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                                        REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 68/2001               2003/EES/23/51 

frá 12. janúar 2001 
um beitingu 87. og 88. gr. EB-sáttmálans gagnvart aðstoð til menntunar (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 994/98 frá 7. maí 
1998 um beitingu 92. og 93. gr. stofnsáttmála Evrópu-
bandalagsins um tiltekna flokka láréttrar ríkisaðstoðar (1), 
einkum iv-lið a-liðar 1. mgr. 1. gr., 
 
að birtum drögum að þessari reglugerð (2), 
 
að höfðu samráði við ráðgjafarnefndina um ríkisaðstoð,  
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Í reglugerð (EB) nr. 994/98 er framkvæmdastjórninni 

heimilað að lýsa því yfir, í samræmi við 87. gr. 
sáttmálans, að við tilteknar aðstæður sé aðstoð til 
menntunar samrýmanleg sameiginlega markaðnum og 
falli ekki undir ákvæði 3. mgr. 88. gr. sáttmálans um 
tilkynningaskyldu. 

 
2) Framkvæmdastjórnin hefur beitt 87. og 88. gr. 

sáttmálans gagnvart aðstoð til menntunar í mörgum 
ákvörðunum og hefur einnig sett fram stefnu sína, nú 
síðast í bandalagsramma um aðstoð til menntunar (3). 
Til að tryggja skilvirkt eftirlit og til að einfalda 
stjórnun án þess að draga úr eftirliti framkvæmda-
stjórnarinnar er rétt, í ljósi þess að framkvæmda-
stjórnin hefur mikla reynslu af að beita þessum 
greinum gagnvart aðstoð til menntunar, að hún nýti 
sér það vald sem henni er falið með reglugerð (EB) 
nr. 994/98. 

 
3) Til að unnt sé að koma á gagnsærri og samfelldri  

stefnumótun í öllum starfsgreinum þarf gildissvið 
þessarar reglugerðar að vera eins vítt og unnt er og ná 
til landbúnaðar, fiskveiða og eldis og ræktunar í sjó 
og vatni. 

 
4) Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á möguleika 

aðildarríkjanna á því að tilkynna um aðstoð til 
menntunar. Framkvæmdastjórnin mun meta slíkar 
tilkynningar, einkum í ljósi viðmiðananna sem koma 
fram í þessari reglugerð eða í samræmi við gildandi 
viðmiðunarreglur og ramma bandalagsins ef slíkar 
reglur og rammar eru til.  Eins og sakir standa á þetta 
við um starfsemi sem tengist framleiðslu, vinnslu og 
markaðssetningu varanna sem eru skráðar í I. viðauka 
við sáttmálann og á sviði sjóflutninga. Ramma-
ákvæðin um aðstoð til menntunar skulu felld úr gildi 

________________  

 
(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 10, 13.1.2002, bls. 20, var nefnd í ákvörðun 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 88/2002 frá 25. júní 2002 um breytingu á XV. 
viðauka (Ríkisaðstoð) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna nr. 49, 3.10.2002, bls. 42. 

(1)  Stjtíð. EB L 142, 14.5.1998, bls. 1. 
(2)  Stjtíð. EB C 89, 28.3.2000, bls. 8. 
(3)  Stjtíð. EB C 343, 11.11.1998, bls. 10. 

frá og með gildistökudegi þessarar reglugerðar þar eð 
efni þeirra er tekið upp í þessari reglugerð. 

 
5) Með tilliti til gagnsæis er rétt að hafa í huga að 

samkvæmt annarri undirgrein 1. mgr. 51. gr. 
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1257/1999 frá 17. maí 
1999 um stuðning við byggðaþróun í dreifbýli frá 
þróunar- og ábyrgðarsjóði evrópsks landbúnaðar 
(EAGGF) og um breytingu og niðurfellingu tiltekinna 
reglugerða (4) gilda 87. til 89. gr. sáttmálans ekki um 
fjárframlög sem aðildarríkin veita vegna ráðstafana 
sem falla undir bandalagsstuðning til menntunar skv. 
9. gr. þeirrar reglugerðar. 

 
6) Með tilliti til gagnsæis er rétt að undirstrika að þessi 

reglugerð skal einungis gilda um menntunar-
ráðstafanir sem eru ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 
87. gr. sáttmálans. Margar ráðstafanir vegna 
menntunar falla ekki undir þá grein en flokkast undir 
almennar ráðstafanir vegna þess að þær standa öllum 
fyrirtækjum í öllum starfsgreinum til boða án 
mismununar og vegna þess að yfirvöldin, sem beita 
ráðstöfununum, hafa ekki ákvörðunarrétt, t.d. 
almennar skattaívilnanir, svo sem sjálfvirkur 
skattafsláttur sem stendur öllum fyrirtækjum til boða 
sem fjárfesta í menntun starfsmanna sinna.  Aðrar 
menntunarráðstafanir falla ekki undir gildissvið 
1. mgr. 87. gr. sáttmálans vegna þess að þær koma 
fólki beint til góða alls staðar og veita tilteknum 
fyrirtækjum eða starfsgreinum engan ávinning öðrum 
fremur.  Sem dæmi má nefna skólamenntun og 
grunnþjálfun (svo sem nám lærlinga og blandað kerfi 
vinnu og náms), menntun eða endurmenntun 
atvinnulausra, þ.m.t. starfsþjálfun í fyrirtækjum og 
ráðstafanir sem beinast beint að starfsmönnum eða 
jafnvel tilteknum hópum starfsmanna og veita þeim 
tækifæri til að fá menntun sem tengist ekki 
fyrirtækinu eða atvinnugreininni þar sem þeir stunda 
vinnu (t.d. með „námsreikningi“). Á hinn bóginn ber 
að hafa í huga að ekki er litið á framlag frá 
sérgreinasjóðum sem einkafjármagn ef ríkið hefur 
gert slíka sjóði að skyldu heldur telst það 
ríkisfjármagn í skilningi 1. mgr. 87. gr. sáttmálans.   

 
7) Samkvæmt þessari reglugerð skal veita undanþágu 

fyrir alla aðstoð þar sem allar viðeigandi kröfur í 
þessari reglugerð eru uppfylltar og fyrir öll 
aðstoðarkerfi, að því tilskildu að aðstoðin, sem hægt 
er að veita samkvæmt slíku kerfi, uppfylli allar 
viðeigandi kröfur samkvæmt reglugerðinni. Til að 
tryggja skilvirkt eftirlit og til að einfalda stjórnun án 
þess að draga úr eftirliti framkvæmdastjórnarinnar 
skal skýr tilvísun í þessa reglugerð fylgja með aðstoð 
og stökum styrkveitingum sem eru ekki hluti af 
aðstoðarkerfi.   

________________  

(4) Stjtíð. EB L 160, 26.6.1999, bls. 80. 
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8) Til að útiloka mismun sem gæti valdið röskun á 
samkeppni og til að auðvelda samræmingu milli 
mismunandi framtaksverkefna bandalagsins og 
einstakra landa, sem snertir lítil og meðalstór 
fyrirtæki, svo og vegna stjórnunarlegs skýrleika og 
réttaröryggis, skal skilgreiningin á „litlum og 
meðalstórum fyrirtækjum“, sem er notuð í þessari 
reglugerð, vera sú sama og mælt er fyrir um í 
tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 96/280/EB frá 
3. apríl 1996 um skilgreiningu á litlum og 
meðalstórum fyrirtækjum (1). 

9) Til að ákvarða hvort aðstoð sé samrýmanleg 
sameiginlega markaðnum samkvæmt þessari 
reglugerð er nauðsynlegt að taka tillit til umfangs 
aðstoðarinnar og þar með fjárhæðarinnar sem er veitt 
til aðstoðar og tilgreind sem styrkígildi. Við 
útreikning á styrkígildi aðstoðar, sem skipta má í 
nokkrar greiðslur, og útreikning á aðstoð í formi 
hagstæðra lána er nauðsynlegt að nota markaðsvexti 
sem eru í gildi þegar lánið er veitt. Til að tryggja 
samræmda og einfalda beitingu reglna um ríkisaðstoð 
skal líta svo á að markaðsvextir séu viðmiðunarvextir 
að því er varðar þessa reglugerð, að því tilskildu að 
venjuleg trygging sé sett fyrir hagstæðum lánum og 
að þau hafi ekki í för með sér óeðlilega áhættu. 
Viðmiðunarvextir skulu vera í samræmi við það sem 
framkvæmdastjórnin ákveður með ákveðnu millibili á 
grundvelli hlutlægra viðmiðana og er birt í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna og á Netinu. 

10) Menntun skilar yfirleitt jákvæðum áhrifum út í 
samfélagið þar eð hún eykur fjölda hæfra 
starfsmanna, sem kemur öðrum fyrirtækjum til góða, 
eykur samkeppnishæfni atvinnugreina í bandalaginu 
og gegnir mikilvægu hlutverki að því er varðar 
áætlanir í atvinnumálum. Þar eð fyrirtæki í banda-
laginu fjárfesta almennt of lítið í menntun 
starfsmanna sinna getur ríkisaðstoð stuðlað að því að 
lagfæra þessa vöntun á markaðnum og má því líta svo 
á að aðstoðin geti samrýmst sameiginlega markaðnum 
við sérstakar aðstæður og verið undanþegin 
fyrirframtilkynningu af þeirri ástæðu. 

11) Til að tryggja að ríkisaðstoð takmarkist við það 
lágmark sem er nauðsynlegt til að ná markmiði 
bandalagsins, sem markaðsöflin ein og sér gætu ekki 
áorkað, skal miða leyfilegt umfang undanþeginnar 
aðstoðar við þá tegund menntunar sem er veitt, stærð 
fyrirtækisins og landfræðilega staðsetningu þess. 

12) Almenn menntun veitir hæfi sem unnt er að yfirfæra 
og eykur verulega ráðningarhæfi þess starfsmanns 
sem nýtur hennar. Aðstoð í þeim tilgangi hefur minni 
áhrif til röskunar á samkeppni og veldur því að unnt 
er að líta svo á að aðstoð í verulegum mæli sé 
samrýmanleg sameiginlega markaðnum og 
undanþegin kröfunni um fyrirframtilkynningu. Hins 
vegar hefur sérstök menntun, sem aðallega kemur

________________  

(1) Stjtíð. EB L 107, 30.4.1996, bls. 4. 

fyrirtækinu til góða, í för með sér meiri hættu á 
samkeppnisröskun svo að umfang aðstoðar, sem telja 
má að sé samrýmanlegt og undanþegið kröfunni um 
fyrirframtilkynningu, ætti að vera miklu minna. 

13) Í ljósi þeirra óþæginda, sem lítil og meðalstór 
fyrirtæki standa frammi fyrir og hlutfallslega aukins 
kostnaðar sem þau þurfa að bera þegar þau fjárfesta í 
menntun starfsmanna sinna, skal umfang þeirrar 
aðstoðar, sem er undanþegin tilkynningaskyldunni 
samkvæmt þessari reglugerð, aukið að því er varðar 
lítil og meðalstór fyrirtæki. 

14) Á svæðum, sem njóta aðstoðar skv. a- og c-lið 3. mgr. 
87. gr. sáttmálans, hefur menntun tiltölulega meiri 
áhrif út á við vegna þess að veruleg vöntun er á 
fjárfestingu í menntun á þessum svæðum og 
atvinnuleysishlutfall hærra. Þar af leiðandi ber að 
auka umfang aðstoðar, sem er undanþegið samkvæmt 
þessari reglugerð, á þessum svæðum.   

15) Menntun í sjóflutningageiranum er sérstaks eðlis og 
því þarf að beita sérstökum aðferðum í þeirri 
starfsgrein.  

16) Rétt er að framkvæmdastjórnin leggi áfram sérstakt 
mat á stórar fjárhæðir til aðstoðar áður en þær koma 
til framkvæmda. Þess vegna skulu fjárhæðir, sem er 
veitt til aðstoðar og fara yfir fasta fjárhæð sem festa 
ætti við 1 000 000 evrur, vera undanskildar 
undanþágunni sem kveðið er á um í þessari reglugerð 
og kröfur í 3. mgr. 88. gr. sáttmálans skulu gilda 
áfram um þær. 

17) Undanþága samkvæmt þessari reglugerð skal ekki 
taka til aðstoðar sem leggst við aðra ríkisaðstoð, t.d.  
aðstoð sem innlend yfirvöld eða svæða- og 
staðaryfirvöld veita, eða bandalagsaðstoð í tengslum 
við sama styrkhæfa kostnaðinn ef slík uppsöfnun fer 
yfir efri mörkin sem eru ákveðin í þessari reglugerð. 

18) Til að tryggja gagnsæi og skilvirkt eftirlit í samræmi 
við 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 994/98 er rétt að tekið 
verði upp stöðluð framsetning þar sem aðildarríkin 
veita framkvæmdastjórninni upplýsingar í stuttu máli 
til birtingar í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna í 
hvert sinn sem aðstoðarkerfi er hrundið í framkvæmd 
eða stök aðstoð utan slíkra kerfa veitt samkvæmt 
þessari reglugerð. Af sömu ástæðu er rétt að setja 
reglur um skrárnar sem aðildarríkin eiga að halda 
varðandi aðstoðina sem nýtur undanþágu samkvæmt 
þessari reglugerð. Að því er varðar árlegu skýrslurnar, 
sem aðildarríkjunum ber að leggja fram hjá 
framkvæmdastjórninni, er rétt að framkvæmdastjórnin 
setji fram kröfur sínar varðandi þær, þ.m.t. 
upplýsingar í tölvutæku formi þar eð aðgangur að 
nauðsynlegri tækni er almennt auðveldur. 
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19) Með tilliti til reynslu framkvæmdastjórnarinnar, 
einkum af því að yfirleitt reynist nauðsynlegt að 
endurskoða stefnu um ríkisaðstoð, er rétt að takmarka 
gildistíma þessarar reglugerðar. Falli þessi reglugerð 
úr gildi án þess að gildistíminn sé framlengdur skulu 
aðstoðarkerfi, sem þegar hafa fengið undanþágu 
samkvæmt þessari reglugerð, vera áfram undanþegin í 
sex mánuði. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Gildissvið 

Þessi reglugerð gildir um aðstoð í öllum starfsgreinum, 
þ.m.t. starfsemi í tengslum við framleiðslu, vinnslu og 
markaðssetningu varanna sem eru skráðar í I. viðauka við 
sáttmálann. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „aðstoð“: allar ráðstafanir sem samræmast  viðmiðunum 
sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 87. gr. sáttmálans; 

b) „lítil og meðalstór fyrirtæki“: fyrirtæki sem eru 
skilgreind í I. viðauka; 

c)  „stór fyrirtæki“: fyrirtæki sem falla ekki undir 
skilgreininguna á litlum og meðalstórum fyrirtækjum í 
I. viðauka; 

d) „sérmenntun“: menntun sem felur í sér fræðslu sem 
nýtist beinlínis og fyrst og fremst í núverandi starfi eða 
framtíðarstarfi starfsmannsins í fyrirtæki, sem nýtur 
aðstoðar, og veitir hæfni sem er ekki eða aðeins að litlu 
leyti yfirfæranleg yfir á önnur fyrirtæki eða starfssvið; 

e) „almenn menntun“: menntun sem felur í sér fræðslu sem 
nýtist ekki eingöngu eða fyrst og fremst í núverandi 
starfi eða framtíðarstarfi starfsmannsins í fyrirtækinu 
sem nýtur aðstoðar en veitir hæfni sem er að miklu leyti 
yfirfæranleg yfir á önnur fyrirtæki eða starfssvið og 
eykur því að verulegu leyti ráðningarhæfi starfs-
mannsins. Menntun telst vera „almenn“ ef hún er t.d., 

— skipulögð sameiginlega af mismunandi, óháðum 
fyrirtækjum eða ef starfsmenn mismunandi fyrir-
tækja geta aflað sér þessarar menntunar, 

— viðurkennd, vottuð eða metin af opinberum 
yfirvöldum eða aðilum eða af öðrum aðilum eða 
stofnunum sem aðildarríki eða framkvæmdastjórnin 
hefur veitt nauðsynlegt umboð á þessu sviði;  

 

f) „umfang aðstoðar“: brúttófjárhæðin, sem er veitt til 
aðstoðar, tilgreind sem hlutfall af styrkhæfum kostnaði 
verkefnisins. Allar tölur, sem eru notaðar, skulu 
tilgreindar án frádráttar vegna staðgreiðslu skatta. Þegar 
aðstoð er veitt í öðru formi en sem styrkur skal 
fjárhæðin, sem er veitt til aðstoðarinnar, jafngilda 
aðstoð í formi styrks. Aðstoð, sem er skipt í nokkrar

greiðslur, skal reiknuð til núvirðis þegar hún er veitt.  
Vextirnir, sem nota skal við núvirðisreikning og til að 
reikna út fjárhæðina sem veitt er til aðstoðar í formi 
hagstæðs láns, skulu vera gildandi viðmiðunarvextir á 
þeim tíma sem lánið er veitt; 

 
g) „illa staddur starfsmaður“:  
 

— ungir einstaklingar undir 25 ára aldri sem hafa ekki 
áður gegnt reglubundnu, launuðu starfi, 

 
— einstaklingur með alvarlega fötlun af völdum 

líkamlegra, geðrænna eða sálrænna erfiðleika en þó 
fær um þátttöku á vinnumarkaðnum,  

 
— farandlaunþegar sem flytjast eða hafa flust til 

bandalagsríkis eða hefja búsetu þar til að stunda 
starf og sem þurfa á starfs- eða tungumálamenntun 
að halda, 

 
— einstaklingur sem vill hefja aftur störf eftir a.m.k. 

þriggja ára hlé, einkum einstaklingur sem hefur hætt 
í starfi vegna erfiðleika við að samræma vinnu og 
fjölskyldulíf á fyrstu sex mánuðunum eftir ráðningu, 

 
— einstaklingur sem er eldri en 45 ára og hefur ekki  

lokið gagnfræðaskólamenntun eða hliðstæðri 
menntun,  

 
— einstaklingur sem hefur verið atvinnulaus um langt 

skeið, þ.e. einstaklingur sem hefur ekki haft vinnu í 
12 mánuði samfleytt á fyrstu sex mánuðunum eftir 
ráðningu. 

 
3. gr. 

 
 Skilyrði fyrir undanþágu 

 
1. Stök aðstoð, sem er ekki hluti af neinu aðstoðarkerfi og 
uppfyllir öll skilyrði þessarar reglugerðar, telst samrýmast 
sameiginlega markaðnum í skilningi 3. mgr. 87. gr. 
sáttmálans og skal vera undanþegin tilkynningaskyldunni í 
3. mgr. 88. gr. sáttmálans að því tilskildu að henni fylgi 
skýr tilvísun í þessa reglugerð þar sem fram kemur titill 
hennar og tilvísun til birtingar hennar í Stjórnartíðindum 
Evrópubandalaganna.   
 
2. Aðstoðarkerfi, sem uppfylla öll skilyrði þessarar 
reglugerðar, teljast samrýmast sameiginlega markaðnum í 
skilningi 3. mgr. 87. gr. sáttmálans og skulu vera undan-
þegin tilkynningaskyldunni í 3. mgr. 88. gr. sáttmálans, að 
því tilskildu:     
 
a) að aðstoð, sem unnt er að veita samkvæmt slíku kerfi, 

uppfylli öll skilyrði þessarar reglugerðar;  
 
b) að kerfinu fylgi skýr tilvísun í þessa reglugerð þar sem 

fram kemur titill hennar og tilvísun til birtingar hennar í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.  
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3. Aðstoð, sem er veitt sem hluti af kerfunum sem um 
getur í 2. mgr., skal samrýmast sameiginlega markaðnum í 
skilningi 3. mgr. 87. gr. sáttmálans og skal vera undanþegin 
tilkynningaskyldunni í 3. mgr. 88. gr. sáttmálans, að því 
tilskildu að aðstoðin, sem er veitt, uppfylli algerlega öll 
skilyrði þessarar reglugerðar.     
 

4. gr. 
 

Aðstoð til menntunar sem nýtur undanþágu 
 
1. Aðstoðarkerfi og stök aðstoð til menntunar skal uppfylla 
skilyrðin sem mælt er fyrir um í 2. til 7. mgr. 
 
2. Þegar aðstoðin er veitt til sérmenntunar skal umfang 
hennar ekki fara yfir 25% þegar um stór fyrirtæki er að 
ræða og ekki yfir 35% þegar lítil og meðalstór fyrirtæki eiga 
í hlut.  
 
Þetta umfang skal aukið um fimm prósentustig vegna 
fyrirtækja á svæðum sem  falla undir svæðisbundna aðstoð 
skv. c-lið 3. mgr. 87. gr. sáttmálans og um 10 prósentustig 
vegna fyrirtækja á svæðum sem falla undir svæðisbundna 
aðstoð skv. a-lið 3. mgr. 87. gr. í sáttmálanum. 
 
3. Þegar aðstoðin er veitt til almennrar menntunar skal 
umfang hennar ekki fara yfir 50% þegar um stór fyrirtæki er 
að ræða og ekki yfir 70% þegar lítil og meðalstór fyrirtæki 
eiga í hlut.  
 
Þetta umfang skal aukið um fimm prósentustig vegna 
fyrirtækja á svæðum sem  falla undir svæðisbundna aðstoð 
skv. c-lið 3. mgr. 87. gr. sáttmálans og um 10 prósentustig 
vegna fyrirtækja á svæðum sem falla undir svæðisbundna 
aðstoð skv. a-lið 3. mgr. 87. gr. í sáttmálanum. 
 
4. Hámarksumfangið, sem um getur í 2. og 3. mgr., skal 
aukið um 10 prósentustig ef menntunin er veitt illa stöddum 
starfsmönnum. 
 
5. Í tilvikum þar sem bæði sérmenntun og almenn menntun 
eru þættir í aðstoðarverkefninu, sem ekki er hægt að 
aðskilja við útreikning á umfangi aðstoðarinnar, og í 
tilvikum þar sem ekki er unnt að fastsetja hvort um er að 
ræða sérmenntun eða almenna menntun, skal umfangið, 
sem gildir fyrir sérmenntun skv. 2. mgr. gilda. 
 
6. Þegar aðstoð er veitt í sjóflutningageiranum getur 
umfangið orðið 100% hvort sem menntunarverkefnið snertir 
sérmenntun eða almenna menntun, að því tilskildu að 
eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt: 
 
a) sá sem fær menntunina skal ekki vera virkur áhafnar-

meðlimur heldur skal hann vera varamaður um borð, og 
 
b) menntunin skal fara fram um borð í skipum sem eru 

skráð í bandalaginu. 

7. Aðstoðarhæfur kostnaður við menntunarverkefni skal 
vera: 
 
a) starfsmannakostnaður vegna kennara, 
 
b) ferðakostnaður kennara og nemenda, 
 
c) annar tilfallandi kostnaður, svo sem efni og búnaður, 
 
d) afskriftir af tækjum og búnaði sem er einungis notaður í 

menntunarverkefninu, 
 
e) kostnaður við leiðbeininga- og ráðgjafarþjónustu við-

víkjandi menntunarverkefninu, 
 
f) starfsmannakostnaður vegna lærlings, allt að saman-

lagðri fjárhæð fyrir styrkhæfan kostnað samkvæmt 
liðum a til e. Einungis má reikna þann tíma sem 
lærlingur stundar í raun nám, að frádregnum virkum 
vinnustundum við framleiðslu eða samsvarandi.  

 
Styrkhæfur kostnaður skal vera studdur skriflegum 
sönnunargögnum, gagnsæjum og sundurliðuðum. 
 

5. gr. 
 

Veiting stakrar aðstoðar í miklum mæli 
 
Ekki skal beita undanþágu ef fjárhæð aðstoðar, sem er veitt 
einu fyrirtæki vegna eins menntunarverkefnis, fer yfir 
1 000 000 evrur. 
 

6. gr. 
 

Uppsöfnun 
 
1. Efri mörk aðstoðar, sem eru ákveðin í 4. og 5. gr., skulu 
gilda án tillits til þess hvort aðstoðin við verkefnið er 
eingöngu fjármögnuð af ríkinu eða hvort hún er fjármögnuð 
að hluta til af bandalaginu. 
 
2. Aðstoð, sem nýtur undanþágu samkvæmt þessari 
reglugerð, má ekki bætast við neina aðra ríkisaðstoð í 
skilningi 1. mgr. 87. gr. sáttmálans eða við aðra fjármögnun 
bandalagsins í tengslum við sama styrkhæfa kostnaðinn ef 
slík uppsöfnun leiðir til þess að umfang aðstoðar fer yfir 
mörkin sem eru ákveðin í þessari reglugerð. 
 

7. gr. 
 

Gagnsæi og eftirlit  
 
1. Við framkvæmd aðstoðarkerfis eða við veitingu stakrar 
aðstoðar utan slíks kerfis, sem nýtur undanþágu samkvæmt 
þessari reglugerð, skulu aðildarríkin senda framkvæmda-
stjórninni útdrátt úr upplýsingum innan 20 virkra daga 
varðandi slíkt aðstoðarkerfi eða staka aðstoð til birtingar í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna í samræmi við 
fyrirmyndina sem mælt er fyrir um í II. viðauka. 
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2. Aðildarríkin skulu halda nákvæmar skrár yfir aðstoðarkerfi, sem njóta undanþágu samkvæmt þessari 
reglugerð, staka aðstoð, sem er veitt samkvæmt þessum kerfum, og staka aðstoð sem er utan allra 
núverandi aðstoðarkerfa og nýtur undanþágu samkvæmt þessari reglugerð.  Í slíkum skrám skulu koma 
fram allar nauðsynlegar upplýsingar til að staðfesta að skilyrði fyrir undanþágu, eins og mælt er fyrir um 
í þessari reglugerð, séu uppfyllt. Aðildarríkin skulu halda skrá yfir staka aðstoð í 10 ár frá þeim degi sem 
hún er veitt og, að því er varðar aðstoðarkerfi, í 10 ár frá þeim degi sem síðasta staka aðstoðin er veitt 
samkvæmt slíku kerfi. Viðkomandi aðildarríki skal láta framkvæmdastjórninni í té, samkvæmt skriflegri 
beiðni og innan 20 virkra daga eða lengri tíma, sem er tilgreindur í beiðninni, allar upplýsingar sem 
framkvæmdastjórnin telur nauðsynlegt að hafa til að geta metið hvort skilyrðin í þessari reglugerð hafi 
verið uppfyllt.  
 
3. Aðildarríkin skulu taka saman skýrslu um beitingu þessarar reglugerðar fyrir hvert heilt almanaksár 
eða hluta af því, sem þessi reglugerð gildir fyrir, í því formi sem mælt er fyrir um í III. viðauka og einnig 
í tölvutæku formi. Aðildarríkin skulu láta framkvæmdastjórninni í té slíka skýrslu eigi síðar en þremur 
mánuðum eftir að tímabilinu, sem fjallað er um í skýrslunni, lýkur. 
 

8. gr. 
 

Gildistaka og gildistími 
 
1. Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópubanda-
laganna. 
 
Hún skal gilda til 31. desember 2006. 
 
2. Við lok gildistíma þessarar reglugerðar skulu aðstoðarkerfi, sem njóta undanþágu samkvæmt þessari 
reglugerð, vera áfram á undanþágu í sex mánaða aðlögunartíma. 
 

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

Gjört í Brussel 12. janúar 2001. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Mario MONTI 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 

Skilgreining á litlum og meðalstórum fyrirtækjum 

(útdráttur úr tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 96/280/EB frá 3. apríl 1996 um skilgreiningu á litlum og 
meðalstórum fyrirtækjum (Stjtíð. EB L 107, 30.4.1996, bls. 4)) 

„1. gr. 

1. Lítil og meðalstór fyrirtæki (SME) eru skilgreind sem fyrirtæki sem: 

— hafa færri en 250 starfsmenn, og 

— hafa annaðhvort, 

— ársveltu, sem fer ekki yfir 40 milljón evrur, eða 

— heildartala efnahagsreiknings fer ekki yfir 27 milljón evrur,  

— eru í samræmi við viðmiðunina fyrir óháð fyrirtæki sem skilgreind er í 3. mgr. 

2. Ef nauðsynlegt reynist að greina á milli lítilla og meðalstórra fyrirtækja eru lítil fyrirtæki skilgreind sem fyrirtæki 
sem: 

— hafa færri en 50 starfsmenn, og 

— hafa annaðhvort, 

— ársveltu, sem fer ekki yfir 7 milljón evrur, eða 

— heildartala efnahagsreiknings fer ekki yfir 5 milljón evrur,  

— eru í samræmi við viðmiðunina fyrir óháð fyrirtæki sem skilgreind er í 3. mgr. 

 3. Fyrirtæki teljast vera óháð ef ekki er meira en 25% af fjármagni eða atkvæðisrétti þeirra í eigu eins fyrirtækis eða, 
eftir atvikum, í sameign margra fyrirtækja sem eru hvorki lítil né meðalstór fyrirtæki samkvæmt skilgreiningu.  Fara 
má yfir þessi mörk í eftirfarandi tveimur tilvikum: 

— ef fyrirtækið er í eigu opinberra fjárfestingarfélaga, áhættufjármagnsfyrirtækja eða stofnanafjárfesta, að því 
tilskildu að þau stjórni ekki fyrirtækinu, hvorki einstaklingsbundið né sameiginlega,  

— ef fjármagnið dreifist á þann hátt að ekki sé mögulegt að ákvarða eignarhald á því og ef fyrirtækið lýsir því yfir að 
hægt sé með réttu að álykta að ekki séu meira en 25% þess í eigu eins fyrirtækis eða, eftir atvikum, í sameign 
margra fyrirtækja sem eru hvorki lítil né meðalstór fyrirtæki samkvæmt skilgreiningu.  

4. Við útreikning á mörkunum, sem um getur í 1. og 2. mgr., er því nauðsynlegt að leggja saman viðkomandi tölur 
varðandi fyrirtækið sem fær aðstoð og varðandi öll fyrirtækin sem það stjórnar, beint eða óbeint, gegnum eignarhald á 
25% eða meira af fjármagni eða atkvæðisrétti.  

5. Ef nauðsynlegt reynist að greina örfyrirtæki frá öðrum litlum og meðalstórum fyrirtækjum eru þau skilgreind sem 
fyrirtæki sem hafa færri en 10 starfsmenn. 

6. Ef fyrirtæki fer yfir eða undir mörk um mannafla eða efri fjárhagsmörk á lokadegi efnahagsreiknings leiðir það 
því aðeins til þess að það öðlist eða glati þeirri stöðu að vera lítið/meðalstórt fyrirtæki, meðalstórt fyrirtæki, lítið 
fyrirtæki eða örfyrirtæki ef það endurtekur sig í tvö fjárhagsár samfleytt.  

7. Fjöldi starfsmanna samsvarar fjölda ársverka, þ.e. fjölda starfsmanna sem eru í fullu starfi á einu ári ásamt 
starfsmönnum í hlutastarfi og árstíðabundnu starfi sem reiknast sem brot af ársverkum.  Nota skal síðasta, samþykkta 
uppgjörstímabil sem viðmiðunarár. 

8. Mörk fyrir veltu og heildartölu efnahagsreiknings miðast við síðasta, samþykkta 12 mánaða uppgjörstímabil. 
Þegar um nýlega stofnuð fyrirtæki er að ræða þar sem reikningar hafa enn ekki verið samþykktir skal ákvarða mörkin 
á grundvelli áreiðanlegs mats sem hefur farið fram á fjárhagsárinu.“ 
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II. VIÐAUKI 
 

Framsetning á samantekt upplýsinga sem skal leggja fram í hvert sinn sem aðstoðarkerfi, sem nýtur 
undanþágu samkvæmt þessari reglugerð, kemur til framkvæmda og í hvert sinn sem stök aðstoð, sem nýtur 

undanþágu samkvæmt þessari reglugerð, er veitt utan aðstoðarkerfa 
 

Samantekt upplýsinga um ríkisaðstoð sem er veitt samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 68/2001 

Samantekt upplýsinga sem tilgreina skal Skýringar 

Aðildarríki  

Svæði Tilgreina skal heiti svæðisins ef yfirvald utan svæðis 
veitir aðstoðina. 

Heiti aðstoðarkerfisins eða fyrirtækisins sem fær staka 
aðstoð  

Tilgreina skal heiti aðstoðarkerfisins eða heiti þess sem 
fær aðstoðina ef um staka aðstoð er að ræða.  
 
Í síðara tilvikinu er ekki nauðsynlegt að leggja fram 
ársskýrslu árið eftir. 

Lagaákvæði Tilgreina skal nákvæmlega innlenda lagastoð fyrir 
aðstoðarkerfinu eða stöku aðstoðinni. 

Áætluð ársútgjöld vegna kerfisins eða heildarfjárhæð 
stakrar aðstoðar sem fyrirtækinu er veitt  

Fjárhæðir skulu gefnar upp í evrum eða í innlendum 
gjaldmiðli ef við á. 
 
Þegar um aðstoðarkerfi er að ræða:  
 
skal tilgreina árlega heildarfjárhæð fjárveitingar eða 
áætlað skattatap á ári vegna allra tegunda aðstoðar sem 
kerfið nær yfir.  
 
Þegar um staka úthlutun aðstoðar er að ræða:  
 
skal tilgreina heildarfjárhæð aðstoðar/skattataps. Ef við á 
skal einnig tilgreina á hve mörg ár aðstoðin skiptist eða í 
hve mörg ár skattatap á sér stað.  
 
Að því er varðar ábyrgðir skal tilgreina (hæstu) fjárhæð 
tryggðra lána. 

Mesta umfang aðstoðar Tilgreina skal mesta umfang eða hámarksfjárhæð sem er 
veitt til aðstoðar fyrir hverja styrkhæfa einingu. 

Dagsetning framkvæmdar Tilgreina skal upphafsdag aðstoðar þegar um aðstoðar-
kerfi er að ræða eða daginn þegar stök aðstoð er veitt. 

Gildistími aðstoðarkerfis eða stakrar aðstoðar Tilgreina skal daginn (ár og mánuð) þegar aðstoð lýkur, 
ef um aðstoðarkerfi er að ræða, eða, þegar um staka 
aðstoð er að ræða og ef við á, daginn (ár og mánuð) sem 
reiknað er með að síðasta greiðsla fari fram.   

Markmið aðstoðar Þegar um aðstoð til  menntunar er að ræða skal tilgreina 
hvort það er sérmenntun eða almenn menntun. 
 
Þegar um almenna menntun er að ræða skulu skrifleg 
sönnunargögn fylgja (t.d. lýsing á efni menntunarinnar) 
til að unnt sé að flokka hana sem almenna menntun.  
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Samantekt upplýsinga sem tilgreina skal Skýringar 

Viðkomandi starfsgrein eða starfsgreinar: 

☐  allar starfsgreinar 

eða 
☐  landbúnaður 

☐  fiskveiðar og eldi og ræktun í sjó og vatni 

☐  kolavinnsla 

☐  öll framleiðsla 

eða 

☐  stáliðnaður 

☐  skipasmíði 

☐  syntetískar trefjar 

☐  vélknúin ökutæki 

☐  önnur framleiðsla 

☐  öll þjónusta 

eða 

☐  þjónustustarfsemi í sjóflutningum 

☐  önnur flutningaþjónusta 

☐  fjármálaþjónusta 

☐  önnur þjónusta 

Athugasemdir: 

Veljið af listanum ef við á 

Heiti og heimilisfang yfirvaldsins sem veitir aðstoð  

Aðrar upplýsingar  
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III. VIÐAUKI 

Framsetning skýrslunnar sem senda skal reglulega til framkvæmdastjórnarinnar 

Framsetning ársskýrslu um aðstoðarkerfi sem falla undir reglugerð um hópundanþágu skv. 
1. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 994/98  

Aðildarríkjunum ber að nota eftirfarandi framsetningu til þess að uppfylla þá skyldu sína að skila skýrslum til 
framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt reglugerðum um hópundanþágur sem hafa verið samþykktar á grundvelli 
reglugerðar ráðsins  (EB) nr. 994/98.  

Einnig skal skila skýrslunum í tölvutæku formi. 

Upplýsingar sem krafist er fyrir öll aðstoðarkerfi sem falla undir reglugerðir um hópundanþágu skv. 1. gr. 
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 994/98  

1. He i t i  aðs toðarker f i s   

2. Reg lugerð  f ramkvæmdas t jó rnar innar  um undanþágur  sem v ið  á  

3. Ú tg jö ld  

Leggja skal fram sundurliðaðar tölur vegna hverrar tegundar aðstoðar innan aðstoðarkerfis eða stakrar aðstoðar 
(t.d. styrks, hagstæðra lána o.s.frv.). Fjárhæðir skulu tilgreindar í evrum eða í innlendum gjaldmiðli ef við á. 
Þegar um útgjöld vegna skatta er að ræða verður að tilgreina árlegt skattatap. Ef nákvæm tala liggur ekki fyrir má 
áætla slíkt tap. 

Gefa skal upp útgjaldatölur samkvæmt eftirfarandi:  

Tilgreina skal sérstaklega tölur fyrir hverja tegund aðstoðar innan aðstoðarkerfisins (t.d. styrk, hagstæð lán 
o.s.frv.) fyrir árið sem um er að ræða: 

3.1. Fjárhæðir skuldbindinga, (áætlað) skattatap eða annar tekjumissir, gögn um ábyrgðir o.s.frv. vegna nýrra 
verkefna sem njóta aðstoðar. Að því er varðar ábyrgðarkerfi skal tilgreina heildarfjárhæð nýrra ábyrgða sem 
hafa verið gefnar út. 

3.2. Beinar greiðslur, (áætlað) skattatap eða annar tekjumissir, gögn um ábyrgðir o.s.frv. vegna nýrra og 
yfirstandandi verkefna.  Að því er varðar ábyrgðarkerfi skal tilgreina eftirfarandi: heildarfjárhæð útistandandi 
ábyrgða, iðgjaldatekjur, endurgreiðslur,  tryggingagreiðslur, rekstrarniðurstöður kerfisins á því ári sem um er 
að ræða.  

3.3. Fjöldi nýrra verkefna sem njóta aðstoðar. 

3.4. Áætlaður heildarfjöldi starfa sem skapast eða er viðhaldið með nýjum verkefnum (ef við á). 

3.5. Áætluð heildarfjárhæð fjárfestinga þar sem aðstoð er veitt með nýjum verkefnum. 

3.6. Skipting fjárhæða eftir svæðum skv. lið 3.1, annaðhvort eftir svæðum, sem eru skilgreind sem 1. flokkur 
2. stig eða lægra í flokkun hagskýrslusvæða (NUTS) (1), eða eftir svæðum skv. a-lið 3. mgr. 87. gr., c-lið 
3. mgr. 87. gr. og svæðum sem njóta ekki aðstoðar.   

3.7. Skiptingu fjárhæða eftir þáttum samkvæmt lið 3.1 eftir starfsgreinum styrkþega (ef um fleiri en eina 
starfsgrein er að ræða skal tilgreina hlut hverrar fyrir sig): 

— landbúnaður, 

— fiskveiðar og eldi og ræktun í sjó og vatni, 

— kolavinnsla, 

— framleiðsla, 

þ.m.t.: 

stáliðnaður 

skipasmíði 

syntetískar trefjar 

vélknúin ökutæki 

önnur framleiðsla (tilgreinið) 
 
(1) Flokkun hagskýrslusvæða (NUTS) er flokkunarkerfi svæðisbundinna eininga vegna hagskýrslugerðar í EB. 
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— þjónusta, 

þ.m.t.: 

þjónustustarfsemi í sjóflutningum 

önnur flutningaþjónusta 

fjármálaþjónusta 

önnur þjónusta (tilgreinið) 

— aðrar starfsgreinar (tilgreinið). 
 
4. Aðrar  upp lýs inga r  og  a thugasemdir  

 
 


