (EB) nr. 659/1999 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004 frá 21. apríl 2004 um
framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 659/1999 um ítarlegar reglur um beitingu 93. gr. EB-sáttmálans (Stjtíð. ESBL 140,
30.4.2004,bls.1).Reglugerðinnivarbreyttmeðreglugerð(EB)nr.1627/2006(Stjtíð.ESB L302,1.11.2006,bls.10).
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Þegarfyrirtækjaklasareigaíhlutverðurskýrslaneinnigaðhafaaðgeymastuttalýsinguástarf-
semiklasansoghversuvelhonumhefurgengiðaðörvarannsókna-,þróunar-ognýsköpunarstarf.
Eftirlitsstofnun EFTA getur óskað eftir ítarlegri upplýsingum um veitta aðstoð í því skyni að
staðfesta að skilyrðin í ákvörðun stofnunarinnar um að samþykkja aðstoðarráðstöfunina hafi
veriðvirt.

ÁrlegarskýrslurverðabirtarávefsetriEftirlitsstofnunarEFTA.

Að því er varðar alla aðstoð, sem er veitt stórfyrirtækjum samkvæmt samþykktri áætlun,
verða EFTA-ríkin einnig að skýra í árlegu skýrslunni hvað gert hefur verið til að viðhalda
hvatningaráhrifumítengslumviðaðstoðviðslíkfyrirtæki,einkummeðvísantilþeirraþáttaog
viðmiðasemfjallaðerumí6.undirkafla.

9.1.2 Aðgangur að heildartexta ákvæða um aðstoð ar áætlanir

Eftirlitsstofnun EFTA lítur svo á að nauðsynlegt sé að gera frekari ráðstafanir til að gera
ákvæði um ríkisaðstoð gagnsærri. Einkum virðist nauðsynlegt að sjá til þess að EFTA-ríkin,
atvinnurekendur,hagsmunaaðilarogekkisíststofnuninsjálfhafigreiðanaðgangaðheildartexta
ákvæðaumallargildandiaðstoðaráætlanirásviðirannsókna,þróunarstarfsognýsköpunar.

Þessumarkmiðierauðveltaðnámeðsamtenginguvefsetra.Viðrannsóknáaðstoðaráætlunumá
sviðirannsókna,þróunarstarfsognýsköpunarmunEftirlitsstofnunEFTAþvífylgjaþeirrireglu
aðkrefjastþessafviðkomandiEFTA-ríkiaðendanlegurheildartextiallraákvæðaumaðstoðar-
áætlanirverðibirturálýðnetinuogaðstofnuninfáiveffangiðsent.Óheimilteraðhrindaáætlun
íframkvæmdnemaupplýsingarnarhafiveriðbirtaránetinu.

9.1.3 Upp lýs ingablöð

Auk þess sem að ofan greinir er gerð sú krafa þegar aðstoð til rannsókna, þróunarstarfs og
nýsköpunar er veitt samkvæmt aðstoðaráætlunum, án þess að skylt sé að tilkynnahvert tilvik
sérstaklega,aðEFTA-ríkjunumberaðafhendaEftirlitsstofnunEFTA,innan20virkradagafrá
þvíaðlögbærtyfirvaldveitiraðstoðina,upplýsingarnarsemtilgreindareruástaðaleyðublaðinu
sembirteríviðaukameðþessumkafla.Eftirlitsstofnuninmunbirtaþessaryfirlitsupplýsingará
vefsetrisínu(http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid).

EFTA-ríkjunumberaðsjátilþessaðtekinséusamanítarleggögnumallaaðstoðsemerveitttil
rannsókna,þróunarstarfsognýsköpunar.Gögninverðaaðtakatilallraupplýsingasemnauðsyn-
legerutilaðunntséaðstaðfestaaðákvæðiumstyrkhæfankostnaðogleyfilegtaðstoðarhlutfall
hafiveriðvirtogskuluþauvarðveittí10áreftiraðaðstoðinvarveitt.

Eftirlitsstofnun EFTAmun leita eftir þessum upplýsingum frá EFTA-ríkjunummeð það fyrir
augumaðmetaáhrifafákvæðumþessakaflaþremurárumeftiraðhannöðlastgildi(47).

9.2 Viðeigandi ráð stafanir

EftirlitsstofnunEFTAbeinirþvíhérmeðtilEFTA-ríkjanna,ísamræmiviðákvæði1.mgr.1.gr.
I.hlutabókunar3viðsamninginnumeftirlitsstofnunogdómstól,aðþaugerieftirtaldarviðeigandi
ráðstafanirítengslumviðgildandiaðstoðaráætlanirásviðirannsóknaogþróunarstarfs:

TilþessaðfullnægjaákvæðumþessakaflaskuluEFTA-ríkinbreytaaðstoðaráætlunumafþessu
tagi,eftirþvísemþörferátilþessaðþausamræmistákvæðumþessakafla,áðurentólfmánuðir
eruliðnirfráþvíaðþauöðlastgildi,meðeftirtöldumundantekningum:

– EFTA-ríkinhafa24mánaðafresttilaðgerabreytingaráákvæðumsemfallaundirundirkafla
3.1.1.

(47) ÍtengslumviðþávinnukunnaEFTA-ríkinaðviljahlaupaundirbaggameðEftirlitsstofnunEFTAmeðþvíaðleggjaframeigin
eftirámatááætlunumogeinstökumráðstöfunum.



19.11.2009 Nr.60/33EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsins

– Nýtthámarkvegnastórraeinstakraverkefnagildirfrágildistökudegiþessakaflaaðtelja.

– Skyldatilaðleggjaframítarlegriárlegarskýrslursamkvæmtundirkafla9.1.1ogskyldatilað
leggjaframupplýsingablöðsamkvæmtundirkafla9.1.3gildirumeldriaðstoðaráætlanireftir
aðsexmánuðireruliðnirfrágildistökudegiþessakafla.

ÞvíerbeinttilEFTA-ríkjannaaðgefatilkynnaskýrtogfyrirvaralaustsamþykkisittviðþessari
tillögu um viðeigandi ráðstafanir áður en tveirmánuðir eru liðnir frá útgáfudegi þessa kafla.
Berist ekki svar mun Eftirlitsstofnun EFTA líta svo á að hlutaðeigandi EFTA-ríki hafi ekki
samþykkttillöguna.

9.3 Gildis taka, gildis tími og endurskoðun

Ákvæðiþessakaflaöðlastgildidaginnsemþauerusamþykkt(48).

Ákvæði þessa kafla gilda til 31. desember 2013. Eftirlitsstofnun EFTA áskilur sér rétt til að
breyta þeim fyrir þann tíma, að höfðu samráði við EFTA-ríkin,með hliðsjón afmikilvægum
stefnumiðum er varða samkeppni eða rannsóknir eða í því skyni að taka tillit til annarra
stefnumiðasemvarðaEvrópskaefnahagssvæðiðeðaalþjóðlegraskuldbindinga.Eftirlitsstofnun
EFTAhyggstendurskoðaákvæðikaflansþremurárumeftiraðþauöðlastgildi.

Eftirlitsstofnunin mun beita ákvæðum þessa kafla í tengslum við alla áformaða aðstoð sem
tilkynnthefurveriðoghenniberað takaákvörðunumeftiraðkaflinnhefuröðlast samþykki,
jafnvelþótttilkynningarnarhafiboristfyrirþanntíma.Þettaáeinnigviðumstakaaðstoðsemer
veittsamkvæmtsamþykktumaðstoðaráætlunumogtilkynntstofnuninniísamræmiviðskyldutil
aðtilkynnaslíkaaðstoðhverjusinni.

Í samræmi við auglýsingu framkvæmdastjórnarinnar um hvaða reglum skuli fylgt við mat á
ólögmætriríkisaðstoð(49)munEftirlitsstofnunEFTAbeitaeftirtöldumákvæðumítengslumvið
aðstoðsemhenniberstekkitilkynningum:

– Ákvæðumþessakaflahafiaðstoðinveriðveitteftiraðþauöðluðustgildi.

– Ákvæðumþesskaflasemvarígildiþegaraðstoðinvarveitt,íöllumöðrumtilvikum.

(48) ÁkvæðinvorusamþykktmeðákvörðunstjórnarEftirlitsstofnunarEFTA14/07/COLhinn7.febrúar2007.
(49) Stjtíð.EBC119,22.5.2002,bls.22.
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VIÐ AUKI

Eyðu	blað	sem	nota	ber	til	að	senda	inn	yfirlitsupp	lýs	ingar	um	aðstoð	í	sam	ræmi	við	kröfu	um	
ítarlegri	skýrslugjöf	(sbr.	undirkafla	9.1)

1) Aðstoðarþegi(heitifyrirtækisins/fyrirtækjannasemaðstoðinerveitt,hvortumræðirlítilogmeðalstórfyrirtæki)

2) Auðkenniaðstoðarkerfis(auðkennieftirlitsstofnunarinnarfyrirþááætluneðaþæráætlanirsemliggjatilgrund-
vallaraðstoðinni):

3) Opinber(ar)stofnun/stofnanirsemveitir(-a)aðstoðina(heitiogheimilisfangstofnunarinnareðastofnanannasem
veitaaðstoðina):

4) EFTA-ríkiðsemervettvangurverkefnisinseðaráðstöfunarinnarsemnýturstyrkja:

5) Tegundverkefniseðaráðstöfunar:

6) Stuttlýsingáverkefninueðaráðstöfuninni:

7) Styrkhæfurkostnaður,eftirþvísemviðá(íEUR):

8) Núvirtaðstoðarfjárhæð(verg)íEUR:

9) Aðstoðarhlutfall(íhundraðshlutum,reiknaðsemvergtstyrkígildi):

10) Skilyrðisemsetterufyrirþvíaðfyrirhuguðaðstoðverðigreidd(efeinhvereru):

11) Fyrirhugaðardagsetningarupphafsoglokaverkefniseðaráðstöfunar:

12) Dagursemaðstoðerveitt:
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Sextugasta	og	önnur	breyt	ing	á	Leið	bein	ing	um	um	ríkis	að	stoð

Ákvörð	un	Eftir	lits	stofn	un	ar	EFTA	um	tillögu	að	viðeigandi	ráð	stöfunum

Dagsetning	ákvörð	un	ar:7.febrúar2007

EFTA-ríki: Ísland
 Noregur
 Liechtenstein

Málsnúmer:59185

Fyrirsögn: Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA um sextugustu og aðra breytingu á málsmeðferðar- og
efnisreglumásviðiríkisaðstoðar–Nýrkafli,14:Ríkisaðstoðtilrannsókna,þróunarstarfsognýsköpunar.
Tillagaaðviðeigandiráðstöfunum.

Lagaheim	ild:ÁkvörðunstjórnarEftirlitsstofnunarEFTA14/07/COL

Ákveðið	er:SamkvæmttillöguEftirlitsstofnunarEFTA,semEFTA-ríkinhafasamþykkt,eruviðeigandi
ráðstafanirsemhérsegir:Breytaskalaðstoðaráætlunumafþessutagi,eftirþvísemþörferá,tilsamræmis
viðákvæði14.kaflaáðurentólfmánuðireruliðnirfráþvíaðþauöðlastgildi,meðeftirtöldumundan-
tekningum:i)EFTA-ríkinhafa24mánaðafresttilaðbreytaákvæðumsemfallaundirundirkafla3.1.1í
14.kafla;ii)Nýtthámarkvegnastórraeinstakraverkefnagildirfrágildistökudegi14.kaflaaðtelja;iii)
Skyldatilaðleggjaframítarlegriárlegarskýrslursamkvæmtundirkafla9.1.1ogskyldatilaðleggjafram
upplýsingablöðsamkvæmtundirkafla9.1.3gildirumeldriaðstoðaráætlanireftiraðsexmánuðireruliðnir
frágildistökudegi14.kafla.

2009/EES/60/02
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Til	kynn	ing	um	fyrir	hug	aða	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5629	–	Normeston/MOL/MET	JV)

1. Framkvæmdastjórninni barst 9. nóvember 2009 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB)nr.139/2004(1)ogíkjölfarvísunarsamkvæmt5.mgr.4.gr.sömureglugerðarumfyrirhugaða
samfylkinguþarsembelíska fyrirtækiðNormestonTradingLimited („Normeston“)ogungverska
fyrirtækiðMOLHungarianOilandGasPublicLimitedCompany(„MOL“)öðlastmeðkaupumog
söluáhlutaféísameininguyfirráð,ískilningistafliðarb)í1.mgr.3.gr.fyrrnefndrarreglugerðar,í
ungverskafyrirtækinuMOLEnergyTradeLtd.(„MET“).

2. Starfsemihlutaðeigandifyrirtækjaersemhérsegir:

– Normeston:félagsemerekkiskráðíkauphöllogsinnirviðskiptummeðóhreinsaðajarðolíuog
gasolíu(0,2)

– MOL:orkufyrirtækimeðstarfsemiáöllumsviðumorkuframleiðsluogdreifingar

– MET:dótturfélagMOLsemersemstenduraðfulluíeiguþessfyrirtækisogstarfarásviðisölu
jarðgassogviðskiptameðþað,einkumíUngverjalandi

3. Aðlokinnifrumathuguntelurframkvæmdastjórninaðsamfylkingin,semtilkynnthefurverið,geti
falliðundirgildissviðreglugerðar(EB)nr.139/2004.Fyrirvarierþóumendanlegaákvörðun.

4. Hagsmunaaðilareruhvattirtilaðsendaframkvæmdastjórninniathugasemdirsemþeirkunnaaðhafa
framaðfæraumhinafyrirhuguðusamfylkingu.

 Athugasemdirverðaaðberastframkvæmdastjórninniinnantíudagafráþvíaðtilkynningþessibirtist
íStjtíð.ESB(C275,14.nóvember2009).Þærmásendameðsímbréfi(faxnr.+32(0)22964301
og+32(0)22967244)eðaípósti,meðtilvísuninniCOMP/M.5629–Normeston/MOL/METJV,á
eftirfarandipóstfang:

EuropeanCommission
Directorate-GeneralforCompetition
MergerRegistry
J-70
B-1049Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð.ESBL24,29.1.2004,bls.1.

EB-STOFNANIR
FRAM	KVæMDA	STJÓRN	IN

2009/EES/60/03
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Til	kynn	ing	um	fyrir	hug	aða	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5660	–	RBS/Deutsche	Bank/Spin	HoldCo)

Mál	sem	kann	að	verða	tekið	fyrir	sam	kvæmt	ein	fald	aðri	máls	með	ferð	

1. Framkvæmdastjórninni barst 10. nóvember 2009 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB)nr.139/2004(1)umfyrirhugaðasamfylkinguþarsembreskafyrirtækiðRoyalBankofScotland
PlcogþýskafyrirtækiðDeutscheBanköðlastísameininguyfirráð,ískilningistafliðarb)í1.mgr.
3.gr.fyrrnefndrarreglugerðar,íbandarískafyrirtækinuSpinHoldComeðskiptumáskuldumfyrir
hlutafé.

2. Starfsemihlutaðeigandifyrirtækjaersemhérsegir:

– RoyalBankofScotland:eignarhaldsfélageinnarafstærstusamsteypumheimsásviðibanka-og
fjármálaþjónustu

– DeutscheBank:fjárfestingabankastarfsemiáheimsmarkaðiogbankaþjónustaviðeinstaklinga

– Spin HoldCo: móðurfélag Coinmach Service Corporation, umfangsmesta verktaka á sviði
þvottavélaþjónustufyrirfjölbýlishúsíBandaríkjunumogMexíkó

3. Aðlokinnifrumathuguntelurframkvæmdastjórninaðsamfylkingin,semtilkynnthefurverið,geti
falliðundirgildissviðreglugerðar(EB)nr.139/2004.Fyrirvarierþóumendanlegaákvörðun.Hafa
beríhugaaðþettamálkannaðverðatekiðfyrirsamkvæmtmálsmeðferðinnisemkveðiðeráumí
tilkynninguframkvæmdastjórnarinnarumeinfaldaðamálsmeðferðviðmeðhöndluntiltekinnasam-
fylkingasamkvæmtreglugerðráðsins(EB)nr.139/2004(2).

4. Hagsmunaaðilareruhvattirtilaðsendaframkvæmdastjórninniathugasemdirsemþeirkunnaaðhafa
framaðfæraumhinafyrirhuguðusamfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi
birtist í Stjtíð. ESB (C 278, 18. nóvember 2009). Þær má senda með símbréfi (faxnr.
+32(0)22964301og+32(0)22967244)eða ípósti,meðtilvísuninniCOMP/M.5660–RBS/
DeutscheBank/SpinHoldCo,áeftirfarandipóstfang:

EuropeanCommission
Directorate-GeneralforCompetition
MergerRegistry
J-70
B-1049Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð.ESBL24,29.1.2004,bls.1.
(2) Stjtíð.ESBC56,5.3.2005,bls.32.

2009/EES/60/04
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Til	kynn	ing	um	fyrir	hug	aða	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5686	–	Vitol	Holding/Petroplus	Refining	Antwerp/Petroplus	Refining	
Antwerp	Bitumen)

Mál	sem	kann	að	verða	tekið	fyrir	sam	kvæmt	ein	fald	aðri	máls	með	ferð	

1. Framkvæmdastjórninni barst 9. nóvember 2009 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB)nr.139/2004(1)umfyrirhugaðasamfylkinguþarsembelgískafyrirtækiðEurotankBelgium
BV, sem lýtur yfirráðum hins hollenskaVitolHoldingBV („Vitol“) gegnum önnur félög, öðlast
meðhlutafjárkaupumaðfulluyfirráð,ískilningistafliðarb)í1.mgr.3.gr.fyrrnefndrarreglugerð-
ar, íbelgísku fyrirtækjunumPetroplusRefiningAntwerpNV(„Petroplus“)ogPetroplusRefining
AntwerpBitumenNV(„PetroplusBitumen“).

2. Starfsemihlutaðeigandifyrirtækjaersemhérsegir:

– Petroplus/PetroplusBitumen: framleiðslaábiki,hreinsunbrennisteinssambandaúrgasolíuog
reksturbirgðastöðvar

– Vitol:olíu-oggasviðskipti,leitar-ogvinnslustarfsemiíolíu-oggasgeiranumo.fl.

3. Aðlokinnifrumathuguntelurframkvæmdastjórninaðsamfylkingin,semtilkynnthefurverið,geti
falliðundirgildissviðreglugerðar(EB)nr.139/2004.Fyrirvarierþóumendanlegaákvörðun.Hafa
beríhugaaðþettamálkannaðverðatekiðfyrirsamkvæmtmálsmeðferðinnisemkveðiðeráumí
tilkynninguframkvæmdastjórnarinnarumeinfaldaðamálsmeðferðviðmeðhöndluntiltekinnasam-
fylkingasamkvæmtreglugerðráðsins(EB)nr.139/2004(2).

4. Hagsmunaaðilareruhvattirtilaðsendaframkvæmdastjórninniathugasemdirsemþeirkunnaaðhafa
framaðfæraumhinafyrirhuguðusamfylkingu.

 Athugasemdirverðaaðberastframkvæmdastjórninniinnantíudagafráþvíaðtilkynningþessibirtist
íStjtíð.ESB(C276,17.nóvember2009).Þærmásendameðsímbréfi(faxnr.+32(0)22964301og
+32(0)22967244)eðaípósti,meðtilvísuninniCOMP/M.5686–VitolHolding/PetroplusRefining
Antwerp/PetroplusRefiningAntwerpBitumen,áeftirfarandipóstfang:

EuropeanCommission
Directorate-GeneralforCompetition
MergerRegistry
J-70
B-1049Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð.ESBL24,29.1.2004,bls.1.
(2) Stjtíð.ESBC56,5.3.2005,bls.32.

2009/EES/60/05
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Til	kynn	ing	um	fyrir	hug	aða	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5693	–	Hal	Holding/Safilo	Group)

1. Framkvæmdastjórninni barst 9. nóvember 2009 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB)nr.139/2004(1)umfyrirhugaðasamfylkinguþarsemfyrirtækiðHalHoldingN.V.(„Hal),sem
erskráðáHollenskuAntillum,öðlastmeðhlutafjár-ogverðbréfakaupumaðfulluyfirráð,ískiln-
ingistafliðarb) í1.mgr.3.gr. fyrrnefndrar reglugerðar, í ítalskafyrirtækinuSafiloGroupS.p.A.
(„Safilo“).

2. Starfsemihlutaðeigandifyrirtækjaersemhérsegir:

– Hal:fjárfestingar,einkumásviðismásöluverslunarmeðsjóntæki

– Safilo:framleiðslaogdreifingágleraugum,sólgleraugumogtískugleraugum

3. Aðlokinnifrumathuguntelurframkvæmdastjórninaðsamfylkingin,semtilkynnthefurverið,geti
falliðundirgildissviðreglugerðar(EB)nr.139/2004.Fyrirvarierþóumendanlegaákvörðun.

4. Hagsmunaaðilareruhvattirtilaðsendaframkvæmdastjórninniathugasemdirsemþeirkunnaaðhafa
framaðfæraumhinafyrirhuguðusamfylkingu.

 Athugasemdirverðaaðberastframkvæmdastjórninniinnantíudagafráþvíaðtilkynningþessibirtist
íStjtíð.ESB(C275,14.nóvember2009).Þærmásendameðsímbréfi(faxnr.+32(0)22964301
og+32(0)22967244)eðaípósti,meðtilvísuninniCOMP/M.5693–HalHolding/SafiloGroup,á
eftirfarandipóstfang:

EuropeanCommission
Directorate-GeneralforCompetition
MergerRegistry
J-70
B-1049Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð.ESBL24,29.1.2004,bls.1.

2009/EES/60/06
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Til	kynn	ing	um	fyrir	hug	aða	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5704	–	JBS/Bertin)

Mál	sem	kann	að	verða	tekið	fyrir	sam	kvæmt	ein	fald	aðri	máls	með	ferð	

1. Framkvæmdastjórninnibarst6.nóvember2009tilkynningsamkvæmt4.gr.reglugerðarráðsins(EB)
nr.139/2004(1)umfyrirhugaðasamfylkinguþarsembrasilískufyrirtækinJ&FParticipaçõesS.A.
(„J&F’“)ogZMFFundodeInvestimentoemParticipações(„ZMF“)öðlastmeðhlutafjárkaupumí
sameiningu/aðfulluyfirráð,ískilningistafliðarb)í1.mgr.3.gr.fyrrnefndrarreglugerðar,íhluta
brasilískufyrirtækjannaJBSS.A.(„JBS“)ogBertinS.A.(„Bertin“).

2. Starfsemihlutaðeigandifyrirtækjaersemhérsegir:

– J&F:fjölskyldurekiðeignarhaldsfélag

– ZMF:fjárfestingasjóður

– JBS:framleiðslaánýjukjötiogunnumkjötvörum

– Bertin:framleiðslaánýjukjötiogunnumkjötvörum

3. Aðlokinnifrumathuguntelurframkvæmdastjórninaðsamfylkingin,semtilkynnthefurverið,geti
falliðundirgildissviðreglugerðar(EB)nr.139/2004.Fyrirvarierþóumendanlegaákvörðun.Hafa
beríhugaaðþettamálkannaðverðatekiðfyrirsamkvæmtmálsmeðferðinnisemkveðiðeráumí
tilkynninguframkvæmdastjórnarinnarumeinfaldaðamálsmeðferðviðmeðhöndluntiltekinnasam-
fylkingasamkvæmtreglugerðráðsins(EB)nr.139/2004(2).

4. Hagsmunaaðilareruhvattirtilaðsendaframkvæmdastjórninniathugasemdirsemþeirkunnaaðhafa
framaðfæraumhinafyrirhuguðusamfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning
þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 279, 19. nóvember 2009). Þær má senda með símbréfi (faxnr.
+32 (0)22964301og+32 (0)22967244)eða ípósti,með tilvísuninniCOMP/M.5704– JBS/
Bertin,áeftirfarandipóstfang:

EuropeanCommission
Directorate-GeneralforCompetition
MergerRegistry
J-70
B-1049Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð.ESBL24,29.1.2004,bls.1.
(2) Stjtíð.ESBC56,5.3.2005,bls.32.

2009/EES/60/07



19.11.2009 Nr.60/41EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsins

Til	kynn	ing	um	fyrir	hug	aða	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5708	–	KKR/General	Atlantic/TASC)

Mál	sem	kann	að	verða	tekið	fyrir	sam	kvæmt	ein	fald	aðri	máls	með	ferð	

1. Framkvæmdastjórninni barst 11. nóvember 2009 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB)nr.139/2004(1)umfyrirhugaðasamfylkinguþarsembandarískufyrirtækinKKR&Co.L.P.
(ásamtdótturfélögum,„KKR“)ogGeneralAtlanticLLC(„GA“)öðlastmeðhlutafjárkaupumísam-
eininguyfirráð,ískilningistafliðarb)í1.mgr.3.gr.fyrrnefndrarreglugerðar,íbandarískafyrirtæk-
inuTASCInc.

2. Starfsemihlutaðeigandifyrirtækjaersemhérsegir:

– KKR:eignastýringáheimsmarkaðiásviðióhefðbundinnafjárfestinga,salahverskynsþjónustu
í tengslum við slíka eignastýringu tilmarkaðsfjárfesta í opinberri eigu og einkaeigu og fjár-
magnsmarkaðslausnirfyrirfélagiðsjálft,fyrirtækiíeignasafniþessogviðskiptamenn

– GA:móðurfélag forystufyrirtækis á sviði vaxtarfjármögnunar sem styður við vaxtarfyrirtæki
víðaumheimmeðfjármögnunogstefnumótun(„GAGroup“)

– TASC:selurgreiningar-ográðgjafarþjónustutilýmissaopinberrastofnanasemsinnavarnar-og
þjóðaröryggismálumíBandaríkjunum

3. Aðlokinnifrumathuguntelurframkvæmdastjórninaðsamfylkingin,semtilkynnthefurverið,geti
falliðundirgildissviðreglugerðar(EB)nr.139/2004.Fyrirvarierþóumendanlegaákvörðun.Hafa
beríhugaaðþettamálkannaðverðatekiðfyrirsamkvæmtmálsmeðferðinnisemkveðiðeráumí
tilkynninguframkvæmdastjórnarinnarumeinfaldaðamálsmeðferðviðmeðhöndluntiltekinnasam-
fylkingasamkvæmtreglugerðráðsins(EB)nr.139/2004(2).

4. Hagsmunaaðilareruhvattirtilaðsendaframkvæmdastjórninniathugasemdirsemþeirkunnaaðhafa
framaðfæraumhinafyrirhuguðusamfylkingu.

 Athugasemdirverðaaðberastframkvæmdastjórninniinnantíudagafráþvíaðtilkynningþessibirtist
íStjtíð.ESB(C279,19.nóvember2009).Þærmásendameðsímbréfi(faxnr.+32(0)22964301
og+32(0)22967244)eðaípósti,meðtilvísuninniCOMP/M.5708–KKR/GeneralAtlantic/TASC,
áeftirfarandipóstfang:

EuropeanCommission
Directorate-GeneralforCompetition
MergerRegistry
J-70
B-1049Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð.ESBL24,29.1.2004,bls.1.
(2) Stjtíð.ESBC56,5.3.2005,bls.32.
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Til	kynn	ing	um	fyrirhugaða	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	 COMP/M.5713	 –	 Altor/Pharmacy	 Company	 Sweden	 1	 AB	 and	 Pharmacy	
Company	Sweden	8	AB)

Mál	sem	kann	að	verða	tekið	fyrir	samkvæmt	einfaldaðri	máls	með	ferð	

1. Framkvæmdastjórninni barst 13. nóvember 2009 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB)nr.139/2004(1)umfyrirhugaðasamfylkinguþarsemfyrirtækiðAltorFundIIIGPLimited
(móðurfélagAltorFundIII(No1)LimitedPartnershipogAltorFundIII(No2)LimitedPartnership
ogfjárfestingastjóriAltorFundIII(No3)Limited),semerskráðáErmarsundseyjum,öðlastmeð
hlutafjárkaupumaðfulluyfirráð, ískilningistafliðarb) í1.mgr.3.gr. fyrrnefndrar reglugerðar, í
sænskufyrirtækjunumPharmacyCompanySweden1ABogPharmacyCompanySweden8AB.

2. Starfsemihlutaðeigandifyrirtækjaersemhérsegir:

– Altor Fund III: fjárfestingasjóður sem fjárfestir í óskráðum félögum; félagið rekur þrjá slíka
sjóðiog sinnirumsýslumeðeignasafniþeirra; sjóðirnirþrír (Altor2003Fund,AltorFund II
ogAltor Fund III) fjárfesta einkum í meðalstórum fyrirtækjum í ýmsum atvinnugreinum á
Norðurlöndunum

– PharmacyCompanySweden1ABogPharmacyCompanySweden8AB:dótturfélögsænska
ríkishlutafélagsinsApoteketABsemhefurhafteinkaréttályfjasöluíSvíþjóð

3. Aðlokinnifrumathuguntelurframkvæmdastjórninaðsamfylkingin,semtilkynnthefurverið,geti
falliðundirgildissviðreglugerðar(EB)nr.139/2004.Fyrirvarierþóumendanlegaákvörðun.Hafa
beríhugaaðþettamálkannaðverðatekiðfyrirsamkvæmtmálsmeðferðinnisemkveðiðeráumí
tilkynninguframkvæmdastjórnarinnarumeinfaldaðamálsmeðferðviðmeðhöndluntiltekinnasam-
fylkingasamkvæmtreglugerðráðsins(EB)nr.139/2004(2).

4. Hagsmunaaðilareruhvattirtilaðsendaframkvæmdastjórninniathugasemdirsemþeirkunnaaðhafa
framaðfæraumhinafyrirhuguðusamfylkingu.

 Athugasemdirverðaaðberastframkvæmdastjórninniinnantíudagafráþvíaðtilkynningþessibirt-
istíStjtíð.ESB(C280,20.nóvember2009).Þærmásendameðsímbréfi(faxnr.+32(0)229643
01og+32(0)22967244)eðaípósti,meðtilvísuninniCOMP/M.5713–Altor/PharmacyCompany
Sweden1ABandPharmacyCompanySweden8AB,áeftirfarandipóstfang:

EuropeanCommission
Directorate-GeneralforCompetition
MergerRegistry
J-70
B-1049Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð.ESBL24,29.1.2004,bls.1.
(2) Stjtíð.ESBC56,5.3.2005,bls.32.
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Ákvörð	un	um	að	hreyfa	ekki	and	mælum	við	tilkynntri	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5365	–	IPO/EnBW/Praha/PT)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn6.október2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindri tilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins.Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1.mgr.6.gr.reglugerðarráðsins(EB)nr.139/2004.Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláenskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru.Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases).Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m.a.
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri
32009M5365.EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna.

Ákvörð	un	um	að	hreyfa	ekki	and	mælum	við	tilkynntri	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5519	–	E.ON/Electrabel	Acquired	Assets)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn13.október2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins.Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1.mgr.6.gr.reglugerðarráðsins(EB)nr.139/2004.Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláenskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru.Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases).Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m.a.
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri
32009M5519.EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna.
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Ákvörð	un	um	að	hreyfa	ekki	and	mælum	við	tilkynntri	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5555	–	Novartis/Ebewe)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn22.september2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins.Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1.mgr.6.gr.reglugerðarráðsins(EB)nr.139/2004.Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláenskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru.Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases).Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m.a.
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri
32009M5555.EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna.

Ákvörð	un	um	að	hreyfa	ekki	and	mælum	við	tilkynntri	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5573	–	Remeha	Group/Baxi	Holdings)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn21.október2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins.Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1.mgr.6.gr.reglugerðarráðsins(EB)nr.139/2004.Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláenskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru.Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases).Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m.a.
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri
32009M5573.EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna.
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Ákvörð	un	um	að	hreyfa	ekki	and	mælum	við	tilkynntri	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5589	–	Sony/Seiko	Epson)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn22.september2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins.Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1.mgr.6.gr.reglugerðarráðsins(EB)nr.139/2004.Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláenskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru.Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases).Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m.a.
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri
32009M5589.EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna.

Ákvörð	un	um	að	hreyfa	ekki	and	mælum	við	tilkynntri	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5605	–	Crédit	Mutuel/Monabanq)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn8.september2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins.Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1.mgr.6.gr.reglugerðarráðsins(EB)nr.139/2004.Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláfrönskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru.Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases).Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m.a.
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri
32009M5605.EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna.
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Ákvörð	un	um	að	hreyfa	ekki	and	mælum	við	tilkynntri	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5622	–	Infineon/LSIS/LS	Power	Semitech	JV)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn8.október2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindri tilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins.Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1.mgr.6.gr.reglugerðarráðsins(EB)nr.139/2004.Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláenskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru.Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases).Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m.a.
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri
32009M5622.EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna.

Ákvörð	un	um	að	hreyfa	ekki	and	mælum	við	tilkynntri	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5632	–	PepsiCo/Pepsi	Americas)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn26.október2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins.Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1.mgr.6.gr.reglugerðarráðsins(EB)nr.139/2004.Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláenskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru.Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases).Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m.a.
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri
32009M5632.EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna.
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Ákvörð	un	um	að	hreyfa	ekki	and	mælum	við	tilkynntri	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5633	–	PepsiCo/The	PepsiCo	Bottling	Group)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn26.október2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins.Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1.mgr.6.gr.reglugerðarráðsins(EB)nr.139/2004.Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláenskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru.Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases).Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m.a.
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri
32009M5633.EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna.

Ákvörð	un	um	að	hreyfa	ekki	and	mælum	við	tilkynntri	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5649	–	RREEF	Fund/Endesa/UFG/SAGGAS)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn21.október2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins.Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1.mgr.6.gr.reglugerðarráðsins(EB)nr.139/2004.Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláenskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru.Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases).Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m.a.
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri
32009M5649.EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna.
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http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Orðsend	ing	 fram	kvæmda	stjórn	arinnar	 sam	kvæmt	 4.	 mgr.	 16.	 gr.	 reglu	gerð	ar	
Evrópu	þingsins	og	ráðs	ins	(EB)	nr.	1008/2008	um	sam	eigin	legar	reglur	um	flug	rek-

stur	í	bandalaginu

Almanna	þjón	ustu	kvaðir	í	tengslum	við	áætl	un	ar	flug

Aðildarríki Frakkland

Flugleið Limoges(Bellegarde)–Paris(Orly)

Gildistökudaguralmannaþjónustukvaða 7.11.2009

Textinnerafhenturendurgjaldslaust,ásamthverskynsvið-
komandiupplýsingumog/eðaskjölumsemvarðaalmanna-
þjónustukvaðirnar,eftirbeiðnisemsendaber:

Arrêté du 13 octobre 2009 relatif à la modification des
obligations de service public imposées sur les services
aériensréguliersentreLimogesetParis(Orly)
NOR: DEVA0915912A http://www.legifrance.gouv.fr/
initRechText
DirectionGénéraledel’AviationCivile
DTA/SDT/T2
50rueHenryFarman
75720ParisCedex15
FRANCE
Sími:+33158094321
Netfang:osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr

Orðsend	ing	 fram	kvæmda	stjórn	arinnar	 sam	kvæmt	 5.	 mgr.	 17.	 gr.	 reglu	gerð	ar	
Evrópu	þingsins	og	ráðs	ins	(EB)	nr.	1008/2008	um	sam	eigin	legar	reglur	um	flug	rek-

stur	í	bandalaginu

Auglýsing	um	útboð	á	áætl	un	ar	flugi	í	sam	ræmi	við	almanna	þjón	ustu	kvaðir

Aðildarríki Frakkland

Flugleið Limoges(Bellegarde)–Paris(Orly)

Samningstími 4ár,hefst6.apríl2010eðasíðar

Fresturtilaðskilatilboðum – Í fyrsta umsóknaráfanga: 21.12.2009 (kl. 12.00 að
staðartíma)

– Í öðrum umsóknaráfanga: 25.1.2010 (kl. 12.00 að
staðartíma)

Texti útboðsauglýsingarinnar er afhentur endurgjalds-
laust, ásamthvers kynsviðkomandi upplýsingumog/eða
skjölumsemvarðaútboðiðogalmannaþjónustukvaðirnar,
eftirbeiðnisemsendaber:

Syndicat Mixte de l’Aéroport de Limoges-Bellegarde
81avenuedel’Aéroport
87100Limoges
FRANCE

M.GillesTELLIER
Directeur de l’aéroport international de Limoges-
Bellegarde
Sími+33555433026
Netfang:gilles.tellier@limoges.cci.fr
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http://www.legifrance.gouv.fr/initRechText
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechText
mailto:osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr
mailto:gilles.tellier@limoges.cci.fr

