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REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 1540/98

frá 29. júní 1998

um nýjar reglur um aðstoð til skipasmíða(*)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
92. (e-lið 3. mgr.), 94. og 113. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (2),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Samningurinn um að virða eðlileg samkeppnisskilyrði í
skipasmíða- og skipaviðgerðaiðnaði, sem gerður var milli
Evrópubandalagsins og tiltekinna þriðju ríkja innan ramma
Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) (hér á eftir nefndur
,,OECD-samningurinn�) (4), hefur enn ekki öðlast gildi þar eð
Bandaríki Norður-Ameríku hafa ekki fullgilt hann. Þar af leiðir að
reglugerð ráðsins (EB) nr. 3094/95 frá 22. desember 1995 um
aðstoð til skipasmíða (5) hefur ekki enn öðlast gildi.

Í samræmi við 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 3094/95 munu viðeigandi
ákvæði í tilskipun ráðsins 90/684/EBE um aðstoð til skipa-
smíða (6) gilda áfram, til 31. desember 1998 í síðasta lagi, enda
hafi OECD-samningurinn ekki öðlast gildi.

Hingað til hefur ekki að fullu náðst viðunandi jafnvægi milli
framboðs og eftirspurnar í skipasmíðaiðnaði í heiminum, og helst
því verðið niðri enn sem komið er. Búist er við að samkeppni
valdi auknum þrýstingi á skipasmíðastöðvar í bandalaginu, þar
eð gert er ráð fyrir að heildareftirspurn eftir skipum minnki eftir
árið 2000 en reiknað með að samanlögð afkastageta
skipasmíðastöðva í heiminum aukist enn frekar.

Enda þótt skipasmíðastöðvar bandalagsins séu orðnar
samkeppnishæfari en áður þarf framleiðniaukningin að vera hraðari
til að þær standist samanburð við keppinauta á alþjóðavettvangi,
einkum Japan og Kóreu.

Samkeppnishæfur skipasmíðaiðnaður er mikilvægur fyrir
bandalagið og stuðlar að efnahagslegri og félagslegri uppbyggingu
innan þess þar sem hann skapar markaðsgrundvöll fyrir ýmsar
iðngreinar og stendur undir atvinnulífi á mörgum svæðum þar
sem mikið atvinnuleysi er fyrir.

Enn er ekki gerlegt að afnema með öllu aðstoð til þessarar
atvinnugreinar með tilliti til þess hve markaðsstaðan er erfið og
hve brýnt er að hvetja skipasmíðastöðvar til að gera nauðsynlegar
breytingar svo að þær verði samkeppnishæfari. Hafa ætti áfram
takmarkaða og hnitmiðaða stefnu um aðstoð til að styðja við
þessa viðleitni og tryggja réttmæt og einsleit samkeppnisskilyrði
innan bandalagsins. Slík stefna er besta leiðin til að tryggja að
nægri starfsemi sé haldið uppi í evrópskum skipasmíðastöðvum
og þar með áframhaldandi hagkvæmum og samkeppnishæfum
evrópskum skipasmíðaiðnaði.

Stefna bandalagsins að því er varðar aðstoð við skipa-
smíðaiðnaðinn hefur í meginatriðum haldist óbreytt frá árinu 1987.
Markmiðum þeirrar stefnu hefur almennt verið náð en þörf er á
aðlögunum til að vera betur undir það búinn að takast á við erfiðar
aðstæður í skipasmíðainðnaðinum í framtíðinni.

Einkum er bent á að rekstraraðstoð er ekki hagkvæmasta leiðin til
að stuðla að því að gera evrópskan skipasmíðaiðnað
samkeppnishæfari. Þar af leiðandi ber að draga úr rekstraraðstoð
í áföngum og leggja meiri áherslu á annars konar aðstoð til að
stuðla að aukinni samkeppnishæfni, má þar nefna
fjárfestingaraðstoð til nýsköpunar.

Því ber að hætta rekstraraðstoð 31. desember árið 2000.

Rekstraraðstoð í formi þróunaraðstoðar til þróunarlanda skal
haldið áfram en þó með strangari skilyrðum.

Gera þarf skýrari greinarmun á fjárfestingaraðstoð og aðstoð vegna
endurskipulagningar. Aðstoð vegna endurskipulagningar ber
einungis að veita í undantekningartilvikum og eftir ströngum
reglum, svo sem meginreglunni ,,í eitt skipti fyrir öll�, þar sem

____________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 202, 18.7.1998, bls. 1, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 12/1999 frá 29. janúar 1999
um breytingu á XV. viðauka (Ríkisaðstoð) við EES-samninginn, sjá þessa
útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB C 114, 15. 4. 1998, bls. 14.

(2) Stjtíð. EB C 138, 4. 5. 1998.

(3) Stjtíð. EB C 129, 27. 4. 1998, bls. 19.

(4) Stjtíð. EB C 375, 30. 12. 1994, bls. 3.

(5) Stjtíð. EB L 332, 31. 12. 1995, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 2600/97 (OJ L 351, 23. 12. 1997, bls. 18).

(6) Stjtíð. EB L 380, 31. 12. 1990, bls. 27.
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farið er fram á sannanlega minnkun afkastagetu, sem mótframlag
vegna aðstoðar, og hert eftirlit. Einungis ætti að leyfa
fjárfestingaraðstoð í því skyni að auka framleiðni
skipasmíðastöðva sem fyrir eru á svæðum sem falla undir
svæðisbundna fjárfestingaraðstoð og ber að takmarka umfang
aðstoðar til að draga, eftir því sem unnt er, úr hættu á
samkeppnisröskun.

Fjárfestingaraðstoð til nýsköpunar skal leyfð, að því tilskildu að
hún nýtist til raunverulegra nýsköpunarverkefna er bæta
samkeppnishæfni. Enn fremur ber að leyfa aðstoð til rannsókna
og þróunarstarfs og aðstoð til umhverfisverndar, svo að
skipasmíðaiðnaðurinn fari ekki á mis við þá aðstoð sem stendur
öllum öðrum iðngreinum til boða. Þá ber áfram veita aðstoð vegna
lokunar til að auðvelda skipulagsbreytingar.

Enda þótt lagt sé til að skipabreytingar séu að vissu marki
meðhöndlaðar á sama hátt og nýsmíði skipa ætti ekki enn um
sinn að heimila aðstoð vegna skipaviðgerða nema um sé að ræða
endurskipulagningu, lokun, fjárfestingar sem falla undir
svæðisbundna aðstoð, nýsköpun, rannsóknir og þróunarstarf eða
aðstoð vegna umhverfisverndar.

Skilvirkni núverandi stefnu að því er varðar aðstoð fæst einungis
með nánu og gagnsæju eftirliti.

Framkvæmdastjórninni ber með reglulegu millibili að leggja skýrslu
um markaðsstöðuna fyrir ráðið og meta hvort
samkeppnishamlandi starfshættir hafa áhrif á evrópskar
skipasmíðastöðvar. Ef sannreynt er að iðnaðurinn bíði skaða af
samkeppnishamlandi starfsháttum af einhverju tagi ber
framkvæmdastjórninni, eftir atvikum, að bera upp tillögur um
úrbætur við ráðið.

Fyrstu skýrsluna ber að leggja fyrir ráðið eigi síðar en 31.
desember 1999.

Þessi reglugerð er með fyrirvara um þær breytingar sem
nauðsynlegar eru til að fara að alþjóðlegum skuldbindingum
bandalagsins um ríkisaðstoð við skipasmíðaiðnaðinn.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. KAFLI

SKILGREININGAR OG AÐSTOÐ

1. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

a) ,,sjálfknúið hafskip til atvinnurekstrar�:

� skip, eigi undir 100 brúttólestum, til fólks- og/eða
vöruflutninga,

� skip, eigi undir 100 brúttólestum, til sérhæfðra nota
(til dæmis dýpkunarprammar og ísbrjótar),

� dráttarbátar, með að minnsta kosti 365 kW vélarafl,

� fiskiskip, eigi undir 100 brúttólestum, til útflutnings
til landa utan bandalagsins,

� ófullgerðir en fljótandi og hreyfanlegir skrokkar
framantalinna skipa.

Að því er ofangreind atriði varðar merkir ,,sjálfknúið
hafskip� skip sem hefur alla nauðsynlega eiginleika til
sjálfstæðra úthafssiglinga í krafti vélarafls og stýribúnaðar.

Undanskilin eru herskip (þ.e. skip, sem með tilliti til
grunnsmíðaeiginleika og getu, eru sérstaklega og eingöngu
ætluð til nota í hernaði, svo sem orustuskip og önnur skip
til árása eða varna) og breytingar sem gerðar eru á öðrum
skipum eða viðbætur við þau, enda séu slíkar breytingar
eingöngu gerðar í hernaðarlegum tilgangi og ráðstafanir eða
aðferðir, sem beitt er vegna slíkra skipa, breytinga eða
viðbóta, séu ekki dulbúnar aðgerðir t i l  að hygla
atvinnuskipasmíðum sem samrýmast ekki ákvæðum
þessarar reglugerðar;

b) ,,skipasmíði�: smíðar í bandalaginu á sjálfknúnum
hafskipum til atvinnurekstrar;

c) ,,skipaviðgerðir�: viðgerðir eða endurbætur í bandalaginu á
sjálfknúnum hafskipum til atvinnurekstrar;

d) ,,skipabreytingar�: breytingar í bandalaginu á sjálfknúnum
hafskipum til atvinnurekstrar sem eru ekki undir 100
brúttólestir, enda hafi framkvæmdirnar í för með sér
gagngerar breytingar á farmrými, skrokki, knúningskerfi eða
farþegarými;

e) ,,aðstoð�: ríkisaðstoð samkvæmt 92. og 93. gr. sáttmálans.
Þar með telst ekki aðeins aðstoð sem ríkið veitir sjálft heldur
og aðstoð frá héraðs- eða sveitarstjórnum eða öðrum
opinberum aðilum ásamt aðstoð sem felst í beinum eða
óbeinum fjármagnsaðgerðum aðildarríkjanna vegna
skipasmíða-, skipabreytinga- eða skipaviðgerðafyrirtækja
og ekki verður litið á sem eiginlega veitingu áhættufjármagns
samkvæmt viðteknum fjárfestingarvenjum markaðsbús-
kapar;

f) ,,samningsupphæð fyrir aðstoð�: verð sem er ákveðið í
samningi auk allrar þeirrar aðstoðar sem veitt er beint til
skipasmíðastöðvarinnar;
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g) ,,tengdur aðili�: sérhver einstaklingur eða lögaðili:

i) sem á eða ræður yfir fyrirtæki sem fæst við
skipasmíðar, skipaviðgerðir eða skipabreytingar, eða

ii) sem beint eða óbeint, hvort heldur með hlutafjáreign
eða á annan hátt, er í eign eða undir yfirráðum
fyrirtækis sem fæst við skipasmíðar, skipaviðgerðir
eða skipabreytingar.

Yfirráð telst það vera þegar einstaklingur eða fyrirtæki,
sem fæst við skipasmíðar, skipaviðgerðir eða
skipabreytingar, á meira en 25% hlut í hinum aðilanum eða
ræður yfir slíkum hlut, eða öfugt.

2. gr.

Aðstoð

1. Aðstoð, sem veitt er vegna skipasmíða, skipaviðgerða og
skipabreytinga, hvort heldur beint eða óbeint, og fjármögnuð er
af aðildarríkjunum, héraðs- eða sveitarstjórnum þeirra eða fyrir
tilstuðlan ríkisins með einhverjum hætti, getur því aðeins
samrýmst hinum sameiginlega markaði að hún samræmist
ákvæðum þessarar reglugerðar. Þetta á ekki aðeins við um
fyrirtæki sem reka slíka starfsemi heldur og tengda aðila.

2. Að því er þessa reglugerð varðar tekur óbein aðstoð til
allrar aðstoðar til skipaeigenda eða þriðju aðila sem er veitt vegna
skipasmíða eða skipabreytinga, svo sem lánafyrirgreiðslu, ábyrgða
og skattaívilnana. Að því er skattaívilnanir varðar hafa þessi
ákvæði ekki áhrif á viðmiðunarreglur bandalagsins um ríkisaðstoð
til sjóflutninga (1), einkum lið 3.1, eða breytingar á þeim.

3. Aðstoð, sem veitt er á grundvelli þessarar reglugerðar, má
ekki binda neinum skilyrðum sem fela í sér mismunun gagnvart
vörum sem eru upprunnar í öðrum aðildarríkjum. Aðstoð
aðildarríkis til skipaeigenda eða þriðju aðila í því ríki vegna
skipasmíði eða skipabreytinga má ekki raska samkeppni eða
geta leitt t i l  röskunar á samkeppni um pantanir milli
skipasmíðastöðva í aðildarríkinu og skipasmíðastöðva í öðrum
aðildarríkjum.

II. KAFLI

REKSTRARAÐSTOÐ

3. gr.

Samningsbundin rekstraraðstoð

1. Fram til 31. desember 2000 getur framleiðsluaðstoð vegna
samninga um nýsmíði og skipabreytingar, þó ekki viðgerðir,
talist samrýmanleg hinum sameiginlega markaði ef heildarfjárhæð
hvers konar aðstoðar, sem er veitt vegna hvers einstaks
verksamnings (að meðtöldu styrkígildi aðstoðar sem er veitt

skipaeiganda eða þriðju aðilum), er ekki hærri að styrkígildi en
sameiginleg hámarksviðmiðun aðstoðar sem er gefin upp sem
hundraðshluti af samningsupphæð fyrir aðstoð. Vegna
skipasmíðasamninga, þar sem samningsupphæð fyrir aðstoð
nemur meira en 10 miljónum ekna, skal hámarksviðmiðunin vera
9% en í öllum öðrum tilvikum skal hún vera 4,5%.

2. Fyrir hvern samning um sig skal nota þá hámarksviðmiðun
aðstoðar sem er í gildi við undirritun lokasamnings.

Fyrri undirgrein gildir þó ekki að því er varðar skip sem eru
afhent síðar en þremur árum eftir að lokagerð samningsins er
undirrituð. Í slíkum tilvikum gildir sú hámarksviðmiðun fyrir
viðkomandi samning sem var í gildi þrjú næstliðin ár á undan
afhendingu skipsins. Framkvæmdastjórninni er samt sem áður
heimilt að framlengja þriggja ára afgreiðslufrestinn ef það er
réttlætanlegt vegna þess hve smíði skipsins er tæknilega flókin
eða vegna tafa sökum óvæntra, verulegra og afsakanlegra truflana
á vinnuáætlun skipasmíðastöðvar sem verða í sérstökum tilvikum
og fyrirtækið gat ekki séð fyrir eða ráðið við.

3. Ekki er nauðsynlegt að tilkynna framkvæmdastjórninni
fyrirfram um aðstoð, sem veitt er vegna einstakra verkefna
samkvæmt viðurkenndri áætlun um aðstoð, né fá leyfi hennar.

Keppi skipasmíðastöðvar í mismunandi aðildarríkjum um
tiltekinn samning skal framkvæmdastjórnin óska eftir fyrirfram
tilkynningu um aðstoð sem er í boði fari aðildarríki fram á það. Í
slíkum tilvikum tekur framkvæmdastjórnin afstöðu innan 30 daga
frá því að tilkynning berst. Slíkar tillögur um aðstoð má ekki
framkvæma fyrr en framkvæmdastjórnin hefur samþykkt þær.
Með ákvörðun sinni skal framkvæmdastjórnin sjá til þess að
fyrirhuguð aðstoð hafi ekki áhrif á viðskiptakjör í þeim mæli að
stangist á við sameiginlega hagsmuni.

4. Aðstoð í formi lánafyrirgreiðslu til innlendra eða erlendra
skipaeigenda eða þriðju aðila vegna nýsmíði eða breytinga á
skipum getur talist samrýmanleg hinum sameiginlega markaði og
skal hámarksviðmiðunin ekki gilda um hana ef aðstoðin er í
samræmi við ályktun ráðs Efnahags- og framfarastofnunarinnar
(OECD) frá 3. ágúst 1981 (OECD-samkomulag um útflutningslán
vegna skipa) eða annan samning sem breytti eða kæmi í stað
ályktunarinnar.

5. Hámarksviðmiðunin gildir ekki um aðstoð til nýsmíði og
skipabreytinga ef hún er veitt sem þróunaraðstoð til þróunarlands.
Aðstoðin getur talist samrýmanleg hinum sameiginlega markaði
ef hún er í samræmi við skilmálana sem vinnuhópur 6 innan
OECD hefur ákveðið í þessu augnamiði í samkomulagi sínu um
túlkun á 6. og 8. gr. OECD-samkomulagsins um útflutningslán
vegna skipa eða ef hún er í samræmi við seinni viðbætur eða
leiðréttingar á téðu OECD-samkomulagi.

Tilkynna verður framkvæmdastjórninni fyrirfram um allar
einstakar tillögur um slíka aðstoð. Hún sannreynir hið sérstaka
þróunarinntak fyrirhugaðrar aðstoðar og gengur úr skugga um að

__________________

(1) Stjtíð. EB C 205, 5. 7. 1997, bls. 5.
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hún falli undir gildissvið OECD-samkomulagsins sem um getur í
fyrstu undirgrein og að hinar ýmsu skipasmíðastöðvar geti keppt
um að fá slíka þróunaraðstoð.

III. KAFLI

AÐSTOÐ VEGNA LOKUNAR OG AÐSTOÐ TIL
ENDURSKIPULAGNINGAR

4. gr.

Aðstoð vegna lokunar

1. Aðstoð til greiðslu eðlilegs kostnaðar sem fylgir því að öll
eða hluti starfsemi við nýsmíði, viðgerðir eða breytingar á skipum
í skipasmíðastöðvum leggst niður getur talist samrýmanleg hinum
sameiginlega markaði ef það hefur í för með sér sannanlegan og
varanlegan samdrátt í afkastagetu.

2. Útgjöld, sem falla undir aðstoðina sem um getur í 1. mgr.,
eru:

� greiðslur til starfsmanna sem sagt hefur verið upp eða farið
hafa á eftirlaun fyrir lögboðinn eftirlaunaaldur,

� kostnaður vegna ráðgjafarþjónustu við starfsmenn sem sagt
hefur verið upp eða sagt verður upp eða fara á eftirlaun
fyrir lögboðinn eftirlaunaaldur, þar með taldar greiðslur frá
skipasmíðastöðvum til að greiða fyrir stofnun lítilla
fyrirtækja sem eru óháð viðkomandi skipasmíðastöðvum
og sinna ekki fyrst og fremst nýsmíði, viðgerðum eða
breytingum á skipum,

� greiðslur til starfsmanna vegna endurmenntunar,

� útgjöld sem stofnað er til vegna endurskipulagningar í
skipasmíðastöðinni, á húsakosti hennar, búnaði og
grunnvirkjum til annarra nota en tilgreint er í b-, c- og d-lið
1. gr.

3. Þegar um er að ræða fyrirtæki, sem leggja niður alla starfsemi
við nýsmíði, viðgerðir eða breytingar á skipum, teljast eftirfarandi
ráðstafanir þar að auki einnig samrýmanlegar hinum sameiginlega
markaði:

� aðstoð, sem fer ekki yfir hið hærra af tveimur gildum,
reiknuðum út af óháðu ráðgjafarfyrirtæki, en þau eru:
bókfært afgangsvirði búnaðar, án þess hluta verðuppfærslu
eftir 1. janúar 1991 sem nemur meira en verðbólgustigi í
landinu, eða afvaxtað virði framlegðar frá búnaði á þriggja
ára tímabili sem fært er á fasta kostnaðarliði (að frádregnum
hagnaði sem við lokun kemur í hlut fyrirtækisins sem þiggur
aðstoðina),

� aðstoð á borð við lán eða lánsábyrgðir fyrir veltufé sem er
forsenda þess að fyrirtækinu takist að ljúka ófrágengnum

verkefnum, að því tilskildu að upphæðin sé eins lág og unnt
er að komast af með og umtalsverðum hluta vinnunnar sé
lokið.

4. Fjárhæð aðstoðar og umfang hennar skal helgast af því
hversu umfangsmiklar viðkomandi lokanir eru, að teknu tilliti til
skipulagsvanda á viðkomandi svæði og, sé ákveðið að skipta yfir
í aðra iðnaðarstarfsemi, til löggjafar og reglna bandalagsins sem
gilda um hina nýju starfsemi.

5. Til að tryggja að lokanir, sem aðstoð er veitt til, séu
endanlegar skal hlutaðeigandi aðildarríki sjá til þess að viðkomandi
aðstaða til nýsmíði, viðgerða eða breytinga á skipum sé lokuð í
að minnsta kosti tíu ár.

5. gr.

Aðstoð til endurskipulagningar

1. Aðstoð til björgunar og endurskipulagningar fyrirtækja sem
eiga í erfiðleikum, þar með talið viðbótarfjármagn, skuldaafskriftir,
ríkisstyrkt lán, tjónabætur og -ábyrgðir, má í sérstökum tilvikum
telja samrýmanlega hinum sameiginlega markaði, svo fremi hún
samræmist viðmiðunarreglum bandalagsins um ríkisaðstoð
til björgunar og endurskipulagningar fyrirtækja sem eiga í
erfiðleikum (1).

Þegar um endurskipulagningu er að ræða skal enn fremur uppfylla
eftirfarandi sérskilyrði þessu til viðbótar:

� fyrirtækið hefur ekki fengið slíka aðstoð samkvæmt
reglugerð (EB) nr. 1013/97 (2),

� aðstoðin er einangruð aðgerð og hlutaðeigandi aðildarríki
gefur skýrt og ótvírætt loforð um að fyrirtækið eða löglegur
arftaki þess fái ekki frekari aðstoð,

� sannanlegur og varanlegur samdráttur verður í afkastagetu
hlutaðeigandi fyrirtækis í nýsmíði, viðgerðum eða
breytingum á skipum sem er í réttu hlutfalli við aðstoðina
sem um ræðir (í því tilliti er miðað við raunframleiðslu á
næstliðnum fimm árum til að ákvarða hversu mikill
samdráttur þarf að vera í afkastagetu í þessu samhengi),

� afkastagetan, sem samdrættinum nemur, skal hafa verið
fastur þáttur í nýsmíði, viðgerðum eða breytingum á skipum
til þess dags að tilkynnt var um hina sérstöku aðstoð í
samræmi við 10. gr.,

� afkastagetuna, sem samdrættinum nemur, skal ekki nýta til
nýsmíði, viðgerða eða breytinga á skipum í minnst 10 ár frá
því að framkvæmdastjórnin samþykkir aðstoðina,

� ef afkastagetan, sem samdrættinum nemur, er endurnýtt í
öðrum tilgangi verður sá tilgangur að vera óháður
hlutaðeigandi skipasmíðastöð og starfsemin má ekki fyrst

__________________

(1) Stjtíð. EB C 368, 23. 12. 1994, bls. 12.

(2) Stjtíð. EB L 148, 6. 6. 1997, bls. 1.
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og fremst tengjast nýsmíði, viðgerðum eða breytingum á
skipum,

� hlutaðeigandi aðildarríki verður að sýna fullan samstarfsvilja
gagnvart því eftirlitsfyrirkomulagi sem framkvæmdastjórnin
ákveður, að meðtöldum vettvangsskoðunum óháðra
sérfræðinga ef svo ber undir.

2. Við mat á því hversu reglubundin framleiðslan er og á
umræddum samdrætti í afkastagetu skal framkvæmdastjórnin
ekki byggja ákvörðun sína einvörðungu á fræðilegri afkastagetu
skipasmíðastöðvar eða skipasmíðastöðva fyrirtækisins heldur
einnig á raunframleiðslu næstliðinna fimm ára. Ekki verður tekið
tillit til samdráttar í afkastagetu í öðrum fyrirtækjum í sama
aðildarríki nema samdráttur í afkastagetu fyrirtækisins, sem fær
aðstoðina, sé ógerlegur án þess að grafa undan raunhæfi
endurskipulagningaráætlunarinnar.

3. Framkvæmdastjórnin skal leita álits aðildarríkjanna í öllum
tilvikum þar sem aðstoð nemur meira en 10 miljónum ekna, áður
en hún tekur ákvörðun um þau.

4. Ef endurskipulagningin stendur yfir í mörg ár og felur í sér
háar aðstoðarupphæðir getur framkvæmdastjórnin farið fram á
að aðstoðin sé greidd með afborgunum enda sé henni tilkynnt um
það og hún veiti samþykki sitt.

IV. KAFLI

AÐRAR RÁÐSTAFANIR

6. gr.

Fjárfestingaraðstoð til nýsköpunar

Aðstoð til nýsköpunar í þeim skipasmíðastöðvum, sem fyrir
eru og leggja stund á nýsmíði, viðgerðir eða breytingar á skipum,
kann að teljast samrýmanleg hinum sameiginlega markaði ef
hámarksumfang aðstoðar er 10% brúttó, svo fremi hún tengist
notkun á sviði iðnaðar á vörum og framleiðsluferlum sem fela í
sér nýsköpun og eru í þróun og sannanlega ný í aðalatriðum, þ.e.
ekki notuð sem stendur í atvinnuskyni af öðrum rekstraraðilum
í þessum geira innan bandalagsins, og svo fremi hún kunni að
vera misheppnuð í tæknilegu tilliti eða með tilliti til iðnaðar, og
að eftirtöldum skilyrðum uppfylltum:

� aðstoðin takmarkast við útgjöld vegna fjárfestinga og
tæknilegrar starfsemi sem beinlínis og eingöngu standa í
sambandi við þróun verkefnisins,

� fjárhæð aðstoðar og umfang er bundið við það lágmark sem
nauðsynlegt er með hliðsjón af því hve mikil áhætta er
tekin með verkefninu.

7. gr.

Svæðisbundin fjárfestingaraðstoð

Aðstoð sem veitt er til fjárfestinga vegna endurbóta eða
endurvæðingar á skipasmíðastöð í því skyni að bæta framleiðni
fyrirliggjandi búnaðar og tengist ekki áætlun um fjárhagslega
endurskipulagningu hlutaðeigandi skipasmíðastöðvar eða
skipasmíðastöðva, kann að teljast samrýmanleg hinum
sameiginlega markaði, að því tilskildu að:

� umfang aðstoðarinnar fari ekki yfir 22,5% á svæðum sem
uppfylla viðmiðanir í a-lið 3. mgr. 92. gr. sáttmálans og eru
í samræmi við kortið sem framkvæmdastjórnin viðurkennir
fyrir hvert aðildarríki að því er varðar veitingu
svæðisbundinnar aðstoðar,

� umfang aðstoðarinnar fari ekki yfir 12,5% eða gildandi
svæðisbundna hámarksviðmiðun aðstoðar, hvort heldur sem
lægra er, á svæðum sem uppfylla skilyrði c-liðar 3. mgr. 92.
gr. sáttmálans og eru í samræmi við kortið sem
framkvæmdastjórnin viðurkennir fyrir hvert aðildarríki að
því er varðar veitingu aðstoðar,

� umfang aðstoðarinnar sé takmarkað við tiltekin útgjöld
samkvæmt gildandi viðmiðunarreglum bandalagsins um
svæðisbundna aðstoð.

8. gr.

Rannsóknir og þróunarstarf

Aðstoð til greiðslu útgjalda vegna rannsókna- og þróunarverkefna
hjá fyrirtækjum á sviði skipasmíða, skipaviðgerða eða
skipabreytinga getur talist samrýmanleg hinum sameiginlega
markaði ef hún er í samræmi við reglur rammaáætlunar bandalagsins
um ríkisaðstoð til rannsókna og þróunarstarfs (1) eða annað
fyrirkomulag sem síðar kann að verða ákveðið.

9. gr.

Umhverfisvernd

Aðstoð til greiðslu útgjalda vegna umhverfisverndar hjá
fyrirtækjum á sviði skipasmíða, skipaviðgerða eða skipabreytinga
getur talist samrýmanleg hinum sameiginlega markaði ef hún er í
samræmi við viðmiðunarreglur bandalagsins um ríkisaðstoð til
umhverfisverndar (2) eða annað fyrirkomulag sem síðar kann að
verða ákveðið.

________________

(1) Stjtíð. EB C 45, 17. 2. 1996, bls. 5.

(2) Stjtíð. EB C 72, 10. 3. 1994, bls. 3.
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V. KAFLI

EFTIRLIT OG GILDISTAKA

10. gr.

Tilkynningar

1. Auk ákvæðanna í 93. gr. sáttmálans er aðstoð til fyrirtækja
á sviði skipasmíða, skipabreytinga og skipaviðgerða, sem gert er
ráð fyrir í þessari reglugerð, háð sérstökum reglum um tilkynningu
sem um getur í 2. mgr.

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni fyrirfram
um eftirfarandi ráðstafanir og bíða samþykkis hennar áður en
þeim er hrundið í framkvæmd:

a) nýjar eða núgildandi áætlanir um aðstoð, eða breytingar á
núgildandi áætlunum sem þessi reglugerð tekur til;

b) allar ákvarðanir um að beita almennri áætlun, þar á meðal
almennum svæðisbundnum áætlunum, um aðstoð til
fyrirtækja, sem þessi reglugerð tekur til, til þess að sannreyna
megi hvort aðstoðin samræmist 92. gr. sáttmálans, einkum
í tilvikum sem um getur í 6., 7., 8. og 9. gr., nema aðstoðin
sé undir lágmarksviðmiðun sem er 100 000 ekur á þriggja
ára tímabili;

c) einstakar áætlanir um aðstoð í eftirfarandi tilvikum:

i) tilvikum sem um getur í 3. (annarri undirgrein 3. mgr.
og 5. mgr.), 4. og 5. gr. og; eða

ii) þegar framkvæmdastjórnin hefur sérstaklega kveðið á
um slíkt við samþykkt viðkomandi aðstoðaráætlunar.

11. gr.

Eftirlit með beitingu reglna um aðstoð

1. Til að framkvæmdastjórnin geti fylgst með beitingu reglna
um aðstoð samkvæmt II. � IV. kafla skulu aðildarríkin veita
henni eftirfarandi upplýsingar:

a) mánaðarlegar skýrslur vegna allra samninga um nýsmíði og
breytingar á skipum fyrir lok þriðja mánaðar eftir
undirritunarmánuð hvers samnings í samræmi við eyðublað
1 í viðaukanum;

b) verklokaskýrslur vegna allra samninga um nýsmíði og
breytingar á skipum, að meðtöldum þeim sem undirritaðir
eru áður en reglugerð þessi öðlast gildi, fyrir lok næsta
mánaðar eftir verklokamánuðinn í samræmi við eyðublað 1
í viðaukanum;

c) árlegar skýrslur sem skulu lagðar fram fyrir 1. mars næsta
árs á eftir árinu sem skýrslan nær til, með upplýsingum um
heildarfjárhæð þeirrar aðstoðar sem veitt hefur verið
einstökum skipasmíðastöðvum innanlands á undangengnu
almanaksári, í samræmi við eyðublað 2 í viðaukanum, óski
framkvæmdastjórnin eftir slíkum upplýsingum;

d) árlegar skýrslur um skipasmíðastöðvar sem geta smíðað
kaupskip yfir 5 000 brúttólestum, eigi síðar en tveimur
mánuðum eftir að aðalfundur hefur samþykkt ársskýrslu
stöðvarinnar, með opinberum upplýsingum um breytingar
á afkastagetu og eignarhaldi, í samræmi við eyðublað 3 í
viðaukanum. Skýrslurnar skulu lagðar fram annað hvert ár
eftir að fyrsta ársskýrslan hefur verið lögð fram nema
framkvæmdastjórnin ákveði að óska áfram eftir skýrslu
árlega;

e) ársfjórðungsskýrslur um skipasmíðastöðvar sem hafa fengið
aðstoð til endurskipulagningar í samræmi við 5. gr., með
upplýsingum um hvort markmiðum um framkvæmd
endurskipulagningarinnar hafi verið náð, að meðtöldum
eftirfarandi atriðum: greiðslu og nýtingu aðstoðarinnar,
fjárfestingum, framleiðnimati, fækkun starfa, ábata;

f) um skipasmíðastöðvar sem njóta góðs af samningum er
byggjast á aðstoð sem er veitt í formi þróunaraðstoðar, þær
upplýsingar sem framkvæmdastjórnin kann að óska eftir
til að geta tryggt að skilyrði 5. mgr. 3. gr. séu virt.

2. Þegar um er að ræða skipasmíðastöðvar þar sem fram fara
bæði nýsmíði, viðgerðir eða breytingar á skipum til atvinnurekstrar
og á herskipum skal fylgja skýrslunum, sem um getur í d-lið 1.
mgr., staðfesting löggilts endurskoðanda á skiptingu óbeins
kostnaðar á þessi tvö svið. Að auki skal láta í  té
viðbótarupplýsingar um veltu með tilliti til skipa til atvinnurekstrar
annars vegar og herskipa hins vegar.

3. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni
berast, í samræmi við 10. gr. og 1. mgr. þessarar greinar, skal hún
semja heildarskýrslu árlega til að nota sem grundvöll fyrir viðræður
við innlenda sérfræðinga og ráðið. Enn fremur skal senda
Evrópuþinginu skýrsluna ti l  fróðleiks. Sérstakar
árshelmingaskýrslur verða samdar í tilvikum er varða aðstoð til
endurskipulagningar.

4. Ef aðildarríki hlítir ekki að fullu skyldunni um að skila
skýrslu eins og mælt er fyrir um í 1. mgr. getur
framkvæmdastjórnin, að höfðu samráði og eftir tilkynningu með
tilskildum fyrirvara, krafist þess að aðildarríki felli niður greiðslu
eftirstöðva aðstoðar, sem búið er að samþykkja, þar til
framkvæmdastjórnin hefur fengið allar útistandandi skýrslur.

Ef skýrsla aðildarríkis samkvæmt 1. mgr. berst á réttum tíma en
er ábótavant og aðildarríkið tilgreinir, um leið og það sendir
skýrsluna, skipasmíðastöðvarnar sem hafa ekki rækt skyldu sína
um að skila skýrslu, einskorðar framkvæmdastjórnin hugsanlega



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.7/120 10.2.2000

 00

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a

kröfu sínar um að fella niður greiðslu eftirstöðva aðstoðar við
þær skipasmíðastöðvar.

12. gr.

Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar

Framkvæmdastjórnin skal með reglulegu millibili leggja skýrslu
um markaðsstöðuna fyrir ráðið og meta hvort
samkeppnishamlandi starfshættir hafa áhrif á evrópskar
skipasmíðastöðvar. Ef sannreynt er að iðnaðurinn bíði skaða af
samkeppnishamlandi starfsháttum af einhverju tagi ber
framkvæmdastjórninni, eftir atvikum, að bera upp tillögur um

úrbætur við ráðið.

Fyrstu skýrsluna ber að leggja fyrir ráðið eigi síðar en
31. desember 1999.

13. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. janúar 1999.

Hún skal gilda til 31. desember 2003.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Lúxemborg 29. júní 1998.

Fyrir hönd ráðsins,

R. COOK

forseti.
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3. hluti: Fjárhagsskilmálar

Ekur % af
Gjaldmiðill (gildandi samnings-

gengi) verði

14. Samningsverð
15. Áætlað tap (ef nokkurt er)
16. Samningsbundin aðstoð

A. Til skipasmíðastöðvarinnar:
a) fjárstyrkir
b) lánafyrirgreiðsla
c) sérstök skattaívilnun
d) önnur aðstoð

B. Til viðskiptavinar eða endanlegra eigenda:
a) fjárstyrkir
b) lánafyrirgreiðsla
c) ábyrgðir
d) skattaívilnanir
e) önnur aðstoð

17. Aðstoð móttekin hinn

Tengiliður v/fyrirspurna: ............................

....................................................................    Dagsetning: ................................................

Staða: .........................................................    Undirskrift: ................................................

1. hluti: Nánari upplýsingar um samninga

1. Nýsmíði/breyting

2. Fyrirtæki 3. Skipasmíðastöð 4. Smíðanúmer

5. Skráður eigandi (nafn og þjóðerni)

6. Aðaleigandi (nafn og þjóðerni)

7. Skráningarland skips

8. Samningur undirritaður hinn   9.   Verklok/skiladagur

2. hluti: Upplýsingar um skipið

10. Gerð skips (skv. flokkun OECD)

11. Burðargeta (BG) .......................................................

12. Brúttólestatala (brl.) 13. Vegnar brúttólestir (vbrl.)

....................................................................... .........................................................................

VIÐAUKI

Eyðublað 1

SKÝRSLA UM PANTANIR Á SMÍÐI KAUPSKIPA/VERKLOK

(Strikið yfir það sem á ekki við)
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Eyðublað 2

SKÝRSLA UM FJÁRHAGSAÐSTOÐ TIL FYRIRTÆKJA

Nafn fyrirtækis ....................................................................................................................

1. hluti: Opinber aðstoð

1. Samnings- Þegin Óbein Lagagrundvöllur
Rekstraraðstoð upphæð bein aðstoð (þ.m.t. samþ.

2. Kostnaður/ aðstoð dagur frkv.stj.)
tap

1. Samningsaðstoð:
a) vegna samninga sem eru gerðir fyrir

1. janúar viðkomandi árs
b) vegna samninga sem eru gerðir eftir

1. janúar viðkomandi árs, séu þeir:
� vegna þróunaraðstoðar til

þróunarlanda
� vegna samninga sem heyra

undir 3. mgr. 3. gr.

Útgjöld(¹) þegin Lagagrundvöllur
aðstoð (þ.m.t. samþ.

dagur frkv.stj.)

2. Fjárfestingar
3. Félagsleg aðstoð
4. Önnur bein útgjöld vegna lokunar
5. Útgjöld/tekjur vegna afsals hlutabréfa
6. Útgjöld vegna björgunar og endurskipu-

lagningar
7. Útgjöld vegna rannsókna- og þróunarstarfs
8. Umhverfisvernd
9. Önnur útgjöld

(¹) Þar með talið, að því er varðar 3. lið, fjöldi starfsmanna.

Tengiliður v/fyrirspurna:

..........................................................................      Dagsetning: ..............................................................

Staða: ...............................................................      Undirskrift: ..............................................................

2. hluti: Velta og hagnaður/(tap) (útfyllist af öllum fyrirtækjum sem fengið hafa beina framleiðsluaðstoð)

Viðmiðunar Fyrra
ár  ár10. Velta:

11. Hluti vegna nýsmíði kaupskipa og breytinga á skipum:
a) vegna samninga sem gerðir voru fyrir 1. janúar viðkomandi árs
b) vegna samninga sem gerðir voru eftir 1. janúar viðkomandi árs, þar af:

- vegna þróunaraðstoðar til þróunarlanda
12. Tap (ef nokkurt)
13. Hluti vegna nýsmíði kaupskipa og breytinga á skipum:

a) vegna taps á samningum
b) vegna hreyfinga á varasjóðum
c) vegna útgjalda við endurskipulagningu

3. hluti: Sjóðstreymi (útfyllist af þeim fyrirtækjum sem skráð hafa tap í 12. lið og hafa fengið opinbera
aðstoð)

Viðmiðunar Fyrra
ár  ár

Útgjöld
14. Rekstrarhalli fyrir afskriftir
15. Útgjöld vegna fjárfestinga
16. Önnur útgjöld
17. Aðrar breytingar á hreinu veltufé

Uppruni fjármagns
18. Aukið eigið fé:

a) frá opinberum hluthöfum
b) frá öðrum hluthöfum

19. Lán og lánsheimildir:
a) frá hinu opinbera
a�) þar af samningsaðstoð
b) frá einkaaðilum
b�) þar af með ríkisábyrgð
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Eyðublað 3

SKÝRSLA UM SKIPASMÍÐASTÖÐVAR SEM GETA SMÍÐAÐ KAUPSKIP
YFIR 5 000 BRÚTTÓLESTUM

1. Nafn fyrirtækis (........................................................................)

2. Heildarafkastageta (..............................................................)(vbrl.)

3. Upplýsingar um skipakví/skipalægi

Skipakví eða skipalægi Hámarksstærð skipa (brl.)

( ......................................................................) ( ............................................................................)

( ......................................................................) ( ............................................................................)

( ..................................................................... ) ( ............................................................................)

4. Lýsing á hvers kyns áætlunum um aukningu eða samdrátt í afkastagetu

5. Framleiðsla á árinu (gefin upp í vbrl.) og framleiðslustig næstliðinna fjögurra ára

6. Eignarhaldsform (samsetning höfuðstóls, umfang beinnar eða óbeinnar ríkisaðildar)

7. Fjárhagsskýrslur (efnahagsreikningur, rekstrarreikningur, þar með taldir sérstakir reikningar yfir
skipasmíðaverkefni eignarhaldsfélagsins, ef til eru)

8. Millifærslur frá hinu opinbera (þar með taldar ábyrgðir á lánum, fjármagnstilfærsla með útgáfu
skuldabréfa o.s.frv.)

9. Undanþágur frá skuldbindingum fjárhagslegs eðlis eða öðrum skuldbindingum (þar á meðal
skattaívilnanir o.s.frv.)

10. Hlutafjárframlag (þar með talin eiginfjáraukning, arðgreiðslur, lán og endurgreiðsla þeirra o.s.frv.)

11. Afskriftir lána

12. Millifært tap

____


