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                                         REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 69/2001              2003/EES/23/52 
frá 12. janúar 2001 

um beitingu 87. og 88. gr. EB-sáttmálans gagnvart lágmarksaðstoð (*)

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 2. mgr., 
 
að birtum drögum að þessari reglugerð (2), 
 
að höfðu samráði við ráðgjafarnefndina um ríkisaðstoð,  
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Með reglugerð (EB) nr. 994/98 er framkvæmda-

stjórninni heimilað að setja reglugerð þar sem mörk 
fyrir aðstoðarráðstafanir eru ákveðin og ráðstafanir 
undir þeim mörkum teljast ekki standast allar 
viðmiðanirnar í 1. mgr. 87. gr. sáttmálans og falla því 
ekki undir málsmeðferð við tilkynningar sem kveðið 
er á um í 3. mgr. 88. gr. sáttmálans. 

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

sáttmálans og einkum skýrt, með allmörgum 
ákvörðunum, hugtakið aðstoð í skilningi 1. mgr. 
87. gr. sáttmálans. Framkvæmdastjórnin hefur einnig 
lýst yfir stefnu sinni að því er varðar efri mörk 
lágmarksaðstoðar, sem gert er ráð fyrir að ekki verði 
farið yfir við beitingu 1. mgr. 87. gr., nú síðast í 
orðsendingu varðandi lágmarksregluna um ríkisaðstoð (3). 
Í ljósi þessarar reynslu og með það að markmiði að 
auka gagnsæi og réttaröryggi er rétt að mælt verði 
fyrir um lágmarksregluna í reglugerð. 

 
3) Í ljósi sérreglna, sem er beitt í starfsgreinunum 

landbúnaði, fiskveiðum, eldi og ræktun í sjó og vatni 
og flutningum, og þeirrar áhættu að jafnvel lítil aðstoð 
gæti uppfyllt viðmiðanirnar í 1. mgr. 87. gr. 
sáttmálans innan þessara starfsgreina, skal þessi 
reglugerð ekki gilda um þessar starfsgreinar. 

 
4) Samkvæmt samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar 

um styrki og jöfnunarráðstafanir (4) skal ekki veita 
undanþágu í þessari reglugerð varðandi aðstoð við 
útflutning eða aðstoð sem veitir innlendum vörum 
forgang fram yfir innfluttar vörur. Aðstoð, sem er 
veitt vegna þátttöku í kaupstefnum eða vegna 
rannsókna eða ráðgjafarþjónustu sem er nauðsynleg 
til að setja nýja eða eldri framleiðsluvöru á nýjan 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 10, 13.1.2002, bls. 30, 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. 6. 
(3)  Stjtíð. EB C 68, 6.3.1996, bls. 9. 
(4)  Stjtíð. EB L 336, 23.12.1994, bls. 156. 

markað, telst að jafnaði ekki vera aðstoð við 
útflutning.   

 
5) Í ljósi reynslu framkvæmdastjórnarinnar er unnt að 

færa að því rök að aðstoð, sem fer ekki yfir 1 000 000 
evrur á þriggja ára tímabili, hafi ekki áhrif á viðskipti 
milli aðildarríkjanna og/eða raski ekki samkeppni eða 
valdi hættu á samkeppnisröskun og falli því ekki 
undir 1. mgr. 87. gr. sáttmálans. Umrætt þriggja ára 
tímabil er breytilegt svo að við hverja nýja veitingu 
lágmarksaðstoðar þarf að  ákvarða heildarfjárhæð 
lágmarksaðstoðar sem hefur verið veitt á þremur 
næstliðnum árum.  Líta skal svo á að lágmarksaðstoð 
sé veitt á þeim tíma sem rétthafi fær lagalegan rétt til 
slíkrar aðstoðar.  Lágmarksreglan hefur ekki áhrif á 
möguleika fyrirtækja á að fá aðra ríkisaðstoð, sem 
framkvæmdastjórnin heimilar eða sem fellur undir 
reglugerð um hópundanþágur, einnig fyrir sama 
verkefni.  

6) Til að tryggja gagnsæi, jafna meðferð og rétta 
beitingu efri marka um lágmarksaðstoð þurfa 
aðildarríkin að beita sömu aðferð við útreikninga. Til 
að auðvelda þennan útreikning, og í samræmi við 
núgildandi venju við beitingu reglunnar um 
lágmarksaðstoð, er rétt að fjárhæðir, sem veitt er til 
aðstoðar, sem eru ekki í formi úthlutunar í reiðufé, 
séu umreiknaðar yfir í jafngildi brúttófjárhæðarinnar 
sem er veitt til aðstoðar. 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 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. 

7) Framkvæmdastjórninni ber skylda til að tryggja að 
reglur um ríkisaðstoð séu virtar og einkum að 
aðstoðin, sem er veitt samkvæmt reglum um 
lágmarksaðstoð, sé í samræmi við skilyrðin sem þar 
eru sett. Í samræmi við meginregluna um samstarf, 
sem mælt er fyrir um í 10. gr. sáttmálans, skulu 
aðildarríkin auðvelda framkvæmd þessa verkefnis 
með því að koma á fót nauðsynlegu kerfi til að tryggja 
að heildarfjárhæð, sem veitt er til aðstoðar sama 
styrkþega samkvæmt reglunni um lágmarksaðstoð, 
fari ekki yfir efri mörkin, sem eru 1 000 000 evrur, á 
þriggja ára tímabili. Þess vegna er rétt að aðildarríkin 
greini viðkomandi fyrirtæki frá því að um 
lágmarksaðstoð sé að ræða þegar þau veita slíka 
aðstoð, að þau fái allar upplýsingar um aðra
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lágmarksaðstoð sem fengist hefur á síðustu þremur 
árum og gæti þess vandlega að ekki sé farið yfir efri 
mörk lágmarksaðstoðar með nýju lágmarksaðstoðinni.  
Einnig má tryggja það, með því að halda miðlæga 
skrá, að efri mörkin séu virt.  

 
8) Með hliðsjón af reynslu framkvæmdastjórnarinnar, 

einkum því hve oft almennt 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 
aðildarríkin fá sex mánaða aðlögunartíma með tilliti 
til lágmarksaðstoðarkerfa sem falla undir þessa 
reglugerð.  

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 
1. gr. 

 
Gildissvið 

 
Þessi reglugerð gildir um aðstoð sem er veitt fyrirtækjum í 
öllum starfsgreinum nema: 
 
a) flutningageiranum og starfsemi sem tengist framleiðslu, 

vinnslu eða markaðssetningu vara sem eru skráðar í 
I. viðauka við sáttmálann; 

 
b) aðstoð við starfsemi sem tengist útflutningi, einkum 

aðstoð sem tengist beint útflutningsmagni, stofnun og 
rekstri dreifingarnets eða öðrum tilfallandi útgjöldum í 
tengslum við útflutning; 

 
c) aðstoð sem er skilyrt þannig að innlendar vörur séu 

teknar fram yfir innfluttar vörur. 
 

2. gr. 
 

Lágmarksaðstoð 
 
1. Líta skal svo á að aðstoðarráðstafanir, sem uppfylla 
skilyrðin sem mælt er fyrir um í 2. og 3. mgr., standist ekki 
allar viðmiðanirnar í 1. mgr. 87. gr. sáttmálans og falla þær 
því ekki undir tilkynningaskylduna sem um getur í 3. mgr. 
88. gr. sáttmálans.     
 
2. Heildarfjárhæð lágmarksaðstoðar, sem er veitt einu 
fyrirtæki, skal ekki fara yfir 1 000 000 evrur á þriggja ára 
tímabili. Þessi efri mörk skulu gilda óháð formi og 
markmiðum aðstoðarinnar. 
 
3. Efri mörkin, sem um getur í 2. mgr., skulu tilgreind sem 
úthlutun í reiðufé. Allar tölur, sem eru notaðar, skulu vera 
brúttótölur, þ.e. án frádráttar vegna staðgreiðslu skatta. 
Þegar aðstoð er veitt í öðru formi en sem styrkur skal

fjárhæðin, sem veitt er til aðstoðarinnar, jafngilda 
brúttóaðstoð í formi styrks. 

Aðstoð, sem er greidd með nokkrum afborgunum, skal 
reiknuð til núvirðis á þeim tíma þegar hún er veitt.  
Vextirnir, sem nota skal við núvirðisreikning og til að 
reikna út fjárhæðina sem er veitt til aðstoðarinnar í formi 
hagstæðs láns, skulu vera gildandi viðmiðunarvextir á þeim 
tíma sem styrkurinn er veittur. 

3. gr. 

Uppsöfnun og eftirlit  

1. Þegar aðildarríki veitir fyrirtæki lágmarksaðstoð skal 
það upplýsa fyrirtækið um að aðstoðin sé lágmarksaðstoð 
og fá hjá fyrirtækinu allar upplýsingar um aðra 
lágmarksaðstoð sem það hefur fengið á næstliðnum þremur 
árum.  

Aðildarríkin mega aðeins veita nýja lágmarksaðstoð eftir að 
hafa gengið úr skugga um að það hækki ekki heildarfjárhæð 
lágmarksaðstoðar, sem fengist hefur á viðkomandi þriggja 
ára tímabili, þannig að aðstoðin fari yfir efri mörkin sem 
sett eru fram í 2. mgr. 2. gr. 

2. Ef aðildarríki hefur komið upp miðlægri skrá yfir 
lágmarksaðstoð, sem í eru tæmandi upplýsingar um alla 
lágmarksaðstoð sem yfirvöld í því aðildarríki hafa veitt, 
gilda kröfurnar í fyrstu undirgrein 1. mgr. ekki lengur þegar 
skráin nær yfir þriggja ára tímabil. 

3. Aðildarríkin skulu skrá og taka saman allar upplýsingar 
varðandi beitingu þessarar reglugerðar. Í slíkum skrám 
skulu koma fram allar nauðsynlegar upplýsingar til að sýna 
fram á að skilyrðin í þessari reglugerð séu uppfyllt. Halda 
skal skrár varðandi staka lágmarksaðstoð í 10 ár frá þeim 
degi sem hún er veitt og, að því er varðar aðstoðarkerfi 
lágmarksaðstoðar, 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, 
einkum heildarfjárhæð þeirrar lágmarksaðstoðar sem 
fyrirtæki hefur fengið.  

4. gr. 

Gildistaka og gildistími 

1.  Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að 
hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

Hún skal gilda til 31. desember 2006. 
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2. Við lok gildistíma þessarar reglugerðar skulu ákvæðin um lágmarksaðstoðarkerfi, sem falla undir 
þessa reglugerð, gilda áfram í aðlögunartíma sem er sex mánuðir. 
 
Á aðlögunartímanum má beita þessum kerfum áfram samkvæmt skilyrðum þessarar reglugerðar.  
 

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. 
 

 
 


