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5.5.2011 Nr. 25/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐ UN EFTIR LITS STOFN UN AR EFTA
254/09/COL

frá 10. júní 2009

um sjötugustu og fyrstu breyt ingu á máls með ferða r - og efnisreglum á sviði ríkis-
aðstoð ar sem felur í sér að felldur er inn nýr kafli um hlutverk landsdóm stóla í 

tengslum við framfylgd lög gjafar um ríkis að stoð

EFTIR LITS STOFN UN EFTA HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN (1),

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið (2), einkum ákvæða 61., 62. og 63. gr. og bókunar 
26,

með vísan til samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftir lits stofn un ar og dóm stóls (3), einkum ákvæða 
24. gr. og staf liðar b) í 2. mgr. 5. gr.,

Sam kvæmt 24. gr. samn ings ins um eftir lits stofn un og dóm stól ber Eftir lits stofn un EFTA að koma 
ákvæðum EES-samn ings ins um ríkis að stoð til fram kvæmda.

Sam kvæmt staf lið b) í 2. mgr. 5. gr. samn ings ins um eftir lits stofn un og dóm stól ber Eftir lits stofn un EFTA 
að gefa út auglýsingar eða leið bein ing ar um mál sem EES-samn ing ur inn fjallar um ef sá samn ing ur eða 
samn ing ur inn um eftir lits stofn un og dóm stól kveða skýrt á um slíkt eða stofnunin álítur það nauð syn leg t.

Minnt er á máls með ferða r - og efnisreglur á sviði ríkis aðstoð ar sem Eftir lits stofn un EFTA sam þykkt i 
19. janúar 1994 (4),

Hinn 25. febrúar 2009 sam þykkt i fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna („fram kvæmda stjórn in“ í því 
sem hér fer á eftir) auglýsingu um hlutverk landsdóm stóla í tengslum við framfylgd lög gjafar um ríkis-
að stoð (5),

Sú auglýsing varðar einnig Evrópska efna hags svæðið.

Tryggja ber að EES-reglum um ríkis að stoð sé beitt á sama hátt hvarvetna á Evrópska efna hags svæðinu.

Sam kvæmt ákvæðum II. liðar undir fyrirsögninni „ALMENNT“ í lok XV. við auka við EES-samn ing inn 
ber Eftir lits stofn un EFTA, að höfðu sam ráði við fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna, að samþykkja 
gerðir sem samsvara þeim sem fram kvæmda stjórn in hefur sam þykkt.

Eftir lits stofn un EFTA hefur leitað sam ráðs við fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna.

Minnt er á að Eftir lits stofn un EFTA kallaði eftir umsögnum stjórn valda í EFTA-ríkjunum með bréfi 
dagsettu 22. apríl 2009.

(1) [Á ekki við í íslenska textanum.]
(2) „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir.
(3) „Samn ing ur inn um eftir lits stofn un og dóm stól“ í því sem hér fer á eftir.
(4) Leið bein andi reglur um beitingu og túlkun 61. og 62. gr. EES-samn ings ins og 1. gr. bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un 

og dóm stól sem Eftir lits stofn un EFTA sam þykkt i 19. janúar 1994 og birt ar voru í Stjórn ar tíð ind um Evrópu banda laganna (Stjtíð. 
EB eða Stjtíð. ESB í því sem hér fer á eftir) L 231, 3.9.1994, bls. 1, og EES-viðbætir nr. 32, 3.9.1994, bls. 1. Breyt ingar urðu síðast 
á reglunum 22. apríl 2009. „Leið bein andi reglur um ríkis að stoð“ í því sem hér fer á eftir. Dagrétt gerð leið bein andi reglna um ríkis-
að stoð (á ensku) er birt á vefsetri Eftir lits stofn un ar EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(5) Sjá Stjtíð. ESB C 85, 9.4.2009, bls. 1.

EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA

  2011/EES/25/01



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 25/2 5.5.2011

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði leið bein andi reglna um ríkis að stoð breytast þannig að við bætist nýr kafli um hlutverk landsdóm-
stóla í tengslum við framfylgd lög gjafar um ríkis að stoð. Nýi kaflinn er birt ur í við auka við ákvörð un þessa.

2. gr.

Eldri kafli með fyrirsögninni „Sam starf innlendra dóm stóla og Eftir lits stofn un ar EFTA á sviði ríkis aðstoð-
ar “ fellur brott.

3. gr.

Fullgild er aðeins ensk útgáfa þessarar ákvörð un ar.

Gjört í Brussel 10. júní 2009.

Fyrir hönd Eftir lits stofn un ar EFTA.

 Per Sanderud Kurt Jaeger

 Forseti Stjórn armaður



5.5.2011 Nr. 25/3EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

VIÐ AUKI

Hlutverk landsdóm stóla í tengslum við framfylgd lög gjafar um ríkis að stoð (1)

INNgANgUR

1. Fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna hefur birt auglýsingu um hlutverk dóm stóla í aðild ar ríkjum EB í 
tengslum við framfylgd lög gjafar um ríkis að stoð (2). Sú stjórn valdsákvörð un er ekki bindandi en hefur að 
geyma megin sjónar mið og reglur sem fram kvæmda stjórn in styðst við á sviði ríkis aðstoð ar mála. Þar er einnig 
fjallað um fyrir hug aða tilhögun sam starfs milli fram kvæmda stjórn arinnar og dóm stóla í aðild ar ríkjum EB.

2. Eftir lits stofn un EFTA lítur svo á að ofan greind auglýsing varði Evrópska efna hags svæðið. Kaflinn, sem hér 
birt ist, er gefinn út í því skyni að viðhalda jafn gildum sam keppn is skil yrðum og tryggja að sam keppn is reglum 
EES-samn ings ins sé beitt með sama hætti á öllu Evrópska efna hags svæðinu, að teknu fullu tilliti til sjálfstæðis 
landsdóm stóla í EFTA-ríkjunum.

3. Eftir lits stofn un EFTA er staðráðin að taka ákveðna afstöðu gegn ríkis að stoð sem er ólögmæt og ósam rým an-
leg ákvæðum EES-samn ings ins. Þó að tiltölulega lítið hafi verið um það til þessa að einkamál væru höfðuð 
fyrir landsdóm stólum til eiginlegrar framfylgdar lög gjafar um ríkis að stoð lítur Eftir lits stofn un EFTA svo á að 
einkamál, sem höfðuð eru í þessu skyni, geti verið til mikils framdráttar fyrir fram kvæmd ríkis aðstoð ar reglna. 
Með málarekstri fyrir landsdóm stólum geta þriðju aðilar, milliliðalaust og á landsvettvangi, tekist á um og 
leyst ýmis álitamál á sviði ríkis aðstoð ar. Þá geta stefnendur fengið úrlausn sinna mála með mjög skilvirkum 
hætti fyrir landsdóm stólum ef ríkis aðstoð ar reglur hafa verið brotnar. Slík fram kvæmd getur svo stuðlað að 
agaðra eftir liti með ríkis að stoð í heild.

4. Helsti tilgangur kaflans, sem hér birt ist, er að gera landsdóm stólum og þriðju aðilum grein fyrir úrræðum sem 
grípa má til þegar ríkis aðstoð ar reglur eru brotnar og leiðbeina þeim um beitingu þessara reglna. Eftir lits stofn-
un EFTA hyggst jafn framt efla sam starfið við landsdóm stóla með því að koma upp hentugri aðferðum til að 
liðsinna dómurum þar við dagleg störf sín.

5. Þessi kafli er gefinn út í stað áðurgildandi kafla í leið bein andi reglum Eftir lits stofn un ar EFTA um ríkis að stoð 
með fyrirsögninni „Sam starf innlendra dóm stóla og Eftir lits stofn un ar EFTA á sviði ríkis aðstoð ar “ (3) og með 
fyrirvara um túlkun EFTA-dóm stólsins á EES-samningnum og gildandi stjórn sýsluákvæðum.

1 Hlutverk landsdóm stóla í tengslum við framfylgd ríkis aðstoð ar reglna

1.1 Almenn atriði

1.1.1 Úrskurðir um hvað telst ríkis að stoð

6. Fyrsta atriðið, sem landsdóm stólar og hugs an leg ir stefnendur þurfa að leysa úr, er hvort ráð stöfunin, sem deilt 
er um, hefur í raun í för með sér ríkis að stoð í skiln ingi 61. gr. EES-samn ings ins.

7. Ákvæði 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins gilda um „hvers kyns aðstoð, sem aðild ar ríki EB eða EFTA-ríki 
veitir eða veitt er af ríkisfjár munum og raskar eða er til þess fallin að raska samkeppni með því að ívilna 
ákveðnum fyrir tækjum eða fram leiðslu ákveðinna vara […] að því leyti sem hún hefur áhrif á viðskipti milli 
samn ings að ila“.

8. Hugtakið ríkis að stoð er ekki bundið við styrki (4). Undir það falla einnig aðrir þættir, svo sem skattaívilnanir 
og fjár fest ingar með opin beru fé við aðstæður sem eru með þeim hætti að einkafjárfestir hefði ekki hætt 
fjár munum sínum (5). Í þessu tilliti skiptir engu hvort aðstoðin er á vegum ríkisins beint eða opin berra eða 
einkarekinna stofnana sem ríkið hefur sett á fót eða skipað til að sjá um aðstoðina (6). Til þess að stuðningur 
hins opin bera geti talist ríkis að stoð verður hann þó að felast í aðstoð sem ívilnar ákveðnum fyrir tækjum eða 
fram leiðslu ákveðinna vara (skil yrðið um að aðstoð sé „sértæk“) en ekki almennum ráð stöfunum sem ákvæði 

(1) Kaflinn, sem hér birt ist, samsvarar auglýsingu fram kvæmda stjórn arinnar um hlutverk landsdóm stóla í tengslum við framfylgd 
lög gjafar um ríkis að stoð (Stjtíð. ESB C 85, 9.4.2009, bls. 1) og kemur í stað áðurgildandi kafla leið bein andi reglna Eftir lits stofn-
un ar EFTA með fyrirsögninni „Sam starf innlendra dóm stóla og Eftir lits stofn un ar EFTA á sviði ríkis aðstoð ar “ (Stjtíð. EB L 274, 
26.10.2000, bls. 19, og EES-viðbætir nr. 48, 26.10.2000, bls. 33).

(2) Auglýsing fram kvæmda stjórn arinnar um hlutverk landsdóm stóla í tengslum við framfylgd lög gjafar um ríkis að stoð (Stjtíð. ESB 
C 85, 9.4.2009, bls. 1).

(3) Sá kafli samsvaraði auglýsingu fram kvæmda stjórn arinnar um sam starf landsdóm stóla og fram kvæmda stjórn arinnar á sviði ríkis-
aðstoð ar (Stjtíð. EB C 312, 23.11.1995, bls. 8) og var í honum gerð grein fyrir tilhögun vegna sam starfs og upp lýs ingaskipta milli 
Eftir lits stofn un ar EFTA og landsdóm stóla.

(4) Mál C-308/01 GIL Insurance o.fl., dómasafn 2004, bls. I-4777, 69. mgr., mál C-387/92 Banco Exterior de España gegn 
Ayuntamiento de Valencia, dómasafn 1994, bls. I-877, 13. mgr., mál C-295/97 Piaggio, dómasafn 1999, bls. I-3735, 34. mgr., mál 
C-39/94 SFEI, 58. mgr., mál C-237/04 Enirisorse, dómasafn 2006, bls. I-2843, 42. mgr., og mál C-66/02 Ítalska ríkið gegn fram-
kvæmda stjórn, dómasafn 2005, bls. I-10901, 77. mgr.

(5) Sbr. álit Jacobs lögsögumanns í sam ein uðum málum C-278/92, C-279/92 og C-280/92 Spænska ríkið gegn fram kvæmda stjórn, 
dómasafn 1994, bls. I-4103, 28. mgr.: „Ríkis að stoð telst veitt hvenær sem stjórn völd í aðild ar ríki láta af hendi við fyrir tæki fjár-
muni sem við venjulegar aðstæður hefði ekki verið unnt að afla frá einkafjárfesti sem byggt hefði á eðlilegum við skipta forsendum 
og horft framhjá öðrum hags munum, svo sem á sviði félags mála, stjórn mála eða mannúðarmála.“

(6) Mál C-290/83 Fram kvæmda stjórn gegn franska ríkinu, dómasafn 1985, bls. 439, 14. mgr., og mál C-482/99 Franska ríkið gegn 
fram kvæmda stjórn, dómasafn 2002, bls. I-4397, 36.–42. mgr.
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1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins taka ekki til (7). Jafn framt verður aðstoðin að raska, eða vera til þess fallin 
að raska, samkeppni og hafa áhrif á viðskipti milli aðild ar ríkja EES-samn ings ins (8).

9. Í dóma fram kvæmd EFTA-dóm stólsins og dóm stóla Evrópu banda lags ins (9) og ákvörð un um bæði Eftir-
lits stofn un ar EFTA og fram kvæmda stjórn ar Evrópu banda laganna hefur oft verið fjallað um hvort til teknar 
ráð stafanir teljist ríkis að stoð. Þá hefur Eftir lits stofn un EFTA gefið út ítarlegar leið bein ing ar um ýmis flókin 
atriði, svo sem hvernig beita skuli einkafjárfestareglunni (10) og einkalánveitendareglunni (11), við hvaða 
aðstæður líta verður svo á að ríkisábyrgð hafi í för með sér ríkis að stoð (12), hvernig fara skuli með sölu hins 
opin bera á landi og lóðum (13), út flutn ingslánatrygg inga r (14), beina skatt lagn ingu fyrir tækja (15), áhættufjár-
fest ingar (16) og aðstoð til rann sókna, þróunar og nýsköpunar (17). Þá hefur reglu gerð fram kvæmda stjórn-
arinnar um aðstoð sem er nógu lítil að umfangi til að teljast minniháttaraðstoð (18) verið felld inn í EES-samn-
ing inn. Landsdóm stólar og hugs an leg ir stefnendur í dómsmáli geta við túlkun hugtaksins ríkis að stoð haft 
mikið gagn af dóma fram kvæmd EFTA-dóm stólsins og Evrópu dóm stólsins, leið bein ing um Eftir lits stofn un ar 
EFTA og venjum sem skapast hafa um ákvarðanir.

10. Þegar vafi þykir leika á því hvað telja beri ríkis að stoð geta landsdóm stólar leitað álits stofnunarinnar í 
sam ræmi við 2. undirkafla hér á eftir. Þetta skerðir ekki rétt landsdóm stóls til að bera málið undir EFTA-
dóm stólinn með því að fara fram á ráðgefandi álit í sam ræmi við 34. gr. samn ings ins um eftir lits stofn un og 
dóm stól.

(7) Þessi greinarmunur er skýrður vel í áliti Darmons lögsögumanns í sam ein uðum málum C-72/91 og C-73/91 Sloman Neptun gegn 
Bodo Ziesemer, dómasafn 1993, bls. I-887. Sjá einnig sam ein uð mál E-5/04, E-6/04 og E-7/04 Fesil og Finnfjord o.fl. gegn Eftir-
lits stofn un EFTA, skýrsla EFTA-dóm stólsins 2005, bls. 121, 76.–87. mgr., og mál E-6/98 Norska ríkið gegn Eftir lits stofn un EFTA 
skýrsla EFTA-dóm stólsins 1999, bls. 74, 33.–38. mgr.

(8) Sjá sam ein uð mál E-5/04, E-6/04 og E-7/04 Fesil og Finnfjord o.fl. gegn Eftir lits stofn un EFTA, 93.–102. mgr. Sjá einnig sam ein-
uð mál C-393/04 og C-41/05 Air Liquide Industries Belgium, dómasafn 2006, bls. I-5293, 33.–36. mgr., mál C-222/04 Cassa di 
Risparmio de Firenze o.fl., dómasafn 2006, bls. I-289, 139.–141. mgr., og mál C-310/99 Ítalska ríkið gegn fram kvæmda stjórn, 
dómasafn 2002, bls. I-2289, 84.–86. mgr.

(9) Gott dæmi er Altmark-dómur Evrópu dóm stólsins, mál C-280/00 Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg gegn 
Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, dómasafn 2003, bls. I-7747. Sjá einnig, til að mynda, mál E-6/98 Norska ríkið gegn Eftir-
lits stofn un EFTA og sam ein uð mál E-5/04, E-6/04 og E-7/04 Fesil og Finnfjord o.fl. gegn Eftir lits stofn un EFTA, 76–87. mgr.

(10) Um einkafjárfestaregluna almennt sjá mál C-142/87 Belgíska ríkið gegn fram kvæmda stjórn (Tubemeuse), dómasafn 1990, 
bls. I-959, og mál C-305/89 Ítalska ríkið gegn fram kvæmda stjórn (Alfa Romeo), dómasafn 1991, bls. I-1603, 19. og 20. mgr. Um 
ítarlega röksemdafærslu sjá sam ein uð mál T-228/99 og T-233/99 Westdeutsche Landesbank Girozentrale gegn fram kvæmda stjórn, 
dómasafn 2003, bls. II-435, 245. mgr. og áfram. Sjá einnig leið bein andi reglur Eftir lits stofn un ar EFTA um ríkis að stoð, kaflann um 
eignarhluta hins opin bera (Stjtíð. ESB L 231, 3.9.1994, bls. 1, EES-viðbætir nr. 32, 3.9.1994, bls. 1). Reglur þess kafla eru byggðar 
á Fréttabréfi EB 9-1984 um beitingu [þáverandi] 92. og 93. gr. EBE-sáttmálans gagnvart eignarhlutum hins opin bera (Fréttabréf 
Evrópu banda laganna nr. 9-1984) sem hefur verið fellt inn í EES-samn ing inn, sjá 9. lið XV. við auka. Sjá einnig leið bein andi reglur 
stofnunarinnar um ríkis að stoð, kaflann „Beiting ákvæða um ríkis að stoð gagnvart opin berum fyrir tækjum í fram leiðslugeiranum“ 
(Stjtíð. EB L 231, 3.9.1994, bls. 1, EES-viðbætir nr. 32, 3.9.1994, bls. 1). Kaflinn samsvarar orðsend ingu fram kvæmda stjórn arinnar 
um beitingu [þáverandi] 92. og 93. gr. EBE-sáttmálans og 5. gr. til skip unar fram kvæmda stjórn arinnar 80/723/EBE gagnvart opin-
berum fyrir tækjum í fram leiðsluiðnaði (Stjtíð. EB C 307, 13.11.1993, bls. 3). Um beitingu þessarar reglu í tengslum við fjár mögn un 
flug valla, sjá leið bein andi reglur Eftir lits stofn un ar EFTA um ríkis að stoð, kaflann um fjár mögn un flug valla og aðstoð vegna nýrra 
leiða sem er veitt flugfélögum með starf semi á héraðsflug völlum (Stjtíð. EB L 62, 6.3.2008, bls. 30, EES-viðbætir nr. 12, 6.3.2008, 
bls. 3). Kaflinn samsvarar leið bein andi EB-leið bein ing um um fjár mögn un flug valla og stofnfjáraðstoð sem veitt er flugfélögum 
sem fljúga frá héraðsflug völlum (Stjtíð. ESB C 312, 9.12.2005, 42.–52. mgr., bls. 1).

(11) Mál C-342/96 Spænska ríkið gegn fram kvæmda stjórn, dómasafn 1999, bls. I-2459, 34. mgr., og mál C-256/97 DM Transport, 
dómasafn 1999, bls. I-3913, 25. mgr.

(12) Leið bein andi reglur Eftir lits stofn un ar EFTA um ríkis að stoð, kaflinn um ríkisábyrgðir (Stjtíð. ESB L 105, 21.4.2011, bls. 32, 
og EES-viðbætir nr. 23, 21.4.2011, bls. 1). Kaflinn samsvarar auglýsingu fram kvæmda stjórn ar EB um beitingu 87. og 88. gr. 
EB-sáttmálans gagnvart ríkis að stoð sem er veitt sem ábyrgðir (Stjtíð. ESB C 155, 20.6.2008, bls. 10).

(13) Leið bein andi reglur Eftir lits stofn un ar EFTA um ríkis að stoð, kaflinn um ríkis að stoð í tengslum við sölu stjórn valda á lóðum og 
húseignum (Stjtíð. EB L 137, 8.6.2000, bls. 28, EES-viðbætir nr. 26, 8.6.2000, bls. 19). Kaflinn samsvarar orðsend ingu fram-
kvæmda stjórn arinnar um ríkis að stoð í tengslum við sölu stjórn valda á lóðum og húseignum (Stjtíð. EB C 209, 10.7.1997, bls. 3).

(14) Leið bein andi reglur Eftir lits stofn un ar EFTA um ríkis að stoð, kaflinn um út flutn ingslánatrygg inga r til skamms tíma (Stjtíð. 
EB L 120, 23.4.1998, bls. 27, EES-viðbætir nr. 16, 23.4.1998, bls. 1), með áorðnum breyt ingum, síðast sam kvæmt ákvörð un 
stofnunarinnar 95/06/COL (Stjtíð. ESB L 324, 23.11.2006, bls. 38, EES-viðbætir nr. 57, 23.11.2006, bls. 28). Kaflinn samsvarar 
orðsend ingu fram kvæmda stjórn arinnar til aðild ar ríkjanna sam kvæmt [1. mgr. 93. gr.] EB-sáttmálans varð andi beitingu [92.] og 
[93.] gr. EB-sáttmálans í tengslum við skammtíma trygg inga r vegna út flutn ingslána (Stjtíð. EB C 281, 17.9.1997, bls. 4), með 
áorðnum breyt ingum, síðast sam kvæmt orðsend ingu fram kvæmda stjórn arinnar til aðild ar ríkjanna um breyt ingu á orðsend ingu 
sam kvæmt [1. mgr. 93. gr.] EB-sáttmálans varð andi beitingu [92.] og [93.] gr. EB-sáttmálans í tengslum við skammtíma trygg inga r 
vegna út flutn ingslána (Stjtíð. ESB C 325, 22.12.2005, bls. 22).

(15) Leið bein andi reglur Eftir lits stofn un ar EFTA um ríkis að stoð, kaflinn um beitingu reglna um ríkis að stoð gagnvart ráð stöfunum varð-
andi beina skatt lagn ingu fyrir tækja (Stjtíð. EB L 137, 8.6.2000, bls. 20, EES-viðbætir nr. 26, 8.6.2000, bls. 10). Kaflinn samsvarar 
auglýsingu fram kvæmda stjórn arinnar um beitingu reglna um ríkis að stoð gagnvart ráð stöfunum varð andi beina skatt lagn ingu fyrir-
tækja (Stjtíð. EB C 384, 10.12.1998, bls. 3.

(16) Leið bein andi reglur Eftir lits stofn un ar EFTA um ríkis að stoð, kaflinn um ríkis að stoð sem veitt er til að örva áhættufjár fest ingar 
í litlum og meðal stórum fyrir tækjum (Stjtíð. ESB L 184, 16.7.2009, bls. 18, EES-viðbætir nr. 38, 16.7.2009, bls. 1). Kaflinn er 
byggður á leið bein andi EB-reglum um ríkis að stoð sem veitt er til að ýta undir áhættufjár fest ingar í litlum og meðal stórum fyrir-
tækjum (Stjtíð. ESB C 194, 18.8.2006, bls. 2).

(17) Leið bein andi reglur Eftir lits stofn un ar EFTA um ríkis að stoð, kaflinn um ríkis að stoð til rann sókna, þróunarstarfs og nýsköpunar 
(Stjtíð. ESB L 305, 19.11.2009, bls. 1, EES-viðbætir nr. 60, 19.11.2009, bls. 1). Kaflinn samsvarar rammaáætlun Evrópu banda lags-
ins um ríkis að stoð til rann sókna, þróunarstarfs og nýsköpunar (Stjtíð. ESB C 323, 30.12.2006, bls. 1).

(18) Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1998/2006 frá 15. desem ber 2006 um beitingu 87. og 88. gr. sáttmálans varð andi [sic] 
minniháttaraðstoð (Stjtíð. EB L 379, 28.12.2006, bls. 5), sem var felld inn í EES-samn ing inn, lið 1ea í XV. við auka, sam kvæmt 
ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 29/2007 (Stjtíð. ESB L 209, 9.8.2007, bls. 52, og EES-viðbætir nr. 38, 9.8.2007, 
bls. 34).
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1.1.2 Stöðvun ar ákvæði

11. Sam kvæmt síðasta málslið 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól 
ber stjórn völdum í EFTA-ríkjunum að leita samþykkis Eftir lits stofn un ar EFTA áður en ríkis að stoð er veitt 
(stöðvun ar ákvæði):

 „Tilkynna skal [E]ftir lits stofn un EFTA um áætlanir um að veita eða breyta aðstoð þannig að henni gefist 
nægur tími til athuga semda. Telji hún að slík áætlun sam ræmist ekki fram kvæmd EES-samn ings ins með tilliti 
til 61. gr. EES-samn ings ins skal hún tafarlaust hefja máls með ferð ina sem kveðið er á um í 2. mgr. Hlut að-
eigandi EFTA-ríki ber að fresta hinum fyrir hug uðu ráð stöfunum þar til meðferð málsins lýkur með endanlegri 
ákvörð un.“ (19)

12. Á hinn bóginn má við ýmsar aðstæður koma ríkis að stoð til fram kvæmda á lögmætan hátt, án þess að leita 
þurfi samþykkis Eftir lits stofn un ar EFTA fyrirfram:

a) Þetta á við þegar við kom andi ráð stöfun fellur undir reglu gerð um almenna hópundan þágu (20). Ef ráð-
stöfun fullnægir öllum skil yrðum reglu gerð ar um almenna hópundan þágu leysir það stjórn völd í við kom-
andi EFTA-ríki undan þeirri skyldu að tilkynna hina fyrir hug uðu aðstoð ar ráð stöfun og stöðvun ar ákvæðið 
á þá ekki við.

b) Á sama hátt er yfirstandandi aðstoð (21) undanþegin stöðvun ar ákvæðinu. Undir þetta fellur meðal annars 
aðstoð sem veitt hefur verið sam kvæmt aðstoð ar kerfi sem var til þegar við kom andi EFTA-ríki öðlaðist 
aðild að EES-samningnum eða kerfi sem Eftir lits stofn un EFTA hefur þegar heimilað (22).

13. Mál, sem rekin eru fyrir landsdóm stólum og varða ríkis að stoð, geta í sumum tilvikum snúist um hvort við 
eigi ákvæði reglu gerð ar um almenna hópundan þágu og/eða reglur aðstoð ar kerfis, sem var til áður en EES-
samn ing ur inn öðlaðist gildi eða Eftir lits stofn un EFTA hafði heimilað. Þegar tekist er á um hvort ákvæði 
reglu gerð arinnar eða aðstoð ar kerfis skuli gilda getur landsdóm stóll aðeins metið hvort öllum skil yrðum 
reglu gerð arinnar eða kerfisins hefur verið fullnægt. Þegar svo er ekki getur dóm stóllinn ekki metið hvort við-
kom andi aðstoð ar ráð stöfun er sam rým an leg gildandi reglum þar eð umboð til mats af því tagi er í höndum 
Eftir lits stofn un ar EFTA einnar (23).

14. Ef landsdóm stóll telur nauð syn leg t að skera úr um hvort til tekin ráð stöfun fellur undir heimilað aðstoð ar kerfi 
getur mat hans á því aðeins tekið til þess hvort fullnægt hafi verið öllum skil yrðum ákvörð un ar um að heimila 
kerfið. Ef málsatriði, sem eru til umfjöllunar á landsvettvangi, snúast um það hvort til tekin ákvörð un Eftir-
lits stofn un ar EFTA eigi við ber landsdóm stólnum að beita máls með ferð inni sem mælt er fyrir um í 34. gr. 
samn ings ins um eftir lits stofn un og dóm stól (24). Sú leið að leita eftir ráðgefandi áliti um hvort undirliggjandi 
ákvörð un Eftir lits stofn un ar EFTA skuli gilda er hins vegar ekki lengur fær þegar þannig stendur á að stefnandi 
hefði án nokkurs vafa getað höfðað mál fyrir EFTA-dóm stólnum til ógildingar á ákvörð un inni sam kvæmt 
36. gr. samn ings ins um eftir lits stofn un og dóm stól, en lét það undir höfuð leggjast (25).

15. Landsdóm stóllinn getur leitað álits Eftir lits stofn un ar EFTA í sam ræmi við 2. undirkafla hér á eftir ef vafi telst 
leika á hvort við eigi ákvæði reglu gerð ar um almenna hópundan þágu eða aðstoð ar kerfis sem var til áður en 
EES-samn ing ur inn öðlaðist gildi eða hefur verið heimilað.

(19) Stöðvun ar ákvæðið er ítrekað í 3. gr. II. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól, sem endur speglar reglu gerð 
ráðs ins (EB) nr. 659/1999 frá 22. mars 1999 um ítarlegar reglur um beitingu [93.] gr. EB-sáttmálans (Stjtíð. EB L 83, 27.3.1999, 
bls. 1) („máls með ferða r reglu gerð ina“). Þá var reglu gerð (EB) nr. 659/1999 felld inn í bókun 26 við EES-samn ing inn sam kvæmt 
ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 164/2001 (Stjtíð. EB L 65, 7.3.2002, bls. 46, EES-viðbætir nr. 13, 7.3.2002, bls. 26). 
Að því er varðar það atriði hvenær aðstoðin telst hafa verið veitt sjá reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1998/2006 frá 
15. desem ber 2006 um beitingu 87. og 88. gr. sáttmálans varð andi [sic] minniháttaraðstoð (Stjtíð. ESB L 379, 28.12.2006, bls. 5), 
10. lið aðfararorðanna. Reglu gerð in var felld inn í EES-samn ing inn, lið 1ea í XV. við auka, sam kvæmt ákvörð un sam eigin legu 
EES-nefnd ar inn ar nr. 29/2007 (Stjtíð. ESB L 209, 9.8.2007, bls. 52, EES-viðbætir nr. 38, 9.8.2007, bls. 34).

(20) Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 800/2008 frá 6. ágúst 2008 þar sem tilgreindir eru til teknir flokkar aðstoð ar sem 
sam rýmast sam eigin lega markaðnum til beitingar 87. og 88. gr. sáttmálans (Stjtíð. ESB L 214, 9.8.2008, bls. 3), sem var felld 
inn í EES-samn ing inn, lið 1j í XV. við auka, sam kvæmt ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 120/2008 (Stjtíð. EB L 339, 
18.12.2008, bls. 111, EES-viðbætir nr. 79, 18.12.2008, bls. 20). Í 44. gr. reglu gerð arinnar er að finna ákvæði um hvernig staðið 
skuli að upptöku nýja kerfisins. Reglu gerð um almenna hópundan þágu leysti af hólmi reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) 
nr. 68/2001 frá 12. janúar 2001 um beitingu 87. og 88. gr. EB-sáttmálans gagnvart aðstoð til menntunar (Stjtíð. EB L 10, 13.1.2001, 
bls. 20), reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar nr. 70/2001 frá 12. janúar 2001 um beitingu 87. og 88. gr. EB-sáttmálans gagnvart 
ríkis að stoð til lítilla og meðal stórra fyrir tækja (Stjtíð. EB L 10, 13.1.2001, bls. 33), reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) 
nr. 2204/2002 frá 12. desem ber 2002 um beitingu 87. og 88. gr. EB-sáttmálans gagnvart ríkis að stoð til eflingar atvinnu (Stjtíð. 
ESB L 337, 13.12.2002, bls. 3) og reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1628/2006 frá 24. októ ber 2006 um beitingu 87. 
og 88. gr. EB-sáttmálans gagnvart innlendri, svæðisbundinni fjár fest ingaraðstoð (Stjtíð. ESB L 302, 1.11.2006, bls. 29).

(21) Sjá stafl. b) í 1. gr. II. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól.
(22) Sú undan þága gildir ekki ef mælt er fyrir því í reglum kerfisins sjálfs að tilkynna skuli sérstaklega veitingu til tekinna tegunda 

aðstoð ar. Um hugtakið yfirstandandi aðstoð sjá einnig mál C-44/93 Namur-Les assurances du crédit gegn Office national du 
ducroire og belgíska ríkinu, dómasafn 1994, bls. I-3829, 28.–34. mgr., og sam ein uð mál E-5/04, E-6/04 og E-7/04 Fesil og 
Finnfjord o.fl. gegn Eftir lits stofn un EFTA, 157. mgr.

(23) Sjá 17. mgr.
(24) Að því er varðar ákvarðanir um endur greiðslu aðstoð ar sjá leið bein andi reglur Eftir lits stofn un ar EFTA um ríkis að stoð, 53.–57. mgr. 

kaflans um endur heimtu ríkis aðstoð ar sem er ólögmæt og ósam rým an leg ákvæðum EES-samn ings ins.
(25) Mál C-188/92 TWD Textilwerke Deggendorf gegn þýska ríkinu, dómasafn 1994, bls. I-833, 17., 25. og 26. mgr., sjá einnig sam ein uð 

mál C-346/03 og C-529/03 Atzeni o.fl., dómasafn 2006, bls. I-1875, 31. mgr., og mál C-232/05 Fram kvæmda stjórn gegn franska 
ríkinu („Scott“), dómasafn 2006, bls. I-10071, 59. mgr.
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1.1.3 Hlutverk Eftir lits stofn un ar EFTA annars vegar og landsdóm stóla hins vegar

16. Bæði landsdóm stólar og Eftir lits stofn un EFTA hafa grund vall ar hlutverki að gegna í tengslum við framfylgd 
ríkis aðstoð ar reglna, þótt með ólíkum hætti sé (26).

17. Eftir lits stofn un EFTA hefur fyrst og fremst það hlutverk að rannsaka hvort fyrir hug aðar aðstoð ar ráð stafanir 
sam rýmast fram kvæmd EES-samn ings ins með vísan til viðmiðanna sem mælt er fyrir um í 2. og 3. mgr. 
61. gr. samn ings ins. Þetta sam rým an leikamat er í höndum Eftir lits stofn un ar EFTA einnar, með fyrirvara um 
úrskurði EFTA-dóm stólsins. Landsdóm stólar hafa ekki heim ild til að lýsa ráð stöfun á sviði ríkis aðstoð ar sam-
rým an lega 2. eða 3. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins (27).

18. Hlutverk landsdóm stólsins ræðst af því hvers eðlis aðstoð ar ráð stöfunin er og hvort hún hefur verið tilkynnt 
Eftir lits stofn un EFTA á réttan hátt og verið heimiluð í kjölfar þess:

a) Til þess getur komið að landsdóm stólar séu beðnir að úrskurða í málum þar sem stjórn völd í EFTA-
ríki (28) hafa veitt aðstoð án þess að virða stöðvun ar ákvæðið. Þetta getur gerst þegar aðstoðin er alls ekki 
tilkynnt eða þegar stjórn völd í landinu koma henni til fram kvæmda áður en heim ild Eftir lits stofn un ar 
EFTA er fengin. Í slíkum tilvikum er hlutverk landsdóm stóla að standa vörð um rétt þeirra ein stakl inga 
sem ólögmæt fram kvæmd aðstoð ar innar hefur bitnað á (29).

b) Landsdóm stólar hafa einnig mikilvægu hlutverki að gegna í tengslum við framfylgd endur greiðslu-
ákvarðana sem teknar eru sam kvæmt 1. mgr. 14. gr. II. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un 
og dóm stól þegar mat Eftir lits stofn un ar EFTA leiðir til þeirrar niðurstöðu að aðstoð, sem veitt hefur verið 
ólöglega, sé ósam rým an leg fram kvæmd EES-samn ings ins og stofnunin leggur fyrir stjórn völd í við kom-
andi EFTA-ríki að krefjast endur greiðslu aðstoð ar sem telst ósam rým an leg samningnum. Ef slík mál 
koma til kasta landsdóm stóla gerist það yfirleitt á þann hátt að viðtakendur aðstoð ar innar höfða mál í því 
skyni að fá skorið úr lögmæti endur greiðslu kröfu landsyfir valda. Þó getur einnig komið til málshöfðunar 
af öðru tagi, ef réttar fars reglur lands réttar heimila slíkt (t.d. málshöfðunar stjórn valda í EFTA-ríkinu gegn 
viðtakanda í þeim tilgangi að fylgja að fullu eftir endur greiðslu ákvörð un Eftir lits stofn un ar EFTA).

19. Þegar hags munir ein stakl inga eru í húfi verða landsdóm stólar að sjá til þess að áhrif 3. mgr. 1. gr. I. hluta 
bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól skerðist ekki og standa vörð um hags muni sem lúta 
að markaði EES-ríkjanna.

20. Í undirköflum 1.2 og 1.3 hér á eftir er að finna nánari umfjöllun um hlutverk landsdóm stóla í þeim tilvikum 
sem að ofan greinir.

1.2 Hlutverk landsdóm stóla við framfylgd ákvæða 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir
lits stofn un og dóm stól – Ólögmæt ríkis að stoð

21. Sam kvæmt dóma fram kvæmd Evrópu dóm stólsins leiðir af stöðvun ar ákvæði 3. mgr. 88. gr. EB-sáttmálans, 
sem á sér samsvörun í síðasta málslið 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og 
dóm stól, að sérhver hlut að eigandi aðili öðlast rétt með beinni verkan (þar getur m.a. verið um að ræða keppi-
naut a viðtakanda aðstoð ar innar) (30). Slíkir aðilar geta framfylgt rétti sínum með málshöfðun fyrir lögbærum 
dóm stóli gegn því aðild ar ríki EB sem veitti aðstoðina. Eitt mikilvægasta hlutverk landsdóm stóla á sviði ríkis-
aðstoð ar er að fjalla um slík mál og standa á þann hátt vörð um hags muni keppi naut a í sam ræmi við 3. mgr. 
88. gr. EB-sáttmálans.

22. Landsdóm stólar í EFTA-ríkjunum hafa sama hlutverk. Í EFTA-ríkjunum ræðst það hins vegar af stjórn-
skipunarrétti hvernig ákvæði EES-réttar komast til fram kvæmda þar, í sam ræmi við bókun 35 við EES-
samn ing inn. Sam kvæmt bókun 35 er EFTA-ríkjunum skylt að tryggja, með sérstöku lagaákvæði ef þörf 
gerist, að komi til árekstra milli EES-reglna, sem komnar eru til fram kvæmda, og annarra settra laga skuli 
EES-reglurnar gilda. EFTA-dóm stóllinn hefur úrskurðað að ein stakl ingar og atvinnurekendur hafi rétt til 
þess, hver í sínu landi, að vísa til og krefjast hverra þeirra réttinda sem leiða má af ákvæðum EES-samn-
ings ins (31) á þeim grundvelli að þau séu, eða hafi verið leidd í, lands lög, enda sé um að ræða óskil yrt og 

(26) Mál C-368/04 Transalpine Ölleitung in Österreich, 37. mgr., sam ein uð mál C-261/01 og C-262/01 Van Calster and Cleeren, 
dómasafn 2003, bls. I-12249, 74. mgr., og mál C-39/94 SFEI o.fl., 41. mgr.

(27) Mál C-199/06 CELF og Ministre de la Culture et de la Communication, dómasafn 2008, bls. I-469, 38. mgr., mál C-17/91 Lornoy 
o.fl. gegn belgíska ríkinu, dómasafn 1992, bls. I-6523, 30. mgr., og mál C-354/90 Fédération nationale du commerce extérieur des 
produits alimentaires o.fl. gegn franska ríkinu, 14. mgr.

(28) Til stjórn valda teljast ríkisvaldið, héraðsstjórn ir og sveitar stjórn ir.
(29) Mál C-368/04 Transalpine Ölleitung in Österreich, 38. og 44. mgr., sam ein uð mál C-261/01 og C-262/01 Van Calster and Cleeren, 

75. mgr., og mál C-295/97 Piaggio, 31. mgr.
(30) Mál 6/64 Costa gegn E.N.E.L., dómasafn 1964, bls. 1141, mál 120/73 Lorenz GmbH gegn Bundesrepublik Deutschland o.fl., 

dómasafn 1973, bls. 1471, 8. mgr., og mál C-354/90 Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires o.fl. 
gegn franska ríkinu, 11. mgr.

(31) Sjá í þessu tilliti einnig aðfararorð samn ings ins um eftir lits stofn un og dóm stól, en þar er vísað til þess mark miðs „samn ings að ila 
EES-samn ings ins, með fullri virðingu fyrir sjálfstæði dóm stólanna, að ná fram og halda sig við sam ræmda túlkun og beitingu EES-
samn ings ins og þeirra ákvæða í lög gjöf banda lags ins sem tekin eru efnislega upp í þann samning, svo og að koma sér saman um 
jafn ræði við máls með ferð gagnvart ein stakl ingum og aðilum í atvinnurekstri að því er varðar fjórþætta frelsið og sam keppn is skil-
yrði“. Í aðfararorðunum er ennfremur tekið fram að taka skuli „við beitingu bókana 1 til 4 við samning þennan tilhlýðilegt tillit til 
laga- og stjórn sýsluhátta fram kvæmda stjórn ar Evrópu banda laganna fyrir gildis töku samnings þessa“.
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nægi lega nákvæm ákvæði (32). Það er álit Eftir lits stofn un ar EFTA, og einnig í sam ræmi við dóma fram kvæmd 
Evrópu dóm stólsins með tilliti til samhljóða ákvæðis 3. mgr. 88. gr. EB-sáttmálans, að 3. mgr. 1. gr. I. hluta 
bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól fullnægi því undirliggjandi skil yrði bókunar 35 við 
EES-samn ing inn að vera óskil yrt og nægi lega nákvæm.

23. Síðasti málsliður 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól hefur 
verið felldur inn í lands rétt EFTA-ríkjanna (33) og veitir þannig þeim, sem hags muna eiga að gæta, rétt til 
málshöfðunar fyrir landsdóm stólum fyrir brot á stöðvun ar ákvæðinu. Landsdóm stólum ber af þessum sökum 
að nota öll viðeigandi tæki og úrræði og beita öllum við kom andi ákvæðum lands réttar til að framfylgja 
ákvæði lands réttar um fram kvæmd síðasta málsliðar 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir-
lits stofn un og dóm stól (34).

24. Hið mikilvæga hlutverk, sem landsdóm stólar leika í þessu samhengi, kemur einnig til af því að Eftir lits stofn-
un EFTA hefur sjálf takmarkaðar heim ildir til að vernda keppi naut a og aðra þriðju aðila gegn afleiðingum 
ólögmætrar aðstoð ar. Hér hefur mest að segja að stofnunin getur ekki tekið endanlega ákvörð un um að 
fyrirskipa endur greiðslu aðstoð ar ein göngu á þeim grundvelli að aðstoðin hafi ekki verið tilkynnt í sam ræmi 
við ákvæði 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól (35). Því verður 
að fara fram hjá stofnuninni heildarmat á því hvort við kom andi ráð stöfun sam rýmist gildandi reglum, óháð 
því hvort stöðvun ar ákvæðið hefur verið virt (36). Mat af því tagi getur verið tímafrekt og heim ildir Eftir lits-
stofn un ar EFTA til að gefa út bráða birgða fyrirmæli um endur greiðslu eru bundnar mjög ströngum lagaskil-
yrðum (37).

25. Af þessum sökum er málarekstur fyrir landsdóm stólum mikilvægt úrræði fyrir keppi naut a og aðra þriðju aðila 
sem ólögmæt ríkis að stoð hefur bitnað á. Eftirtalin úrræði eru meðal þeirra sem leita má fyrir landsdóm stólum:

a) fyrirmæli um að greiðsla ólögmætrar aðstoð ar verði stöðvuð,

b) endur greiðsla ólögmætrar aðstoð ar (óháð því hvort hún telst sam rým an leg EES-samningnum),

c) greiðsla ólögmætisvaxta,

d) skaðabótagreiðslur til keppi naut a og annarra þriðju aðila og

e) bráða birgða ráð stafanir gegn ólögmætri aðstoð.

26. Þessi úrræði eru tekin til nánari umfjöllunar í undirköflum 1.2.1 til 1.2.6 hér á eftir.

1.2.1 Fyrirmæli um að greiðsla ólögmætrar aðstoð ar verði stöðvuð

27. Landsdóm stólum ber að vernda rétt ein stakl inga sem brot á stöðvun ar ákvæðinu hafa bitnað á. Dóm stólar 
verða því að úrskurða um allar viðeigandi lögfylgjur þess, sam kvæmt lands rétti, að brotið hafi verið gegn 
ákvæðum 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól (38). Landsdóm stólar 
hafa þó ekki aðeins skyldum að gegna í tengslum við ólögmæta aðstoð sem þegar hefur verið greidd út. Þeim 
ber einnig að fjalla um atvik þar sem til stendur að inna af hendi ólögmætar greiðslur. Landsdóm stólar verða 
að standa vörð um réttindi ein stakl inga þegar hugs an leg t er að brotið verði á þeim (39). Þegar til stendur að 
inna af hendi ólögmæta aðstoð er landsdóm stólnum því skylt að koma í veg fyrir þá greiðslu.

28. Sú skylda landsdóm stóla að koma í veg fyrir greiðslu ólögmætrar aðstoð ar getur orðið virk við margvíslegar 
máls með ferða r aðstæður, allt eftir því hvaða tegundir málshöfðunar eru heimilar sam kvæmt lands rétti. Í fram-
kvæmd gerist það oft að stefnandi lætur reyna á gildi innlendrar stjórn valdsákvörð un ar um að veita hina 

(32) Mál E-1/94 Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark, skýrsla EFTA-dóm stólsins 1994–1995, bls. 15, 77. mgr.
(33) Á Íslandi hefur stöðvun ar ákvæðið verið tekið upp í 30. gr. sam keppn is laga nr. 44/2005, með síðari breyt ingum (A-deild Stjórn ar-

tíð ind a, 20. maí 2005). Í Noregi er það að finna í 1. gr. reglu gerð ar nr. 198 frá 21. febrúar 2003 (Forskrift om gjennomføring av 
EØS-avtalens vedlegg til Protokoll 3 om nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93 (prosedyreforordningen)), 
sem var gefin út með konungstil skip un frá 21. febrúar 2003 með vísan til laga nr. 117 frá 27. nóvem ber 1992 um ríkis að stoð, sbr. 
61. gr. EES-samn ings ins, með síðari breyt ingum. Breyt ingar voru síðast gerðar á reglu gerð nr. 198 með reglu gerð nr. 277 frá 3. mars 
2006, sem var gefin út með konungstil skip un frá sama degi. Í réttarkerfi Liechtensteins gildir megin reglan um eineðli réttarreglna 
og er stöðvun ar ákvæðið því hluti af lands rétti í Liechtenstein sem slíkt (Liechtensteinisches Landesgesetzblatt, Jahrgang 1995, 
nr. 72, 28. apríl 1995).

(34) Þó að virða þurfi megin regluna, sem sett er í 1. mgr. 3. gr. EES-samn ings ins, kemur það engu að síður í hlut landsdóm stóla í hverju 
EFTA-ríki að ákveða hvaða réttarleið skuli farin til að ná þessari niðurstöðu, sjá mál 120/73 Lorenz GmbH gegn Bundesrepublik 
Deutschland o.fl., dómasafn 1973, bls. 1471, 9. mgr.

(35) Mál C-301/87 Franska ríkið gegn fram kvæmda stjórn, („Boussac“),dómasafn 1990, bls. I-307, og mál C-142/87 Belgíska ríkið gegn 
fram kvæmda stjórn („Tubemeuse“), dómasafn 1990, bls. I-959.

(36) Mál C-301/87 Franska ríkið gegn fram kvæmda stjórn („Boussac“), 17.–23. mgr., mál C-142/87 Belgíska ríkið gegn fram kvæmda-
stjórn („Tubemeuse“), 15.–19. mgr., mál C-354/90 Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires o.fl. gegn 
franska ríkinu, 14. mgr., og mál C-199/06 CELF og Ministre de la Culture et de la Communication, 38. mgr.

(37) Sjá 2. mgr. 11. gr. II. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól, en þar eru sett þau skil yrði að enginn vafi leiki 
á því að við kom andi ráð stöfun sé í eðli sínu aðstoð, að brýnt sé að grípa til aðgerða og að veruleg hætta sé á að keppi naut ur verði 
fyrir verulegum og óbætanlegum skaða.

(38) Mál C-354/90 Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires o.fl. gegn franska ríkinu, 12. mgr., mál 
C-39/94 SFEI o.fl., 40. mgr., mál C-368/04 Transalpine Ölleitung in Österreich, 47. mgr., og mál C-199/06 CELF og Ministre de 
la Culture et de la Communication, 41. mgr.

(39) Mál C-368/04 Transalpine Ölleitung in Österreich, 38. og 44. mgr., sam ein uð mál C-261/01 og C-262/01 Van Calster and Cleeren, 
75. mgr., og mál C-295/97 Piaggio, 31. mgr.
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ólögmætu ríkis að stoð. Í slíkum tilvikum er oftast eðlilegt að stöðva ólögmætar greiðslur þegar niðurstaðan 
er sú að stjórn valdsákvörð un um að veita aðstoðina sé ógild vegna þess að brotið hafi verið gegn ákvæðum 
3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól (40).

1.2.2 Endur greiðsla ólögmætrar aðstoð ar 

29. Þegar landsdóm stóll hefur til með ferða r mál sem varðar ólögmæta ríkis að stoð verður hann að úrskurða um 
allar lögfylgjur þess sam kvæmt lands rétti að aðstoðin reynist vera ólögmæt. Að megin stefnu til ber landsdóm-
stólnum því að mæla fyrir um fulla endur greiðslu frá viðtakanda hinnar ólögmætu ríkis aðstoð ar (41). Útgáfa 
fyrirmæla um að ólögmæt aðstoð skuli endur greidd að fullu er meðal þess sem fellur undir skyldu landsdóm-
stólsins til að vernda ein stakl ings bundinn rétt stefnanda (t.d. keppi naut ar) sam kvæmt 1. mgr. 3. gr. I. hluta 
bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól. Því skiptir ekki máli um skyldu landsdóm stólsins 
til að gefa fyrirmæli um endur greiðslu hvort við kom andi aðstoð ar ráð stöfun er sam rým an leg ákvæðum 2. eða 
3. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins.

30. Þar eð landsdóm stólar verða að mæla fyrir um fulla endur greiðslu ólögmætrar aðstoð ar óháð því hvort 
hún telst sam rým an leg EES-samningnum kann endur greiðsla að nást fram hraðar með málshöfðun fyrir 
landsdóm stóli en með því að bera upp kvörtun við Eftir lits stofn un EFTA. Raunar er það svo að ólíkt því sem 
gildir um Eftir lits stofn un EFTA (42) er landsdóm stóli bæði rétt og skylt að binda úrskurð sinn við það hvort 
ráð stöfunin, sem er til umfjöllunar, hafi í för með sér ríkis að stoð og hvort stöðvun ar ákvæðið taki til hennar.

31. Undan tekn ingar eru þó frá þeirri skyldu landsdóm stóla að mæla fyrir um endur greiðslu. Sam kvæmt dómsorði 
í „SFEI“-málinu (43) geta óvenjulegar aðstæður valdið því að ekki sé viðeigandi að mæla fyrir um endur-
greiðslu ólögmætrar aðstoð ar. Í þessu tilliti ber að beita svipuðum lagaviðmiðum og mælt er fyrir um í 14. og 
15. gr. II. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól (44). Með öðrum orðum getur 
landsdóm stóll ekki vikið sér undan því að mæla fyrir um fulla endur greiðslu aðstoð ar með vísan til aðstæðna 
sem ekki gætu staðið í vegi fyrir slíkum fyrirmælum af hálfu Eftir lits stofn un ar EFTA. Viðmiðin, sem beitt 
yrði af hálfu EFTA-dóm stólsins í þessu tilliti, eru afar ströng (45). Sam kvæmt túlkun EFTA-dóm stólsins og 
Evrópu dóm stólsins getur viðtakandi ólögmætrar aðstoð ar að megin stefnu til ekki notað réttmætar væntingar 
sem vörn gegn fyrirmælum Eftir lits stofn un ar EFTA um endur greiðslu (46). Ástæðan er sú að hæfur fyrir-
tækjarekandi hefði getað gengið úr skugga um hvort aðstoðin, sem hann hlaut, hefði verið tilkynnt (47).

32. Til þess að gild ástæða geti talist vera fyrir því að landsdóm stóll mæli ekki fyrir um endur greiðslu með vísan 
til 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól verður því að vera unnt að 
vísa til sérstaklega tilgreinds og raun veru legs málsatviks sem vakið hafi réttmætar væntingar viðtakanda (48). 
Dæmi um slíkt væri ef Eftir lits stofn un EFTA hefði sjálf gefið sérstaklega til kynna að við kom andi ráð stöfun 
teldist ekki fela í sér ríkis að stoð eða að hún félli ekki undir stöðvun ar ákvæðið (49).

33. Sam kvæmt dóma fram kvæmd Evrópu dóm stólsins (50) fellur skylda landsdóm stólsins til að mæla fyrir um 
fulla endur greiðslu ólögmætrar aðstoð ar niður ef Eftir lits stofn un EFTA hefur þegar ákveðið, um það leyti 
sem dóm stóllinn fellir dóm, að aðstoðin skuli teljast sam rým an leg fram kvæmd EES-samn ings ins. Tilgangur 
stöðvun ar ákvæðisins er að tryggja að aðeins aðstoð, sem er sam rým an leg samningnum, geti komist til fram-
kvæmda, og ekki er lengur hugs an leg t að unnið sé gegn þeim tilgangi þegar Eftir lits stofn un EFTA hefur 
staðfest að um sé að ræða slíka aðstoð (51). Sú skylda landsdóm stólsins að vernda ein stakl ings bundin réttindi 

(40) Að því er varðar þá niðurstöðu að stjórn valdsákvörð un af þessu tagi sé ógild þegar stjórn völd í EB-ríki hafa brotið ákvæði 3. mgr. 
88. gr. EB-sáttmálans sjá mál C-354/90 Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires o.fl. gegn franska 
ríkinu, 12. mgr.; sjá einnig til skýringar niðurstöðu Hæstaréttar Þýskalands („Bundesgerichtshof“) í dómi frá 4. apríl 2003, 
V ZR 314/02, VIZ 2003, 340, og dómi frá 20. janúar 2004, XI ZR 53/03, NVwZ 2004, 636.

(41) Mál C-71/04 Xunta de Galicia, dómasafn 2005, bls. I-7419, 49. mgr., mál C-39/94 SFEI o.fl., 40. og 68. mgr., og mál C-354/90 
Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires o.fl. gegn franska ríkinu, 12. mgr.

(42) Stofnunin verður að inna af hendi sam rým an leikamat áður en mælt er fyrir um endur greiðslu.
(43) Mál C-39/94 SFEI o.fl., 70. og 71. mgr., sbr. álit Jacobs lögsögumanns í því máli, 73.–75. mgr., sjá einnig mál 223/85 RSV gegn 

fram kvæmda stjórn, dómasafn 1987, bls. 4617, 17. mgr., og mál C-5/89 Fram kvæmda stjórn gegn þýska ríkinu, dómasafn 1990, 
bls. I-3437, 16. mgr.

(44) Um lagaviðmiðin, sem beitt er í því tilliti, sjá álit Jacobs lögsögumanns í máli C-39/94 SFEI o.fl., 75. mgr.
(45) Í 14. gr. er aðeins kveðið á um undan þágu frá þeirri skyldu Eftir lits stofn un ar EFTA að mæla fyrir um endur greiðslu þegar aðstæður 

eru með þeim hætti að slíkt færi í bága við grund vall ar regl ur EES-réttar. Stjórn völd í EFTA-ríki geta aðeins vikið sér undan því 
að framfylgja ákvörð un Eftir lits stofn un ar EFTA um endur greiðslu þegar ómögulegt væri með öllu að ná fram slíkri endur greiðslu, 
sjá leið bein andi reglur Eftir lits stofn un ar EFTA um ríkis að stoð, 17. mgr. kaflans um endur heimtu ríkis aðstoð ar sem er ólögmæt og 
ósam rým an leg ákvæðum EES-samn ings ins (Stjtíð. ESB L 105, 21.4.2011, bls. 32, og EES-viðbætir nr. 23, 21.4.2011, bls. 1). Sá 
kafli samsvarar auglýsingu fram kvæmda stjórn arinnar með fyrirsögninni: Skilvirkari fram kvæmd ákvarðana fram kvæmda stjórn-
arinnar um endur heimtu aðild ar ríkja á ríkis að stoð sem er ólögmæt og ósam rým an leg sam eigin lega markaðnum (Stjtíð. EB C 272, 
15.11.2007, bls. 4). Sjá einnig mál C-177/06 Fram kvæmda stjórn gegn spænska ríkinu, dómasafn 2007, bls. I-7689, 46. mgr.

(46) Sam ein uð mál E-5/04, E-6/04 og E-7/04 Fesil og Finnfjord o.fl. gegn Eftir lits stofn un EFTA, 171. mgr., og mál E-2/05 Eftir lits stofn-
un EFTA gegn íslenska ríkinu, skýrsla EFTA-dóm stólsins 2005, bls. 205, 26. mgr. Sjá einnig mál C-5/89 Fram kvæmda stjórn gegn 
þýska ríkinu, 14. mgr., mál C-169/95 Spænska ríkið gegn fram kvæmda stjórn, dómasafn 1997, bls. I-135, 51. mgr., og mál C-148/04 
Unicredito Italiano, dómasafn 2005, bls. I-11137, 104. mgr.

(47) Mál C-5/89 Fram kvæmda stjórn gegn þýska ríkinu, 14. mgr., mál C-24/95 Alcan Deutschland, dómasafn 1997, bls. I-1591, 25. mgr., 
og sam ein uð mál C-346/03 og C-529/03 Atzeni o.fl., 64. mgr.

(48) Sbr. álit Jacobs lögsögumanns í máli C-39/94 SFEI o.fl., 73. mgr., og mál 223/85 RSV gegn fram kvæmda stjórn, 17. mgr.
(49) Sam ein uð mál C-182/03 og C-217/03 Belgíska ríkið og Forum 187 gegn fram kvæmda stjórn, dómasafn 2006, bls. I-5479, 147. mgr.
(50) Mál C-199/06 CELF og Ministre de la Culture et de la Communication, 45., 46. og 55. mgr., og mál C-384/07 Wienstrom, dómur 

frá 11. desem ber 2008, dómasafn 2008, bls. I-10393, 28. mgr.
(51) Mál C-199/06 CELF og Ministre de la Culture et de la Communication, 49. mgr.
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sam kvæmt 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól helst því óbreytt þar 
til Eftir lits stofn un EFTA hefur tekið ákvörð un, óháð því hvort máls með ferð í þeim tilgangi stendur yfir (52).

34. Þó að skylda landsdóm stóls til að mæla fyrir um fulla endur greiðslu aðstoð ar falli niður sam kvæmt EES-rétti 
þegar Eftir lits stofn un EFTA hefur ákveðið að aðstoð sé heimil er hugs an leg t að dóm stóllinn hafi enn slíka 
skyldu sam kvæmt lands rétti (53). Ef slík endur greiðslu skylda er fyrir hendi kemur hún þó ekki í veg fyrir að 
stjórn völd í við kom andi EFTA-ríki geti komið aðstoðinni til fram kvæmda aftur síðar.

35. Þegar landsdóm stóll hefur ákveðið að veitt hafi verið ólögmæt aðstoð og með því brotið gegn ákvæðum 
3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól ber honum að meta umfang 
aðstoð ar innar til þess að unnt sé að ákveða hvaða fjárhæð skuli endur greidd. Í þessu tilliti getur dóm stóllinn 
haft hlið sjón af dóma fram kvæmd EFTA-dóm stólsins og dóm stóla Evrópu banda lags ins að því er varðar 
beitingu 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins og 1. mgr. 87. gr. EB-sáttmálans, svo og útgefnum leið bein ing um 
og mótaðri afstöðu Eftir lits stofn un ar EFTA í eldri ákvörð un um. Reynist erfiðleikum bundið að reikna aðstoð-
ar fjárhæðina getur landsdóm stóllinn leitað liðsinnis stofnunarinnar, sjá nánar 2. undirkafla hér á eftir.

1.2.3 Innheimta vaxta

36. Efna hags legt hagræði af ólögmætri aðstoð er ekki bundið við nafn fjárhæð greiddrar aðstoð ar. Auk þeirra 
fjár muna nýtur viðtakandinn hagræðis af ótímabærri fram kvæmd aðstoð ar innar. Þetta skýrist af því að hefði 
aðstoðin verið tilkynnt Eftir lits stofn un EFTA hefðu greiðslur átt sér stað síðar (eða alls ekki). Viðtakandinn 
hefði þannig orðið að taka fjár munina að láni á fjár magnsmarkaði og greiða af þeim markaðsvexti.

37. Þetta óeðlilega hagræði í tíma er ástæðan fyrir því að ákvæði 2. mgr. 14. gr. II. hluta bókunar 3 við samn-
ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól varða ekki aðeins endur greiðslu nafn fjárhæðar aðstoð ar innar, heldur 
einnig vaxta frá þeim degi að viðtakandi fékk hina ólögmætu aðstoð til umráða og fram til þess dags er hún 
er endur greidd. Í þessu tilliti ber að reikna vextina í sam ræmi við ákvörð un Eftir lits stofn un ar EFTA 195/04/
COL frá 14. júlí 2004 (54).

38. Í sam ræmi við dóma fram kvæmd Evrópu dóm stólsins (55) og í þeim tilgangi að framfylgja ákvæðum 3. mgr. 
1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól ber landsdóm stólum að mæla fyrir um 
endur greiðslu þess fjárhagslega hagræðis sem leitt hefur af ótímabærri fram kvæmd aðstoð ar innar (og nefnt 
er „ólögmætisvextir“ hér á eftir). Ástæðan er sú að ótímabær fram kvæmd ólögmætrar aðstoð ar hefur þær 
afleiðingar, að minnsta kosti, að aðstoðin bitnar á keppi naut um, eftir aðstæðum, fyrr en nauð syn leg t hefði 
verið í sam keppn is legu tilliti. Þannig hefur viðtakandi aðstoð ar innar notið óeðlilegs hagræðis (56).

39. Skylda við kom andi landsdóm stóls til að mæla fyrir um endur greiðslu ólögmætisvaxta getur orðið virk við 
tvenns konar aðstæður:

a) Landsdóm stóllinn verður að jafn aði að mæla fyrir um fulla endur greiðslu ólögmætrar aðstoð ar í sam ræmi 
við 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól. Þegar þannig stendur 
á verður að bæta ólögmætisvöxtum við upprunalegu aðstoð ar fjárhæðina þegar heildarfjárhæðin, sem 
endur greiða ber, er ákveðin.

b) Á hinn bóginn verður landsdóm stóllinn einnig að mæla fyrir um innheimtu ólögmætisvaxta þó að 
þær undan tekn ingaraðstæður komi upp að ekki er skylt að mæla fyrir um fulla endur greiðslu. Skylda 
landsdóm stólsins til að mæla fyrir um innheimtu ólögmætisvaxta helst því jafn vel þótt Eftir lits stofn un 
EFTA hafi gefið út ákvörð un um að aðstoðin sé heimil (57). Þetta atriði getur skipt höfuðmáli fyrir hugs-
an leg a stefnendur, enda er það árangursrík leið til úrbóta einnig í tilvikum þar sem Eftir lits stofn un EFTA 
hefur þegar lýst aðstoðina sam rým an lega fram kvæmd EES-samn ings ins.

40. Til þess að geta sinnt þeirri skyldu að mæla fyrir um innheimtu ólögmætisvaxta verða landsdóm stólar að 
ákveða vaxtafjárhæðina sem innheimta ber. Um þetta gilda eftirtaldar reglur:

a) Til grund vall ar útreikningnum liggur nafn fjárhæð aðstoð ar innar (58).

b) Við ákvörð un á vaxtastigi og reikniaðferð ber landsdóm stólum að taka mið af því að fyrirmæli landsdóm-
stóls um innheimtu ólögmætisvaxta hafa sama tilgang og sams konar fyrirmæli sem Eftir lits stofn un 
EFTA gefur út í sam ræmi við 14. gr. II. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm-
stól. Þar að auki eru kröfur um innheimtu ólögmætisvaxta kröfur að EES-rétti og byggjast á ákvæðum 
3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól (59). Jafn gildisreglan og 
skilvirknisreglan, sem báðum er lýst í undirkafla 1.4.1 hér á eftir, gilda því einnig um slíkar kröfur.

(52) Mál C-199/06 CELF og Ministre de la Culture et de la Communication, 41. mgr.
(53) Mál C-199/06 CELF og Ministre de la Culture et de la Communication, 53. og 55. mgr.
(54) Í 9. gr. ákvörð un ar Eftir lits stofn un ar EFTA 195/04/COL frá 14. júlí 2004 (Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2006, bls. 37, EES-viðbætir 

nr. 26, 25.5.2006, bls. 1) með áorðnum breyt ingum sam kvæmt ákvörð un 789/08/COL frá 17. desem ber 2008 (Stjtíð. ESB L 340, 
22.12.2010, bls. 1, EES-viðbætir nr. 72, 22.12.2010, bls. 1).

(55) Mál C-199/06 CELF og Ministre de la Culture et de la Communication, 50.–52. og 55. mgr.
(56) Mál C-199/06 CELF og Ministre de la Culture et de la Communication, 50.–52. og 55. mgr.
(57) Mál C-199/06 CELF og Ministre de la Culture et de la Communication, 52. og 55. mgr.
(58) Sjá 35. mgr. hér á undan. Heimilt er með endur greiðslu fyrir augum að lækka nafn fjárhæð aðstoð ar innar sem nemur þeim sköttum 

sem greiddir hafa verið af henni, sjá mál T-459/93 Siemens gegn fram kvæmda stjórn, dómasafn 1995, bls. II-1675, 83. mgr.
(59) Mál C-199/06 CELF og Ministre de la Culture et de la Communication, 52. og 55. mgr.
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c) Til þess að tryggt sé að farið sé að ákvæðum 14. gr. II. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn-
un og dóm stól, og að skilvirkniskrafan sé virt, lítur Eftir lits stofn un EFTA svo á að við útreikning vaxta 
megi landsdóm stóllinn ekki nota aðferð sem leiðir til vægari niðurstöðu en reglan sem lýst er í ákvörð-
un stofnunarinnar 195/04/COL frá 14. júlí 2004 (60). Þetta merkir að reikna verður ólögmætisvexti sem 
vaxtavexti og að ekki má nota lægri vaxtaprósentu en sem nemur við mið un ar vöxtum (61).

d) Þá leiðir af jafn gildisreglunni, að áliti stofnunarinnar, að séu reglur lands réttar um útreikning vaxta 
strangari en þær, sem mælt er fyrir um í ákvörð un stofnunarinnar 195/04/COL frá 14. júlí 2004, verður 
landsdóm stóllinn að beita þeim strangari reglum lands réttar einnig í tengslum við kröfur sem byggjast á 
3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól.

e) Vextir skulu jafn an reiknaðir frá þeim degi sem viðtakandi ólögmætu aðstoð ar innar fékk hana fyrst til 
ráð stöfunar. Hver síðasti dagur vaxtaútreiknings verður fer eftir stöðu mála um það leyti sem landsdóm-
stóllinn fellir dóm. Hafi Eftir lits stofn un EFTA þegar heimilað aðstoðina skulu vextir reiknaðir til þess 
dags sem sú ákvörð un var tekin. Í öðrum tilvikum safn ast vextir upp frá þeim tíma sem viðtakandi 
ólögmætu aðstoð ar innar fékk hana til ráð stöfunar og þar til hann hefur endur greitt hana. Sam kvæmt 
dóma fram kvæmd Evrópu dóm stólsins ber einnig að reikna ólögmætisvexti vegna tímabilsins sem líður 
frá því að Eftir lits stofn un ákveður að aðstoðin sé heimil og þar til EFTA-dóm stóllinn ógildir þá ákvörð un 
(62).

41. Í vafatilvikum getur landsdóm stóllinn leitað álits Eftir lits stofn un ar EFTA í sam ræmi við ákvæði 2. undirkafla 
hér á eftir.

1.2.4 Skaða bóta kröfur

42. Til þess getur komið að leitað sé til landsdóm stóla um að dæma keppi naut um til tekins viðtakanda ólögmætrar 
aðstoð ar og öðrum þriðju aðilum bætur vegna skaða sem þeir telja að aðstoðin hafi valdið sér (63). 
Skaðabótamál af því tagi beinast venjulega gegn stjórn valdinu sem veitti ríkis að stoðina. Þau geta haft afar 
mikla þýðingu fyrir stefnanda sökum þess að, ólíkt því sem á við í málum sem snúa aðeins að endur greiðslu, 
leiðir árangursríkt skaðabótamál til þess að stefnandi hlýtur beinar fjárbætur fyrir það tap sem hann hefur 
orðið fyrir. Dómsmál af þessu tagi eru vitaskuld háð réttarreglum í hverju landi. Í því tilliti bendir Eftir lits-
stofn un EFTA sérstaklega á að landsdóm stólum ber að nota öll viðeigandi tæki og úrræði og beita öllum við-
kom andi ákvæðum lands réttar til að framfylgja ákvæði lands réttar um fram kvæmd síðasta málsliðar 3. mgr. 
1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól og vernda réttindi sem það ákvæði 
veitir ein stakl ingum og fyrir tækjum.

43. Óháð því réttarúrræði að krefjast skaðabóta sam kvæmt lands rétti getur stöðvun ar ákvæðið í grund vall ar-
atriðum einnig leitt til skaða bóta krafn a sem byggjast á dóma fram kvæmd EFTA-dóm stólsins (64). Stjórn-
völdum í EFTA-ríkjunum er skylt að bæta ein stakl ingum tap og skaða sem leitt hefur af brotum á skyldum 
sam kvæmt afleiddri lög gjöf EES-réttar eða megin texta EES-samn ings ins (65). Slík skaðabótaskylda er fyrir 
hendi ef: i) lagareglan, sem brotin hefur verið, hefur verið sett í þeim tilgangi að veita ein stakl ingum réttindi, 
ii) brotið er nægi lega alvarlegt og iii) beint orsakasamband er milli brots á skyldu við kom andi aðild ar ríkis og 
skaða tjónþola (66).

44. Eftir lits stofn un EFTA lítur svo á að fyrsta skil yrðinu (að fyrir hendi sé lagaskylda sam kvæmt ákvæði í EES-
rétti sem hefur það að mark miði að vernda ein stakl ings bundin réttindi) sé fullnægt þegar um ræðir brot á 
ákvæðum 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól. Í EFTA-dóm stólnum 
hefur dómur fallið á þann veg að þegar lagaregla hefur verið brotin teljist ein stakl ingar hafa öðlast réttindi 
þegar við kom andi ákvæði er óskil yrt og nægi lega nákvæmt (67). Eins og nefnt er í 22. mgr. hér á undan lítur 
Eftir lits stofn un EFTA svo á að ákvæði 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og 
dóm stól fullnægi þessu skil yrði.

45. Því skil yrði að við kom andi brot á ákvæðum EES-réttar verði að vera nægi lega alvarlegt er að jafn aði einnig 
fullnægt að því er varðar 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól. 
EFTA-dóm stólinn hefur talið að mælikvarðinn á þetta sé hvort lög gjafarvaldi hefur verið beitt þannig 
í við kom andi aðild ar ríki EES-samn ings ins að farið hafi verið út fyrir valdheim ildir með augljósum og 
ámælisverðum hætti. Til þess að meta hvort því skil yrði er fullnægt verður að taka tillit til allra aðstæðna 
sem máli skipta. Þar er meðal annars um að ræða hversu skýr og nákvæm sú regla er sem brotið beinist gegn, 
hversu rúm matsvik stjórn völd í landinu hafa við beitingu þeirrar reglu, hvort rekja má brotið, og skaðann 

(60) Sjá 9.–11. gr. ákvörð un ar Eftir lits stofn un ar EFTA 195/04/COL frá 14. júlí 2004, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt ákvörð un 
789/08/COL frá 17. desem ber 2008.

(61) Sjá 54. nmgr. hér á undan.
(62) Mál C-199/06 CELF og Ministre de la Culture et de la Communication, 69. mgr.
(63) Mál C-199/06 CELF og Ministre de la Culture et de la Communication, 53. og 55. mgr., mál C-368/04 Transalpine Ölleitung in 

Österreich, 56. mgr., og mál C-334/07 P Fram kvæmda stjórn gegn Freistaat Sachsen, dómur frá 11. desem ber 2008, dómasafn 2008, 
bls. I-09465, 54. mgr.

(64) Mál E-9/97 Erla María Sveinbjörnsdóttir gegn íslenska ríkinu, skýrsla EFTA-dóm stólsins 1998, bls. 95, 59.–63. og 66.–69. mgr., 
og mál E-4/01 Karl K. Karlsson gegn íslenska ríkinu, skýrsla EFTA-dóm stólsins 2002, bls. 240, 32., 37.–38., 40. og 47. mgr.

(65) Mál E-4/01 Karl K. Karlsson gegn íslenska ríkinu, 32. mgr.
(66) Sjá mál E-9/97 Erla María Sveinbjörnsdóttir gegn íslenska ríkinu, 66. mgr., og mál E-4/01 Karl K. Karlsson gegn íslenska ríkinu, 

32. mgr. Sjá einnig mál C-173/03 Traghetti del Mediterraneo gegn ítalska ríkinu, 45. mgr.
(67) Mál E-1/94 Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark, 77. mgr.
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sem leitt hefur af því, til vísvitandi verknaðar eða gáleysis og hvort hugs an leg lögvilla telst afsakanleg eða 
ekki (68). Að því er varðar 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól 
hafa stjórn völd í EFTA-ríkjunum hins vegar enga heim ild til að láta hjá líða að tilkynna ráð stafanir á sviði 
ríkis aðstoð ar. Þeim ber að megin stefnu til ófrávíkjanleg skylda til að tilkynna allar slíkar ráð stafanir áður en 
þær koma til fram kvæmda. Þótt EFTA-dóm stóllinn geti tekið mið af því að við kom andi brot á EES-rétti sé 
afsakanlegt (69) þegar um ríkis að stoð er að ræða eiga stjórn völd að gera sér fulla grein fyrir þessari skyldu og 
geta að jafn aði ekki borið fyrir sig að þau hafi ekki vitað af stöðvun ar ákvæðinu. Í vafatilvikum geta stjórn-
völd í EFTA-ríkjunum jafn an farið þá leið að tilkynna Eftir lits stofn un EFTA ráð stöfunina til þess að tryggja 
réttaröryggi (70).

46. Þriðja skil yrðinu, að við kom andi brot á EES-rétti verði að hafa valdið stefnanda raun veru legum og 
sannanlegum skaða, getur verið fullnægt með ýmsum hætti.

47. Oft er vísað til þess af hálfu stefnanda að aðstoðin hafi verið bein orsök þess að hagnaður hans skertist. Þegar 
landsdóm stóll hefur slíka málsástæðu til athugunar verður hann að líta til eftir far andi sjónar miða:

a) Það leiðir af jafn gildis- og skilvirkniskröfum EES-réttar (71) að reglur lands réttar mega ekki undanþiggja 
EFTA-ríki ábyrgð á því að hagnaður skerðist (72). Sam kvæmt EES-rétti getur stefnandi talist hafa orðið 
fyrir skaða óháð því hvort brotið olli honum eignatapi eða stóð í vegi fyrir því að hann bætti eignastöðu 
sína. Sé undan þágu ákv æði af þessu tagi að finna í lands lögum verður landsdóm stóllinn að horfa fram 
hjá því í tengslum við skaða bóta kröfur sam kvæmt 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um 
eftir lits stofn un og dóm stól.

b) Auðveldara ætti að reynast að ákvarða raun veru lega fjárhæð tapaðs hagnaðar þegar þannig stendur á 
að ólögmæta aðstoðin gerði viðtakanda kleift að ná til sín samningi eða til teknu við skipta tækifæri frá 
stefnanda. Landsdóm stóllinn getur þá reiknað hversu miklar tekjur líklegt er að stefnandi hefði haft af 
þeim samningi. Þegar þannig stendur á að viðtakandi aðstoð ar innar hefur þegar efnt slíkan samning ber 
landsdóm stólnum einnig að hafa hlið sjón af raunhagnaði hans af því.

c) Þegar aðstoðin leiðir aðeins til almennrar skerðingar á mark aðs hlut deild verður mat á skaðanum flóknara. 
Meðal hugs an leg ra að ferða í slíkum tilvikum er að bera saman raun veru legar tekjur stefnanda (eins og 
þær koma fram í rekstrar reikningi) og tekjur sem hann hefði getað haft ef engin ólögmæt aðstoð hefði 
verið veitt.

d) Þær aðstæður geta komið upp að stefnandi verði fyrir meiri skaða en sem nemur töpuðum hagnaði. 
Þannig getur til að mynda staðið á þegar stefnandi neyðist til að hætta rekstri (t.d. vegna þess að hann 
verður ógjaldfær) í kjölfar þess að ólögmæt aðstoð er veitt.

48. Að megin stefnu til er unnt að fara þá leið að höfða skaðabótamál óháð því hvort Eftir lits stofn un EFTA hefur 
um sama leyti með höndum rann sókn á sömu aðstoð ar ráð stöfun. Yfirstandandi rann sókn af því tagi leysir 
landsdóm stólinn ekki undan þeirri skyldu að standa vörð um ein stakl ings bundin réttindi í sam ræmi við 3. mgr. 
1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól (73). Þar eð stefnandi getur hugs an leg a 
sýnt fram á að hann hafi beðið skaða af ótímabærri fram kvæmd aðstoð ar innar, nánar til tekið vegna þess að 
viðtakandi aðstoð ar innar naut ólögmæts forskots í tíma, er jafn framt hugs an leg t að skaða bóta kröfur geti náð 
fram að ganga þótt Eftir lits stofn un EFTA hafi þegar heimilað aðstoðina þegar landsdóm stóllinn úrskurðar í 
málinu (74).

49. Í sumum tilvikum heimila réttar fars reglur lands réttar landsdóm stóli að notast við hæfilega áætlaðar tölur 
um skaðann þegar stefnanda eru reiknaðar skaðabætur. Þegar þannig stendur á, og að því tilskildu að 
skilvirknisreglan (75) sé virt, er einnig hugs an leg t að notast við slíkt mat í tengslum við skaða bóta kröfur sem 
byggjast á 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól. Landsdóm stólum, 
sem glíma við að reikna skaðabótafjárhæðir, getur reynst þetta gagnlegt tæki.

50. Til Eftir lits stofn un ar EFTA má einnig vísa atriðum sem varða lagalegar forsendur skaða bóta krafn a sam kvæmt 
EES-rétti og útreikning skaðabóta, með erindi þar sem farið er fram á aðstoð í sam ræmi við 2. undirkafla hér 
á eftir.

(68) Mál E-9/97 Erla María Sveinbjörnsdóttir gegn íslenska ríkinu, 68–69. mgr., og mál E-4/01 Karl K. Karlsson gegn íslenska ríkinu, 
38. mgr. Um áhrif þess hvaða matsvik við kom andi stjórn völd hafa, sjá einnig sam ein uð mál C-46/93 og C-48/93 Brasserie du 
Pêcheur og Factortame, dómasafn 1996, bls. I-1029, 55. mgr., mál C-278/05 Robins o.fl., dómasafn 2007, bls. I-1053, 71. mgr., 
mál C-424/97 Haim, dómasafn 2000, bls. I-5123, 38. mgr., og mál C-5/94 Hedley Lomas, dómasafn 1996, bls. I-2553, 28. mgr.

(69) Mál E-9/97 Erla María Sveinbjörnsdóttir gegn íslenska ríkinu, 69. mgr., og mál E-4/01 Karl K. Karlsson gegn íslenska ríkinu, 
38. mgr. Sjá einnig sam ein uð mál C-46/93 og C-48/93 Brasserie du Pêcheur og Factortame, 56. mgr.

(70) Enda þótt brot á 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól verði þannig almennt að teljast 
nægi lega alvarleg geta óvenjulegar aðstæður staðið í vegi fyrir skaða bóta kröfu. Við slíkar aðstæður er hugs an leg t að skil yrðinu um 
að brot sé nægi lega alvarlegt sé ekki fullnægt. Sjá 31. og 32. mgr. hér á undan.

(71) Sjá undirkafla 1.4.1 hér á eftir.
(72) Sam ein uð mál C-46/93 og C-48/93 Brasserie du Pêcheur og Factortame, 87. og 90. mgr.
(73) Mál C-39/94 SFEI o.fl., 44. mgr.
(74) Mál C-199/06 CELF og Ministre de la Culture et de la Communication, 53. og 55. mgr.
(75) Sjá undirkafla 1.4.1 hér á eftir.
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1.2.5 Skaða bóta kröfur sem beinast gegn viðtakanda aðstoð ar 

51. Eins og lýst hefur verið hér á undan er hugs an leg um stefnendum heimilt að krefjast skaðabóta frá stjórn-
valdinu sem veitti ríkis að stoðina. Við til teknar aðstæður getur þó hugsast að stefnandi kjósi fremur að krefjast 
bóta beint frá viðtakanda aðstoð ar innar.

52. Þar eð ákvæði 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól leggja viðtakanda 
aðstoð ar enga beina skyldu á herðar eiga slíkar kröfur sér enga stoð í EES-rétti (76). Þetta kemur hins vegar 
ekki í veg fyrir að skaðabótamál gegn viðtakanda aðstoð ar geti náð fram að ganga á grundvelli efnisákvæða 
í lands lögum. Í þessu tilliti verða hugs an leg ir stefnendur að treysta á ákvæði landslaga um skaðabætur utan 
samninga (77).

1.2.6 Bráða birgða ráð stafanir

53. Sú skylda landsdóm stóla að úrskurða um allar nauð syn leg ar lögfylgjur þess að brotið hafi verið gegn stöðvun-
ar ákvæðinu er ekki bundin við endanlegan dómsúrskurð. Það er þáttur í hlutverki þeirra sam kvæmt 3. mgr. 
1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól að kveða á um bráða birgða ráð stafanir, 
eftir því sem við á, til þess að vernda rétt ein stakl inga (78) og standa vörð um áhrifamátt 3. mgr. 1. gr. I. hluta 
bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól.

54. Heim ildir landsdóm stóla til að kveða á um bráða birgða ráð stafanir geta skipt hags munaaðila höfuðmáli þegar 
mikilvægt er að ná fram skjótri úrlausn. Vegna þess að landsdóm stólar geta kveðið upp skjóta úrskurði um 
ólögmæta aðstoð, standa nálægt málsaðilum og hafa margvíslegar valdheim ildir eru þeir kjörinn vettvangur 
ákvarðana um bráða birgða ráð stafanir þegar ólögmæt aðstoð hefur þegar verið greidd út eða slík greiðsla 
stendur fyrir dyrum.

55. Í einföldustu málunum stendur þannig á að ólögmæt aðstoð hefur ekki enn verið greidd út en hætta er á að 
hún verði greidd út meðan málið er fyrir landsdóm stólnum. Í slíkum tilvikum getur sú skylda landsdóm stóls 
að koma í veg fyrir brot á 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól (79) 
orðið til þess að dóm stóllinn taki bráða birgða ákvörð un um að stöðva ólögmæta greiðslu aðstoð ar þar til leyst 
hefur verið úr efnisatriðum málsins.

56. Ef greiðsla hefur þegar átt sér stað með ólögmætum hætti leiðir venjulega af hlutverki landsdóm stóla 
sam kvæmt 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól að þeir verða 
að mæla fyrir um fulla endur greiðslu aðstoð ar innar (að viðbættum ólögmætisvöxtum). Með vísan til 
skilvirknisreglunnar (80) er landsdóm stólnum óheimilt að fresta slíkri niðurstöðu með því að draga máls með-
ferð óhóflega á langinn. Með töfum af því tagi væri ekki aðeins unnið gegn ein stakl ings bundnum réttindum 
sem njóta verndar sam kvæmt 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól, 
heldur væri beinlínis aukið á þann sam keppn is hamlandi skaða sem rekja má til þess að aðstoðin er veitt með 
ólögmætum hætti.

57. Þrátt fyrir þessa almennu skyldu geta komið upp þær aðstæður að frestur verður á endanlegri uppkvaðningu 
dóms fyrir landsdóm stóli. Í slíkum tilvikum leiðir af þeirri skyldu að vernda ein stakl ings bundin réttindi sam-
kvæmt 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól að landsdóm stóllinn 
verður að beita öllum bráða birgða ráð stöfunum, sem honum eru heimilar sam kvæmt viðeigandi réttar fars-
reglum lands réttar, til að binda enda á sam keppn is hamlandi áhrif aðstoð ar innar, að minnsta kosti fyrst um 
sinn („endur greiðsla til bráða birgða “) (81). Réttar fars reglur lands réttar gilda í þessu samhengi með fyrirvara 
um jafn gildis- og skilvirkniskröfuna (82).

58. Þegar dómari við landsdóm stól kemst að þeirri niðurstöðu að hin umdeilda ráð stöfun hafi fljótt á litið í för 
með sér ríkis að stoð, með vísan til dóma fram kvæmd ar EFTA-dóm stólsins og dóm stóla Evrópu banda lags ins 
svo og stjórn sýslu fram kvæmd ar Eftir lits stofn un ar EFTA, er skjótvirkasta úrræðið, að áliti Eftir lits stofn-
un ar EFTA og með fyrirvara um réttar fars reglur lands réttar, að mæla fyrir um að hin ólögmæta aðstoð að 
viðbættum ólögmætisvöxtum verði geymd á bundnum reikningi þar til leyst hefur verið úr efnisatriðum 
málsins. Landsdóm stóllinn myndi þá við endanlega dómsuppkvaðningu annaðhvort mæla fyrir um að 
innstæða á bundna reikningnum yrði greidd aftur stjórn valdinu sem veitti ríkis að stoðina, ef staðfest hefur 
verið að hún sé ólögmæt, eða að hún yrði afhent viðtakanda aðstoð ar innar.

59. Endur greiðsla til bráða birgða getur einnig verið afar árangursrík aðferð í þeim tilvikum að mál er rekið fyrir 
landsdóm stóli samhliða rann sókn Eftir lits stofn un ar EFTA (83). Yfirstandandi rann sókn á vegum Eftir lits stofn-
un ar EFTA leysir landsdóm stólinn ekki undan þeirri skyldu að standa vörð um ein stakl ings bundin réttindi 

(76) Mál C-39/94 SFEI o.fl., 72.–74. mgr.
(77) Mál C-39/94 SFEI o.fl., 75. mgr.
(78) Mál C-354/90 Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires o.fl. gegn franska ríkinu, 12. mgr., mál 

C-39/94 SFEI o.fl., 52. mgr., og mál C-368/04 Transalpine Ölleitung in Österreich, 46. mgr.
(79) Sjá undirkafla 1.2.1 hér á undan.
(80) Sjá undirkafla 1.4.1 hér á eftir.
(81) Sjá einnig mál C-39/94 SFEI o.fl., 52. mgr., og mál C-368/04 Transalpine Ölleitung in Österreich, 46. mgr.
(82) Sjá undirkafla 1.4.1 hér á eftir.
(83) Sjá undirkafla 1.3.1 hér á eftir um leið bein ing ar um bráða birgða ráð stafanir í endur greiðslu málum.
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sam kvæmt 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól (84). Landsdóm-
stólnum er því ekki heimilt að fresta ein faldlega eigin máls með ferð þar til Eftir lits stofn un EFTA hefur komist 
að niðurstöðu og láta ógert á meðan að vernda rétt stefnanda sam kvæmt 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við 
samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól. Kjósi landsdóm stóll að láta endanleg og óaftur kallanleg fyrirmæli 
um endur greiðslu bíða niðurstöðu sam rým an leikamats á vegum Eftir lits stofn un ar EFTA verður hann því að 
mæla fyrir um bráða birgða ráð stafanir. Fyrirmæli um að fjár munirnir verði geymdir á bundnum reikningi 
virðast einnig í þessu tilviki viðeigandi úrræði. Þegar niðurstaðan er sú:

a) að Eftir lits stofn un EFTA lýsir aðstoðina ósam rým an lega EES-samningnum mælir dóm stóllinn þá fyrir 
um að fjár munirnir á bundna reikningnum verði greiddir aftur til stjórn valdsins sem veitti ríkis að stoðina 
(þ.e. aðstoð ar fjárhæðin að viðbættum ólögmætisvöxtum),

b) að Eftir lits stofn un EFTA lýsir aðstoðina sam rým an lega EES-samningnum leysir það landsdóm stólinn 
undan þeirri skyldu sam kvæmt EES-rétti að mæla fyrir um fulla endur greiðslu (85). Dóm stóllinn 
getur því, með fyrirvara um ákvæði lands réttar (86), mælt fyrir um að sjálf aðstoð ar fjárhæðin verði 
afhent viðtakanda aðstoð ar innar. Aftur á móti gildir sú regla, eins og fram kemur í undirkafla 1.2.3, að 
landsdóm stólnum er eftir sem áður skylt að framfylgja ákvæðum 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við 
samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól með því að mæla fyrir um innheimtu ólögmætisvaxta (87). Því 
er skylt að greiða stjórn valdinu, sem veitti ríkis að stoðina, þessa ólögmætisvexti.

1.3 Hlutverk landsdóm stóla við fullnustu ákvarðana Eftir lits stofn un ar EFTA um að ríkis að stoð sé óheimil og 
skuli endur greidd

60. Ríkis aðstoð ar mál geta einnig komið til kasta landsdóm stóla þótt Eftir lits stofn un EFTA hafi þegar mælt fyrir 
um endur greiðslu. Flest slík mál munu höfðuð til ógildingar innlendra fyrirmæla um endur greiðslu, en þriðju 
aðilar geta einnig krafist skaðabóta frá stjórn völdum í landinu þegar farist hefur fyrir að fullnusta endur-
greiðslu ákvörð un Eftir lits stofn un ar EFTA.

1.3.1 Málshöfðun til að fá hnekkt endur greiðslu fyrirmælum landsyfir valda

61. Sam kvæmt 3. mgr. 14. gr. II. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól ber stjórn-
völdum í EFTA-ríkjunum að fullnusta endur greiðslu ákvarðanir án tafar. Endur greiðsla fer fram í sam ræmi við 
fyrirmæli landslaga, að því tilskildu að þau heimili tafarlausa og skilvirka fram kvæmd endur greiðslu ákvörð-
un arinnar. Standi til tekin réttar fars regla lands réttar í vegi fyrir því að endur greiðsla fari fram tafarlaust og/eða 
á skilvirkan hátt ber landsdóm stólnum að horfa fram hjá slíku ákvæði (88).

62. Höfða má mál fyrir landsdóm stóli til að fá hnekkt endur greiðslu fyrirmælum landsyfir valda sem gefin eru út 
til fullnustu endur greiðslu ákvörð un ar Eftir lits stofn un ar EFTA. Reglum um slíka málshöfðun er lýst nánar í 
leið bein andi reglum stofnunarinnar um ríkis að stoð, kaflanum um endur heimtu ríkis aðstoð ar sem er ólögmæt 
og ósam rým an leg fram kvæmd EES-samn ings ins (89), og eru þær í megin dráttum eins og lýst er hér á eftir.

63. Þess er helst að gæta að með málshöfðun fyrir landsdóm stóli er ekki unnt að fá hnekkt þeirri ákvörð un Eftir-
lits stofn un ar EFTA sem að baki liggur ef þannig stendur á að stefnandi hefði getað höfðað mál í því skyni fyrir 
EFTA-dóm stólnum beint (90). Þetta merkir einnig að í þeim tilvikum að málshöfðun sam kvæmt 36. gr. samn-
ings ins um eftir lits stofn un og dóm stól hefði komið til greina er landsdóm stóli óheimilt að fresta fullnustu 
endur greiðslu ákvörð un ar með vísan til ástæðna sem varða gildi ákvörð un ar Eftir lits stofn un ar EFTA (91).

64. Ef ekki er ljóst hvort stefnanda er heimilt að höfða ógildingarmál í sam ræmi við 36. gr. samn ings ins um eftir-
lits stofn un og dóm stól (t.d. vegna þess að ráð stöfunin, sem um ræðir, var víðtækt aðstoð ar kerfi þess eðlis að 
stefnanda reynist ógerlegt að sýna fram á ein stakl ings bundna hags muni) gildir sú megin regla að landsdóm-
stóllinn verður að veita lagavernd. Þegar þannig stendur á að málshöfðunin lýtur að gildi og lögmæti ákvörð-
un ar Eftir lits stofn un ar EFTA ber dómara að fylgja máls með ferð inni sem mælt er fyrir um í 34. gr. samn ings ins 
um eftir lits stofn un og dóm stól.

65. Til þess að heimilt sé að veita bráða birgða úrlausn við slíkar aðstæður verður mjög ströngum skil yrðum 
að vera fullnægt sam kvæmt niðurstöðu Evrópu dóm stólsins í „Zuckerfabrik“-málinu (92) og „Atlanta“-
málinu (93): Landsdóm stóli er aðeins heimilt að fresta fullnustu endur greiðslu fyrirmæla sé eftirtöldum 
skil yrðum fullnægt: i) Dóm stóllinn telji verulegan vafa leika á að stjórn valdsákvörð un in sé gild. Ef gildi 
hinnar umdeildu ákvörð un ar er ekki þegar til umfjöllunar hjá EFTA-dóm stólnum ber dóm stólnum að fylgja 

(84) Mál C-39/94 SFEI o.fl., 44. mgr.
(85) Mál C-199/06 CELF og Ministre de la Culture et de la Communication, 46. og 55. mgr.
(86) Sjá 34. mgr. hér á undan.
(87) Mál C-199/06 CELF og Ministre de la Culture et de la Communication, 52. og 55. mgr.
(88) Mál C-232/05 Fram kvæmda stjórn gegn franska ríkinu, („Scott“) 49.–53. mgr.
(89) Stjtíð. ESB L 105, 21.4.2011, bls. 32, og EES-viðbætir nr. 23, 21.4.2011, bls.1. Sá kafli samsvarar auglýsingu fram kvæmda stjórn-

arinnar með fyrirsögninni Skilvirkari fram kvæmd ákvarðana fram kvæmda stjórn arinnar um endur heimtu aðild ar ríkja á ríkis að stoð 
sem er ólögmæt og ósam rým an leg sam eigin lega markaðnum (Stjtíð. ESB C 272, 15.11.2007, bls. 4).

(90) Sjá tilvísanir í 25. nmgr.
(91) Mál C-232/05 Fram kvæmda stjórn gegn franska ríkinu, („Scott“), 59. og 60. mgr.
(92) Sam ein uð mál C-143/88 og C-92/89 Zuckerfabrik Süderdithmarschen og Zuckerfabrik Soest gegn Hauptzollamt Itzehoe og 

Hauptzollamt Paderborn, dómasafn 1991, bls. I-415, 33. mgr.
(93) Mál C-465/93 Atlanta Fruchthandelsgesellschaft o.fl. gegn Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, dómasafn 1995, 

bls. I-3761, 51. mgr.
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máls með ferð inni sem mælt er fyrir um í 34. gr. samn ings ins um eftir lits stofn un og dóm stól. ii) Bregðast þurfi 
skjótt við í þeim skiln ingi að bráða birgða úrlausn sé nauð syn leg til að koma í veg fyrir að umsækjandi verði 
fyrir verulegum og óbætanlegum skaða. iii) Dóm stóllinn taki fullt tillit til hags muna EES-ríkjanna í heild. Við 
mat á hverju þessara skil yrða verður landsdóm stóllinn að virða alla úrskurði EFTA-dóm stólsins sem lúta að 
lögmæti ákvörð un ar Eftir lits stofn un ar EFTA eða +málaleitan+ um bráða birgða úrlausn á vettvangi EES (94).

1.3.2 Skaðabætur þegar farist hefur fyrir að fullnusta endur greiðslu ákvörð un 

66. Þegar stjórn völd í EFTA-ríki hafa látið hjá líða að fylgja eftir ákvörð un Eftir lits stofn un ar EFTA um endur-
greiðslu, í sam ræmi við 14. gr. II. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól, lítur 
stofnunin svo á að, rétt eins og þegar um ræðir brot á stöðvun ar ákvæðinu, geti slíkt verið tilefni til skaða bóta-
kröfu sam kvæmt dóma fram kvæmd EFTA-dóm stólsins (95). Eftir lits stofn un EFTA lítur svo á að farið skuli 
með slíkar skaða bóta kröfur með hliðstæðum hætti og þegar um ræðir brot á stöðvun ar ákvæðinu (96). Þetta 
stafar af því að i) skylda stjórn valda í EFTA-ríkinu til að krefjast endur greiðslu á aðstoðinni hefur það að 
mark miði að vernda sömu ein stakl ings bundnu réttindi og stöðvun ar ákvæðið, og ii) landsyfirvöld hafa engin 
matsvik þegar kemur að fram kvæmd endur greiðslu ákvarðana Eftir lits stofn un ar EFTA; brot á þeirri skyldu 
að krefjast endur greiðslu á aðstoðinni teljast því að megin stefnu til nægi lega alvarleg. Hvort skaða bóta krafa, 
sem lögð er fram þegar farist hefur fyrir að fullnusta endur greiðslu ákvörð un Eftir lits stofn un ar EFTA, getur 
náð fram að ganga er af þessum sökum einnig undir því komið hvort stefnandi getur sýnt fram á að hann hafi 
orðið fyrir tapi sem rekja megi beinlínis til þess að endur greiðsla hafi tafist (97).

1.4 Réttarreglur og málsaðild fyrir landsdóm stólum

1.4.1 Megin sjónar mið

67. Landsdóm stólum ber skylda til að framfylgja stöðvun ar ákvæðinu og vernda rétt ein stakl inga gagnvart 
ólögmætri veitingu ríkis aðstoð ar. Að megin stefnu til gilda um slíkan málarekstur réttar fars reglur lands-
réttar (98). Beiting lands réttar við þessar aðstæður er þó bundin tveimur ófrávíkjanlegum skil yrðum:

a) Þær réttar fars reglur lands réttar, sem stuðst er við í tengslum við kröfur sam kvæmt 3. mgr. 1. gr. I. hluta 
bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól, mega ekki vera óhagfelldari en þær sem beitt 
er í tengslum við kröfur sam kvæmt lands rétti (jafn gildisreglan) (99) og

b) réttar fars reglur lands réttar mega ekki torvelda úr hófi eða gera því sem næst ómögulegt að neyta réttinda 
sam kvæmt EES-rétti (skilvirknisreglan) (100).

68. Í víðara skiln ingi verða landsdóm stólar að horfa fram hjá réttar fars reglum lands réttar ef beiting þeirra væri 
brot gegn megin sjónar miðunum sem lýst er í 67. mgr.

1.4.2 Málsaðild

69. Skilvirknisreglan hefur bein áhrif á það hvort hugs an leg ir stefnendur geta átt aðild að máli sem höfðað er fyrir 
landsdóm stólum sam kvæmt 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól. Í 
þessu tilliti gildir sú krafa sam kvæmt EES-rétti að reglur lands réttar um málsaðild grafi ekki undan réttinum 
til skilvirkrar réttarverndar (101). Reglur lands réttar mega því ekki takmarka málsaðild við þá sem eru keppi-
naut ar viðtakanda aðstoð ar innar (102). Þriðju aðilar, sem líða ekki fyrir sam keppn is röskun vegna aðstoð ar ráð-
stöfunarinnar, geta einnig haft af því nægi lega lagalega hags muni, þótt af öðru tagi séu (eins og viður kennt 
hefur verið í málum sem varða skattgreiðslur), að höfða mál fyrir landsdóm stóli (103).

1.4.3 Aðild að málum sem varða skattgreiðslur

70. Sú dóma fram kvæmd, sem vísað er til hér á undan, hefur einkar mikla þýðingu í tengslum við ríkis að stoð 
sem er veitt sem undan þága frá skattgreiðslum og öðrum fjárhagsskuld bind ingum. Í slíkum tilvikum geta 
ein stakl ingar, sem njóta ekki sams konar undan þágu, höfðað mál sam kvæmt 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 
við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól til þess að fá hnekkt ákvörð un um sína skattbyrði (104).

(94) Um frekari leið bein ing ar sjá leið bein andi reglur Eftir lits stofn un ar EFTA um ríkis að stoð, 57. mgr. kaflans um endur heimtu ríkis-
aðstoð ar sem er ólögmæt og ósam rým an leg ákvæðum EES-samn ings ins.

(95) Mál E-9/97 Erla María Sveinbjörnsdóttir gegn íslenska ríkinu, 59.–63. og 66.–69. mgr., og mál E-4/01 Karl K. Karlsson gegn 
íslenska ríkinu, 32., 37.–38., 40. og 47. mgr.

(96) Sjá undirkafla 1.2.4 hér á undan.
(97) Sjá 46.–49. mgr. hér á undan.
(98) Mál C-368/04 Transalpine Ölleitung in Österreich, 45. mgr., og mál C-526/04 Laboratoires Boiron, dómasafn 2006, bls. I-7529, 

51. mgr.
(99) Mál E-4/01 Karl K. Karlsson gegn íslenska ríkinu, 33. mgr. Sjá einnig mál C-368/04 Transalpine Ölleitung in Österreich, 45. mgr., 

sam ein uð mál C-392/04 og C-422/04 i-21 Germany, dómasafn 2006, bls. I-8559, 57. mgr., og mál 33/76 Rewe, dómasafn 1976, 
bls. 1989, 5. mgr.

(100) Mál E-4/01 Karl K. Karlsson gegn íslenska ríkinu, 33. mgr. Sjá einnig mál C-368/04 Transalpine Ölleitung in Österreich, 45. mgr., 
mál C-174/02 Streekgewest, dómasafn 2005, bls. I-85, 18. mgr., og mál 33/76 Rewe, 5. mgr.

(101) Mál C-174/02 Streekgewest, 18. mgr.
(102) Mál C-174/02 Streekgewest, 14.–21. mgr.
(103) Mál C-174/02 Streekgewest, 19. mgr.
(104) Ef til teknum atvinnu greinum eða fram leiðendum er íþyngt með sérstaklega mikilli skattbyrði getur það einnig talist hafa í för með 

sér ríkis að stoð í þágu annarra fyrir tækja, sjá mál C-487/06 P, British Aggregates Association gegn fram kvæmda stjórn, dómur frá 
22. desem ber 2008, dómasafn 2008, bls. I-10505, 81.–86. mgr.
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71. Þó geta þriðju aðilar úr hópi skattgreiðenda aðeins vísað til stöðvun ar ákvæðisins þegar eigin skattgreiðslur 
þeirra eru óaðskiljanlegur hluti hinnar ólögmætu ríkis aðstoð ar ráð stöfunar (105). Dæmi um þetta er þegar 
skatttekjur renna sam kvæmt viðeigandi reglum lands réttar ein göngu til þess að standa straum af hinni 
ólögmætu ríkis að stoð og hafa bein áhrif á fjárhæð þeirrar ríkis aðstoð ar sem veitt hefur verið í trássi við 
ákvæði 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól (106).

72. Þegar um ræðir undan þágur frá almennum skattgreiðslum er ofan greindum skil yrðum að jafn aði ekki 
fullnægt. Fyrir tæki, sem greiðir slíka skatta, getur því yfirleitt ekki vísað til þess að undan þága einhvers 
annars sé ólögmæt sam kvæmt 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm-
stól (107). Það leiðir einnig af viðtekinni dóma fram kvæmd Evrópu dóm stólsins að þótt ólögmæt skattundan-
þága sé einnig látin ná til stefnanda er það ekki viðunandi úrlausn þegar um ræðir brot á 3. mgr. 1. gr. I. hluta 
bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól. Með ráð stöfun af því tagi væri ekki dregið úr 
sam keppn is raskandi áhrifum hinnar ólögmætu aðstoð ar, heldur yrðu þau þvert á móti meiri (108).

1.4.4 Gagnasöfnun

73. Skilvirknisreglan getur einnig haft áhrif á það hvernig gagnasöfnun fer fram. Sem dæmi má nefna að þegar 
sönnunarbyrði að því er varðar til tekna kröfu gerir stefnanda það ómögulegt eða torvelt úr hófi að rökstyðja 
kröfuna (t.d. vegna þess að hann hefur ekki nauð syn leg gögn undir höndum) ber landsdóm stólnum að beita 
öllum þeim ráðum, sem tiltæk eru sam kvæmt réttarfarsákvæðum lands réttar, til þess að tryggja stefnanda 
aðgang að þeim gögnum. Hér getur meðal annars verið um það að ræða, þegar ákvæði eru um slíkt í lands rétti, 
að landsdóm stólnum sé skylt að fyrirskipa stefnda eða þriðja aðila að láta stefnanda í té nauð syn leg skjöl (109).

2 Stuðningur sem Eftir lits stofn un EFTA getur veitt landsdóm stólum

74. Sam kvæmt 3. gr. EES-samn ings ins, sem er sniðin eftir 10. gr. EB-sáttmálans, ber samn ings að ilum að gera 
allar viðeigandi ráð stafanir til að tryggja að staðið verði við skuld bind ingar sem af EES-samningnum leiðir 
og auðvelda samvinnu innan ramma samn ings ins (110). Sam kvæmt dóma fram kvæmd Evrópu dóm stólsins 
leiðir af 10. gr. EB-sáttmálans að fram kvæmda stjórn inni ber að liðsinna landsdóm stólum við beitingu ákvæða 
EB-réttar (111). Að hinu leytinu getur sú skylda hvílt á landsdóm stólum að liðsinna fram kvæmda stjórn Evrópu-
banda laganna við þau verk efn i sem koma til kasta hennar (112). Eftir lits stofn un EFTA lítur svo á að henni sé 
á sama hátt skylt að sinna dyggu sam starfi við landsdóm stóla í EFTA-ríkjunum á grundvelli samsvarandi 
ákvæða í 3. gr. EES-samn ings ins og 2. gr. samn ings ins um eftir lits stofn un og dóm stól.

75. Að teknu tilliti til þess mikilvæga hlutverks, sem landsdóm stólar leika í tengslum við framfylgd ríkis aðstoð-
ar reglna, lýsir Eftir lits stofn un EFTA sig reiðubúna að liðsinna landsdóm stólum hvenær sem þeim virðist slík 
aðstoð nauð syn leg vegna ákvörð un ar um mál sem fyrir þeim liggur. Þó að þegar hafi verið gert ráð fyrir því 
í áðurgildandi kafla leið bein andi reglna Eftir lits stofn un ar EFTA um ríkis að stoð, sem bar heitið „Sam starf 
innlendra dóm stóla og Eftir lits stofn un ar EFTA á sviði ríkis aðstoð ar “ (113) að landsdóm stólar gætu leitað 
eftir aðstoð frá Eftir lits stofn un EFTA hafa dóm stólar ekki nýtt sér þetta að ráði. Stofnunin telur því vert að 
reyna að nýju að koma á nánara sam starfi við landsdóm stóla með því að koma upp heppilegri og hentugri 
stuðningsaðferðum. Í þessu tilliti er tekið mið af til kynn ingu stofnunarinnar um sam starf Eftir lits stofn un ar 
EFTA og dóm stóla í EFTA-ríkjunum í tengslum við beitingu 53. og 54. gr. EES-samn ings ins (114).

76. Eftir lits stofn un EFTA getur veitt landsdóm stólum stuðning á tvennan ólíkan hátt:

a) Landsdóm stóll getur beðið stofnunina um upp lýs ingar sem hún hefur undir höndum og varða við kom andi 
mál (sjá undirkafla 2.1 hér á eftir).

b) Landsdóm stóll getur leitað álits stofnunarinnar varð andi beitingu ríkis aðstoð ar reglna (sjá undirkafla 2.2 
hér á eftir).

(105) Mál C-174/02 Streekgewest, 19. mgr.
(106) Sam ein uð mál C-393/04 og C-41/05 Air Liquide, 46. mgr., sam ein uð mál C-266/04 til C-270/04, C-276/04 og C-321/04 til 

C-325/04 Casino France o.fl., dómasafn 2005, bls. I-9481, 40. mgr., og mál C-174/02 Streekgewest, 26. mgr.
(107) Sam ein uð mál C-393/04 og C-41/05 Air Liquide, 48. mgr., og sam ein uð mál C-266/04 til C-270/04, C-276/04 og C-321/04 til 

C-325/04 Casino France o.fl., 43. og 44. mgr.
(108) Sam ein uð mál C-393/04 og C-41/05 Air Liquide, 45. mgr.
(109) Mál C-526/04 Laboratoires Boiron, 55. og 57. mgr.
(110) Sjá einnig, í þessu tilliti, 2. gr. samn ings ins um eftir lits stofn un og dóm stól, en í henni stendur : „EFTA-ríkin skulu gera allar 

viðeigandi almennar eða sérstakar ráð stafanir til að tryggja að staðið verði við skuld bind ingar sem af samningi þessum leiðir. Þau 
skulu varast ráð stafanir sem teflt geta því í tvísýnu að mark miðum samnings þessa verði náð.“

(111) Mál C-39/94 SFEI o.fl., 50. mgr., Ákvörð un frá 13. júlí 1990 í máli C-2/88 Imm. Zwartveld o.fl., dómasafn 1990, bls. I-3365, 
16.–22. mgr., og mál C-234/89 Delimitis gegn Henninger Bräu, dómasafn 1991, bls. I-935, 53. mgr.

(112) Mál C-94/00 Roquette Frères, dómasafn 2002, bls. I-9011, 31. mgr.
(113) Stjtíð. ESB L 274, 26.10.2000, bls. 19, og EES-viðbætir nr. 48, 26.10.2000, bls. 33. Sá kafli samsvaraði auglýsingu fram kvæmda-

stjórn arinnar um sam starf landsdóm stóla og fram kvæmda stjórn arinnar á sviði ríkis aðstoð ar (Stjtíð. EB C 312, 23.11.1995, bls. 8)
(114) Stjtíð. ESB C 305, 14.12.2006, bls. 19, EES-viðbætir nr. 62, 14.12.2006, bls. 21 (15.–30. mgr.). Sú auglýsing samsvarar auglýsingu 

fram kvæmda stjórn arinnar um sam starf fram kvæmda stjórn arinnar og dóm stóla í aðild ar ríkjum Evrópu sam bandsins í tengslum við 
beitingu 81. og 82. gr. EB-sáttmálans (Stjtíð. ESB C 101, 27.4.2004, bls. 54).
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77. Þegar Eftir lits stofn un EFTA liðsinnir landsdóm stólum verður hún að gæta þagnarskyldu sinnar og standa vörð 
um eigin störf og sjálfstæði (115). Þegar Eftir lits stofn un EFTA framfylgir skyldum sínum við landsdóm stóla 
sam kvæmt 3. mgr. EES-samn ings ins ber henni því að gæta fyllsta hlutleysis og hlutlægni. Liðsinni Eftir lits-
stofn un ar EFTA við landsdóm stóla er raunar sprottið af þeirri skyldu að standa vörð um almanna hags muni, og 
stofnunin hefur því ekki í hyggju að þjóna einkahags munum aðila að máli sem er rekið fyrir landsdóm stólum. 
Af þeim sökum mun stofnunin ekki taka fyrir nein erindi aðila að máli fyrir landsdóm stóli er varða liðsinni 
hennar við við kom andi dóm stól.

78. Landsdóm stólum er í sjálfsvald sett hvort þeir þiggja liðsinni sam kvæmt þessum kafla, og það er veitt með 
fyrirvara um rétt við kom andi landsdóm stóls til að fara fram á ráðgefandi álit EFTA-dóm stólsins varð andi 
túlkun eða gildi EES-réttar í sam ræmi við ákvæði 34. gr. samn ings ins um eftir lits stofn un og dóm stól.

2.1 Landsdóm stólum afhentar upp lýs ingar

79. Sú skylda Eftir lits stofn un ar EFTA að liðsinna landsdóm stólum við beitingu ríkis aðstoð ar reglna felur í sér að 
stofnuninni er skylt að afhenda dóm stólunum upp lýs ingar sem hún hefur undir höndum og varða við kom andi 
mál (116).

80. Upp lýs ingar af eftir far andi tagi eru meðal þeirra sem landsdóm stóll getur óskað eftir að fá afhentar frá 
stofnuninni:

a) Upp lýs ingar um yfirstandandi máls með ferð hjá stofnuninni; þetta geta meðal annars verið upp lýs ingar 
um hvort athugun á til tekinni aðstoð ar ráð stöfun stendur yfir hjá stofnuninni, hvort til tekin aðstoð ar ráð-
stöfun hefur verið tilkynnt á tilhlýðilegan hátt í sam ræmi við 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn-
ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól, hvort stofnunin hefur hafið form lega rann sókn og hvort hún hefur 
þegar tekið ákvörð un (117). Ef engin ákvörð un liggur fyrir getur landsdóm stóllinn beðið Eftir lits stofn un 
EFTA að greina frá því hvenær líklegt sé að svo verði.

b) Þá geta landsdóm stólar óskað eftir að fá í hendur skjöl sem stofnunin hefur undir höndum. Þar getur verið 
um að ræða afrit af fyrirliggjandi ákvörð un um stofnunarinnar, þ.e. þá kafla þeirra sem ekki hafa verið 
birt ir á vefsetri stofnunarinnar, atvikalýsingar, töluleg gögn, markaðsathuganir og efna hags grein ing ar.

81. Til þess að sam starfið við landsdóm stóla verði sem skilvirkast verða beiðnir um upp lýs ingar teknar fyrir svo 
skjótt sem unnt er. Eftir lits stofn un EFTA mun leitast við að láta landsdóm stólum í té gögn, sem óskað er eftir, 
áður en mánuður er liðinn frá því að erindi berst. Reynist nauð syn leg t að afla frekari skýringa frá landsdóm-
stólnum telst þessi mánuður byrja að líða þegar skýringarnar eru fengnar. Ef stofnunin þarf að bera afhend-
inguna undir þriðju aðila, sem upp lýs ingamiðlunin varðar beint, telst mánuðurinn byrja að líða þegar því er 
lokið. Þetta getur til að mynda átt við um til teknar tegundir upp lýs inga sem borist hafa frá ein stakl ingi (118) 
svo og þegar dóm stóll í EFTA-ríki óskar eftir að fá afhentar upp lýs ingar sem borist hafa frá öðru EFTA-ríki.

82. Þegar Eftir lits stofn un EFTA afhendir landsdóm stólum upp lýs ingar ber henni að virða þá vernd sem ein stakl-
ingum og lögaðilum er tryggð með ákvæðum 122. gr. EES-samn ings ins og 14. gr. samn ings ins um eftir lits-
stofn un og dóm stól (119). Sam kvæmt 14. gr. samn ings ins um eftir lits stofn un og dóm stól eru stjórn armenn 
Eftir lits stofn un ar EFTA, embættismenn og aðrir starfsmenn hennar bundnir þagnarskyldu um vitneskju sem á 
að fara leynt í starfi þeirra. Sam kvæmt 122. gr. EES-samn ings ins skulu full trúar, sendimenn og sérfræðingar 
samn ings að ila, svo og embættismenn og aðrir starfsmenn, bundnir þagnarskyldu, sem helst enda þótt þeir láti 
af störfum, um vitneskju sem á að fara leynt í starfi þeirra. Hér getur verið um að ræða trún að ar upp lýs ingar 
og við skipta leyndarmál.

83. Samantekin ákvæði 3. og 122. gr. EES-samn ings ins og 14. gr. samn ings ins um eftir lits stofn un og dóm stól fela 
ekki í sér algert bann við því að Eftir lits stofn un EFTA afhendi landsdóm stólum upp lýs ingar sem falla undir 
þagnarskyldu. Dóm stólar Evrópu banda lags ins hafa staðfest að skyldan til að viðhafa dyggt sam starf feli í sér 
að fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna sé skylt að afhenda landsdóm stóli hverjar þær upp lýs ingar sem 
hann leitar eftir (120). Eftir lits stofn un EFTA tekur sömu afstöðu og telur að þetta taki einnig til upp lýs inga sem 
falla undir þagnarskyldu.

84. Þegar stofnunin hefur í hyggju að afhenda landsdóm stóli upp lýs ingar sem falla undir þagnarskyldu mun hún 
af þeim sökum minna dóm stólinn á skyldur sem 122. gr. EES-samn ings ins og 14. gr. samn ings ins um eftir-
lits stofn un og dóm stól leggja honum á herðar. Stofnunin mun þá biðja dóm stólinn að staðfesta að hann geti 
tryggt og muni tryggja vernd trún að ar upp lýs inga og við skipta leyndarmála. Ef landsdóm stóllinn getur ekki 
tryggt þetta verða við kom andi upp lýs ingar ekki afhentar (121). Ef landsdóm stóllinn hefur á hinn bóginn lýst 
yfir að þetta sé tryggt verða upp lýs ingarnar afhentar.

(115) Ákvörð un frá 6. desem ber 1990 í máli C-2/88 Imm. Zwartveld o.fl., dómasafn 1990, bls. I-4405, 10. og 11. mgr., og mál T-353/94 
Postbank gegn fram kvæmda stjórn, dómasafn 1996, bls. II-921, 93. mgr.

(116) Mál C-39/94 SFEI o.fl., 50. mgr., ákvörð un frá 13. júlí 1990 í máli C-2/88 Imm. Zwartveld o.fl., 17.–22. mgr., mál C-234/89 
Delimitis gegn Henninger Bräu, 53. mgr., og mál T-353/94 Postbank gegn fram kvæmda stjórn, 64. og 65. mgr.

(117) Þegar þessar upp lýs ingar hafa verið afhentar getur landsdóm stóllinn óskað eftir að fá reglulega fréttir af framvindu mála.
(118) Mál T-353/94 Postbank gegn fram kvæmda stjórn, 91. mgr.
(119) Mál C-234/89 Delimitis gegn Henninger Bräu, 53. mgr., og mál T-353/94 Postbank gegn fram kvæmda stjórn, 90. mgr.
(120) Mál T-353/94 Postbank gegn fram kvæmda stjórn, 64. mgr., og ákvörð un frá 13. júlí 1990 í máli C-2/88 Imm. Zwartveld o.fl., 16.–22. 

mgr.,
(121) Mál T-353/94 Postbank gegn fram kvæmda stjórn, 93. mgr., og ákvörð un frá 6. desem ber 1990 í máli C-2/88 Imm. Zwartveld o.fl., 

10. og 11. mgr.



5.5.2011 Nr. 25/17EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

85. Ýmsar aðrar aðstæður geta hugsast þar sem eitthvað stendur í vegi fyrir því að Eftir lits stofn un EFTA afhendi 
landsdóm stóli upp lýs ingar. Hér er einkum að nefna að stofnunin getur synjað ósk landsdóm stóls um afhend-
ingu upp lýs inga þegar slíkt gæti hindrað fram kvæmd EES-samn ings ins. Dæmi um þetta væri ef afhend ing 
upp lýs inganna gæti gert Eftir lits stofn un EFTA erfitt um vik að vinna þau störf sem henni hafa verið falin (122) 
(t.d. þegar um ræðir upp lýs ingar um feril ákvarðanatöku í stofnuninni).

2.2 Álit um úrlausnarefni sem varða beitingu ríkis aðstoð ar reglnanna

86. Þegar mál, sem kemur til kasta landsdóm stóls, kallar á beitingu ríkis aðstoð ar reglnanna verður dóm stóllinn 
að taka mið af öllum við kom andi EES-reglum á sviði ríkis aðstoð ar svo og fyrirliggjandi dóma fram kvæmd 
EFTA-dóm stólsins og dóm stóla Evrópu banda lags ins. Landsdóm stóll getur jafn framt leitað leiðsagnar í 
eldri ákvörð un um Eftir lits stofn un ar EFTA og leið bein andi reglum sem stofnunin hefur gefið út um beitingu 
ríkis aðstoð ar reglnanna. Aðstæður geta þó verið með þeim hætti að ofan greint veiti landsdóm stólnum ekki 
fullnægjandi leiðsögn um málsatriðin sem eru til umfjöllunar. Með vísan til þeirra skyldna sem hvíla á 
Eftir lits stofn un EFTA sam kvæmt 3. mgr. EES-samn ings ins, og að teknu tilliti til þess mikilvæga og flókna 
hlutverks sem landsdóm stólar gegna í tengslum við framfylgd ríkis aðstoð ar reglna, gefur stofnunin landsdóm-
stólum því kost á að leita álits stofnunarinnar um atriði sem varða beitingu ríkis aðstoð ar reglnanna (123).

87. Álit stofnunarinnar getur í slíkum tilvikum tekið til allra efna hags atriða, atvika og lagaþátta sem komið geta 
til skoðunar við máls með ferð fyrir landsdóm stóli (124). Af augljósum ástæðum geta málefni, sem varða túlkun 
EES-réttar, einnig orðið til þess að landsdóm stóll fari fram á ráðgefandi álit EFTA-dóm stólsins í sam ræmi við 
34. gr. samn ings ins um eftir lits stofn un og dóm stól.

88. Eftirtalin atriði eru meðal þeirra sem hugsast getur að Eftir lits stofn un EFTA gefi út álit um:

a) Hvort til tekin ráð stöfun skuli teljast ríkis að stoð í skiln ingi 61. gr. EES-samn ings ins, og þá hvernig 
aðstoð ar fjárhæðin skuli reiknuð nákvæmlega. Álit af þessu tagi getur varðað öll þau viðmið sem nefnd 
eru í 61. gr. EES-samn ings ins (þ.e. að hagræði hafi skapast, að um sé að ræða aðstoð sem EFTA-ríki veitir 
eða veitt er af ríkisfjár munum, að aðstoðin geti raskað samkeppni og að hún hafi áhrif á viðskipti milli 
samn ings að ila).

b) Hvort til tekin aðstoð ar ráð stöfun fullnægir til teknum skil yrðum reglu gerð ar um almenna hópundan þágu 
með þeim afleiðingum að ekki er nauð syn leg t að tilkynna ráð stöfunina sem einstaka aðstoð og stöðvun-
ar ákvæði 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól á ekki við.

c) Hvort til tekin aðstoð ar ráð stöfun fellur undir aðstoð ar kerfi sem tilkynnt hefur verið Eftir lits stofn un EFTA 
og hún hefur heimilað eða flokkast af öðrum ástæðum sem „yfirstandandi aðstoð“. Í slíkum tilvikum 
gildir einnig að stöðvun ar ákvæði 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og 
dóm stól á ekki við.

d) Hvort aðstæður teljast undan tekn ing ar til vik (eins og það er skil greint í „SFEI“-dómi Evrópu dóm-
stólsins (125)) sem hefur þær afleiðingar að landsdóm stólnum getur ekki mælt fyrir um fulla endur greiðslu 
að EES-rétti.

e) Ef landsdóm stóll þarf að mæla fyrir um innheimtu vaxta getur hann leitað aðstoð ar Eftir lits stofn un ar 
EFTA við útreikning vaxta og ákvörð un vaxtaprósentu.

f) Lagalegar forsendur skaða bóta krafn a að EES-rétti og atriði sem varða útreikning á skaða.

89. Eins og fram kemur í 17. mgr. hér á undan er mat á því hvort aðstoð ar ráð stöfun er sam rým an leg fram-
kvæmd EES-samn ings ins, með vísan til 2. og 3. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins, í höndum Eftir lits stofn un ar 
EFTA einnar. Lögsaga landsdóm stóla nær ekki til mats á því hvort aðstoð ar ráð stöfun er sam rým an leg EES-
samningnum. Eftir lits stofn un EFTA getur af þessum sökum ekki gefið út álit varð andi sam rým an leika, en 
landsdóm stóll getur engu að síður farið fram á upp lýs ingar um máls með ferð, þ.e. hvort stofnunin hefur þegar 
til athugunar (eða hyggst taka til athugunar) hvort til tekin aðstoð ar ráð stöfun er sam rým an leg samningnum, 
og þá hvenær líklegt má telja að ákvörð un verði tekin (126).

90. Eftir lits stofn un EFTA mun í áliti sínu binda sig við að veita landsdóm stólnum þær upp lýs ingar um málsatvik 
eða þær efna hags legu eða lagalegu skýringar sem leitað er eftir, án þess að taka málið, sem liggur fyrir 
landsdóm stólnum, til efnislegrar skoðunar. Þá bindur álit stofnunarinnar landsdóm stólinn ekki lagalega.

91. Til þess að stuðla að sem mestum árangri af sam starfi Eftir lits stofn un ar EFTA við landsdóm stóla verða erindi 
þar sem farið er fram á álit stofnunarinnar afgreidd svo skjótt sem unnt er. Eftir lits stofn un EFTA mun leitast 
við að láta landsdóm stólnum í té álitið, sem óskað er eftir, áður en fjórir mánuðir eru liðnir frá því að erindi 
berst. Reynist nauð syn leg t að afla frekari skýringa á erindinu frá landsdóm stólnum telst þetta fjögurra mánaða 
tímabil byrja að líða þegar þær skýringar eru fengnar.

(122) Ákvörð un frá 6. desem ber 1990 í máli C-2/88 Imm. Zwartveld o.fl., 11. mgr., mál C-275/00 First og Franex, dómasafn 2002, 
bls. I-10943, 49. mgr., og mál T-353/94 Postbank gegn fram kvæmda stjórn, 93. mgr.

(123) Sjá mál C-39/94 SFEI o.fl., 50. mgr.
(124) Sjá þó 89. mgr. hér á eftir.
(125) Mál C-39/94 SFEI o.fl., 70. og 71. mgr., sbr. álit Jacobs lögsögumanns í þessu máli, 73.–75. mgr., sjá einnig mál 223/85 RSV gegn 

fram kvæmda stjórn, dómasafn 1987, bls. 4617, 17. mgr., og mál C-5/89 Fram kvæmda stjórn gegn þýska ríkinu, dómasafn 1990, 
bls. I-3437, 16. mgr.

(126) Sjá 80. mgr. hér á undan.
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92. Í þessu sambandi þarf þó að athuga að sú almenna skylda landsdóm stóla að standa vörð um ein stakl ings-
bundin réttindi í sam ræmi við 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól 
helst virk á tímanum sem það tekur Eftir lits stofn un EFTA að taka saman umbeðið álit. Ástæðan er sú, eins og 
fram kemur í 59. mgr. hér á undan, að sú skylda landsdóm stóls að standa vörð um ein stakl ings bundin réttindi 
í sam ræmi við 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól er óháð því 
hvort enn er beðið úrskurðar frá stofnuninni (127).

93. Eins og þegar hefur verið tekið fram, sjá 77. mgr. hér á undan, mun Eftir lits stofn un EFTA ekki taka fyrir 
nein erindi málsaðila áður en hún afhendir landsdóm stóli álit sitt. Notkun á áliti Eftir lits stofn un ar EFTA í 
málarekstri fyrir landsdóm stóli er háð viðeigandi réttar fars reglum lands réttar, en þær reglur verða að vera í 
sam ræmi við grund vall ar regl ur EES-réttar.

2.3 Hagnýtar upp lýs ingar

94. Landsdóm stólar geta sent á neðan greint póst fang öll erindi sem varða aðstoð sam kvæmt undirköflum 2.1 og 
2.2 hér á undan, svo og allar aðrar spurningar, skrif legar eða munnlegar, sem varða ríkis aðstoð ar mál og vakna 
í daglegum störfum þeirra:

Eftir lits stofn un EFTA
Rue Belliard 35
B-1040 Brussel/Bruxelles
Belgium
Sími: 0032 2 286 18 11
Bréfasími: 0032 2 286 18 00
Netfang: registry@eftasurv.int

95. Yfirlit um sam starf Eftir lits stofn un ar EFTA við landsdóm stóla sam kvæmt þessum kafla verður birt í 
ársskýrslu stofnunarinnar. Álit og athuga semdir stofnunarinnar kunna einnig að verða birt á vefsetri hennar.

3 Lokaákvæði

96. Kaflinn, sem hér birt ist, er gefinn út með það mark mið fyrir augum að liðsinna landsdóm stólum við beitingu 
ríkis aðstoð ar reglna. Ákvæði hans eru ekki bindandi fyrir dóm stólana og skerða ekki sjálfstæði þeirra. Þá gilda 
ákvæði kaflans með fyrirvara um réttindi og skyldur EFTA-ríkjanna, ein stakl inga og lögaðila að EES-rétti.

97. Þessi kafli leysir af hólmi áðurgildandi kafla í leið bein andi reglum Eftir lits stofn un ar EFTA um ríkis að stoð 
með fyrirsögninni „Sam starf innlendra dóm stóla og Eftir lits stofn un ar EFTA á sviði ríkis aðstoð ar “.

98. Eftir lits stofn un EFTA hyggst endur skoða ákvæði kaflans þegar fimm ár eru liðin frá útgáfu hans.

(127) Undir þetta geta fallið bráða birgða ráð stafanir eins og þær sem fjallað er um í undirkafla 1.2.6 hér á undan.
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EFTA-dómSTóLLINN

Kæra VTm Fund management Ag gegn Eftir lits stofn un EFTA sem lögð var  
fram 9. mars 2011

(mál E-6/11)

Hinn 9. mars 2011 lagði VTM Fund management AG fram fyrir EFTA-dóm stólnum kæru gegn Eftir lits-
stofn un EFTA; í fyrirsvari eru Dr. Michael Sánchez Rydelski, Rechtsanwalt, frá lögmannsstofunni Steptoe 
& Johnson LLP, Avenue Louise 240, BE-1050 Brussel, Belgíu og Dr. Hans-Michael Pott, Rechtsanwalt, 
frá lögmannsstofunni Sernetz Schäfer Rechtsanwälte, Berliner Allee 10, 40212 Düsseldorf, Þýskalandi.

Kröfur VTM Fund management AG eru sem hér segir:

1. Dóm stóllinn ógildi ákvörð un Eftir lits stofn un ar EFTA 416/10/COL frá 3. nóvem ber 2010 varð andi 
skattlagningu fjár fest ingarfyrir tækja sam kvæmt skattalögum Liechtensteins.

2. Til vara lýsi dóm stóllinn ógildar 3. og 4. gr. ákvörð un ar Eftir lits stofn un ar EFTA 416/10/COL frá 
3. nóvem ber 2010, að því marki sem í þeim felist úrskurður um að aðstoðin, sem um getur í 1. gr. 
þeirrar ákvörð un ar, skuli endurgreidd; og

3. Dóm stóllinn geri Eftir lits stofn un EFTA að greiða málskostnað.

Lagagrundvöllur, málsatvik og lagarök til stuðnings dómkröfunum:

– Eftir lits stofn un EFTA lýsti því yfir í ákvörð un 416/10/COL frá 3. nóvem ber 2010 að aðstoð ar ráð-
stöfun stjórn valda í Liechtenstein í þágu fjár fest ingarfélaga, sem var felld úr gildi frá og með 30. júní 
2006, sam rýmdist ekki 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins. 

– Eftir lits stofn un EFTA komst enn fremur að þeirri niðurstöðu að meint aðstoð fæli í sér ólöglega 
aðstoð og að fjár fest ingarfélög, sem tóku við henni frá 15. mars 1997 til þess dags þegar aðstoð-
ar þegar nutu síðast ávinnings af skattundan þágunum þar til þær voru felldar úr gildi 2006, skyldu 
endurgreiða hana. 

– Sóknaraðili telur að Eftir lits stofn un EFTA hafi:

– beitt 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins á rangan hátt,

– haft rangt fyrir sér þegar hún fyrirskipaði endurgreiðslu hinnar meintu aðstoð ar , 

– ekki sett fram viðhlítandi rökstuðning, eins og gerð er krafa um í 16. gr. samn ings ins um eftir-
lits stofn un og dóm stól.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 25/20 5.5.2011

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.5900 – LgI/KBW)

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 19. apríl 2011 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB)  
nr. 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem bandaríska fyrir tækið Liberty Global Inc. 
(„LGI“), fyrir milligöngu Liberty Global Europe Holding B.V., hollensks dótturfélags síns í 
einkaeigu, öðlast með hluta fjár kaupum að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf lið ar b) í 1. mgr. 3. gr. sam-
runa reglu gerðar EB, í þýska fyrir tæk inu Kabel Baden-Württemberg GmbH & Co. KG („KBW“).

2. Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– LGI: alþjóðlegur rekstraraðili breiðbandskapalkerfis sem býður viðskiptavinum þjónustu á sviði 
myndaleigu, síma og Internets 

– KBW: svæðisbundinn rekstraraðili breiðbandskapalkerfis í Þýskalandi, sem býður viðskiptavinum 
í þýska sambandsríkinu Baden-Württemberg þjónustu á sviði sjónvarps, Internets um breiðband 
og síma

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un.

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semd ir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi 
birt ist í Stjtíð. ESB (C 131, 3. maí 2011). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.5900 – LGI/KBW, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

EB-STOFNANIR
FRAmKVæmdASTJóRNIN
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5.5.2011 Nr. 25/21EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6148 – BmW/SIXT/driveNow JV)

mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 18. apríl 2011 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem þýska fyrir tækið Bayerische Motorenwerke 
Aktiengesellschaft („BMW“) og hið þýska SIXT Aktiengesellschaft („SIXT“), öðlast með hluta fjár-
kaupum í nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki í sam ein ingu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 
3. gr. sam runa reglu gerðar EB, í þýska fyrir tæk inu DriveNow GmbH & Co. KG („DriveNow“).

2. Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– BMW: framleiðsla bifreiða um heim allan, umsjón með bifreiðaflota fyrirtækja 

– SIXT: skammtíma- og langtímaleiga bifreiða, útleiga atvinnubifreiða 

– DriveNow: samnýting bifreiða (skammtímaleiga bifreiða)

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerð EB (2).

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð. ESB (C 129, 30. apríl 2011). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6148 – BMW/SIXT/DriveNow JV, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 25/22 5.5.2011

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6163 – AXA/Permira/Opodo/gO Voyages/edreams)

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 19. apríl 2011 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 
139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem franska fyrir tækið AXA Investment Managers 
Private Equity Europe („AXA PE“), sem tilheyrir frönsku samsteypunni AXA, og Permira 
Holdings Limited („Permira“) frá Guernsey, öðlast með hluta fjár kaupum í sam ein ingu yfir ráð, í 
skiln ingi staf lið ar b) í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerðar EB, í breska fyrir tæk inu Opodo Limited 
(„Opodo“), frönsku samsteypunni GO Voyages („GO Voyages“) og spænsku samsteypunni eDreams 
(„eDreams“).

2. Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– Permira: fyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum félögum og ræður m.a. yfir eDreams

– AXA PE: fyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum félögum og ræður m.a. yfir GO Voyages 

– Opodo, GO Voyages og eDreams: ferðaskrifstofurekstur

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un.

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semd ir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð. ESB (C 129, 30. apríl 2011). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6163 – AXA/Permira/Opodo/GO Voyages/eDreams, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
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5.5.2011 Nr. 25/23EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6203 – Western digital Ireland, Ltd/Viviti Technologies Ltd)

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 20. apríl 2011 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem bandaríska fyrir tækið Western Digital 
Corporation („WD“) öðlast með hluta fjár kaupum að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf lið ar b) í 1. mgr. 
3. gr. sam runa reglu gerðar EB, í fyrir tæk inu Viviti Technologies Ltd (dótturfélags í einkaeigu Hitachi, 
Ltd og hét áður Hitachi Global Storage Technologies Holdings Ltd. „HGST “) frá Singapúr.

2. Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– WD: þróun, hönnun, framleiðsla og sala á harðdiskadrifum, SSD-drifum (solid state drives) og 
margmiðlunarspilurum

– HGST: þróun, hönnun, framleiðsla og sala á stafrænum geymslubúnaði, m.a. harðdiskadrifum 
og SSD-drifum 

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un.

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semd ir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi 
birt ist í Stjtíð. ESB (C 133, 4. maí 2011). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6203 – Western Digital Ireland, Ltd/Viviti Technologies Ltd, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 25/24 5.5.2011

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6209 – PAI/Kiloutou)

mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 26. apríl 2011 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB)  
nr. 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem franska fyrir tækið PAI Partners S.A.S. („PAI“) 
öðlast með hluta fjár kaupum að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu-
gerðar EB, í franska fyrir tæk inu Kiloutou S.A. („Kiloutou“).

2. Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– PAI: sjóður sem fjárfestir í óskráðum félögum

– Kiloutou: tækjaleiga

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerð EB (2).

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi 
birt ist í Stjtíð. ESB (C 135, 5. maí 2011). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6209 – PAI/Kiloutou, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).
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5.5.2011 Nr. 25/25EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6214 – Seagate Technology/The Hdd Business of Samsung 
Electronics)

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 19. apríl 2011 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem írska fyrir tækið Seagate Technology Public 
Limited Company („Seagate“) öðlast með eigna kaupum að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf lið ar b) í 
1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerðar EB, í harðdiskadrifsdeild suður-kóereska fyrirtækisins Samsung 
Electronics Co., Ltd. („the Samsung HDD business“).

2. Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– Seagate: þróun, hönnun, framleiðsla og sala á geymslubúnaði fyrir tölvur, einkum harðdiskadrifum 
sem seld eru til nota í farsímum, fyrirtækja- og einkatölvum, svo og í almennum raftækjum 

– the Samsung HDD Business: þróun, hönnun, framleiðsla og sala á harðdiskadrifum 

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un.

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semd ir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi 
birt ist í Stjtíð. ESB (C 135, 5. maí 2011). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6214 – Seagate Technology/The HDD Business of Samsung Electronics, á eftir far andi 
póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 25/26 5.5.2011

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6215 – Sun Capital/Polestar UK Print Limited)

mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 19. apríl 2011 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB)  
nr. 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem bandaríska fyrir tækið Sun Capital Partners, Inc 
(„Sun Capital“) öðlast með hluta fjár kaupum að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. 
sam runa reglu gerðar EB, í breska fyrir tæk inu Polestar UK Print Limited („Polestar“).

2. Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– Sun Capital: umsýsla með fjárfestingarsjóðum sem fjárfesta í óskráðum félögum og hafa fjárfest 
í félögum með margvíslega starfsemi um heim allan

– Polestar: prentun og tengd þjónusta

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerð EB (2).

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi 
birt ist í Stjtíð. ESB (C 133, 4. maí 2011). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6215 – Sun Capital/Polestar UK Print Limited, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).
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5.5.2011 Nr. 25/27EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6219 – Advent International Corporation/Provimi Pet Food Business)

mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 15. apríl 2011 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB)  
nr. 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem tilteknir sjóðir, sem lúta yfirráðum bandaríska 
fyrir tækisins Advent International Corporation („Advent“), öðlast með hluta fjár kaupum yfir ráð, í 
skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerðar EB, í hlutum franska fyrirtækisins Provimi 
S.A., nánar tiltekið hinu franska Provimi Pet Food France S.A.S. og hinu hollenska Provimi Pet 
Food NL B.V., ásamt dótturfélögum þess, hinum ungversku Pet Hungaria Kft, og Provimi Pet Food 
Pr Ltd, hinu tékkneska Provimi Pet Food CZ s.r.o., hinu slóvakíska Provimi Pet Food SK s.r.o. og 
hinu pólska Provimi Pet Food PL SP Z.o.o. (einu nafni „Provimi“).

2. Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– Advent: alþjóðleg samsteypa fyrirtækja sem fjárfesta í óskráðum félögum

– Provimi: framleiðir gæludýrafóður undir eigin vörumerkjum, m.a. þurrmat og blautan mat og 
snarl fyrir ketti og hunda á Evrópumarkaði 

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerð EB (2).

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi 
birt ist í Stjtíð. ESB (C 131, 3. maí 2011). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6219 – Advent International Corporation/Provimi Pet Food Business, á eftir far andi póst-
fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COmP/m.5927 – BASF/Cognis)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 30. nóvember 2010 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam-
ræmi við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004, sbr. 2. mgr. sömu greinar. Óstytt 
útgáfa þessarar ákvörð un ar er ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við-
skipta leyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

– Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32010M5927. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

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

(mál COmP/m.6059 – Norbert dentressangle/Laxey Logistics)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 21. mars 2011 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

– Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32011M6059. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

  2011/EES/25/11

  2011/EES/25/12



5.5.2011 Nr. 25/29EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

(mál COmP/m.6083 – Fiat/gm/Vm motori JV)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 29. mars 2011 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

– Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32011M6083. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

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

(mál COmP/m.6085 – Costa Crociere/Alpitour/Welcome JV)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 18. apríl 2011 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

– Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32011M6085. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COmP/m.6112 – good Energies/NEIF/NewCo)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 13. apríl 2011 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

– Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32011M6112. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

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

(mál COmP/m.6119 – Arla/Hansa)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 1. apríl 2011 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

– Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32011M6119. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COmP/m.6128 – Blackstone/mivisa)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 25. mars 2011 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

– Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32011M6128. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

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

(mál COmP/m.6144 – giesecke & devrient/Wincor Nixdorf International/BEB 
Industrie-Elektronik)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 19. apríl 2011 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á þýsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

– Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32011M6144. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COmP/m.6159 –Warburg Pincus/Vestar/Triton Container International )

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 15. apríl 2011 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

– Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32011M6159. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

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

(mál COmP/m.6161 – Clariant/Süd-Chemie)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 8. apríl 2011 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

– Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32011M6161. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COmP/m.6174 – Atlas/Sunlight/Advanced Lithium Systems Europe JV)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 18. apríl 2011 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

– Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32011M6174. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

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

(mál COmP/m.6182 – mAN/mAN Camions et Bus/mAN Truck & Bus Belgium)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 15. apríl 2011 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

– Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32011M6182. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COmP/m.6202 – Samsung LEd/Sumitomo Chemical/JV)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 13. apríl 2011 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

– Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32011M6202. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti sem innheimta ber í 
tengslum við endurheimtu ríkisaðstoðar svo og viðmiðunar- og afreiknivexti fyrir  

27 aðildarríki; vextirnir gilda frá 1. maí 2011

(Birt í samræmi við ákvæði 10. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB)  
nr. 794/2004 frá 21. apríl 2004 (Stjtíð. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1))

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun aðferðar 
við útreikning viðmiðunar- og afreiknivaxta (Stjtíð. ESB C 14, 19.1.2008, bls. 6). Þá verður að bæta við 
grunnvextina viðeigandi álagi í samræmi við orðsendinguna eftir því í hvaða samhengi viðmiðunarvextirnir 
eru notaðir. Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður grunnvextina sem nemur 
100 grunnpunktum. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2008 frá 30. janúar 2008 um 
breytingu á framkvæmdarreglugerð (EB) nr. 794/2004 er kveðið á um að endurkröfuvextir skuli einnig 
ákveðnir með því að bæta 100 grunnpunktum við grunnvextina, nema kveðið sé á um annað í sérstakri 
ákvörðun.

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL

1.1.2011 28.2.2011 1,49 1,49 3,97 1,49 1,79 1,49 1,76 1,49 1,49

1.3.2011 30.4.2011 1,49 1,49 3,97 1,49 1,79 1,49 1,76 1,49 1,49

1.5.2011 – 1,73 1,73 3,97 1,73 1,79 1,73 1,76 1,73 1,73

Frá Til ES FI FR HU IE IT LT LU LV

1.1.2011 28.2.2011 1,49 1,49 1,49 5,61 1,49 1,49 2,56 1,49 2,64

1.3.2011 30.4.2011 1,49 1,49 1,49 5,61 1,49 1,49 2,56 1,49 2,20

1.5.2011 – 1,73 1,73 1,73 5,61 1,73 1,73 2,56 1,73 2,20

Frá Til MT NL PL PT RO SE SI SK UK

1.1.2011 28.2.2011 1,49 1,49 4,26 1,49 7,18 1,76 1,49 1,49 1,48

1.3.2011 30.4.2011 1,49 1,49 4,26 1,49 7,18 2,23 1,49 1,49 1,48

1.5.2011 – 1,73 1,73 4,26 1,73 7,18 2,65 1,73 1,73 1,48

  2011/EES/25/23
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5.5.2011 Nr. 25/35EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

mEdIA 2007 – Þróun, dreifing, kynning og fræðslustarf

Auglýst eftir tillögum – EACEA/01/11

Styrkir til að dreifa evrópskum kvikmyndum milli landa – „Sjálfvirkt“ kerfi 2011

Auglýst er eftir tillögum á grundvelli ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1718/2006/EB frá  
15. nóvember 2006 um framkvæmd áætlunar um stuðning við hljóð- og myndefnisframleiðslu í Evrópu 
(MEDIA 2007). 

Meðal markmiða áætlunarinnar er að ýta undir og styrkja aukningu á dreifingu nýlegra evrópskra 
kvikmynda milli landa með því að veita dreifendum aðgang að fjármunum, á grundvelli árangurs þeirra 
á markaði, til endurfjárfestingar í nýjum kvikmyndum sem eru framleiddar á vegum tveggja eða fleiri 
Evrópulanda. 

Áætlunin hefur einnig það markmið að ýta undir tengsl milli framleiðenda og dreifenda og auka þannig 
markaðshlutdeild evrópskra kvikmynda og samkeppnishæfni evrópskra fyrirtækja.

Auglýsingu þessari er beint til fyrirtækja í Evrópu sem sinna einkum dreifingu evrópskra verka í 
kvikmyndahús og stuðla með starfsemi sinni að markmiðum MEDIA-áætlunarinnar eins og þeim er lýst 
í ofangreindri ákvörðun ráðsins.

Skilafrestur tillagna vegna stofnunar hugsanlegs sjóðs er 17. júní 2011. Að því er varðar endurfjárfestingu 
hugsanlegs sjóðs, kemur fresturinn fyrir hverja einingu fram í töflunni sem birt er í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins C 121, 19.4.2011, bls. 66, og eigi síðar en 1. október 2012. 

Tillögur skal senda á eftirfarandi póstfang:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 
Mr Constantin DASKALAKIS 
BOUR 3/66 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË

Umsóknarleiðbeiningar og umsóknareyðublöð er að finna á eftirfarandi vefslóð:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/auto/index_en.htm
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 25/36 5.5.2011

mEdIA 2007 – Þróun, dreifing, kynning og fræðslustarf

Auglýst eftir tillögum – EACEA/03/11

Styrkir til að dreifa evrópskum kvikmyndum milli landa – „Söluumboðakerfi“ 2011

Auglýst er eftir tillögum á grundvelli ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1718/2006/EB frá  
15. nóvember 2006 um framkvæmd áætlunar um stuðning við hljóð- og myndefnisframleiðslu í Evrópu 
(MEDIA 2007). 

Meðal markmiða áætlunarinnar er að ýta undir og styrkja aukningu á dreifingu nýlegra evrópskra 
kvikmynda milli landa með því að veita dreifendum aðgang að fjármunum, á grundvelli árangurs þeirra 
á markaði, til endurfjárfestingar í nýjum kvikmyndum sem eru framleiddar á vegum tveggja eða fleiri 
Evrópulanda. 

Frestur til að skila inn umsóknum er 17. júní 2011 og ber að senda þær á eftirfarandi póstfang: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 
Mr Constantin DASKALAKIS 
BOUR 3/66 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË

Um nánari upplýsingar um þessa auglýsingu vísast til Stjórnartíðinda Evrópusambandsins, C 121, 
19.4.2011, bls. 62. 

Heildartexta umsóknarleiðbeininganna og umsóknareyðublöð er að finna á eftirfarandi vefslóð:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/sales/index_en.htm

  2011/EES/25/26



5.5.2011 Nr. 25/37EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

mEdIA 2007

Auglýst eftir tillögum – EACEA/05/11

Stuðningur við tilraunaverkefni

Auglýst er eftir tillögum á grundvelli ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1718/2006/EB frá 
15. nóvember 2006 um framkvæmd áætlunar til stuðnings evrópska hljóð- og myndmiðlageiranum 
(MEDIA 2007). 

Samkvæmt ákvörðuninni ber meðal annars að styðja framkvæmd tilraunaverkefna. 

Heimilt er á grundvelli áætlunarinnar að styðja tilraunaverkefni til að tryggja að hún fylgi markaðsþróun, 
og þá með sérstakri áherslu á innleiðingu og notkun upplýsinga- og fjarskiptatækni.

Um nánari upplýsingar um þessa auglýsingu vísast til Stjórnartíðinda Evrópusambandsins, C 121, 
19.4.2011, bls. 64. 

Umsóknir verða að berast framkvæmdastofnun áætlunarinnar (EACEA) eigi síðar en 14. júní 2011.

Umsóknir verða að berast í ábyrgðarbréfi eða með boðsendingu (á kostnað umsækjanda) á eftirfarandi 
póstfang: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
MEDIA 2007 — Pilot Projects — EACEA/05/11 
Mr Constantin DASKALAKIS 
BOUR 03/30 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË

Ítarlegar umsóknarleiðbeiningar og umsóknareyðublöð er að finna á eftirfarandi vefslóð:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/pilot/index_en.htm
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 25/38 5.5.2011

mEdIA 2007

Auglýst eftir tillögum – EACEA/06/11

Stuðningur við starfsemi á sviði pöntunarsjónvarps og dreifingar stafræns kvikmyndaefnis

Auglýst er eftir tillögum á grundvelli ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1718/2006/EB frá 
15. nóvember 2006 um framkvæmd áætlunar til stuðnings evrópska hljóð- og myndmiðlageiranum 
(MEDIA 2007).
 
Samkvæmt ákvörðuninni ber meðal annars að styðja starfsemi á sviði pöntunarsjónvarps og dreifingar 
stafræns kvikmyndaefnis. 

Styrkir til starfsemi á sviði pöntunarsjónvarps og dreifingar stafræns kvikmyndaefnis er ein þeirra leiða 
sem farin er samkvæmt áætluninni MEDIA 2007 til þess að tryggja að styrkþegar áætlunarinnar taki mið 
af nýrri tækni og vinnuaðferðum í starfsemi sinni. 

Meginmarkmið styrkjanna er að ýta undir gerð og hagnýtingu skráa um evrópsk verk sem setja á í 
stafræna dreifingu milli landa til stærra áhorfendahóps og/eða rekenda kvikmyndahúsa gegnum þróuð 
dreifingarkerfi, og þannig að stafræn afritunarvörn sé notuð þar sem það er nauðsynlegt.

Um nánari upplýsingar um þessa auglýsingu vísast til Stjórnartíðinda Evrópusambandsins, C 121, 
19.4.2011, bls. 69.

Umsóknir skulu sendar framkvæmdastofnun áætlunarinnar (EACEA) í eftirfarandi póstfangi eigi síðar en 
20. júní 2011:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
MEDIA 2007 – Video on Demand and Digital Cinema Distribution – EACEA/06/11 
Mr Constantin DASKALAKIS 
BOUR 03/30 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË

Ítarlegar umsóknarleiðbeiningar og umsóknareyðublöð er að finna á eftirfarandi vefslóð:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/index_en.htm

  2011/EES/25/28



5.5.2011 Nr. 25/39EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Auglýst eftir tillögum – EACEA/14/11

mEdIA 2007 – Kynning/aðgangur að mörkuðum

Auglýst er eftir tillögum á grundvelli ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1718/2006/EB frá 15. 
nóvember 2006 um framkvæmd áætlunar um stuðning við hljóð- og myndefnisframleiðslu í Evrópu 
(MEDIA 2007). 

Í ofangreindri ákvörðun ráðsins eru m.a. sett eftirtalin markmið: 

–  að greiða fyrir og hvetja til kynningarstarfs og útbreiðslu evrópskra hljóð- og myndmiðlaverka og 
kvikmyndaverka á sölusýningum, kaupstefnum og hljóð- og myndmiðlunarhátíðum í Evrópu og um 
heim allan, að því marki sem slíkir viðburðir geta gegnt mikilvægu hlutverki í kynningu evrópskra 
verka og tengslamyndun milli fagfólks, 

–  að hvetja til tengslamyndunar milli evrópskra rekstraraðila með því að styðja sameiginlegar aðgerðir 
innlendra, opinberra eða óháðra aðila, sem vinna á sviði kynninga, á evrópskum og alþjóðlegum 
mörkuðum. 

Auglýsingin eftir tillögum EACEA/14/11 býður þriggja ára samstarfssamning.

Auglýsingunni er beint til fyrirtækja í Evrópu, þ.e. fyrirtækja sem eru skráð í, og undir yfirráðum 
ríkisborgara frá, aðildarríkjum Evrópusambandsins og löndum sem eiga aðild að EES-samningnum og 
taka þátt í áætluninni MEDIA 2007 (Íslandi, Liechtenstein og Noregi), auk Sviss og Króatíu.

Nánari upplýsingar um styrkhæfar aðgerðir, viðmið við úthlutun, o.s.frv., er að finna í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins, C 123, 21.4.2011, bls. 13. 

Umsóknarfrestur er til 10. júní 2011.  

Umsóknir skulu sendar á neðangreint póstfang: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 
Unit Programme MEDIA – P8 
Call for proposals EACEA/14/11 – Promotion/Access to markets 
Mr Constantin DASKALAKIS 
BOUR 03/30 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË

Leiðbeiningar um hvernig standa beri að umsóknum eru birtar, ásamt umsóknareyðublöðum, á eftirfarandi 
slóð:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/promo/markt/forms/index_en.htm
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 25/40 5.5.2011

Orðsending efnahags-, landbúnaðar- og nýsköpunarráðherra Konungsríkisins 
Hollands með vísan til 2. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/
EB um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna 

kolvatnsefni

Efnahags-, landbúnaðar- og nýsköpunarráðherra Konungsríkisins Hollands gjörir kunnugt að borist 
hefur umsókn um leyfi til kolvetnisleitar á leitarsvæði M2 sem afmarkað er á korti í 3. viðauka við 
námareglugerð („Mijnbouwregeling“) (sjá Staatscourant (hollenska lögbirtingablaðið) nr. 245, 2002). 

Með vísan til ofangreindrar tilskipunar og ákvæða 15. gr. námalaga („Mijnbouwwet“) (Staatsblad 
(hollensku stjórnartíðindin) nr. 542, 2002), auglýsir efnahags-, landbúnaðar- og nýsköpunarráðherra eftir 
samkeppnisumsóknum áhugaaðila um leyfi til kolvetnisvinnslu á leitarsvæði M2 á hollenska landgrunninu. 

Úthlutun leyfa er í höndum efnahags-, landbúnaðar- og nýsköpunarráðherra. Viðmið, skilmálar og kröfur, 
sem um getur í 1. og 2. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 6. gr. ofangreindrar tilskipunar, koma fram í námalögum 
(„Mijnbouwwet“) (sjá Staatsblad nr. 542, 2002). 

Tekið verður á móti umsóknum í 13 vikur eftir að auglýsing þessi birtist í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins (birtingardagur 27.4.2011). Umsóknir ber að senda: 

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt 
ALP A/562 
Bezuidenhoutseweg 30 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 
Nederland

Umsóknir, sem berast eftir að fresturinn rennur út, verða ekki teknar til greina. 

Ákvörðun um umsóknirnar verður tekin eigi síðar en 12 mánuðum eftir að fresturinn rennur út. 

Nánari upplýsingar veitir hr. P.C. de Regt í síma: +31 703797382.
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5.5.2011 Nr. 25/41EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Orðsending efnahags-, landbúnaðar- og nýsköpunarráðherra Konungsríkisins 
Hollands með vísan til 2. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/
EB um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna 

kolvatnsefni

Efnahags-, landbúnaðar- og nýsköpunarráðherra gjörir kunnugt að borist hefur umsókn um leyfi til 
kolvetnisleitar á leitarsvæði F9 sem afmarkað er á korti í 3. viðauka við námareglugerð („Mijnbouwregeling“) 
(sjá Staatscourant (hollenska lögbirtingablaðið) nr. 245, 2002). 

Með vísan til ofangreindrar tilskipunar og ákvæða 15. gr. námalaga („Mijnbouwwet“) (Staatsblad 
(hollensku stjórnartíðindin) nr. 542, 2002), auglýsir efnahags-, landbúnaðar- og nýsköpunarráðherra eftir 
samkeppnisumsóknum áhugaaðila um leyfi til kolvetnisvinnslu á leitarsvæði F9 á hollenska landgrunninu. 

Úthlutun leyfa er í höndum efnahags-, landbúnaðar- og nýsköpunarráðherra. Viðmið, skilmálar og kröfur, 
sem um getur í 1. og 2. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 6. gr. ofangreindrar tilskipunar, koma fram í námalögum 
(„Mijnbouwwet“) (sjá Staatsblad nr. 542, 2002). 

Tekið verður á móti umsóknum í 13 vikur eftir að auglýsing þessi birtist í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins (birtingardagur 27.4.2011). Umsóknir ber að senda: 

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt 
ALP A/562 
Bezuidenhoutseweg 30 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 
Nederland 

Umsóknir, sem berast eftir að fresturinn rennur út, verða ekki teknar til greina.

Ákvörðun um umsóknirnar verður tekin eigi síðar en tólf mánuðum eftir að fresturinn rennur út. 

Nánari upplýsingar veitir hr. P.C. de Regt í síma: +31 703797382.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 25/42 5.5.2011

Orðsending efnahags-, landbúnaðar- og nýsköpunarráðherra Konungsríkisins 
Hollands með vísan til 2. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/
EB um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna 

kolvatnsefni

Efnahags-, landbúnaðar- og nýsköpunarráðherra gjörir kunnugt að borist hefur umsókn um leyfi til 
kolvetnisleitar á leitarsvæði F1 sem afmarkað er á korti í 3. viðauka við námareglugerð („Mijnbouwregeling“) 
(sjá Staatscourant (hollenska lögbirtingablaðið) nr. 245, 2002). 

Með vísan til ofangreindrar tilskipunar og ákvæða 15. gr. námalaga („Mijnbouwwet“) (Staatsblad 
(hollensku stjórnartíðindin) nr. 542, 2002), auglýsir efnahags-, landbúnaðar- og nýsköpunarráðherra eftir 
samkeppnisumsóknum áhugaaðila um leyfi til kolvetnisvinnslu á leitarsvæði F1 á hollenska landgrunninu. 

Úthlutun leyfa er í höndum efnahags-, landbúnaðar- og nýsköpunarráðherra. Viðmið, skilmálar og kröfur, 
sem um getur í 1. og 2. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 6. gr. ofangreindrar tilskipunar, koma fram í námalögum 
(„Mijnbouwwet“) (sjá Staatsblad nr. 542, 2002). 

Tekið verður á móti umsóknum í 13 vikur eftir að auglýsing þessi birtist í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins (birtingardagur 27.4.2011). Umsóknir ber að senda: 

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt 
ALP A/562 
Bezuidenhoutseweg 30 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 
Nederland

Umsóknir, sem berast eftir að fresturinn rennur út, verða ekki teknar til greina. 

Ákvörðun um umsóknirnar verður tekin eigi síðar en tólf mánuðum eftir að fresturinn rennur út. 

Nánari upplýsingar veitir hr. P.C. de Regt í síma +31 703797382.
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5.5.2011 Nr. 25/43EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Orðsending efnahags-, landbúnaðar- og nýsköpunarráðherra Konungsríkisins 
Hollands með vísan til 2. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/
EB um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna 

kolvatnsefni

Efnahags-, landbúnaðar- og nýsköpunarráðherra gjörir kunnugt að borist hefur umsókn um leyfi til 
kolvetnisleitar á leitarsvæði E3 sem afmarkað er á korti í 3. viðauka við námareglugerð („Mijnbouwregeling“) 
(sjá Staatscourant (hollenska lögbirtingablaðið) nr. 245, 2002). 

Með vísan til ofangreindrar tilskipunar og ákvæða 15. gr. námalaga („Mijnbouwwet“) (Staatsblad 
(hollensku stjórnartíðindin) nr. 542, 2002), auglýsir efnahags-, landbúnaðar- og nýsköpunarráðherra eftir 
samkeppnisumsóknum áhugaaðila um leyfi til kolvetnisvinnslu á leitarsvæði E3 á hollenska landgrunninu. 

Úthlutun leyfa er í höndum efnahags-, landbúnaðar- og nýsköpunarráðherra. Viðmið, skilmálar og kröfur, 
sem um getur í 1. og 2. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 6. gr. ofangreindrar tilskipunar, koma fram í námalögum 
(„Mijnbouwwet“) (sjá Staatsblad nr. 542, 2002). 

Tekið verður á móti umsóknum í 13 vikur eftir að auglýsing þessi birtist í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins (birtingardagur 27.4.2011). Umsóknir ber að senda: 

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt 
ALP A/562 
Bezuidenhoutseweg 30 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 
Nederland 

Umsóknir, sem berast eftir að fresturinn rennur út, verða ekki teknar til greina. 

Ákvörðun um umsóknirnar verður tekin eigi síðar en 12 mánuðum eftir að fresturinn rennur út. 

Nánari upplýsingar veitir hr. P.C. de Regt í síma +31 703797382.
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Tilkynning frá stjórnvöldum í Ungverjalandi samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 94/22/EB um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, 

rannsaka og vinna kolvatnsefni

Í samræmi við 2. og 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB frá 30. maí 1994 um skilyrði 
fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni (1) („tilskipunin“ í því sem 
hér fer á eftir), hafa stjórnvöld í Ungverjalandi sent framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tilkynningu 
um eftirfarandi. 

Í orðsendingu um afmörkun lokaðra svæða sem var birt í opinberum tilkynningum í viðbæti við ungversku 
stjórnartíðindin (Magyar Közlöny) nr. 91 frá 22. október 2010 („orðsendingin“ í því sem hér fer á eftir), 
flokkaði Náma- og jarðfræðiskrifstofa Ungverjalands (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal – MBFH) 
allt yfirráðasvæði Ungverjalands sem lokað svæði að því er varðar kolvatnsefni, koltvísýring, metangas 
í kolalögum, harðkol og málmgrýti (þ.m.t. báxít) í samræmi við 5. mgr. 50. gr. laga XLVIII frá 1993 um 
námuvinnslu. 

Orðsending Námaskrifstofu Ungverjalands nr. 2040/1999 (Námatíðindi nr. 3) um afmörkun lokaðra svæða 
var afturkölluð af hálfu MBFH daginn sem orðsendingin birtist. 

Ákvæði orðsendingarinnar hafa ekki áhrif á námaréttindi, sem var aflað fyrir birtingu orðsendingarinnar, 
né á málsmeðferð vegna námaréttinda, sem var hafin þegar orðsendingin birtist. 

Tilkynning stjórnvalda í Ungverjalandi, sem birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins C 100 frá 
2007, bls. 14, („tilkynningin“ í því sem hér fer á eftir), frá og með 6. mgr., og tilkynning stjórnvalda í 
Ungverjalandi, sem birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins C 232 frá 2008, bls. 32, voru felldar úr 
gildi við birtingu orðsendingarinnar. 

Ákvæði tilkynningarinnar um tilnefningu viðkomandi ungversks yfirvalds, sem hefur með höndum 
framkvæmd 3. gr. tilskipunarinnar, og um málsmeðferðina í tengslum við útboðið eru enn í gildi.

Yfirlit um bandalagsákvarðanir um markaðsleyfi fyrir lyfjum frá 1. janúar 2011 til 
28. febrúar 2011 

Birt hefur verið yfirlit um ákvarðanir um markaðsleyfi fyrir lyfjum sem teknar voru í janúar og febrúar 
2011, sjá Stjórnartíðindi Evrópusambandsins C 128, 29.4.2011.

(1) Stjtíð. EB L 164, 30.6.1994, bls. 3.
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar  
ráðsins 93/42/EBE frá 14. júní 1993 um lækningatæki

(Birting á heitum og tilvísunarnúmerum samræmdra staðla samkvæmt tilskipuninni)

Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 285:2006+A2:2009
Dauðhreinsun – Gufudauðhreinsunartæki – Stór 
dauðhreinsunartæki

2.12.2009 EN 285:2006+A1:2008

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 455-1:2000
Einnota hanskar fyrir heilbrigðisstofnanir – 1.hluti: Kröfur og 
þéttleikaprófun

30.9.2005 EN 455-1:1993

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.4.2001) 

CEN EN 455-2:2009
Einnota hanskar fyrir heilbrigðisstofnanir – Hluti 2: Kröfur og 
eiginleikaprófun

7.7.2010 EN 455-2:2000

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.5.2010) 

CEN EN 455-3:2006
Einnota hanskar fyrir heilbrigðisstofnanir – 3. hluti: Kröfur og 
prófanir fyrir lífsamrýmanleika

9.8.2007 EN 455-3:1999

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.6.2007) 

CEN EN 455-4:2009
Einnota hanskar fyrir heilbrigðisstofnanir – Hluti 4: Kröfur og 
prófanir til ákvörðunar á geymsluþoli

7.7.2010   

CEN EN 556-1:2001
Dauðhreinsun lækningatækja – Kröfur sem lækningatæki verða 
að uppfylla til að þau megi merkja „DAUÐHREINSUÐ“ –  
1. hluti: Kröfur sem gilda um endanlega dauðhreinsuð 
lækningatæki

31.7.2002 EN 556:1994 + A1:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.4.2002) 

EN 556-1:2001/AC:2006 15.11.2006   

CEN EN 556-2:2003
Dauðhreinsun lækningatækja – Kröfur sem lækningatæki verða 
að uppfylla til að þau megi merkja „DAUÐHREINSUÐ“ –  
2. hluti: Kröfur sem gilda um smitsæfð lækningatæki

9.8.2007   

CEN EN 794-1:1997+A2:2009
Öndunarvélar – Hluti 1: Sérstakar kröfur vegna öndunarvéla til 
nota við gjörgæslu

2.12.2009 EN 794-1:1997

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 794-3:1998+A2:2009
Rafmagnslækningatæki – Öndunarvélar – 3. hluti: Sérstakar 
kröfur vegna öndunarvéla fyrir neyðartilvik og flutninga

7.7.2010 EN 794-3:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 980:2008
Tákn sem fylgja lækningatækjum

23.7.2008 EN 980:2003

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.5.2010) 

CEN EN 1041:2008
Upplýsingar sem framleiðandi lætur fylgja lækningatækjum

19.2.2009 EN 1041:1998

Athugasemd 2.1 

31.8.2011 

CEN EN 1060-1:1995+A2:2009
Utanáliggjandi blóðþrýstingsmælar – Hluti 1: Almennar kröfur

7.7.2010   

CEN EN 1060-2:1995+A1:2009
Utanáliggjandi blóðþrýstingsmælar – 2. hluti: Viðbótarkröfur 
vegna vélrænna blóðþrýstingsmæla

7.7.2010 EN 1060-2:1995

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.5.2010) 

CEN EN 1060-3:1997+A2:2009
Utanáliggjandi blóðþrýstingsmælar – 3. hluti: Viðbótarkröfur 
vegna rafvélrænna kerfa til að mæla blóðþrýsting

7.7.2010 EN 1060-3:1997

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.5.2010) 
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 1060-4:2004
Utanáliggjandi blóðþrýstingsmælar – 4. hluti: Prófunaraðferðir til 
þess að ákvarða heildarkerfisnákvæmni sjálfvirkra utanáliggjandi 
blóðþrýstingsmæla

30.9.2005   

CEN EN 1089-3:2004
Færanleg gashylki – Auðkenning gashylkja (fyrir utan LPG) – 3. 
hluti: Litamerking

30.9.2005 EN 1089-3:1997

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.10.2004) 

CEN EN 1282-2:2005+A1:2009
Barkaraufarslöngur – 2. hluti: Slöngur fyrir börn

7.7.2010 EN 1282-2:2005

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 1422:1997+A1:2009
Sótthreinsunartæki fyrir heilbrigðisstofnanir – Sótthreinsunartæki 
fyrir etýlenoxíð – Kröfur og prófunaraðferðir

2.12.2009 EN 1422:1997

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 1618:1997
Holleggir aðrir en æðaleggir – Aðferðir til prófunar á almennum 
eiginleikum

9.5.1998   

CEN EN 1639:2009
Tannlækningar – Lækningatæki fyrir tannlækningar – Tæki

7.7.2010 EN 1639:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.4.2010) 

CEN EN 1640:2009
Tannlækningar – Lækningatæki fyrir tannlækningar – Búnaður

7.7.2010 EN 1640:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.4.2010) 

CEN EN 1641:2009
Tannlækningar – Lækningatæki fyrir tannlækningar – Efni

7.7.2010 EN 1641:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.4.2010) 

CEN EN 1642:2009
Tannlækningar – Lækningatæki fyrir tannlækningar – Tannstólpar

7.7.2010 EN 1642:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.4.2010) 

CEN EN 1707:1996
Keilulaga tengi með 6% uppmjókkun (Luer-læsing) fyrir 
sprautur, nálar og tiltekin önnur lækningatæki – Lástengi

17.5.1997   

CEN EN 1782:1998+A1:2009
Barkaslöngur og tenglar

7.7.2010 EN 1782:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 1789:2007+A1:2010
Bifreiðar til heilbrigðisþjónustu og búnaður þeirra – 
Sjúkrabifreiðar

18.1.2011   

CEN EN 1820:2005+A1:2009
Geymslupokar til nota við svæfingar

7.7.2010 EN 1820:2005

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 1985:1998
Stoðtæki fyrir gang – Kröfur og prófunaraðferðir

10.8.1999   

Breyta verður staðli þessum til að taka tillit til krafna innleiddra með tilskipun 2007/47/EB. Breyttur staðall verður birtur af Staðlasamtökum Evrópu 
(CEN) eins fljótt og auðið er. Framleiðendum er ráðlagt að athuga hvort helstu kröfum vegna breytts staðals hafi verið tilhlýðilega fylgt

CEN EN ISO 3826-2:2008
Plastpokar undir mannsblóð og blóðþætti – Hluti 2: Myndræn 
tákn til nota í áletrunum og leiðbeiningum (ISO 3826-2:2008) 

19.2.2009   

CEN EN ISO 3826-3:2007
Plastpokar undir mannsblóð og blóðþætti – Hluti 3: Blóðpokakerfi 
með innbyggðum fylgihlutum (ISO 3826-3:2006) 

27.2.2008   
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN ISO 4074:2002
Verjur úr náttúrulegu latex gúmmíi – Kröfur og prófunaraðferðir 
(ISO 4074:2002) 

31.7.2002 EN 600:1996

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.8.2005) 

EN ISO 4074:2002/AC:2008 2.12.2009 

CEN EN ISO 4135:2001
Deyfingar- og öndunarbúnaður – Orðasafn (ISO 4135:2001) 

31.7.2002 EN ISO 4135:1996

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(28.2.2002) 

CEN EN ISO 5356-1:2004
Deyfingar- og öndunarbúnaður – Keilulaga tengi – 1. hluti: 
Keilur og tenglar (ISO 5356-1:2004) 

30.9.2005 EN 1281-1:1997

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2004) 

CEN EN ISO 5356-2:2007
Deyfingar- og öndunarbúnaður – Keilulaga tengi – Hluti 2: 
Keilulaga burðartengi með skrúfgangi (ISO 5356-2:2006) 

9.11.2007 EN 1281-2:1995

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(29.2.2008) 

CEN EN ISO 5359:2008
Lágþrýsingsslöngukerfi fyrir gastegundir sem notaðar eru til 
lækninga (ISO 5359:2008) 

23.7.2008 EN 739:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.6.2010) 

CEN EN ISO 5360:2009
Úðarar til svæfingar – Áfyllingarkerfi sem eru sérhæfð fyrir 
tiltekin lyf (ISO 5360:2006) 

2.12.2009 EN ISO 5360:2007

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 5366-1:2009
Deyfingar- og öndunarbúnaður – Barkaraufarslöngur – Hluti 1: 
Slöngur og tengi fyrir fullorðna (ISO 5366-1:2000) 

2.12.2009 EN ISO 5366-1:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 5840:2009
Ígræðlingar til nota í hjarta- og æðakerfi – Gervilokur í hjarta 
(ISO 5840:2005) 

2.12.2009 EN ISO 5840:2005

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 7197:2009
Ígræðlingar til nota við taugaskurðlækningar – Dauðhreinsaðar, 
einnota hjáveitur og íhlutir til nota gegn vatnshöfði

2.12.2009 EN ISO 7197:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 7376:2009
Deyfingar- og öndunarbúnaður – Barkakýlisspeglar til að þræða 
barkaslöngur (ISO 7376:2009) 

2.12.2009 EN ISO 7376:2009

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 7396-1:2007
Loftleiðslur fyrir heilbrigðisstofnanir – Hluti 1: Leiðslur fyrir 
þjappað lækningagas og lofttæmi (ISO 7396-1:2007) 

9.8.2007 EN 737-3:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.4.2009) 

EN ISO 7396-1:2007/A1:2010 7.7.2010 Athugasemd 3 Liðinn
(31.7.2010) 

EN ISO 7396-1:2007/A2:2010 7.7.2010 Athugasemd 3 Liðinn
(31.8.2010) 

CEN EN ISO 7396-2:2007
Loftleiðslur fyrir heilbrigðisstofnanir – Hluti 2: Losunarkerfi 
fyrir útblástur svæfingagass (ISO 7396-2:2007) 

9.8.2007 EN 737-2:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.4.2009) 

CEN EN ISO 7439:2009
Legverjur sem innihalda kopar – Kröfur, prófanir (ISO 
7439:2002) 

2.12.2009 EN ISO 7439:2002

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 7886-3:2009
Dauðhreinsaðar einnota sprautur til dælingar undir húð – 3. hluti: 
Sjálfspillandi sprautur til ónæmingar með föstum skammti (ISO 
7886-3:2005) 

7.7.2010 EN ISO 7886-3:2005

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN ISO 7886-4:2009
Dauðhreinsaðar einnota sprautur til dælingar undir húð – Hluti 
4: Sprautur með búnaði sem kemur í veg fyrir endurnotkun (ISO 
7886-4:2006) 

7.7.2010 EN ISO 7886-4:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 8185:2009
Rakatæki fyrir heilbrigðisstofnanir – Almennar kröfur vegna 
rakakerfa (ISO 8185:2007) 

2.12.2009 EN ISO 8185:2007

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 8359:2009
Tæki til að stilla súrefnisstyrk fyrir heilbrigðisstofnanir – 
Öryggiskröfur (ISO 8359:1996) 

2.12.2009 EN ISO 8359:1996

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 8536-4:2007
Stunguveitubúnaður til læknisfræðilegra nota – Hluti 4: Einnota 
sjálfrennslisstunguveitukerfi (ISO 8536-4:2007) 

9.8.2007   

CEN EN ISO 8835-2:2009
Innöndurnarkerfi til svæfingar – Hluti 2: Innöndunarkerfi til 
svæfingar sem ætluð eru fullorðnum (ISO 8835-2:2007) 

2.12.2009 EN ISO 8835-2:2007

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 8835-3:2009
Innöndurnarkerfi til svæfingar – Hluti 3: Flutnings- og 
móttökukerfi virkra útblásturskerfa fyrir svæfingargas (ISO 
8835-3:2007) 

2.12.2009 EN ISO 8835-3:2007

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 8835-4:2009
Innöndurnarkerfi til svæfingar – Hluti 4: Gufuflutningskerfi til 
nota við svæfingar (ISO 8835-4:2004) 

2.12.2009 EN ISO 8835-4:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 8835-5:2009
Innöndurnarkerfi til svæfingar – Hluti 5: Öndunarvélar til nota 
við svæfingar (ISO 8835-5:2004) 

2.12.2009 EN ISO 8835-5:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 9170-1:2008
Endaeiningar slöngukerfa fyrir gas til nota við lækningar – Hluti 
1: Eindaeiningar til notkunar með þrýstilofti til lækninga og 
lofttæmi (ISO 9170-1:2008) 

19.2.2009 EN 737-1:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.7.2010) 

CEN EN ISO 9170-2:2008
Endaeiningar slöngukerfa fyrir gas til nota við lækningar – Hluti 
2: Endaeiningar útblásturskerfa fyrir svæfingagas (ISO 9170-
2:2008) 

19.2.2009 EN 737-4:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.7.2010) 

CEN EN ISO 9360-1:2009
Deyfingar- og öndunarbúnaður – Hita- og rakaskiptar (HRS) til 
að hækka rakastig í lofti sem fólk andar – Hluti 1: HRS til nota 
með 250 ml andrýmd (ISO 9360-1:2000) 

2.12.2009 EN ISO 9360-1:2000

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 9360-2:2009
Deyfingar- og öndunarbúnaður – Hita- og rakaskiptar (HRS) til 
að hækka rakastig í lofti sem fólk andar – Hluti 2: HRS til nota 
við sjúklinga með barkarauf með 250 ml lágmarksflóðmagni 
(ISO 9360-2:2001) 

2.12.2009 EN ISO 9360-2:2002

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 9713:2009
Ígræðlingar til nota við taugaskurðlækningar – Sjálflokandi 
klemmur á slagæðagúlpa innan höfuðkúpu (ISO 9713:2002) 

2.12.2009 EN ISO 9713:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 9919:2009
Rafmagnslækningatæki – Sérstakar kröfur um almennt öryggi og 
áskilið nothæfi púlssúrefnismælibúnaðar fyrir heilbrigðisstofnanir 
(ISO 9919:2005) 

2.12.2009 EN ISO 9919:2005

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN ISO 10079-1:2009
Sogbúnaður til lækninga – Hluti 1 : Rafknúinn sogbúnaður – 
Öryggiskröfur (ISO 10079-1:1999) 

2.12.2009 EN ISO 10079-1:1999

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 10079-2:2009
Sogbúnaður til lækninga – Hluti 2: Handknúinn sogbúnaður (ISO 
10079-2:1999) 

2.12.2009 EN ISO 10079-2:1999

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 10079-3:2009
Sogbúnaður til lækninga – Hluti 3: Sogbúnaður sem fær afl frá 
lofttæmi- eða þrýstingsbúnaði (ISO 10079-3:1999) 

2.12.2009 EN ISO 10079-3:1999

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 10328:2006
Stoðtæki – Styrkprófanir á gerviganglimum – Kröfur og 
prófunaraðferðir (ISO 10328:2006) 

9.8.2007   

Breyta verður staðli þessum til að taka tillit til krafna innleiddra með tilskipun 2007/47/EB. Breyttur staðall verður birtur af Staðlasamtökum Evrópu 
(CEN) eins fljótt og auðið er. Framleiðendum er ráðlagt að athuga hvort helstu kröfum vegna breytts staðals hafi verið tilhlýðilega fylgt.

CEN EN ISO 10524-1:2006
Þrýstijafnarar fyrir gaskerfi sem notuð eru til lækninga – Hluti 
1: Þrýstijafnarar og þrýstijafnarar með loftstreymismælum (ISO 
10524-1:2006) 

2.6.2006 EN 738-1:1997

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.10.2008) 

CEN EN ISO 10524-2:2006
Þrýstijafnarar fyrir gastegundir sem notaðar eru til lækninga – 
Hluti 2: Þrýstijafnarar fyrir soggreinar og leiðslur (ISO 10524-
2:2005) 

7.6.2009 EN 738-2:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.10.2008) 

CEN EN ISO 10524-3:2006
Þrýstijafnarar fyrir gastegundir sem notaðar eru til lækninga – 
Hluti 3: Þrýstijafnarar innbyggðir í gashylkjaloka (ISO 10524-
3:2005) 

7.9.2006 EN 738-3:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.10.2008) 

CEN EN ISO 10524-4:2008
Þrýstijafnarar fyrir gastegundir sem notaðar eru til lækninga – 
Hluti 4: Lágþrýstingsjafnarar (ISO 10524-4:2008) 

23.7.2008 EN 738-4:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.6.2010) 

CEN EN ISO 10535:2006
Persónulyftarar til að flytja hreyfihamlaða – Kröfur og 
prófunaraðferðir (ISO 10535:2006) 

9.8.2007 EN ISO 10535:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.6.2007) 

Breyta verður staðli þessum til að taka tillit til krafna innleiddra með tilskipun 2007/47/EB. Breyttur staðall verður birtur af Staðlasamtökum Evrópu 
(CEN) eins fljótt og auðið er. Framleiðendum er ráðlagt að athuga hvort helstu kröfum vegna breytts staðals hafi verið tilhlýðilega fylgt.

CEN EN ISO 10555-1:2009
Dauðhreinsaðir einnota æðaleggir – 1. hluti: Almennar kröfur

2.12.2009 EN ISO 10555-1:1996

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 10651-2:2009
Öndunarvélar fyrir heilbrigðisstofnanir – Sérstakar kröfur um 
almennt öryggi og áskilið nothæfi – Hluti 2: Öndunarvélar 
til nota við heimahlynningu fyrir sjúklinga sem háðir eru 
öndunarvélum (ISO 10651-2:2004) 

2.12.2009 EN ISO 10651-2:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 10651-4:2009
Súrefnisgjafar – Hluti 4: Sérstakar kröfur um handknúin 
súrefnistæki (ISO 10651-4:2002) 

2.12.2009 EN ISO 10651-4:2002

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 10651-6:2009
Öndunarvélar fyrir heilbrigðisstofnanir – Sérstakar 
kröfur um almennt öryggi og áskilið nothæfi – Hluti 6: 
Öndunarstuðningsbúnaður til nota við heimahlynningu (ISO 
10651-6:2004) 

2.12.2009 EN ISO 10651-6:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN ISO 10993-1:2009
Líffræðilegt mat á lækningatækjum – Hluti 1: Mat og prófun 
innan gæðastjórnunarkerfis (ISO 10993-1:2009) 

2.12.2009 EN ISO 10993-1:2009

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

EN ISO 10993-1:2009/AC:2010 18.1.2011   

CEN EN ISO 10993-3:2009
Líffræðilegt mat á lækningatækjum – 3. hluti: Erfðaeiturverkun, 
krabbameinsmyndun og æxlunareiturverkun (ISO 10993-3:2003) 

2.12.2009 EN ISO 10993-3:2003

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 10993-4:2009
Líffræðilegt mat á lækningatækjum – 4. hluti: Val á 
prófunaraðferðum til að rannsaka samvirkni við blóð

2.12.2009 EN ISO 10993-4:2002

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 10993-5:2009
Líffræðilegt mat á lækningatækjum – 5. hluti: Prófanir á 
frumueitrun (ISO 10993-5:2009) 

2.12.2009 EN ISO 10993-5:1999

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2009) 

CEN EN ISO 10993-6:2009
Líffræðilegt mat á lækningatækjum – Hluti 6: Prófanir á 
staðbundnum áhrifum eftir ígræðslu (ISO 10993-6:2007) 

2.12.2009 EN ISO 10993-6:2007

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 10993-7:2008
Líffræðilegt mat á lækningartækjum – 7. hluti: Etýlenoxíðleifar 
við dauðhreinsun (ISO 10993-7:2008) 

19.2.2009   

EN ISO 10993-7:2008/AC:2009 7.7.2010   

CEN EN ISO 10993-9:2009
Líffræðilegt mat á lækningatækjum – Hluti 9: Rammi fyrir 
greiningu og mælingu á mögulegum niðurbrotsefnum (ISO 
10993-9:2009) 

2.12.2009 EN ISO 10993-9:2009

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 10993-11:2009
Líffræðilegt mat á lækningatækjum – 11. hluti: Mat á 
allsherjareiturvirkni (ISO 10993-11:2006) 

2.12.2009 EN ISO 10993-11:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 10993-12:2009
Líffræðilegt mat á lækningatækjum – 12. hluti: Undirbúningur 
sýna og viðmiðunarefna (ISO 10993-12:2007) 

2.12.2009 EN ISO 10993-12:2007

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 10993-13:2010
Líffræðilegt mat á lækningatækjum – Hluti 13: Kennsl borin á 
niðurbrotsefni úr fjölliðum og magn þeirra metið (ISO 10993-
13:2010) 

18.1.2011 EN ISO 10993-13:2009

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

CEN EN ISO 10993-14:2009
Líffræðilegt mat á lækningatækjum – 14. hluti: Greining og 
mæling á niðurbrotsefnum frá keramík (ISO 10993-14:2001) 

2.12.2009 EN ISO 10993-14:2001

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 10993-15:2009
Líffræðilegt mat á lækningatækjum – 15. hluti: Greining og 
mæling á niðurbrotsefnum málma og málmblenda (ISO 10993-
15:2000) 

2.12.2009 EN ISO 10993-15:2000

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 10993-16:2010
Líffræðilegt mat á lækningatækjum – Hluti 16: Hönnun rannsókna 
á eiturefnaferlum vegna niðurbrotsefna og útskolanlegra efna 
(ISO 10993-16:2010) 

7.7.2010 EN ISO 10993-16:2009

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.8.2010) 

CEN EN ISO 10993-17:2009
Líffræðilegt mat á lækningatækjum – 17. hluti: Ákvörðun 
leyfilegra marka fyrir útskolanleg efni (ISO 10993-17:2002) 

2.12.2009 EN ISO 10993-17:2002

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 10993-18:2009
Líffræðilegt mat á lækningatækjum – 18. hluti: Efnislýsing (ISO 
10993-18:2005) 

2.12.2009 EN ISO 10993-18:2005

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN ISO 11135-1:2007
Dauðhreinsun heilbrigðisvöru – Etýlenoxíð – Hluti 1: 
Kröfur varðandi þróun, sannprófun og almennt eftirlit með 
dauðhreinsunarferli fyrir lækningartæki (ISO 11135-1:2007) 

9.8.2007 EN 550:1994

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.5.2010) 

CEN EN ISO 11137-1:2006
Dauðhreinsun heilbrigðisvöru – Geislun – Hluti 1: Kröfur varðandi 
þróun, sannprófun og almennt eftirlit með dauðhreinsunarferli 
fyrir lækningartæki (ISO 11137-1:2006) 

7.9.2006 EN 552:1994

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.4.2009) 

CEN EN ISO 11137-2:2007
Dauðhreinsun heilbrigðisvöru – Geislun – Hluti 2: Ákvörðun 
dauðhreinsunarskammts (ISO 11137-2:2006) 

9.8.2007   

EN ISO 11137-2:2007/AC:2009 2.12.2009   

CEN EN ISO 11138-2:2009
Dauðhreinsun heilbrigðisvöru – Lífrænir vísar – Hluti 2: Lífrænir 
vísar fyrir dauðhreinsunarferli með etýlenoxíði (ISO 11138-
2:2006) 

2.12.2009 EN ISO 11138-2:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 11138-3:2009
Dauðhreinsun heilbrigðisvöru – Lífrænir vísar – Hluti 3: Lífrænir 
vísar fyrir dauðhreinsunarferli með rökum hita (ISO 11138-
3:2006) 

2.12.2009 EN ISO 11138-3:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 11140-1:2009
Dauðhreinsun heilbrigðisvöru – Efnisvísar – 1. hluti: Almennar 
kröfur (ISO 11140-1:2005) 

2.12.2009 EN ISO 11140-1:2005

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 11140-3:2009
Dauðhreinsun heilbrigðisvöru – Efnisvísar – Hluti 3: Vísakerfi 
í flokki 2 til nota í gufugegnflæðisprófunum af gerðinni Bowie 
og Dick

2.12.2009 EN ISO 11140-3:2007

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 11197:2009
Veitueiningar fyrir sjúkrastofnanir (ISO 11197:2004) 

2.12.2009 EN ISO 11197:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 11607-1:2009
Pökkun endanlega dauðhreinsaðra lækningatækja – Hluti 1: 
Kröfur um efni, dauðhreinsunarskil og pökkunarkerfi (ISO 
11607-1:2006) 

2.12.2009 EN ISO 11607-1:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 11607-2:2006
Pökkun endanlega dauðhreinsaðra lækningatækja – Hluti 2: 
Sannprófunarkröfur um formunar-, þéttingar- og samsetningarferli 
(ISO 11607-2:2006) 

7.9.2006   

CEN EN ISO 11737-1:2006
Dauðhreinsun lækningatækja – Örverufræðilegar aðferðir – Hluti 
1: Ákvörðun á þýði örvera á vöru (ISO 11737-1:2006) 

7.9.2006 EN 1174-2:1996
EN 1174-1:1996
EN 1174-3:1996

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.10.2006) 

EN ISO 11737-1:2006/AC:2009 2.12.2009   

CEN EN ISO 11737-2:2009
Dauðhreinsun lækningatækja – Örverufræðilegar aðferðir – Hluti 
2: Dauðhreinsunarprófanir við skilgreiningu, fullgildingu og 
viðhald á dauðhreinsunarferli (ISO 11737-2:2009) 

7.7.2010   
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN ISO 11810-1:2009
Leysibúnaður og skyldur búnaður – Prófunaraðferðir og flokkun á 
leysigeislaþoli skurðstofudúka og/eða hlífðarvoða fyrir sjúklinga 
– Hluti 1: Frumíkveikja og gegnumbruni (ISO 11810-1:2005) 

2.12.2009   

CEN EN ISO 11810-2:2009
Leysibúnaður og skyldur búnaður – Prófunaraðferðir og flokkun 
á leysigeislaþoli skurðstofudúka og/eða hlífðarvoða fyrir 
sjúklinga- Hluti 2: Afleidd íkveikja (ISO 11810-2:2007) 

2.12.2009 EN ISO 11810-2:2007

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 11979-8:2009
Augnígræðslur – Gerviaugasteinar – Hluti 8: Grunnkröfur (ISO 
11979-8:2006) 

2.12.2009 EN ISO 11979-8:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 11990:2003
Ljóstækni og ljóstæknibúnaður – Leysitæki og skyldur búnaður 
– Ákvörðun á viðnámi barkaslangna gegn leysigeislum (ISO 
11990:2003) 

7.11.2003 EN ISO 11990:1999

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.10.2003) 

CEN EN 12006-2:1998+A1:2009
Óvirk ígræði – Sérstakar kröfur vegna hjarta- og æðaígræða – 
Hluti 2: Æðagervi og hjarta- og æðabætur

2.12.2009 EN 12006-2:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 12006-3:1998+A1:2009
Óvirk ígræði – Sérstakar kröfur vegna hjarta- og æðaígræða – 
Hluti 3: Æðaígræði (stents) og holæðasíur

2.12.2009 EN 12006-3:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 12182:1999
Tæknileg hjálpartæki fyrir fatlaða – Almennar kröfur og 
prófunaraðferðir

14/10/2000   

Breyta verður staðli þessum til að taka tillit til krafna innleiddra með tilskipun 2007/47/EB. Breyttur staðall verður birtur af Staðlasamtökum Evrópu 
(CEN) eins fljótt og auðið er. Framleiðendum er ráðlagt að athuga hvort helstu kröfum vegna breytts staðals hafi verið tilhlýðilega fylgt.

CEN EN 12183:2009
Handknúnir hjólastólar – Kröfur og prófunaraðferðir

7.7.2010   

CEN EN 12184:2009
Rafmagnshjólastólar og hleðslutæki fyrir þá – Kröfur og 
prófunaraðferðir

7.7.2010   

CEN EN 12342:1998+A1:2009
Öndunarslöngur til nota með svæfingartækjum og öndunarvélum

7.7.2010 EN 12342:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 12470-1:2000+A1:2009
Hitamælar til nota við lækningar – 1. hluti: Glerhitamælar fylltir 
fljótandi málmi með hámarksbúnaði

2.12.2009 EN 12470-1:2000

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 12470-2:2000+A1:2009
Hitamælar til nota við lækningar – 2. hluti: Hitamælar af 
fasviksgerð (punktafylkismælar) 

2.12.2009 EN 12470-2:2000

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 12470-3:2000+A1:2009
Hitamælar til nota við lækningar – 3. hluti: Frammistaða lítilla 
rafeindahitamæla (með og án framreiknings) með hámarksbúnaði

2.12.2009 EN 12470-3:2000

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 12470-4:2000+A1:2009
Hitamælar til nota við lækningar – 4. hluti: Frammistaða 
rafhitamæla til samfelldra mælinga

2.12.2009 EN 12470-4:2000

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 12470-5:2003
Hitamælar til nota við lækningar – 5. hluti: Nothæfi innrauðra 
eyrnahitamæla (með hámarksbúnaði) 

7.11.2003   

Breyta verður staðli þessum til að taka tillit til krafna innleiddra með tilskipun 2007/47/EB. Breyttur staðall verður birtur af Staðlasamtökum Evrópu 
(CEN) eins fljótt og auðið er. Framleiðendum er ráðlagt að athuga hvort helstu kröfum vegna breytts staðals hafi verið tilhlýðilega fylgt.
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN ISO 12870:2009
Ljóstækni til augnlækninga – Gleraugnaumgjarðir – Grunnkröfur 
og prófunaraðferðir (ISO 12870:2004) 

2.12.2009 EN ISO 12870:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 13060:2004+A2:2010
Lítil gufudauðhreinsunartæki

7.7.2010 EN 13060:2004+A1:2009

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.9.2010) 

CEN EN ISO 13485:2003
Lækningatæki – Gæðastjórnunarkerfi – Kröfur til þess að 
samræmast reglugerðum (ISO 13485:2003) 

02/04/2004 EN ISO 13488:2000
EN ISO 13485:2000

EN 46003:1999

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.7.2009) 

EN ISO 13485:2003/AC:2009 7.7.2010   

CEN EN 13544-1:2007+A1:2009
Búnaður til nota við læknismeðferð á öndunarfærum – 1. hluti: 
Ýrunarkerfi og íhlutir þeirra

7.7.2010 EN 13544-1:2007

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 13544-2:2002+A1:2009
Búnaður til nota við læknismeðferð á öndunarfærum – 2. hluti: 
Slöngur og tengi

7.7.2010 EN 13544-2:2002

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 13544-3:2001+A1:2009
Búnaður til nota við læknismeðferð á öndunarfærum – 3. hluti: 
Meðsogstæki

7.7.2010 EN 13544-3:2001

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 13624:2003
Kemísk sótthreinsunar- og smitvarnarefni – Magnbundið 
dreifupróf til að meta sveppadrepandi virkni kemískra 
sótthreinsunarefna fyrir búnað til læknisfræðilegra nota – 
Prófunaraðferðir og kröfur (2. fasi/1.skref) 

30.9.2005   

CEN EN 13718-1:2008
Bifreiðar til heilbrigðisþjónustu og búnaður þeirra – Farartæki til 
sjúkraflutninga í lofti – Hluti 1: Kröfur varðandi lækningatæki 
sem notuð eru um borð í sjúkraloftförum

19.2.2009 EN 13718-1:2002

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(28.2.2009) 

CEN EN 13726-1:2002
Prófunaraðferðir fyrir sáraumbúðir sem liggja að sári – 1. hluti: 
Gleypnisþættir

27.3.2003   

EN 13726-1:2002/AC:2003 2.12.2009   

CEN EN 13726-2:2002
Prófunaraðferðir fyrir sáraumbúðir sem liggja að sári – 2. hluti: 
Flutningshraði gufu frá raka um gegndræpar filmuumbúðir

27.3.2003   

CEN EN 13727:2003
Kemísk sótthreinsunar- og smitvarnarefni – Magnbundið 
dreifupróf til að meta bakteríudrepandi virkni kemískra 
sótthreinsunarefna fyrir búnað til læknisfræðilegra nota – 
Prófunaraðferðir og kröfur (2. fasi/1.skref) 

30.9.2005   

CEN EN 13795-1:2002+A1:2009
Skurðstofudúkar, sloppar og loftþéttur einangrunarklæðnaður 
til nota sem lækningatæki, fyrir sjúklinga og starfsfólk á 
heilbrigðisstofnunum og í búnað – 1. hluti: Almennar kröfur til 
framleiðenda og aðila sem vinna með slíkan búnað og kröfur 
varðandi vörurnar

7.7.2010 EN 13795-1:2002

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 13795-2:2004+A1:2009
Skurðstofudúkar, sloppar og loftþéttur einangrunarklæðnaður 
til nota sem lækningatæki fyrir sjúklinga og starfsfólk á 
heilbrigðisstofnunum og í búnað – 2. hluti: Prófunaraðferðir

7.7.2010 EN 13795-2:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 13795-3:2006+A1:2009
Skurðstofudúkar, sloppar og loftþéttur einangrunarklæðnaður 
til nota sem lækningatæki fyrir sjúklinga og starfsfólk á 
heilbrigðisstofnunum og á búnað – Hluti 3: Nothæfiskröfur og 
nothæfisstig

7.7.2010 EN 13795-3:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 13824:2004
Dauðhreinsun lækningatækja – Smitgát við meðferð 
lækningatækja í fljótandi formi – Kröfur

30.9.2005   

CEN EN 13867:2002+A1:2009
Þykkni sem notuð eru við blóðskilun og skylda meðferð

2.12.2009 EN 13867:2002

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 13976-1:2003
Björgunarkerfi – Flutningur nýburakassa – 1. hluti: Tengiskilyrði

30.9.2005   

CEN EN 13976-2:2003
Björgunarkerfi – Flutningur nýburakassa – 2. hluti: Kerfiskröfur

30.9.2005   

EN 13976-2:2003/AC:2004 2.12.2009   

CEN EN 14079:2003
Óvirk lækningatæki – Nothæfiskröfur og prófunaraðferðir 
fyrir gleypnar baðmullargrisjur og gleypnar baðmullar- og 
viskósagrisjur

30.9.2005   

CEN EN 14139:2010
Ljóstækni til augnlækninga – Kröfur varðandi gleraugu sem seld 
eru án sjónmælingar

18.1.2011   

CEN EN ISO 14155-1:2009
Klínísk athugun á lækningatækjum fyrir fólk – 1. hluti: Almennar 
kröfur (ISO 14155-1:2003) 

7.7.2010 EN ISO 14155-1:2003

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 14155-2:2009
Klínísk athugun á lækningatækjum fyrir fólk – 2. hluti: Áætlanir 
um klínískar athuganir (ISO 14155-2:2003) 

7.7.2010 EN ISO 14155-2:2003

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 14160:1998
Dauðhreinsun á einnota lækningatækjum sem innihalda efni 
sem unnin eru úr dýrum – Gilding og reglubundið eftirlit með 
dauðhreinsun með fljótandi kemískum dauðhreinsiefnum (ISO 
14160:1998) 

27.8.1998   

CEN EN 14180:2003+A2:2009
Dauðhreinsunartæki fyrir heilbrigðisstofnanir – Lághita 
formalíngufusæfar – Kröfur og prófun

7.7.2010 EN 14180:2003+A1:2009

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 14348:2005
Kemísk sótthreinsunar- og smitvarnarefni – Magnbundið 
dreifupróf til að meta sýkladrepandi virkni kemískra 
sótthreinsunarefna fyrir búnað til læknisfræðilegra nota, þ.m.t. 
efna til sótthreinsunar á áhöldum – Prófunaraðferðir og kröfur 
(2. fasi, 1.skref) 

30.9.2005   

CEN EN ISO 14408:2009
Barkaslöngur til nota við leysiaðgerðir – Kröfur um merkingar 
og upplýsingar sem fylgja (ISO 14408:2005) 

2.12.2009 EN ISO 14408:2005

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN ISO 14534:2009
Ljóstækni til augnlækninga – Snertilinsur og efni til að hreinsa 
og geyma snertilinsur – Grunnkröfur (ISO 14534:2002) 

2.12.2009 EN ISO 14534:2002

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 14561:2006
Kemísk sótthreinsunar- og smitvarnarefni – Magnbundið 
yfirborðspróf til að meta bakteríudrepandi virkni fyrir búnað 
til læknisfræðilegra nota – Prófunaraðferðir og kröfur (2. fasi, 
2. skref) 

15.11.2006   

CEN EN 14562:2006
Kemísk sótthreinsunar- og smitvarnarefni – Magnbundið 
yfirborðspróf til að meta sveppa- og gersveppadrepandi virkni 
fyrir búnað til læknisfræðilegra nota – Prófunaraðferðir og kröfur 
(2. fasi, 2. skref) 

15.11.2006   

CEN EN 14563:2008
Kemísk sótthreinsunar- og smitvarnarefni – Magnbundið 
dreifupróf til að meta mýkó- eða berklabakteríudrepandi virkni 
kemískra sótthreinsunarefna fyrir búnað til læknisfræðilegra nota 
– Prófunaraðferðir og kröfur (2. fasi, 2. skref) 

19.2.2009   

CEN EN ISO 14607:2009
Óvirk ígræði – Brjóstaígræði – Sérstakar kröfur (ISO 14607:2007) 

2.12.2009 EN ISO 14607:2007

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 14630:2009
Óvirk ígræði – Almennar kröfur (ISO 14630:2008) 

2.12.2009 EN ISO 14630:2008

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 14683:2005
Skurðstofugrímur – Kröfur og prófunaraðferðir

2.6.2006   

CEN EN ISO 14889:2009
Ljóstækni til augnlækninga – Gleraugnalinsur – Grunnkröfur 
vegna óslípaðra tilbúinna gleraugnalinsa (ISO 14889:2003) 

2.12.2009 EN ISO 14889:2003

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 14931:2006
Þrýstihylki fyrir fólk (PVHO) – Þrýstihólfakerfi fyrir fleiri 
en einn sjúkling í einu til nota við þrýstimeðferð – Nothæfi, 
öryggiskröfur og prófun

15.11.2006   

CEN EN ISO 14937:2009
Dauðhreinsun heilbrigðisvöru – Almennar kröfur um lýsingar á 
eiginleikum dauðhreinsiefnis og þróun, sannprófun og almennt 
eftirlit með dauðhreinsunarferli fyrir lækningatæki (ISO 
14937:2009) 

7.7.2010 EN ISO 14937:2000

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.4.2010) 

CEN EN ISO 14971:2009
Lækningatæki – Notkun áhættustýringar í tengslum við 
lækningatæki (ISO 14971:2007, Leiðrétt útgáfa 2007-10-01) 

7.7.2010 EN ISO 14971:2007

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 15002:2008
Streymismælar til tengingar við endaeiningar slöngukerfa fyrir 
gas til nota við lækningar (ISO 15002:2008) 

19.2.2009 EN 13220:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.7.2010) 

CEN EN ISO 15004-1:2009
Augnlækningatæki – Grunnkröfur og prófunaraðferðir – Hluti 
1: Almennar kröfur sem gilda um öll augnlækningatæki (ISO 
15004-1:2006) 

2.12.2009 EN ISO 15004-1:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN 15424:2007
Dauðhreinsun lækningatækja – Þróun, viðurkenning og almennt 
eftirlit með dauðhreinsunarferlum – Lághitaformalíngufa

9.8.2007   
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 15546-1:2008
Smávíddartengi fyrir vökva og lofttegundir í lækningatækjum – 
Hluti 1: Almennar kröfur

23.7.2008   

CEN EN ISO 15798:2010
Augnígræði – Seigjuefni til nota við augnskurðaðgerðir (ISO 
15798:2010) 

7.7.2010   

CEN EN ISO 15883-1:2009
Þvotta-/sótthreinsunartæki – Hluti 1: Almennar kröfur, 
skilgreiningar og prófanir (ISO 15883-1:2006) 

2.12.2009 EN ISO 15883-1:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 15883-2:2009
Þvotta-/sótthreinsunartæki – Hluti 2: Kröfur og prófanir fyrir 
þvotta- og sótthreinsunartæki sem nota hita til sótthreinsunar á 
skurðlækningaráhöldum, svæfingarbúnaði, holvöru, áhöldum, 
glervöru o.fl. (ISO 15883-2:2006) 

2.12.2009 EN ISO 15883-2:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 15883-3:2009
Þvotta-/sótthreinsunartæki – Hluti 3: Kröfur og prófanir fyrir 
þvotta- og sóttvarnarvélar sem nota hitasótthreinsun fyrir ílát 
undir mannlegan úrgang (ISO 15883-3:2006) 

2.12.2009 EN ISO 15883-3:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 15883-4:2009
Þvotta-/sótthreinsunartæki – 4. hluti: Kröfur og prófanir fyrir 
þvotta-/sótthreinsunartæki sem nota kemíska sótthreinsun fyrir 
hitanæmar holsjár (ISO 15883-4:2008) 

2.12.2009 EN ISO 15883-4:2008

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 16061:2009
Tæki til nota í sambandi við óvirk ígræði – Almennar kröfur (ISO 
16061:2008, Leiðrétt útgáfa 2009-03-15) 

7.7.2010 EN ISO 16061:2008

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(28.2.2010) 

CEN EN ISO 16201:2006
Tæknileg hjálpartæki fyrir fatlaða – Umhverfisstjórnunarkerfi til 
nota í daglegu lífi (ISO 16201:2006) 

19.2.2009   

CEN EN ISO 17510-1:2009
Öndunarmeðferð við kæfisvefni – Hluti 1: Búnaður til nota í 
öndunarmeðferð við kæfisvefni (ISO 17510-1:2007) 

2.12.2009 EN ISO 17510-1:2007

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 17510-2:2009
Öndunarmeðferð við kæfisvefni – Hluti 2: Grímur og 
tengibúnaður (ISO 17510-2:2007) 

2.12.2009 EN ISO 17510-2:2007

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 17664:2004
Dauðhreinsun lækningatækja – Upplýsingar framleiðanda 
varðandi meðhöndlun endursótthreinsanlegra lækningatækja 
(ISO 17664:2004) 

30.9.2005   

CEN EN ISO 17665-1:2006
Dauðhreinsun heilbrigðisvöru – Rakur hiti – Hluti 1: 
Kröfur varðandi þróun, sannprófun og almennt eftirlit með 
dauðhreinsunarferli fyrir lækningartæki (ISO 17665-1:2006) 

15.11.2006 EN 554:1994

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.8.2009) 

CEN EN ISO 18777:2009
Færanlegur öndunarbúnaður með fljótandi súrefni til 
læknisfræðilegra nota – Sérstakar kröfur (ISO 18777:2005) 

2.12.2009 EN ISO 18777:2005

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 18778:2009
Öndunarbúnaður – Vöktunarbúnaður fyrir ungbörn – Sérstakar 
kröfur (ISO 18778:2005) 

2.12.2009 EN ISO 18778:2005

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 18779:2005
Lækningatæki til þess að varðveita súrefni og súrefnisblöndur – 
Sérstakar kröfur (ISO 18779:2005) 

30.9.2005   
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN ISO 19054:2006
Brautarkerfi fyrir lækningatæki (ISO 19054:2005) 

7.9.2006 EN 12218:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.6.2008) 

CEN EN 20594-1:1993
Keilulaga tengi með 6% uppmjókkun (Luer -læsing) fyrir 
sprautur, nálar og önnur tiltekin lækningatæki – 1. hluti: 
Almennar kröfur (ISO 594-1:1986) 

18.11.1995   

EN 20594-1:1993/A1:1997 10.8.1999 Athugasemd 3 Liðinn
(31.5.1998) 

EN 20594-1:1993/AC:1996 2.12.2009   

CEN EN ISO 21171:2006
Gúmmíhanskar til nota á heilbrigðisstofnunum – Mat á duftmagni 
sem eftir situr á yfirborði (ISO 21171:2006) 

7.9.2006   

CEN EN ISO 21534:2009
Óvirk ígræði – Gerviliðir – Sérstakar kröfur (ISO 21534:2007) 

2.12.2009 EN ISO 21534:2007

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 21535:2009
Óvirk ígræði – Gerviliðir – Sérstakar kröfur vegna 
gervimjaðmarliða (ISO 21535:2007) 

2.12.2009 EN ISO 21535:2007

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 21536:2009
Óvirk ígræði -Gerviliðir – Sérstakar kröfur vegna gervihnjáliða 
(ISO 21536:2007) 

2.12.2009 EN ISO 21536:2007

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 21647:2009
Rafmagnslækningatæki – Sérstakar kröfur um almennt öryggi og 
áskilið nothæfi vöktunarbúnaðar til að greina öndunarloft

2.12.2009 EN ISO 21647:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 21649:2009
Nálarlausar sprautur til læknisfræðilegra nota – Kröfur og 
prófunaraðferðir (ISO 21649:2006) 

7.7.2010 EN ISO 21649:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 21969:2009
Sveigjanleg háþrýstingstengi fyrir gaskerfi sem notuð eru til 
lækninga (ISO 21969:2009) 

7.7.2010 EN ISO 21969:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.5.2010) 

CEN EN ISO 21987:2009
Sjóntækni til augnlækninga – Sjónlinsur í umgerðum (ISO 
21987:2009) 

7.7.2010   

CEN EN ISO 22442-1:2007
Lækningatæki sem nota dýravefi og afurðir þeirra – Hluti 1: 
Útfærsla áhættustjórnunar (ISO 22442-1:2007) 

27.2.2008 EN 12442-1:2000

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.6.2008) 

CEN EN ISO 22442-2:2007
Lækningatæki sem nota dýravefi og afurðir þeirra – Hluti 2: 
Eftirlit með öflun, söfnun og meðhöndlun (ISO 22442-2:2007) 

27.2.2008 EN 12442-2:2000

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.6.2008) 

CEN EN ISO 22442-3:2007
Lækningatæki sem nota dýravefi og afurðir þeirra – Hluti 3: 
Sannprófun á eyðingu og/eða óvirkjun veira og smitvalda 
heilahrörnunar (TSE) (ISO 22442-3:2007) 

27.2.2008 EN 12442-3:2000

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.6.2008) 

CEN EN ISO 22523:2006
Gervilimir og ytri stoðtæki – Kröfur og prófunaraðferðir (ISO 
22523:2006) 

9.8.2007 EN 12523:1999

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.4.2007) 

Breyta verður staðli þessum til að taka tillit til krafna innleiddra með tilskipun 2007/47/EB. Breyttur staðall verður birtur af Staðlasamtökum Evrópu 
(CEN) eins fljótt og auðið er. Framleiðendum er ráðlagt að athuga hvort helstu kröfum vegna breytts staðals hafi verið tilhlýðilega fylgt.
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN ISO 22610:2006
Skurðstofudúkar, sloppar og loftþéttur einangrunarklæðnaður 
til nota sem lækningatæki, fyrir sjúklinga og starfsfólk á 
heilbrigðisstofnunum og í búnað – Prófunaraðferð til þess að 
ákvarða gegnumflæði bakteríumengaðs raka (ISO 22610:2006) 

15.11.2006   

CEN EN ISO 22612:2005
Klæðnaður til verndar gegn smitefnum – Aðferð til prófunar á 
viðnámi gegn örverusmiti við þurrar aðstæður (ISO 22612:2005) 

30.9.2005   

CEN EN ISO 22675:2006
Stoðtæki – Prófun gerviökkla og fóta – Kröfur og prófunaraðferðir 
(ISO 22675:2006) 

9.8.2007   

Breyta verður staðli þessum til að taka tillit til krafna innleiddra með tilskipun 2007/47/EB. Breyttur staðall verður birtur af Staðlasamtökum Evrópu 
(CEN) eins fljótt og auðið er. Framleiðendum er ráðlagt að athuga hvort helstu kröfum vegna breytts staðals hafi verið tilhlýðilega fylgt.

CEN EN ISO 23328-1:2008
Síur í öndunarkerfi til notkunar við svæfingu og öndunarhjálp – 
Hluti 1: Prófunaraðferð til þess að meta síunargetu (ISO 23328-
1:2003) 

19.2.2009 EN 13328-1:2001

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.9.2008) 

CEN EN ISO 23328-2:2009
Síur í öndunarkerfi til notkunar við svæfingu og öndunarhjálp – 
Hluti 2: Atriði önnur en síun (ISO 23328-2:2002) 

2.12.2009 EN ISO 23328-2:2008

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 23747:2009
Deyfingar- og öndunarbúnaður – Hámarksöndunarflæðismælar 
til mats a lungnavirkni í mönnum sem anda sjálfir (ISO 
23747:2007) 

2.12.2009 EN ISO 23747:2007

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 25539-1:2009
Ígræðlingar til nota í hjarta- og æðakerfi – Æðaígræði og 
holæðasíur – Hluti 1: Æðastoðir

2.12.2009 EN ISO 25539-1:2008

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 25539-2:2009
Ígræðlingar til nota í hjarta- og æðakerfi – Æðaígræði og 
holæðasíur – Hluti 2: Æðastoðnet (stentar) (ISO 25539-2:2008) 

2.12.2009 EN ISO 25539-2:2008

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(21.3.2010) 

CEN EN ISO 26782:2009
Deyfingar- og öndunarbúnaður – Öndunarmælar sem ætlaðir 
eru til mælingar á hámarksútöndunarrúmmáli á tímaeiningu í 
mönnum (ISO 26782:2009) 

7.7.2010   

EN ISO 26782:2009/AC:2009 7.7.2010   

CEN EN 27740:1992
Skurðlækningatæki – Einjárnungar með blöðum til skipta – 
Fastastærðir festinga (ISO 7740:1985) 

18.11.1995   

EN 27740:1992/A1:1997 10.8.1999 Athugasemd 3 Liðinn
(31.5.1998) 

EN 27740:1992/AC:1996 2.12.2009   

Cenelec EN 60118-13:2005
Rafhljóðtækni – Heyrnartæki – 13. hluti: Rafsegulsviðssamhæfi
IEC 60118-13:2004 (*)

19.1.2006 EN 60118-13:1997

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.2.2008) 

Cenelec EN 60522:1999
Ákvörðun stöðugrar síunar röntgenlampasamsetninga
IEC 60522:1999 (*)

14.11.2001   

Cenelec EN 60580:2000
Rafmagnslækningatæki – geislunarflatarmælar
IEC 60580:2000 (*)

13.12.2002   
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

Cenelec EN 60601-1:1990
Rafmagnslækningatæki – 1. hluti: Almennar kröfur um öryggi
IEC 60601-1:1988

18.11.1995   

EN 60601-1:1990/A1:1993
IEC 60601-1:1988/A1:1991 

18.11.1995 Athugasemd 3 Dagurinn sem 
þetta birtist 

EN 60601-1:1990/A2:1995
IEC 60601-1:1988/A2:1995 (*)

18.11.1995 Athugasemd 3 Dagurinn sem 
þetta birtist 

EN 60601-1:1990/AC:1994 18.1.2011   

Cenelec EN 60601-1:2006
Rafmagnslækningatæki – Hluti 1: Almennar kröfur um öryggi 
og áskilið nothæfi
IEC 60601-1:2005 (*)

27.11.2008 EN 60601-1:1990
ásamt breytingum

+ EN 60601-1-1:2001
+ EN 60601-1-4:1996

ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

EN 60601-1:2006/AC:2010 18.1.2011   

Cenelec EN 60601-1-1:2001
Rafmagnslækningatæki – 1. hluti: Almennar kröfur um öryggi 
– 1. Viðbótarstaðall: Öryggiskröfur fyrir rafmagnslækningakerfi
IEC 60601-1-1:2000 (*)

14.11.2001 EN 60601-1-1:1993
+ A1:1996

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.11.2003) 

Cenelec EN 60601-1-2:2001
Rafmagnslækningatæki – Hluti 1-2: Almennar kröfur um öryggi 
– Viðbótarstaðall: Rafsegulsviðssamhæfi – Kröfur og prófanir
IEC 60601-1-2:2001

13.12.2002 EN 60601-1-2:1993

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.11.2004) 

EN 60601-1-2:2001/A1:2006
IEC 60601-1-2:2001/A1:2004 (*) 

22.12.2007 Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2009) 

Cenelec EN 60601-1-2:2007
Rafmagnslækningatæki – Hluti 1-2: Almennar kröfur um öryggi 
og áskilið nothæfi – Viðbótarstaðall: Rafsegulsviðssamhæfi – 
Kröfur og prófanir
IEC 60601-1-2:2007 (Breytt) (*) 

27.11.2008 EN 60601-1-2:2001
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

1.6.2012 

EN 60601-1-2:2007/AC:2010 18.1.2011   

Cenelec EN 60601-1-3:1994
Rafmagnslækningatæki – 1. hluti: Almennar kröfur um 
öryggi – 3. Viðbótarstaðall: Almennar kröfur um geislavarnir í 
röntgenbúnaði sem er notaður til sjúkdómsgreiningar
IEC 60601-1-3:1994 (*)

18.11.1995   

Cenelec EN 60601-1-3:2008
Rafmagnslækningatæki – Hluti 1-3: Almennar kröfur um öryggi 
og áskilið nothæfi – Viðbótarstaðall: Geislavarnir í röntgenbúnaði 
sem er notaður til sjúkdómsgreiningar
IEC 60601-1-3:2008 (*)

27.11.2008 EN 60601-1-3:1994

Athugasemd 2.1 

1.6.2012 

EN 60601-1-3:2008/AC:2010 18.1.2011   

Cenelec EN 60601-1-4:1996
Rafmagnslækningatæki – 1. hluti: Almennar kröfur um öryggi – 
4. Viðbótarstaðall: Forritanleg rafmagnslækningakerfi
IEC 60601-1-4:1996

8.11.1997   

EN 60601-1-4:1996/A1:1999
IEC 60601-1-:1996/A1:1999 (*) 

8.11.1997 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2002) 
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

Cenelec EN 60601-1-6:2004
Rafmagnslækningatæki – Hluti 1-6: Almennar kröfur um öryggi 
– Viðbótarstaðall: Nothæfi
IEC 60601-1-6:2004 EN 60601-1-6:2004 (*)

2.7.2006   

Cenelec EN 60601-1-6:2007
Rafmagnslækningatæki – Hluti 1-6: Almennar kröfur um öryggi 
og áskilið nothæfi – Viðbótarstaðall: Nothæfi
IEC 60601-1-6:2006 (*)

27.11.2008 EN 60601-1-6:2004

Athugasemd 2.1 

1.6.2012 

EN 60601-1-6:2007/AC:2010 18.1.2011   

Cenelec EN 60601-1-6:2010
Rafmagnslækningatæki – Hluti 1-6: Almennar kröfur um öryggi 
og áskilið nothæfi – Viðbótarstaðall: Nothæfi
IEC 60601-1-6:2010 (*)

18.1.2011 EN 60601-1-6:2007

Athugasemd 2.1 

1.4.2013 

Cenelec EN 60601-1-8:2004
Rafmagnslækningatæki – Hluti 1-8: Almennar kröfur um öryggi 
– Viðbótarstaðall: Almennar kröfur, prófanir og leiðbeiningar um 
viðvörunarkerfi í raflækningartækjum og raflækningarkerfum
IEC 60601-1-8:2003

22.12.2007   

EN 60601-1-8:2004/A1:2006
IEC 60601-1-8:2003/A1:2006 (*)

22.12.2007 Athugasemd 3 Liðinn
(1.1.2007) 

Cenelec EN 60601-1-8:2007
Rafmagnslækningatæki – Hluti 1-8: Almennar kröfur um öryggi 
og áskilið nothæfi – Viðbótarstaðall: Almennar kröfur, prófanir 
og leiðbeiningar um viðvörunarkerfi í raflækningnartækjum og 
raflækningarkerfum
IEC 60601-1-8:2006 (*)

27.11.2008 EN 60601-1-8:2004
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

1.6.2012 

EN 60601-1-8:2007/AC:2010 18.1.2011   

Cenelec EN 60601-1-10:2008
Rafmagnslækningatæki – Hluti 1-10: Almennar kröfur um 
grundavallaröryggi og áskilið nothæfi – Viðbótarstaðall: Kröfur 
varðandi þróun lífeðlisfræðilegs stýribúnaðar með endurgjöf um 
lokaða hringrás
IEC 60601-1-10:2007 (*)

27.11.2008   

Cenelec EN 60601-1-11:2010
Rafmagnslækningatæki – Hluti 1-11: Almennar kröfur um 
grundavallaröryggi og áskilið nothæfi – Viðbótarstaðall: Kröfur 
varðandi rafmagnslækningartæki og rafmagnslækningarkerfi 
sem notuð eru við heilsugæslu í heimilisumhverfi
IEC 60601-1-11:2010 (*)

18.1.2011   

Cenelec EN 60601-2-1:1998
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-1: Sérstakar kröfur um öryggi 
rafeindahraðla á bilinu 1 til 50 MeV
IEC 60601-2-1:1998

14.11.2001   

EN 60601-2-1:1998/A1:2002
IEC 60601-2-1:1998/A1:2002 (*)

13.12.2002 Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2005) 

Cenelec EN 60601-2-2:2007
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur um öryggi 
hátíðnibúnaðar sem er notaður til skurðlækninga
IEC 60601-2-2:2006 (*)

22.12.2007 EN 60601-2-2:2000

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.10.2009) 
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

Cenelec EN 60601-2-2:2009
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur um 
almennt öryggi og áskilið nothæfi hátíðniskurðlækningatækja og 
hátíðnifylgihluta þeirra
IEC 60601-2-2:2009 (*)

7.7.2010 EN 60601-2-2:2007

Athugasemd 2.1 

1.4.2012 

Cenelec EN 60601-2-3:1993
Rafmagnslækningatæki – 2. hluti: Sérkröfur um öryggi 
stuttbylgjubúnaðar sem er notaður við læknismeðferð
IEC 60601-2-3:1991

18.11.1995   

EN 60601-2-3:1993/A1:1998
IEC 60601-2-3:1991/A1:1998 (*)

18.11.1995 Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2001) 

Cenelec EN 60601-2-4:2003
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-4: Sérkröfur um öryggi 
hjartastuðtækja
IEC 60601-2-4:2002 (*)

15.10.2003   

Cenelec EN 60601-2-5:2000
Rafmagnslækningartæki – Hluti 2-5: Sérstakar kröfur um öryggi 
úthljóðssjúkraþjálfunarbúnaðar
IEC 60601-2-5:2000 (*)

13.12.2002   

Cenelec EN 60601-2-7:1998
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-7: Sérstakar kröfur um öryggi 
háspennurafala röntgentækja til sjúkdómsgreiningar
IEC 60601-2-7:1998 (*)

9.10.1999   

Cenelec EN 60601-2-8:1997
Rafmagnslækningatæki – 2. hluti: Sérstakar kröfur um öryggi 
röntgenlækningatækja sem starfa á bilinu 10 kV til 1 MV
IEC 60601-2-8:1987

14.11.2001   

EN 60601-2-8:1997/A1:1997
IEC 60601-2-8:1987/A1:1997 (*)

14.11.2001 Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.1998) 

Cenelec EN 60601-2-10:2000
Rafmagnslækningartæki – Hluti 2-10: Sérstakar kröfur um 
öryggi ertingarskauta fyrir taugar og vöðva
IEC 60601-2-10:1987

13.12.2002   

EN 60601-2-10:2000/A1:2001
IEC 60601-2-10:1987/A1:2001 (*)

13.12.2002 Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2004) 

Cenelec EN 60601-2-11:1997
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-11: Sérstakar kröfur um öryggi 
búnaðar til meðferðar með gammageislum
IEC 60601-2-11:1997

9.10.1999   

EN 60601-2-11:1997/A1:2004
IEC 60601-2-11:1997/A1:2004 (*)

9.10.1999 Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2007) 

Cenelec EN 60601-2-12:2006
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-12: Sérstakar kröfur um öryggi 
öndunarvéla – Öndunarvélar til nota við gjörgæslu
IEC 60601-2-12:2001 (*)

22.12.2007   

Cenelec EN 60601-2-13:2006
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-13: Sérstakar kröfur vegna 
öryggis og grunnkröfur vegna svæfingarkerfa
IEC 60601-2-13:2003

22.12.2007   

EN 60601-2-13:2006/A1:2007
IEC 60601-2-13:2003/A1:2006 (*)

22.12.2007 Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2010) 
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

Cenelec EN 60601-2-16:1998
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-16: Sérstakar kröfur um öryggi 
tækja til blóðskilunar, blóðsíunar með skilun og blóðsíunar
IEC 60601-2-16:1998 (*)

9.10.1999   

EN 60601-2-16:1998/AC:1999 18.1.2011   

Cenelec EN 60601-2-17:2004
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-17: Sérstakar kröfur um 
öryggi fjarstýrðra sjálfvirkra geislameðferðartækja sem nota 
gammageisla
IEC 60601-2-17:2004 (*)

8.11.2005 EN 60601-2-17:1996
+ A1:1996

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.3.2007) 

Cenelec EN 60601-2-18:1996
Rafmagnslækningatæki – 2. hluti: Sérstakar kröfur um öryggi 
holspeglunarbúnaðar
IEC 60601-2-18:1996

9.10.1999   

EN 60601-2-18:1996/A1:2000
IEC 60601-2-18:1996/A1:2000 (*)

9.10.1999 Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2003) 

Cenelec EN 60601-2-19:1996
Rafmagnslækningatæki – 2. hluti: Sérstakar kröfur um öryggi 
nýburakassa
IEC 60601-2-19:1990

9.10.1999   

EN 60601-2-19:1996/A1:1996
IEC 60601-2-19:1990/A1:1996 (*)

9.10.1999 Athugasemd 3 Liðinn
(13.6.1998) 

Cenelec EN 60601-2-19:2009
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-19: Sérstakar kröfur um 
almennt öryggi og áskilið nothæfi nýburakassa
IEC 60601-2-19:2009 (*)

7.7.2010 EN 60601-2-19:1996
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

1.4.2012 

Cenelec EN 60601-2-20:1996
Rafmagnslækningatæki – 2-20 hluti: Sérstakar kröfur um öryggi 
hitakassa til flutninga
IEC 60601-2-20:1990 + A1:1996 (*)

9.10.1999   

Cenelec EN 60601-2-20:2009
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-20: Sérstakar kröfur um öryggi 
hitakassa til flutninga
IEC 60601-2-20:2009 (*)

18.1.2011 EN 60601-2-20:1996

Athugasemd 2.1 

1.9.2012 

Cenelec EN 60601-2-21:1994
Rafmagnslækningatæki – 2. hluti: Sérkröfur um öryggi 
geislahitara fyrir nýbura
IEC 60601-2-21:1994

18.11.1995   

EN 60601-2-21:1994/A1:1996
IEC 60601-2-21:1994/A1:1996 (*)

23.8.2006 Athugasemd 3 Liðinn
(13.6.1998) 

Cenelec EN 60601-2-21:2009
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-21: Sérstakar kröfur um 
almennt öryggi og áskilið nothæfi geislahitara fyrir nýbura
IEC 60601-2-21:2009 (*)

7.7.2010 EN 60601-2-21:1994
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

1.4.2012 

Cenelec EN 60601-2-22:1996
Rafmagnslækningatæki – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna 
öryggis leysitækja sem eru notuð við sjúkdómsgreiningu og 
læknismeðferð
IEC 60601-2-22:1995 (*)

17.5.1997   
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

Cenelec EN 60601-2-23:2000
Rafmagnslækningatæki – 2. hluti: Sérstakar kröfur um öryggi 
búnaðar til að fylgjast með hlutþrýstingi gegnum húð
IEC 60601-2-23:1999 (*)

14.11.2001 EN 60601-2-23:1997

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.1.2003) 

Cenelec EN 60601-2-24:1998
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-24: Sérstakar kröfur um öryggi 
stunguveitudælna og stýritækja þeirra
IEC 60601-2-24:1998 (*)

9.10.1999   

Cenelec EN 60601-2-25:1995
Rafmagnslækningatæki – 2. hluti: Sérstakar kröfur um öryggi 
hjartarita
IEC 60601-2-25:1993

17.5.1997   

EN 60601-2-25:1995/A1:1999
IEC 60601-2-25:1993/A1:1999 (*)

13.12.2002 Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2002) 

Cenelec EN 60601-2-26:2003
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-26: Sérkröfur um öryggi 
heilarita
IEC 60601-2-26:2002 (*)

8.11.2005 EN 60601-2-26:1994

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.3.2006) 

Cenelec EN 60601-2-27:2006
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-27: Sérstakar kröfur um öryggi, 
þ.m.t. um áskilið nothæfi, hjartarafritavöktunarbúnaðar
IEC 60601-2-27:2005 (*)

26.7.2006 EN 60601-2-27:1994

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.11.2008) 

EN 60601-2-27:2006/AC:2006 18.1.2011   

Cenelec EN 60601-2-28:1993
Rafmagnslækningatæki – 2. hluti: Sérkröfur um öryggi 
grunnsamstæða og lampasamstæða röntgenbúnaðar sem er 
notaður til sjúkdómsgreiningar
IEC 60601-2-28:1993 (*)

18.11.1995   

Cenelec EN 60601-2-28:2010
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-28: Sérstakar kröfur um öryggi 
grunnsamstæða og lampasamstæða röntgenbúnaðar sem er 
notaður til sjúkdómsgreiningar
IEC 60601-2-28:2010 (*)

18.1.2011 EN 60601-2-28:1993

Athugasemd 2.1 

1.4.2013 

Cenelec EN 60601-2-29:1999
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-29: Sérstakar kröfur um öryggi 
geislameðferðarherma
IEC 60601-2-29:1999 (*)

9.10.1999 EN 60601-2-29:1995
+ A1:1996

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.4.2002) 

Cenelec EN 60601-2-29:2008
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2: Sérstakar kröfur um 
grunnöryggi geislameðferðarherma
IEC 60601-2-29:2008 (*)

15.7.2009 EN 60601-2-29:1999

Athugasemd 2.1 

1.11.2011 

Cenelec EN 60601-2-30:2000
Rafmagnslækningatæki – 2. hluti: Sérstakar kröfur um öryggi 
blóðþrýstingsmæla sem mæla sjálfvirkt, reglubundið og óbeint
IEC 60601-2-30:1999 (*)

14.11.2001 EN 60601-2-30:1995

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.2.2003) 

Cenelec EN 60601-2-31:1995
Rafmagnslækningatæki – 2-31. hluti: Sérkröfur um öryggi ytri 
hjartagangráða með innri aflgjafa
IEC 60601-2-31:1994

18.11.1995   

EN 60601-2-31:1995/A1:1998
IEC 60601-2-31:1994/A1:1998 (*)

14.11.2001 Athugasemd 3 Liðinn
(1.1.2001) 
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

Cenelec EN 60601-2-32:1994
Rafmagnslækningatæki – 2. hluti: Sérkröfur um öryggi búnaðar 
sem tilheyrir röntgenbúnaði
IEC 60601-2-32:1994 (*)

18.11.1995   

Cenelec EN 60601-2-33:2002
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-33: Sérstakar kröfur vegna 
öryggis segulsneiðmyndatækja fyrir læknisfræðilega greiningu
IEC 60601-2-33:2002

15.10.2003 EN 60601-2-33:1995
+ A11:1997

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.7.2005) 

EN 60601-2-33:2002/A1:2005
IEC 60601-2-33:2002/A1:2005 

27.7.2006 Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2008) 

EN 60601-2-33:2002/A2:2008
IEC 60601-2-33:2002/A2:2007 (*)

27.11.2008 Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2011) 

Cenelec EN 60601-2-34:2000
Rafmagnslækningartæki – Hluti 2-34: Sérstakar kröfur um 
öryggi blóðþrýstingsvöktunarbúnaðar sem fer inn í líkama, þ.m.t. 
um áskilið nothæfi
IEC 60601-2-34:2000 (*)

15.10.2003 EN 60601-2-34:1995

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.11.2003) 

Cenelec EN 60601-2-35:1996
Rafmagnslækningatæki – 2. hluti: Sérstakar kröfur um öryggi 
teppa, púða og dýna sem ætluð eru til hitunar við lækningar
IEC 60601-2-35:1996 (*)

9.10.1999   

Cenelec EN 60601-2-36:1997
Rafmagnslækningatæki – 2. hluti: Sérstakar kröfur um öryggi 
búnaðar til steinmolunar utan frá
IEC 60601-2-36:1997 (*)

9.10.1999   

Cenelec EN 60601-2-37:2001
Rafmagnslækningatæki – 2. hluti: Sérstakar kröfur um öryggi 
rafstýrðra sjúkrarúma
IEC 60601-2-37:2001

13.12.2002   

EN 60601-2-37:2001/A1:2005
IEC 60601-2-37:2001/A1:2004 

8.11.2005 Athugasemd 3 Liðinn
(1.1.2008) 

EN 60601-2-37:2001/A2:2005
IEC 60601-2-37:2001/A2:2005 (*)

26.7.2006 Athugasemd 3 Liðinn
(1.1.2008) 

Cenelec EN 60601-2-37:2008
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-37: Sérstakar kröfur um öryggi 
úthljóðslækningatækja til sjúkdómsgreiningar og vöktunar
IEC 60601-2-37:2007 (*)

27.11.2008 EN 60601-2-37:2001
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.10.2010) 

Cenelec EN 60601-2-38:1996
Rafmagnslækningatæki – 2. hluti: Sérstakar kröfur um öryggi 
rafstýrðra sjúkrarúma
IEC 60601-2-38:1996

9.10.1999   

EN 60601-2-38:1996/A1:2000
IEC 60601-2-38:1996/A1:1999 (*)

14.11.2001 Athugasemd 3 Liðinn
(1.1.2003) 

Cenelec EN 60601-2-39:1999
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-39: Sérstakar kröfur um öryggi 
kviðskilunarbúnaðar
IEC 60601-2-39:1999 (*)

14.11.2001   

EN 60601-2-39:1999/AC:1999 18.1.2011   

Cenelec EN 60601-2-39:2008
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-39: Sérstakar kröfur um öryggi 
kviðskilunarbúnaðar
IEC 60601-2-39:2007 (*)

27.11.2008 EN 60601-2-39:1999

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.3.2011) 
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

Cenelec EN 60601-2-40:1998
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-40: Sérstakar kröfur um öryggi 
vöðvarita og búnaðar fyrir framkölluð viðbrögð
IEC 60601-2-40:1998 (*)

9.10.1999   

Cenelec EN 60601-2-41:2000
Rafmagnslækningatæki – 2.-41. hluti: Sérstakar kröfur um 
öryggi skurðstofulampa og lampa til sjúkdómsgreiningar
IEC 60601-2-41:2000 (*)

14.11.2001   

Cenelec EN 60601-2-41:2009
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-41: Sérstakar kröfur um öryggi 
skurðstofulampa og lampa til sjúkdómsgreiningar
IEC 60601-2-41:2009 (*)

18.1.2011 EN 60601-2-41:2000

Athugasemd 2.1 

1.11.2012 

Cenelec EN 60601-2-43:2000
Rafmagnslækningartæki – Hluti 2-43: Sérstakar kröfur um 
öryggi röntgenbúnaðar til nota við inngrip
IEC 60601-2-43:2000 (*)

13.12.2002   

Cenelec EN 60601-2-43:2010
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-43: Sérstakar kröfur um öryggi 
röntgenbúnaðar til nota við inngrip
IEC 60601-2-43:2010 (*)

18.1.2011 EN 60601-2-43:2000

Athugasemd 2.1 

1.6.2013 

Cenelec EN 60601-2-44:2001
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-44: Sérstakar kröfur vegna 
öryggis röntgenbúnaðar til töku tölvusneiðmynda
IEC 60601-2-44:2001

14.11.2001 EN 60601-2-44:1999

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.7.2004) 

EN 60601-2-44:2001/A1:2003
IEC 60601-2-44:2001/A1:2002 (*)

8.11.2005 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2005) 

Cenelec EN 60601-2-44:2009
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-44: Sérstakar kröfur um 
almennt öryggi og áskilið nothæfi röntgenbúnaðar til töku 
tölvusneiðmynda
IEC 60601-2-44:2009 (*)

7.7.2010 EN 60601-2-44:2001
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

1.5.2012 

Cenelec EN 60601-2-45:2001
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-45: Sérstakar kröfur um öryggi 
röntgentækja til brjóstamyndatöku og tækja til þrívíddarmiðunar 
á brjóstum
IEC 60601-2-45:2001 (*)

14.11.2001 EN 60601-2-45:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.7.2004) 

Cenelec EN 60601-2-46:1998
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-46: Sérstakar kröfur um öryggi 
skurðarborða
IEC 60601-2-46:1998 (*)

14.11.2001   

Cenelec EN 60601-2-47:2001
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-47: Sérstakar kröfur um öryggi 
færanlegra hjartarafrita, þ.m.t. um áskilið nothæfi
IEC 60601-2-47:2001 (*)

13.12.2002   

Cenelec EN 60601-2-49:2001
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-49: Sérstakar kröfur vegna 
öryggis fjölvirks vöktunarbúnaðar fyrir sjúklinga
IEC 60601-2-49:2001 (*)

13.12.2002   

Cenelec EN 60601-2-50:2002
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-50: Sérstakar kröfur um öryggi 
búnaðar til ljósameðferðar á börnum
IEC 
60601-2-50:2000 (*)

13.12.2002   
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

Cenelec EN 60601-2-50:2009
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-50: Sérstakar kröfur um 
almennt öryggi og áskilið nothæfi búnaðar til ljósameðferðar á 
ungbörnum
IEC 60601-2-50:2009 (*)

7.7.2010 EN 60601-2-50:2002

Athugasemd 2.1 

1.5.2012 

Cenelec EN 60601-2-51:2003
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-51: Sérstakar kröfur um 
öryggi, þ.m.t. áskilið nothæfi, einrása og fjölrása hjartarafrita til 
skráningar og greiningar
IEC 60601-2-51:2003 (*)

24.6.2004   

Cenelec EN 60601-2-54:2009
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-54: Sérstakar kröfur um almennt 
öryggi og áskilið nothæfi röntgenbúnaðar til gegnumlýsingar og 
skyggningar
IEC 60601-2-54:2009 (*)

18.1.2011 EN 60601-2-7:1998
+ EN 60601-2-28:1993
+ EN 60601-2-32:1994

Athugasemd 2.1 

1.8.2012 

Cenelec EN 60627:2001
Röntgenmyndatökubúnaður til nota við sjúkdómsgreiningar 
– Eiginleikar neta til að koma í veg fyrir geisladreifingu við 
almenna notkun og við brjóstmyndatöku
IEC 60627:2001 (*)

13.12.2002   

EN 60627:2001/AC:2002 18.1.2011   

Cenelec EN 60645-1:2001
Rafhljóðtækni – Heyrnarmælibúnaður – 1. hluti: 
Hreintónsheyrnarmælar
IEC 60645-1:2001 (*)

13.12.2002 EN 60645-1:1994

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.10.2004) 

Cenelec EN 60645-2:1997
Hljóðmælar – 2. hluti: Búnaður til talhljóðmælinga
IEC 60645-2:1993 (*)

17.5.1997   

Cenelec EN 60645-3:2007
Rafmagnshljóðtækni – Hljóðmælingarbúnaður – Hluti 3: Stutt 
prófunarmerki
IEC 60645-3:2007 (*)

27.11.2008 EN 60645-3:1995

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.6.2010) 

Cenelec EN 60645-4:1995
Hljóðmælar – 4. hluti: Búnaður til heyrnarmælinga á hárri tíðni
IEC 60645-4:1994 (*)

23.8.1996   

Cenelec EN 61217:1996
Búnaður til geislameðferðar – Hnit, hreyfingar og kvarðar
IEC 61217:1996

14.11.2001   

EN 61217:1996/A1:2001
IEC 61217:1996/A1:2000 

14.11.2001 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2003) 

EN 61217:1996/A2:2008
IEC 61217:1996/A2:2007 (*)

27.11.2008 Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2011) 

Cenelec EN 61676:2002
Rafmagnslækningatæki – Skammtamælingatæki sem 
notuð eru til óbeinnar mælinga á spennu röntgenlampa við 
geislalæknisfræðilega greiningu
IEC 61676:2002

15.10.2003   

EN 61676:2002/A1:2009
IEC 61676:2002/A1:2008 (*)

7.7.2010 Athugasemd 3 1.3.2012 
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Evrópsk  
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

Cenelec EN 62083:2001
Rafmagnslækningatæki – Kröfur varðandi öryggi í kerfum til 
skipulagningar á geislameðferð
IEC 62083:2000 (*)

13.12.2002   

Cenelec EN 62083:2009
Rafmagnslækningatæki – Kröfur varðandi öryggi í kerfum til 
skipulagningar á geislameðferð
IEC 62083:2009 (*)

18.1.2011 EN 62083:2001

Athugasemd 2.1 

1.11.2012 

Cenelec EN 62220-1:2004
Rafmagnslækningatæki – Einkenni stafrænna 
röntgenmyndhermitækja – 1. hluti: Ákvörðun á skammtanæmi
IEC 62220-1:2003 (*)

24.6.2004   

Cenelec EN 62220-1-2:2007
Rafmagnslækningatæki – Einkenni stafrænna 
röntgenmyndhermitækja – Hluti 1-2: Ákvörðun á skammtanæmi 
skynjara til notkunar við brjóstmyndatöku
IEC 62220-1-2:2007 (*)

27.11.2008   

Cenelec EN 62220-1-3:2008
Rafmagnslækningatæki – Einkenni stafrænna 
röntgenmyndhermitækja – Hluti 1-3: Ákvörðun á skammtanæmi 
– Skynjarar til notkunar við sívirka myndatöku
IEC 62220-1-3:2008 (*)

15.7.2009   

Cenelec EN 62304:2006
Hugbúnaður í lækningatæki – Líftímaferlar hugbúnaðar
IEC 62304:2006 (*)

27.11.2008   

EN 62304:2006/AC:2008 18.1.2011   

Cenelec EN 62366:2008
Lækningatæki – Notkun nytsemisverkfræði í tengslum við 
lækningartæki
IEC 62366:2007 (*)

27.11.2008   

Cenelec EN 80601-2-35:2009
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-35: Sérstakar kröfur um 
almennt öryggi og áskilið nothæfi teppa, púða og dýna sem ætluð 
eru til hitunar við lækningar
IEC 80601-2-35:2009 (*)

18.1.2011 EN 60601-2-35:1996

Athugasemd 2.1 

1.11.2012 

Cenelec EN 80601-2-58:2009
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-58: Sérstakar kröfur um 
almennt öryggi og áskilið nothæfi tækja til nota við brottnám 
augasteins og glerkleggja í augnskurðlækningum
IEC 80601-2-58:2008 (*)

7.7.2010   

Cenelec EN 80601-2-59:2009
Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-59: Sérstakar kröfur um 
almennt öryggi og áskilið nothæfi skimunarhitarita til að fylgjast 
með líkamshita manna
IEC 80601-2-59:2008 (*)

18.1.2011   

(1) CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, BELGIUM, sími +32 25500811, bréfasími +32 25500819 (http://www.cen.eu)
 CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, BELGIUM, sími +32 25196871, bréfasími +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
 ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, FRANCE, sími +33 492944200, bréfasími +33 493654716 (http://www.etsi.eu)
(*) Þessi Evrópustaðall uppfyllir ekki endilega kröfur innleiddar með tilskipun 2007/47/EB.
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Athugasemd 1:  Síðasti dagur ætlaðs samræmis er yfirleitt sami dagur og afturköllunardagurinn (date 
of withdrawal eða „dow“) sem evrópsku staðlasamtökin ákveða, en athygli notenda 
þessara staðla skal vakin á að sérstakar undantekningar geta verið frá þessu.

Athugasemd 2.1:  Nýi (eða breytti) staðallinn hefur sama gildissvið og sá sem leystur er af hólmi. 
Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur 
ætlaðs samræmis við grunnkröfur tilskipunarinnar.

Athugasemd 2.2:  Nýi staðallinn hefur rýmra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag 
hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis 
við grunnkröfur tilskipunarinnar.

Athugasemd 2.3:  Nýi staðallinn hefur þrengra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag 
hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi (að hluta), að gilda sem grundvöllur ætlaðs 
samræmis við grunnkröfur tilskipunarinnar að því er varðar vörur sem falla undir 
gildissvið nýja staðalsins. Ætlað samræmi við grunnkröfur tilskipunarinnar gildir 
óbreytt að því er varðar vörur sem falla áfram undir gildissvið staðalsins sem leystur 
er af hólmi (að hluta) en ekki undir gildissvið nýja staðalsins.

Athugasemd 3:  Þegar breytingar eru gerðar er vísað til staðalsins með númerinu EN CCCCC:YYYY 
ásamt eldri breytingum, ef einhverjar eru, og nýju breytingunni. Staðallinn, sem 
leystur er af hólmi (3. dálkur), er því EN CCCCC:YYYY ásamt áorðnum breytingum, 
ef einhverjar eru, en án nýju breytingarinnar. Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem 
leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis við grunnkröfur 
tilskipunarinnar.

Athugið:

–  Upplýsingar um hvernig nálgast má staðlana fást hjá evrópsku staðlasamtökunum eða staðlastofnunum 
einstakra ríkja sem taldar eru upp í viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB (1), 
með áorðnum breytingum skv. tilskipun 98/48/EB (2). 

–  Evrópsk staðlasamtök gefa samhæfða staðla út á ensku (Staðlasamtök Evrópu, CEN, og 
Rafstaðlasamtök Evrópu, CENELEC, gefa staðla sína einnig út á frönsku og þýsku). Heiti 
samhæfðra staðla eru síðan þýdd á öll önnur tilskilin opinber tungumál Evrópska efnahagssvæðisins 
og fer þýðingin fram á vegum staðlastofnunar hvers lands. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 
ábyrgist ekki að staðlaheiti, sem borist hafa til birtingar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, séu 
rétt. 

–  Þótt tilvísunarnúmer staðla séu birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins merkir það ekki að þeir séu til á öllum tungumálum Evrópska 
efnahagssvæðisins. 

–  Þessi skrá kemur í stað annarra slíkra sem birst hafa í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna hefur 
uppfærslu hennar með höndum.  

–  Nánari upplýsingar um samræmda staðla er að finna á eftirfarandi vefslóð: http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 

(1) Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37.
(2) Stjtíð. EB L 217, 5.8.1998, bls. 18.


