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ÁKVÖRÐ UN EFTIR LITS STOFN UN AR EFTA
94/06/COL

frá 19. apríl 2006

um fimmtugustu og sjöundu breyt ingu á máls með ferð a r - og efnisreglum á sviði 
ríkis að stoð ar 

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 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 24. gr. 
og staf liðar b) í 2. mgr. 5. gr. ásamt 1. gr. I. hluta bókunar 3,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

Sam kvæmt 24. gr. samn ings ins um eftir lits stofn un og dóm stóls 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.

Vísað er til máls með ferð a r - og efnisreglna á sviði ríkis að stoð ar (4) sem Eftir lits stofn un EFTA gaf út  
19. janúar 1994 (5).

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 EB, að samþykkja gerðir sem 
samsvara þeim sem fram kvæmda stjórn in hefur samþykkt.

Fram kvæmda stjórn EB hefur gefið út tilmæli fram kvæmda stjórn arinnar 2003/361/EB (6) um skil grein ingu 
á örfyrir tækjum, litlum og meðal stórum fyrir tækjum en þau koma í stað eldri tilmæla fram kvæmda stjórn-
arinnar 96/280/EB um skil grein ingu á litlum og meðal stórum fyrir tækjum (7).

Hin eldri gerð 10. kafla Leið bein ing a um ríkis að stoð, en í henni voru tekin upp ákvæði tilmæla fram-
kvæmda stjórn arinnar 96/280/EB, var felld brott með ákvörð un Eftir lits stofn un ar EFTA 198/03/COL frá  
5. nóvem ber 2003 (8) sökum þess að ný skil grein ing á litlum og meðal stórum fyrir tækjum, sem fram 
kemur í hinum nýju tilmælum fram kvæmda stjórn arinnar 2003/361/EB, hafði einnig verið tekin upp í við-
auka við nýja reglu gerð um hópundan þágur vegna aðstoð ar við lítil og meðal stór fyrir tæki (9).

(1) [Á ekki við í íslenska textanum.]
(2) Nefnist hér „EES-samningurinn“.
(3) Nefnist hér „samningurinn um eftirlitsstofnun og dómstól“.
(4) Safn tilkynninga og leiðbeininga sem Eftirlitsstofnun EFTA hefur gefið út um þetta efni nefnist hér „Leiðbeiningar um 

ríkisaðstoð“.
(5) Reglurnar birtust upphaflega í Stjtíð. EB L 231, 3.9.1994, bls. 1, og í EES-viðbæti við þau nr. 32 sama dag. Dagrétt gerð 

Leiðbeininga um ríkisaðstoð er birt á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA: www.eftasurv.int
(6) Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2003/361/EB (Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2003, bls. 36).
(7) Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 96/280/EB (Stjtíð. EB L 107, 30.4.1996, bls. 4).
(8) Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 198/03/COL frá 5. nóvember 2003 (Stjtíð. ESB L 120, 12.5.2005, bls. 39).
(9) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 70/2001 frá 12. janúar 2001 um beitingu 87. og 88. gr. EB-sáttmálans gagnvart 

ríkisaðstoð til lítilla og meðalstórra fyrirtækja (Stjtíð. EB L 10, 13.1.2001, bls. 33), með áorðnum breytingum samkvæmt reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 364/2004 frá 25. febrúar 2004 (Stjtíð. ESB L 63, 28.2.2004, bls. 22). Báðar reglugerðirnar hafa 
verið felldar inn í EES-samninginn sem liður 1f í XV. viðauka, sjá ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 88/2002 (Stjtíð. 
EB L 266, 3.10.2002, bls. 56, og EES-viðbætir nr. 49, 3.10.2002, bls. 42) og ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 131/2004 
(Stjtíð. ESB L 64, 10.3.2005, bls. 67, og EES-viðbætir nr. 12, 10.3.2005, bls. 49).

EFTA-STOFNANIR
EFTIR LITS STOFN UN EFTA

2009/EES/6/01
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Í Leið bein ing um um ríkis að stoð er skil grein ingin á litlum og meðal stórum fyrir tækjum notuð í almennu 
tilvísunarskyni og þar er að finna ýmsar vísanir til þessarar skil grein ing ar , og því er gagnlegt, að áliti Eftir-
lits stofn un ar EFTA, að taka upp í Leið bein ing ar um ríkis að stoð hina nýju skil grein ingu á litlum og meðal-
stórum fyrir tækjum sem fram kemur í hinum nýju tilmælum fram kvæmda stjórn arinnar 2003/361/EB.

Því ber að fella skil grein ingu á örfyrir tækjum, smáfyrir tækjum og miðstærðarfyrir tækjum sam kvæmt 
hinum nýju tilmælum fram kvæmda stjórn arinnar 2003/361/EB inn í Leið bein ing ar um ríkis að stoð sem 
nýjan texta 10. kafla.

Í öðrum köflum Leið bein ing a um ríkis að stoð er að finna vísanir til eldri skil grein ing ar á litlum og meðal-
stórum fyrir tækjum, sem var að finna í hinni eldri gerð 10. kafla, og ber því að breyta þeim þannig að vísað 
sé til hinnar nýju skil grein ing ar á örfyrir tækjum, smáfyrir tækjum og miðstærðarfyrir tækjum.

Vísað er til þess að Eftir lits stofn un EFTA leitaði sam ráðs við fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna um 
upptöku tilmæla fram kvæmda stjórn arinnar 2003/361/EB í Leið bein ing ar um ríkis að stoð.

Vísað er til þess að Eftir lits stofn un EFTA leitaði sam ráðs við EFTA-ríkin með bréfum um þetta sem send 
voru stjórn völdum á Íslandi, í Liechtenstein og í Noregi og dagsett 7. febrúar 2006.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Leið bein ing um Eftir lits stofn un ar EFTA um ríkis að stoð er breytt með því að fella inn í þær nýjan kafla sem 
er tölusettur 10 og fjallar um skil grein ingu á örfyrir tækjum, litlum og meðal stórum fyrir tækjum. Hinn nýi 
10. kafli fylgir ákvörð un inni og er óaðskiljanlegur hluti hennar. Öðrum köflum Leið bein ing a um ríkis að-
stoð, sem hafa að geyma vísanir til eldri skil grein ing ar á litlum og meðal stórum fyrir tækjum sam kvæmt 
hinni eldri gerð 10. kafla, er breytt þannig að vísað sé til hinnar nýju skil grein ing ar á örfyrir tækjum, smá-
fyrir tækjum og miðstærðarfyrir tækjum sam kvæmt tilmælum fram kvæmda stjórn arinnar 2003/361/EB.

Ákvæði hins nýja 10. kafla gilda frá þeim degi sem þau eru samþykkt á vegum Eftir lits stofn un ar EFTA.

2. gr.

EFTA-ríkjunum skal til upp lýs ingar sent bréf með eintaki af ákvörð un þessari ásamt meðfylgjandi nýjum 
10. kafla í leið bein ing um Eftir lits stofn un ar EFTA um ríkis að stoð.

3. gr.

Í sam ræmi við staf lið d) í bókun 27 við EES-samn ing inn skal fram kvæmda stjórn EB sent til upp lýs ingar 
eintak af ákvörð un þessari ásamt meðfylgjandi nýjum 10. kafla í leið bein ing um Eftir lits stofn un ar EFTA 
um ríkis að stoð.

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt , ásamt við aukanum, í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-
viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 19. apríl 2006.

Fyrir hönd Eftir lits stofn un ar EFTA

 Bjørn T. Grydeland Kurt Jaeger
 Forseti Stjórnarmaður
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10 AÐSTOÐ VIÐ ÖRFYRIR TÆKI, LÍTIL OG MEÐAL STÓR FYRIR TÆKI

10.1 Inngangur

1) Í eldri gerð 10. kafla voru tekin upp ákvæði tilmæla fram kvæmda stjórn arinnar 96/280/EB 
(1) um skil grein ingu á örfyrir tækjum, smáfyrir tækjum og miðstærðarfyrir tækjum. Vegna 
ýmissa túlkunarvandkvæða, sem komið höfðu fram við beitingu tilmæla fram kvæmda-
stjórn arinnar 96/280/EB, og í kjölfar athuga semda frá fyrir tækjum reyndist nauð syn leg t að 
gera ýmsar breyt ingar á tilmælum fram kvæmda stjórn arinnar 96/280/EB. Fyrir skýrleika 
sakir ákvað fram kvæmda stjórn in þó að láta tilmæli fram kvæmda stjórn arinnar 96/280/EB 
fremur víkja fyrir nýjum tilmælum fram kvæmda stjórn arinnar 2003/361/EB sem hafa að 
geyma nýja skil grein ingu á örfyrir tækjum, litlum og meðal stórum fyrir tækjum.

2) Hin eldri gerð 10. kafla (sem hafði að geyma ákvæði tilmæla fram kvæmda stjórn arinnar 
96/280/EB) var felld brott með ákvörð un Eftir lits stofn un ar EFTA 198/03/COL frá  
5. nóvem ber 2003 (2) sökum þess að ný skil grein ing á litlum og meðal stórum fyrir tækjum, 
sem fram kemur í hinum nýju tilmælum fram kvæmda stjórn arinnar 2003/361/EB, hafði 
einnig verið tekin upp í við auka við nýja reglu gerð um hópundan þágur vegna aðstoð ar við 
lítil og meðal stór fyrir tæki (3).

3) Með hlið sjón af því að í Leið bein ing um um ríkis að stoð er skil grein ingin á litlum og meðal-
stórum fyrir tækjum notuð í almennu tilvísunarskyni og þar er að finna ýmsar vísanir til 
þessarar skil grein ing ar , er það engu að síður álit Eftir lits stofn un ar EFTA að gagnlegt sé að 
taka upp í Leið bein ing ar um ríkis að stoð hina nýju skil grein ingu á litlum og meðal stórum 
fyrir tækjum sem fram kemur í hinum nýju tilmælum fram kvæmda stjórn arinnar 2003/361/
EB. Hinn nýi 10. kafli hefur því að geyma nýja skil grein ingu á litlum og meðal stórum fyrir-
tækjum sam kvæmt tilmælum fram kvæmda stjórn arinnar 2003/361/EB (4).

4) Rétt að skýrt komi fram að sam kvæmt ákvæðum

i) 48., 81. og 82. gr. EB-sáttmálans, eins og Dóm stóll Evrópu banda laganna hefur túlkað 
þau, og

ii) 34., 53. og 54. gr. EES-samn ings ins, eins og EFTA-dóm stóllinn og Dóm stóll Evrópu-
banda laganna hafa túlkað þau

 telst til fyrir tækja hver sú rekstrar ein ing sem hefur með höndum atvinnustarf semi, óháð 
rekstrar formi, nánar til tekið falla einnig undir þessa skil grein ingu einyrkja- og fjölskyldu-
fyrir tæki á sviði handverks eða annarrar starf semi, svo og sameignarfélög og samtök sem 
hafa reglubundna atvinnustarf semi með höndum.

5) Skil yrðið, sem snýr að starfsmannafjölda, er án nokkurs vafa eitt mikilvægasta skil yrðið 
og ber að líta á það sem grund vall ar skil yrði. Engu að síður er nauð syn leg t að setja einnig 
skil yrði sem miðast við efnahagslega þætti til þess að halda til haga raun veru legri stærð og 
rekstrar umfangi fyrir tækisins og stöðu þess gagnvart keppi naut um. Ekki er þó æskilegt að 
nota veltu sem eina efnahagsskil yrðið, einkum vegna þess að velta verslunar- og dreifingar-
fyrir tækja er eðli máls sam kvæmt hærri en velta fram leiðslufyrir tækja. Til viðbótar skil-
yrðinu um há marks veltu er því rétt að setja skil yrði um hámark efnahagsreiknings, sem 
endurspeglar heildareignir fyrir tækis, þannig að hugs an leg t sé að fyrir tæki fari yfir hvort 
skil yrðið sem er.

6) Veltuhámarkið tekur til fyrir tækja sem stunda afar mis mun andi atvinnustarf semi. Til þess að 
þetta hámark verði ekki til þess að draga úr gagnsemi skil grein ing ar innar er rétt að uppfæra 
það í sam ræmi við breyt ingar á verð lagi og fram leiðni.

(1) Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 96/280/EB (Stjtíð. EB L 107, 30.4.1996, bls. 4).
(2) Ákvörðun stjórnar Eftirlitsstofnunar EFTA 198/03/COL frá 5. nóvember 2003 (Stjtíð. ESB L 120, 12.5.2005, bls. 39).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 70/2001 frá 12. janúar 2001 um beitingu 87. og 88. gr. EB-sáttmálans gagnvart 

ríkisaðstoð til lítilla og meðalstórra fyrirtækja (Stjtíð. EB L 10, 13.1.2001, bls. 33), með áorðnum breytingum samkvæmt reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 364/2004 frá 25. febrúar 2004 (Stjtíð. ESB L 63, 28.2.2004, bls. 22). Báðar reglugerðirnar hafa 
verið felldar inn í EES-samninginn sem liður 1f í XV. viðauka, sjá ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 88/2002 (Stjtíð. 
EB L 266, 3.10.2002, bls. 56, og EES-viðbætir nr. 49, 3.10.2002, bls. 42) og ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 131/2004 
(Stjtíð. ESB L 64, 10.3.2005, bls. 67, og EES-viðbætir nr. 12, 10.3.2005, bls. 49).

(4) Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2003/361/EB um skilgreiningu á örfyrirtækjum, smáfyrirtækjum og miðstærðarfyrirtækjum 
(Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2003, bls. 36).
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7) Að því er varðar hámarkið á niðurstöðu efnahagsreiknings er litið svo á, ef ekki koma til 
ný atriði, að beita megi áfram þeirri aðferð að margfalda veltuhámarkið með stuðli sem 
ræðst af hlutfallinu milli þessara tveggja breytna sam kvæmt tölulegum upp lýs ingum. 
Fyrirliggjandi tölulegar upp lýs ingar benda til þróunar sem kallar á meiri hækkun veltuhá-
marks ins. Þar eð þessi þróun er mis mun andi eftir stærð fyrir tækja er jafn framt rétt að 
láta stuðulinn endurspegla sem best efnahagsþróun þannig að örfyrir tæki og smáfyrir tæki 
gjaldi ekki stærðar sinnar í samanburði við meðal stór fyrir tæki. Stuðullinn er afar nálægt 
1 þegar um ræðir örfyrir tæki og smáfyrir tæki. Til einföldunar ber því að nota sama gildi 
fyrir þessa flokka fyrir tækja að því er varðar veltuhámarkið og hámarkið á niðurstöðu 
efnahagsreiknings.

8) Einnig er þörf á betri skil grein ingu á örfyrir tækjum—en sú tegund smáfyrir tækja er einkar 
mikilvæg fyrir atvinnuframtak og atvinnusköpun.

9) Til þess að betri skiln ingur fáist á raun veru legri efnahagsstöðu lítilla og meðal stórra fyrir-
tækja, og til að ekki séu í þeim hópi fyrir tæki sem kunna að hafa sterkari efnahagsstöðu en 
eiginleg lítil og meðal stór fyrir tæki, er rétt að greina milli mis mun andi tegunda fyrir tækja 
eftir því hvort þau eru sjálfstæð, hvort þau eiga hluti – þó ekki ráðandi – í öðrum fyrir-
tækjum (sam starfsfyrir tækjum) eða hvort þau tengjast öðrum fyrir tækjum. Viðhaldið er 
þeirri reglu úr áðurgildandi tilmælum fram kvæmda stjórn arinnar 96/280/EB að fyrir tæki 
telst sjálfstætt ef eignarhlutur annarra fyrir tækja í því er minni en 25 %.

10) Með það að mark miði að ýta undir stofnun nýrra fyrir tækja og fjár mögn un á eiginfé lítilla og 
meðal stórra fyrir tækja og stuðla að byggðaþróun og uppbyggingu einstakra sveitar félaga, er 
heimilt að telja fyrir tæki sjálfstæð enda þótt 25 % hluta fjár þeirra, eða meira, sé í höndum 
til tekinna hópa fjárfesta sem gegna jákvæðu hlutverki á sviði fjár mögn un ar og stofnunar 
fyrir tækja. Þó er rétt að tilgreina hvaða skil yrði gilda um slíka fjárfesta. Hér eru nefndir 
sérstaklega einstaklingar og hópar sem leggja fyrir tækjum reglulega til áhættufé (e. business 
angels), vegna þess að í samanburði við aðra áhættufjárfesta er hagnýt ráðgjöf þeirra til 
nýrra atvinnurekenda einkar verðmæt. Fjár fest ing þeirra í hlutafé er jafn framt mikilvæg 
viðbót við framlög áhættufjár magnsfyrir tækja, því að þeir leggja fyrir tækjunum til lægri 
fjárhæðir snemma á starfstímanum.

11) Til einföldunar, og þá einkum fyrir EFTA-ríkin og fyrir tæki, ber við skil grein ingu á tengdum 
fyrir tækjum að taka mið af skil yrðunum sem mælt er fyrir um í 1. gr. til skip unar ráðs ins 
83/349/EBE frá 13. júní 1983 um samstæðureikninga (5), með áorðnum breyt ingum, síðast 
sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2001/65/EB (6), að því leyti sem þau skil-
yrði þjóna tilgangi þessa kafla. Í því skyni að örva fjárfesta enn frekar til að leggja litlum 
og meðal stórum fyrir tækjum til hlutafé hefur verið tekin upp sú regla að gera ráð fyrir að 
ekki sé um að ræða ráðandi áhrif á við kom andi fyrir tæki, að fullnægðum þeim viðmiðum 
sem sett eru í 3. mgr. 5. gr. til skip unar ráðs ins 78/660/EBE frá 25. júlí 1978 um ársreikninga 
félaga af til tekinni gerð (7), með áorðnum breyt ingum, síðast sam kvæmt til skip un 2001/65/
EB.

12) Eftir því sem við á ber einnig að hafa hlið sjón af tengslum sem myndast milli fyrir tækja 
gegnum einstaklinga til þess að tryggja að hagur af reglum og ráð stöfunum í þágu lítilla og 
meðal stórra fyrir tækja nýtist aðeins þeim fyrir tækjum sem þurfa raun veru lega á slíku að 
halda. Til þess að takmarka megi athugun á tilvikum sem þessum við það sem nauð syn leg t 
er hefur verið ákveðið að taka aðeins tillit til slíkra tengsla að því er varðar við kom andi 
markað eða aðliggjandi markaði—og er þá eftir því sem þörf gerist vísað til skil grein ing ar 
Eftir lits stofn un ar EFTA á „við kom andi markaði“ í I. við auka við ákvörð un hennar um skil-
grein ingu á hugtakinu við kom andi markaður að því er varðar sam keppn is lög á Evrópska 
efna hags svæðinu (8).

(5) Tilskipun ráðsins 83/349/EBE frá 13. júní 1983 (Stjtíð. EB L 193, 18.7.1983, bls. 1), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn 
undir 4. lið XXII. viðauka.

(6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/65/EB (Stjtíð. EB L 283, 27.10.2001, bls. 28), sem hefur verið felld inn í EES-
samninginn undir 4. lið XXII. viðauka með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 176/2003 frá 5. desember 2003 (Stjtíð. 
ESB L 88, 25.3.2004, bls. 53, og EES-viðbætir nr. 15, 25.3.2004, bls. 14).

(7) Tilskipun ráðsins 78/660/EBE frá 25. júlí 1978 (Stjtíð. EB L 222, 14.8.1978, bls. 11), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn 
undir 4. lið XXII. viðauka.

(8) Ákvörðun stjórnar Eftirlitsstofnunar EFTA 46/98/COL frá 4. mars 1998 (Stjtíð. EB L 200, 16.7.1998, bls. 46, og EES-viðbætir nr. 
28, 16.7.1998, bls. 3). Ákvörðunin samsvarar tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um skilgreiningu á „viðkomandi markaði“ í 
samkeppnislögum bandalagsins (Stjtíð. EB C 372, 9.12.1997, bls. 5, sbr. EES-viðbæti nr. 52, 18.12.1997, bls. 10).
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13) Til þess að forðast að handahófskenndur munur sé gerður á opin berum stofnunum í einstöku 
EFTA-ríki, og með vísan til réttaröryggis, er nauð syn leg t að slá því föstu að séu 25 % hluta-
fjár eða atkvæðaréttar fyrir tækis, eða meira, í höndum opin bers aðila telst það ekki lítið eða 
meðal stórt fyrir tæki.

14) Til þess að létta stjórnsýslubyrði fyrir tækja og ein falda og flýta meðferð stjórnsýslunnar á 
málum sem eru þess eðlis að krafist er stöðu lítils eða meðal stórs fyrir tækis er rétt að gefa 
fyrir tækjum kost á að gefa út drengskaparyfirlýsingar um til tekna þætti sem varða starf semi 
þeirra.

15) Tilgreina ber nákvæmlega samsetningu starfsliðs með tilliti til skil grein ing ar innar á 
litlum og meðal stórum fyrir tækjum. Með það mark mið í huga að ýta undir uppbyggingu 
starfsmenntunar og náms með vinnu er æskilegt að líta framhjá starfsnemum og náms-
mönnum á starfsmenntunarsamningi þegar starfsmannafjöldi er tekinn saman. Á sama hátt 
skal fæðingar- og foreldraorlofstímabilum sleppt.

16) Skil grein ing ar á mis mun andi fyrir tækjategundum á grundvelli tengsla við önnur fyrir tæki 
svara til raunmunar á samþættingu fyrir tækjanna. Því er rétt að beita mis mun andi aðferðum 
í tengslum við hverja fyrir tækjategund um sig við útreikning á stærðum sem gefa til kynna 
starf semi þeirra og efnahagsstyrk.

10.2 Skil grein ing á örfyrir tækjum, litlum og meðal stórum fyrir tækjum

10.2.1 Fyrir tæki

17) Fyrir tæki telst hver sú rekstrar ein ing sem hefur með höndum atvinnustarf semi, óháð 
rekstrar formi. Nánar til tekið falla undir þessa skil grein ingu sjálfstæðir atvinnurekendur 
og fjölskyldufyrir tæki sem starfa á sviði handverks eða annarrar starf semi, svo og 
sameignarfélög og samtök sem hafa reglubundna atvinnustarf semi með höndum.

10.2.2 Flokkun fyrir tækja eftir fjölda starfsmanna og efnahagsstærðum

18) Í flokknum örfyrir tæki, lítil og meðal stór fyrir tæki eru fyrir tæki með færri starfsmönnum en 
250, enda sé ársvelta ekki yfir 50 milljónum evra og/eða niðurstaða árlegs efnahagsreiknings 
ekki yfir 43 milljónum evra.

19) Lítil fyrir tæki í flokknum lítil og meðal stór fyrir tæki eru fyrir tæki með færri starfsmönnum 
en 50, enda sé ársvelta og/eða niðurstaða árlegs efnahagsreiknings ekki yfir 10 milljónum 
evra.

20) Örfyrir tæki í flokknum lítil og meðal stór fyrir tæki eru fyrir tæki með færri starfsmönnum 
en 10, enda sé ársvelta og/eða niðurstaða árlegs efnahagsreiknings ekki yfir 2 milljónum 
evra.

10.2.3 Tegundir fyrir tækja sem koma til greina við útreikning á starfsmannafjölda og 
efnahagsstærðum

21) „Sjálfstætt fyrir tæki“ er hvert það fyrir tæki sem telst hvorki sam starfsfyrir tæki í skiln ingi 
22.–23. mgr. né tengt fyrir tæki í skiln ingi 24.–28. mgr.

22) „Sam starfsfyrir tæki“ eru öll fyrir tæki sem teljast ekki tengd fyrir tæki í skiln ingi 24.–28. 
mgr. en tengjast þó á eftir far andi hátt: eitt fyrir tæki (yfirfyrir tæki) ræður, annaðhvort eitt og 
sér eða ásamt einu eða fleiri tengdum fyrir tækjum í skiln ingi 24.–28. mgr., að minnsta kosti 
25 % hluta fjár eða atkvæðaréttar í öðru fyrir tæki (undirfyrir tæki).

23) Þó má líta svo á að fyrir tæki sé sjálfstætt, og hafi því engin sam starfsfyrir tæki, jafn vel þótt 
25 % hámarkinu sé náð, að því tilskildu að fjárfestarnir tilheyri eftirtöldum hópum og séu 
ekki tengdir fyrir tækinu í skiln ingi 24.–28. mgr., annaðhvort hver um sig eða sem heild:
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a) Fjár fest ingafyrir tæki í eigu opin berra aðila, áhættufjár fest ingafyrir tæki og einstaklingar 
eða hópar einstaklinga sem leggja fyrir tækjum reglulega til áhættufé sem festa hlutafé 
í óskráðum félögum (svonefndir sprotafjárfestar, á ensku business angels), að því 
tilskildu að heildarfjár fest ing slíkra sprotafjárfesta í einu og sama fyrir tæki sé minni en 
1 250 000 evrur

b) Háskólar eða rann sóknastöðvar sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni

c) Stofnanafjárfestar, til að mynda byggðaþróunarsjóðir

d) Sveitar félög með eigin stjórn sem hafa minna en 10 milljónir evra til ráð stöfunar sam-
kvæmt árlegri fjárhagsáætlun og færri en 5 000 íbúa

24) „Tengd fyrir tæki“ eru fyrir tæki sem tengjast á einhvern eftirtalinn hátt:

a) Annað fyrir tækið ræður meirihluta atkvæða allra hluthafa eða félags manna í hinu fyrir-
tækinu.

b) Annað fyrir tækið á rétt á að skipa eða setja af meirihluta þeirra sem sitja í stjórn, fram-
kvæmda stjórn eða yfirstjórn hins fyrir tækisins.

c) Annað fyrir tækið á rétt á beita ráðandi áhrifum í hinu fyrir tækinu sam kvæmt samningi 
við það fyrir tæki eða ákvæði í stofnsamningi þess eða samþykktum.

d) Annað fyrir tækið er hluthafi eða félags maður í hinu fyrir tækinu og ræður eitt, sam-
kvæmt samningi við aðra hluthafa eða félags menn í því fyrir tæki, meirihluta atkvæða 
hluthafa eða félags manna í því fyrir tæki.

25) Gengið er út frá því að ekki sé um ráðandi áhrif að ræða ef fjárfestar, sem nefndir eru í 23. 
mgr., taka hvorki beinan né óbeinan þátt í stjórnun við kom andi fyrir tækis, með fyrirvara um 
réttindi þeirra sem hluthafa eða félags manna.

26) Ef fyrir tæki tengjast á einhvern þann hátt sem lýst er í 24. gr. gegnum eitt eða fleiri önnur 
fyrir tæki, eða fjárfesti af því tagi sem lýst er í 23. mgr., teljast þau einnig tengd fyrir tæki.

27) Fyrir tæki, sem tengjast á einhvern ofan greindan hátt gegnum einstaklinga eða hópa 
einstaklinga sem vinna saman, teljast einnig tengd fyrir tæki ef starf semi þeirra, eða einhver 
hluti hennar, fer fram á sama við kom andi markaði eða á aðliggjandi mörkuðum.

28) „Aðliggjandi markaður“ telst sá vöru- eða þjón ustumarkaður sem er næstur fyrir framan eða 
aftan við kom andi markað í við skipta keðjunni.

29) Að frátöldum þeim tilvikum, sem um getur í 23. mgr., getur fyrir tæki ekki talist lítið eða 
meðal stórt ef að minnsta kosti 25 % hluta fjár eða atkvæða lúta beint eða óbeint yfir ráðum 
eins eða fleiri opin berra aðila, saman eða hvers í sínu lagi.

30) Fyrir tækjum er heimilt að gefa yfirlýsingu um stöðu sem sjálfstætt fyrir tæki, sam starfsfyrir-
tæki eða fyrir tæki sem er tengt öðrum fyrir tækjum, og skulu þá fylgja gögn sem sýna að 
hámörkin í undirkafla 10.2.2 séu virt. Yfirlýsinguna má gefa enda þótt hluta fjár eign sé 
dreifð á þann hátt að ókleift er að segja nákvæmlega til um eigendur, og er fyrir tækinu þá 
heimilt að gefa drengskaparyfirlýsingu þess efnis að það hafi gildar ástæður til að ætla að 
ekki séu 25 % eða meira eignarhalds í höndum eins fyrir tækis eða tengdra fyrir tækja sam-
eigin lega. Yfirlýsingar af þessu tagi eru gefnar með fyrirvara um eftirlit og rann sóknir sam-
kvæmt gildandi reglum í einstökum ríkjum eða á Evrópska efna hags svæðinu.

10.2.4  Tölur til útreiknings á starfsmannafjölda, efnahagsstærðum og við mið un ar tímabili

31) Starfsmannafjöldi og efnahagsstærðir skulu miðast við tölur frá síðasta staðfesta 
reikningstímabili og reiknast yfir heilt ár. Byggt skal á þessum gögnum frá og með deginum 
sem reikningsárinu er lokað. Tölur um veltu eru reiknaðar að frátöldum virðisaukaskatti og 
öðrum óbeinum sköttum.
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32) Nú kemur í ljós við lokun reikningsárs að fyrir tæki hefur á ársgrundvelli farið upp eða niður 
fyrir mörk starfsmannafjölda eða efnahagsstærða sam kvæmt undirkafla 10.2.2 og breytir 
það þá ekki stöðu þess sem meðal stórs fyrir tækis, smáfyrir tækis eða örfyrir tækis nema farið 
sé yfir þessi mörk tvö reikningsár í röð.

33) Þegar um ræðir nýstofnuð fyrir tæki, sem hafa enga staðfesta reikninga enn sem komið er, 
skal nota tölur sem byggðar eru á trúverðugu mati sem fram fer á fjárhagsárinu.

10.2.5  Starfsmannafjöldi

34) Starfsmannafjöldi merkir fjölda ársverka, þ.e. hversu margir unnu fullt starf í fyrir-
tækinu eða á vegum þess allt við mið un ar árið. Störf þeirra sem unnu aðeins hluta úr árinu, 
hlutastörf, óháð lengd starfstímans, og árstíðabundin störf reiknast sem brot úr ársverki. Til 
starfsmanna teljast:

a) launþegar,

b) einstaklingar sem starfa fyrir fyrir tækið, teljast undir það settir og því launþegar sam-
kvæmt landsrétti,

c) þeir eigendur fyrir tækisins sem gegna þar stjórnunarstörfum,

d) sameigendur sem starfa reglulega í fyrir tækinu og njóta hvers konar fjárhagslegs 
ávinnings frá fyrir tækinu.

 
35) Starfsnemar og námsmenn, sem leggja stund á starfsnám sam kvæmt samningi, teljast ekki 

til starfsmanna. Fæðingar- og foreldraorlofstímabilum skal sleppt.

10.2.6  Tölur um starf semi fyrir tækis

36) Þegar um ræðir sjálfstæð fyrir tæki skal byggja allar tölur, að meðtöldum starfsmannafjölda, 
á reikningum fyrir tækisins.

37) Ef fyrir tæki hefur sam starfsfyrir tæki eða tengd fyrir tæki skal byggja tölurnar, að meðtöldum 
starfsmannafjölda, á reikningum og öðrum gögnum fyrir tækisins eða – þar sem slíkt liggur 
fyrir – samstæðureikningum fyrir tækisins eða samstæðureikningum sem taka til fyrir-
tækisins sem hluta af samstæðu.

38) Við tölurnar, sem um getur í 37. mgr., skal bæta tölum um öll sam starfsfyrir tæki við kom andi 
fyrir tækis sem eru annaðhvort næsta yfirfyrir tæki eða næsta undirfyrir tæki þess. Viðbótina 
skal reikna í réttu hlutfalli við hundraðshluta af hlutafé eða atkvæðarétti (hvort sem er 
hærra). Þegar um víxleignarhald er að ræða skal nota þann hundraðshluta sem er hærri.

39) Við tölurnar, sem um getur í 37. og 38. mgr., skal bæta öllum tölum um hvert það fyrir tæki 
sem tengist við kom andi fyrir tæki beint eða óbeint, nema þær hafi þegar verið teknar með í 
samstæðureikningum.

40) Í tengslum við beitingu 37.–39. mgr. skulu tölur, sem varða sam starfsfyrir tæki við-
kom andi fyrir tækis, teknar saman úr reikningum þeirra og öðrum gögnum, og þá 
samstæðureikningum ef fyrir liggja. Við þetta skal bæta öllum tölum um fyrir tæki sem 
tengjast þessum sam starfsfyrir tækjum, nema tölur úr reikningum þeirra hafi þegar verið 
teknar með í samstæðureikningum.

41) Í tengslum við beitingu 37.–39. mgr. skulu tölur sem varða fyrir tæki, sem tengjast 
við kom andi fyrir tæki, teknar saman úr reikningum þeirra og öðrum gögnum, og þá 
samstæðureikningum ef fyrir liggja. Við þetta skal bæta í réttum hlutföllum tölum um öll 
sam starfsfyrir tæki slíks tengds fyrir tækis sem eru annaðhvort næsta yfirfyrir tæki eða næsta 
undirfyrir tæki þess, nema þær hafi þegar verið teknar með í samstæðureikningum í hlutfalli 
sem er að minnsta kosti jafn hátt og tilgreint er í 38. gr.
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42) Ef samstæðureikningarnir sýna engar tölur um starfsmannafjölda til tekins fyrir tækis skal 
finna starfsmannafjöldann með því að nota tölur um starfsmannafjölda sam starfsfyrir tækja 
þess hlutfallslega að viðbættum tölum um fyrir tæki sem það tengist.

10.2.7  Endurskoðun

43) Á grundvelli endurmats á beitingu skil grein ing ar innar í þessum kafla, sem tekið verður 
saman eftir að fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna hefur gefið út drög í þá veru, og 
að teknu tilliti til hugs an leg ra breyt inga á ákvæðum 1. gr. til skip unar 83/349/EBE um skil-
grein ingu á tengdum fyrir tækjum í skiln ingi þeirrar til skip unar, mun Eftir lits stofn un EFTA 
gera þær breyt ingar sem nauð syn leg ar eru á skil grein ingunni í þessum kafla, einkum að því 
er varðar há marks veltu og hámark á niðurstöðu efnahagsreiknings, þannig að tekið sé tillit 
til reynslu og efnahagsþróunar á Evrópska efna hags svæðinu.

10.3 Gildis taka

44) Ákvæði hins nýja 10. kafla gilda frá þeim degi sem þau hljóta samþykki Eftir lits stofn un ar 
EFTA.
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ÁKVÖRÐ UN EFTIR LITS STOFN UN AR EFTA
227/06/COL

frá 19. júlí 2006

um ríkis að stoð við Farice hf.

(Ísland)

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

með vísan til samningsins um Evrópska efna hags svæðið (2), einkum 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  
24. gr.,

með vísan til 2. mgr. 1. gr. í I. hluta og 4. mgr. 4. gr., 6. gr., 3. mgr. 7. gr. og 10. gr. í II. hluta bókunar 3 
við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól,

með vísan til leið bein ing a Eftir lits stofn un ar EFTA (4) um beitingu og túlkun 61. og 62. gr. EES-samn ings-
ins, einkum ákvæða 17. kafla um ríkisábyrgðir og ákvæða 19. kafla um eignarhluta hins opin bera,

með vísan til ákvörð unar Eftir lits stofn un ar EFTA 125/05/COL um að hefja form lega rann sókn á ríkis að-
stoð við Farice hf. og leita umsagna hags munaaðila þaraðlútandi (5)

og að teknu tilliti til eftir far andi:

I. MÁLSATVIK

1. Máls með ferð 

Í bréfi sendiráðs Íslands gagnvart Evrópu sam bandinu dagsettu 27. febrúar 2004, sem hafði að 
geyma bréf fjár mála ráðu neytisins dagsett 26. febrúar 2004, tilkynntu stjórn völd á Íslandi Eftir lits-
stofn un EFTA um ríkisábyrgð sem fyrirhugað væri að veita í tengslum við lagningu sæstrengs til 
Íslands, þ.e. Farice-verkefnið. Bréfið barst og var skráð hinn 1. mars 2004 (skjalnr. 257593).

Sendiráð Íslands lagði fram viðbótarupp lýs ingar í bréfi dagsettu 14. maí 2004 sem hafði að geyma 
bréf fjár mála ráðu neytisins dagsett 13. maí 2004. Bréfið barst og var skráð hjá Eftir lits stofn un 
EFTA hinn 14. maí 2004 (skjalnr. 281472).

Í kjölfar nokkurra bréfa skipta (6) tilkynnti Eftir lits stofn un EFTA stjórn völdum á Íslandi með bréfi 
dagsettu 26. maí 2006 að hún hefði ákveðið að hefja form lega rann sókn í sam ræmi við 2. mgr. 
1. gr. í I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól á ríkis að stoð við Farice 
hf. (skjalnr. 319257).

Ákvörð un Eftir lits stofn un ar EFTA 125/05/COL um að hefja form lega rann sókn var birt í Stjórn
ar tíð ind um Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau (7). Stofnunin leitaði umsagna hags-
munaaðila þaraðlútandi. Stofnuninni bárust engar umsagnir frá hags munaaðilum.

(1) [Á ekki við í íslensku þýðingunni.]
(2) „EES-samningurinn“ í því sem hér fer á eftir.
(3) „Samningurinn um eftirlitsstofnun og dómstól“ í því sem hér fer á eftir.
(4) Leiðbeiningar um beitingu og túlkun 61. og 62. gr. EES-samningsins og 1. gr. bókunar 3 við samninginn um eftirlitsstofnun og 

dómstól sem Eftirlitsstofnun EFTA samþykkti og sendi frá sér 19. janúar 1994 og birtar voru í Stjtíð. EB L 231 og EES-viðbæti 
nr. 32 hinn 3. september 1994. Leiðbeiningunum var breytt síðast 29. mars 2006. Þær nefnast „Leiðbeiningar um ríkisaðstoð“ í því 
sem hér fer á eftir.

(5) Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 125/05/COL, Stjtíð. ESB C 277, 10.11.2005, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 10.11.2005, 
bls. 4.

(6) Um nánari upplýsingar um bréfaskiptin milli Eftirlitsstofnunar EFTA og stjórnvalda á Íslandi vísast til ákvörðunar stofnunarinnar 
um að hefja formlega rannsókn, ákvörðun 125/05/COL, sem birtist í Stjtíð. ESB C 277, 10.11.2005, bls. 14.

(7) Stjtíð. ESB C 277, 10.11.2005, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 10.11.2005, bls. 4.

2009/EES/6/02
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Stjórn völd á Íslandi lögðu fram umsögn um ákvörð un 125/05/COL í bréfi dagsettu 28. júní 2005 
(skjalnr. 324236).

Eins og nefnt var í ákvörð un inni um að hefja form lega rann sókn hafði Eftir lits stofn un EFTA 
lagt fram, í tengslum við aðra sam keppn is rann sókn, athuga semdir um til tekin sam keppn is atriði í 
bréfi til Farice hf. dagsettu 31. janúar 2003. Stofnunin hafði einnig óskað upp lýs inga um Farice-
verkefnið sem vörðuðu mat á sam keppn is áhrifum verkefnisins. Í bréfi til Farice hf. dagsettu 
6. maí 2004 lagði Eftir lits stofn un EFTA fram form lega beiðni um upp lýs ingar (8). Svar Farice 
hf. barst stofnuninni hinn 21. októ ber 2004. Þessari sam keppn is rann sókn var lokið með bréfi 
stofnunarinnar dagsettu 2. júní 2006 (skjalnr. 1072261).

2. Lýsing á ráð stöfununum

2.1 Lýsing á Farice-verkefninu

Farice-verkefnið snýst um lagningu og rekstur fjar skipta sæstrengs sem tengir Ísland og Færeyjar 
við Skotland.

Tengingu Íslands og Færeyja við umheiminn hefur verið sinnt frá árinu 1994 með fjar skipta-
sæstrengnum CANTAT-3. CANTAT-3 var settur á laggirnar sem samvinnuverkefni fyrir tækjahóps. 
Aðgangur að CANTAT-3 var tryggður með aðild að hópnum (9), með notkunarleyfum og með 
leigu á flutningsgetu af Teleglobe, einum aðila fyrir tækjahópsins. Tengingar við CANTAT-3 er að 
finna í Kanada, á Íslandi, í Færeyjum, í Danmörku, í Bretlandi og í Þýskalandi. Eftir að keppi-
naut ar CANTAT-3 höfðu komið upp sæstrengjum yfir Atlantshafið höfðu stofnendur CANTAT-3 
aðgang að öðrum og hagkvæmari tengingum. Íslensku og færeysku eigendurnir þurftu aftur á 
móti að treysta á tenginguna um CANTAT-3 áfram. Þetta var eitt þeirra atriða sem þessir eigendur 
þurftu að taka tillit til við uppbyggingu á nýrri tengingu. Við það bættist að sæstrengurinn 
CANTAT-3 hafði ýmsa tækni lega annmarka, enda er um að ræða streng af eldri gerð sem hefur 
takmarkaða flutningsgetu og er ekki fyllilega áreiðanlegur. Stjórn völd á Íslandi lögðu fram yfirlit 
sem sýndi nokkur tilvik þar sem tenging um CANTAT-3 hafði brugðist á árunum 1995 til 2003. 
Enginn annar fjöl þjóð legur ljósþráðarstrengur hefur verið lagður til þessara tveggja landa frá 
árinu 1994 þrátt fyrir almenna aukningu flutningsgetu á fjar skipta leiðum milli landa og innan 
einstakra svæða. Sam kvæmt upp lýs ingum stjórn valda á Íslandi er ástæðan einangrun landanna 
tveggja og litlir markaðir.

Tengingar um gervitungl eru notaðar sem varaleið, en búast má við að kostnaður við slíkar 
tengingar fari hækkandi og þær eru hvað sem öðru líður ekki taldar henta til flutnings á netumferð 
sem ekki má við miklum töfum. Til þess að hafa við auknum fjar skipta þunga var nauð syn leg t að 
koma upp annarri leið.

Stofnað var til Farice-verkefnisins að frumkvæði Landssíma Íslands hf., íslensks fjar skipta-
fyrir tækis sem var (á þessum tíma) næstum að fullu í ríkiseigu (nefnist hér Síminn (10), og 
ríkissímafyrir tækisins í Færeyjum, Føroya Tele, sem höfðu til athugunar að leggja sæstreng 
til að tengja Reykjavík, Þórshöfn og Edinborg. Hins vegar varð ljóst árið 2002 að ekki myndi 
raunhæft að hrinda Farice-verkefninu í fram kvæmd á hreinum við skipta forsendum (11). 
Niðurstaða hagkvæmnikönnunar, sem fram fór í mars árið 2002, var að ekki væri unnt að fjár-
magna verkefnið með hefðbundinni verkefnafjár mögn un. Leitað var eftir víðtæku sam starfi um 
verkefnið í því skyni að tryggja að af því gæti orðið. Niðurstaðan varð tvær ákvarðanir:

(8) Í samræmi við ákvæði bókunar 21 við EES-samninginn og 11. gr. I. kafla í bókun 4 við samninginn um eftirlitsstofnun og 
dómstól.

(9) Í fyrirtækjahópnum voru meðal annarra íslenska fjarskiptafyrirtækið Landssími Íslands hf., Teleglobe og Deutsche Telekom.
(10) Hlutur íslenska ríkisins í Símanum var seldur fyrirtækinu Skipti ehf. og áttu eigendaskiptin sér stað í ágúst 2005.
(11) Sjá yfirlitsskýrsluna sem fylgdi tilkynningunni sem fylgiskjal 1.
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Í fyrsta lagi gerðust fjar skipta yfirvöld á Íslandi og í Færeyjum aðilar að undirbúningi verkefnisins. 
Fyrir tækin, sem lögðu fram mest fé, Síminn og Føroya Tele, lögðu einkum áherslu á að þau hefðu 
ekki í hyggju að veita nauð syn leg ar lánsábyrgðir fyrir hönd fjar skipta markaðarins í heild (12). 
Íslenska ríkið yrði því að taka þátt í verkefninu og veita til þess verulega fjár muni.

Í öðru lagi var talið mikilvægt að Og Vodafone, sem var mikilvægur aðili að íslenskum fjar-
skipta markaði, tæki virkan þátt í verkefninu. Ákveðið var að auk þess að stofna Farice hf. í því 
skyni að byggja upp og reka hið nýja gagnaflutningskerfi skyldi stofnað Eignarhaldsfélagið 
Farice ehf. (nefnist hér „E-Farice“) (13). Það fyrir tæki skyldi ráða öllu hlutafé íslenskra aðila í 
Farice og kaupa réttindi Og Vodafone til flutningsgetu í CANTAT-3. Hliðstætt til boð var gert 
Símanum, en sam kvæmt IBM-skýrslunni (14) sem stjórn völd á Íslandi lögðu fram leiddi það til 
þess að E-Farice hafði með höndum allar millilandatengingar til Íslands. Í til kynn ingunni kom 
fram að af þessum sökum væri gert ráð fyrir að rekstur og sala á flutningsgetu um CANTAT-3 
yrði í höndum E-Farice (15).

Árið 2002 var stofnað til hins nýja hlutafélags, Farice hf., með það fyrir augum að undirbúa, 
leggja og reka fjar skipta sæstreng til að sinna fjarskiptum og netumferð milli Íslands, Færeyja 
og Bretlands. Sam kvæmt upp lýs ingum stjórn valda á Íslandi voru hluthafar fyrir tækisins Síminn 
(47,33 %), Og Vodafone (1,33 %), íslenska ríkið (27,33 %), þrjú önnur íslensk fjar skipta fyrir tæki, 
sem áttu saman 3,99 %, Føroya Tele (17,33 %) og tvö önnur færeysk fjar skipta fyrir tæki sem áttu 
hvort um sig 1,33 % (16). Nýi Farice-strengurinn samanstendur af landtengingu á Íslandi (17) (frá 
Seyðisfirði til Reykjavíkur), sæstreng (frá Seyðisfirði til Dunnet Bay), landtengingu í Færeyjum 
(frá Funningsfirði til Þórshafn ar) og landtengingu í Bretlandi (frá Dunnet Bay til Edinborgar). 
Ekki var stofnað til almenns út boðs í því skyni að velja rekstrar aðila fyrir strenginn, heldur var 
Farice hf. fengið það hlutverk. Sam kvæmt við skipta áætlun var áætluð heildarfjár fest ing í Farice-
verkefninu 48,9 milljónir evra.

Í hluthafasamningi frá 12. septem ber 2002 var kveðið á um að verðstefna Farice skyldi byggjast 
á grund vall ar sjón ar mið um um kostnaðartengingu, gagnsæi og bann við mismunun.

Stjórn völd á Íslandi hafa jafn framt bent á að erlend jafn t sem innlend fyrir tæki geta notað 
Farice-strenginn með sömu skilmálum og á sama verði. Nýir hluthafar geta einnig öðlast aðild 
að hluthafasamningnum. Í honum er þó mælt fyrir um að eldri hluthöfum skuli jafn an bjóðast 
að viðhalda eignarhlut sínum í félaginu ef til hluta fjár aukningar kemur (7. gr. hluthafasamn ings-
ins).

Fjar skipta sæstrengurinn Farice var tekinn í notkun form lega í febrúar 2004.

2.2 Lýsing á stuðningi íslenska ríkisins

a) Lánsábyrgð

Til kynn ingin varðar ábyrgð sem ríkissjóður veitir Farice vegna láns að fjárhæð 9,4 milljóna 
evra (nefnist hér lánshluti A). Lánið er hluti af samstæðu langtímalána að fjárhæð að hámarki 
34,5 milljóna evra.

(12) Sjá einnig eftirfarandi athugasemd stjórnvalda á Íslandi: „Þótt fyrirtækið hefði þá kvöð að veita alþjónustu, og væri því skylt 
að veita örugga fjarskiptaþjónustu á langleiðum, töldu forráðamenn Símans að mikil fjárhagsleg áhætta fylgdi því að auka 
flutningsgetu til að mæta eftirspurn og koma upp varaleið til nota í neyðartilvikum, og lítils hagnaðar væri að vænta. Ríkið ákvað 
að taka þátt í verkefninu til þess að unnt væri að auka flutningsgetuna eins og nauðsynlegt var orðið, einkum með hliðsjón af því 
hversu skammur tími var til stefnu þar til flutningsgetan annaði ekki lengur eftirspurn.“

(13) Árið 2003 átti E-Farice ehf. 80 % allra hluta í Farice hf., en aðrir hlutir, 20 %, voru í höndum Føroya Tele (19,93 %) og annarra aðila 
í Færeyjum (samtals 0,6 %).

(14) IBM-skýrslan er skýrsla sem stjórnvöld á Íslandi lögðu fram og hefur að geyma yfirlit um sögu og núverandi stöðu Farice-
verkefnisins. Þar er að finna lýsingu á hugmyndinni að verkefninu, viðskiptaáætluninni og uppbyggingu netsins, auk þarfarinnar á 
nýjum streng.

(15) Í IBM-skýrslunni er lögð áhersla á þann viðskiptakost að E-Farice kaupi flutningsgetu í CANTAT-3 og opni þannig leið til að 
hringtengja sæstrengskerfin tvö á þann hátt að Farice hf. geti boðið viðskiptavinum sínum öruggari tengingu. Í skýrslunni eru 
ennfremur raktar viðræður E-Farice við Teleglobe um leigu á viðbótarflutningsgetu í CANTAT-3. Rætt hefur verið að Farice hf. 
eða E-Farice taki á leigu alla fáanlega flutningsgetu til Íslands og Færeyja.

(16) Upprunaleg hlutafjárframlög sem breyttust síðar. Allur eignarhlutur Íslendinga í Farice hf. er í höndum eignarhaldsfélagsins 
E-Farice.

(17) Hugtakið ‘landtenging’ (e. backhaul) vísar oft til sendinga frá útlægri stöð eða neti til miðlægrar stöðvar eða meginstöðvar. 
Hugtakið vísaði upprunalega til þess að flytja símtal eða gögn framhjá eðlilegum áfangastað og síðan þangað aftur til þess að geta 
nýtt tiltæka starfsmenn (á skiptiborði, í símstöð o.s.frv.) eða netbúnað sem ekki var að finna á áfangastaðnum. Hugtakið hefur síðan 
fengið almennari merkingu. Það vísar yfirleitt til háhraðatengingar.
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Sam kvæmt upp lýs ingum stjórn valda á Íslandi, einkum þeim sem fram koma í samningnum 
frá 27. febrúar 2004 (er nefnist hér lánssamn ing ur inn) milli Farice hf., Íslandsbanka hf, 
annarra fjár mála stofnana og annarra ábyrgðaraðila, skiptast lántökur að fjárhæð að hámarki 
34,5 milljóna evra þannig:

Lán Millj. evra Lánveitandi Vextir (1) Vaxtatímabil
Endurgreiðsla

Ábyrgðaraðili
Fjöldi afborgana Afborganir hefjast

A 9,4
Norræni fjár fest-
ingabankinn

Euribor
+ 0,18 % p.a.

6 mánuðir 8 hálfsárslegar 
afborganir

Septem ber 2011 Íslenska ríkið

B
4,7

Norræni fjár fest-
ingabankinn

Euribor
+ 0,80 % p.a.

6 mánuðir 5 hálfsárslegar 
afborganir

Septem ber 2009 Landssími Íslands hf. 
(Síminn)

4,7 Íslandsbanki hf.

C 4,7
Føroya banki Euribor

+ 1,00 % p.a.
3 mánuðir 10 árs-

fjórðungslegar 
afborganir

Septem ber 2009 Telefonverkið P/F

D 11,0
Íslandsbanki hf. Euribor

+ 1,50 % p.a.
1 mánuður 48 mánaðarlegar 

afborganir
Septem ber 2005 Enginn

(1) Þótt Libor væri nefnt sem grundvöllur vaxtaákvörðunar fyrir hvern hluta lánsins í bréfinu sem fylgdi tilkynningunni er vísað til Euribor í málsgrein 7.1 í 
lánssamningnum. Af þeim sökum er það álit Eftirlitsstofnunar EFTA að Euribor-vextir séu viðmiðunin sem notuð hefur verið við ákvörðun vaxta sem gilda á hverju 
vaxtatímabili lánsins.

Ríkisábyrgðin á lánshluta A er einföld ábyrgð, en það merkir að Farice hf. mun bera fulla 
ábyrgð á greiðslum af láninu og kröfuhafinn verður því að tæma allar leiðir til innheimtu 
hjá fyrir tækinu áður en reynt getur á ríkisábyrgðina. Farice hf. var gert að greiða 0,5 % 
áhættugjald fyrir hvert ár lánstímans (sam kvæmt ákvörð un Lánasýslu ríkisins) sem var greitt 
fyrirfram þegar lánssamn ing ur inn var gerður og ríkisábyrgðin gefin út. Fyrirframgreiðslan 
nam 438 839 evrum, þ.e. 4,7 % lánsfjárhæðarinnar. Að auki var tekið afgreiðslugjald að 
fjárhæð 120 000 kr.

Eldri einföld ábyrgð var gefin út í júlí 2003 vegna brúarláns að fjárhæð 16 milljónir evra. 
Ábyrgðin tók til 6,4 milljóna evra, þ.e. 40 % þess láns. Brúarlánið var greitt upp samhliða 
langtímalántökunni að fjárhæð 34,5 milljóna evra og einföld ábyrgð á brúarláninu féll niður 
sama dag. Farice hf. greiddi 0,50 % áhættugjald auk afgreiðslugjalds að fjárhæð ISK 120 000 
vegna þeirrar ábyrgðar.

b) Aukin hluta fjár eign íslenska ríkisins

Snemma í janúar 2003 jók ríkið hlut sinn í Farice hf. úr hinum upphaflega 27,33 % hlut í 
46,5 %. Stjórn völd á Íslandi gáfu eftirtaldar skýringar í svari sínu frá júní 2004:

„Eftir því sem við skipta áætlunin mótaðist skýrðust fjár magnsþarfir fyrir tækisins og ákveðið 
var að auka hlutafé þess. Öllum fjar skipta fyrir tækjum á Íslandi og í Færeyjum var boðið að 
taka þátt í hluta fjár aukningunni. Þar eð Síminn gerði það ljóst að fyrir tækið ætlaði sér ekki 
að leggja fram meira en 33,33 % hluta fjár ins og Telefonverkið hugðist leggja fram nauð syn
leg t hlutafé fyrir hönd Færeyinga (19,93 %) varð íslenska ríkið að leggja fram 46,53 % nauð
syn leg s hluta fjár þar eð önnur fjar skipta fyrir tæki á Íslandi höfðu ekki fjárhagslegt bolmagn 
til að kaupa meira en 1,2 % hluta fjár ins.“

Sam kvæmt upp lýs ingum stjórn valda á Íslandi var heildarhlutafé í Farice hf. aukið úr 327 000 
evrum í meira en 14 milljónir evra. Hluta fjár framlög einstakra hluthafa koma fram í eftir far-
andi töflu (18):

(18) Sjá bréf stjórnvalda á Íslandi dagsett 8. júní 2004, bls. 7.
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Hlutafé í Farice hf. (fjárhæðir í þúsundum)

Undirbúningstímabil Janúar 2003 Júní 2003

ISK EUR (2) Hlutur ISK EUR Hlutur ISK EUR Hlutur

Eignarhaldsfélagið Farice 
ehf.

 947 944 11 242 79,90 % 947 944 11 242 79,90 %

Íslenska ríkið 8200 90 27,33 % 552 067 6 547 46,53 % 491 737 5 831 41,45 %

Síminn 14 200 155 47,33 % 395 477 4 690 33,33 % 352 259 4 177 29,69 %

Og Vodafone 400 4 1,33 % 400 5 0,03 % 103 949 1 232 8,76 %

Lína.Net 400 4 1,33 % 400 5 0,03 % 400 5 0,03 %

Fjarski ehf. 400 4 1,33 % 400 5 0,03 % 400 5 0,03 %

RH-net 400 4 1,33 % 400 5 0,03 % 400 5 0,03 %

Telefonverkið 5 200 57 17,33 % 236 486 2 804 19,93 % 236 486 2 804 19,93 %

Kall 400 4 1,33 % 400 5 0,03 % 400 5 0,03 %

SPF spf. 400 4 1,33 % 400 5 0,03 % 400 5 0,03 %

Samtals 30 000 327 100,00 % 1 186 430 14 070 100,00 % 1 186 430 14 070 100,00 %

(2) Þar eð stjórnvöld á Íslandi notuðu ekki sama umreikningsgengi í allri töflunni hefur Eftirlitsstofnun EFTA gert breytingar á tölum í evrum frá því sem var í töflunni 
eins og hún kom frá stjórnvöldum á Íslandi. Tölur í evrum í þessari töflu voru reiknaðar í samræmi við umreikningsgengi sem birt er á vefsetri stofnunarinnar: http://
www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/dbaFile791.html. Að því er varðaði undirbúningstímann var notað umreikningsgengi fyrir árið 2002, þ.e. 91,58. Að því er 
varðaði tölur fyrir árið 2003 var notað umreikningsgengi fyrir það ár, þ.e. 84,32.

3. Upphaf form legrar rann sóknar

Eftir lits stofn un EFTA komst að þeirri bráða birgða niðurstöðu í ákvörð un 125/05/COL um að hefja 
form lega rann sókn að ríkisábyrgðin og hluta fjár aukning í Farice hf. af hálfu íslenska ríkisins fæli 
í sér ríkis að stoð í skiln ingi 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins.

Stofnunin taldi vafa leika á að unnt væri að lýsa stuðning íslenska ríkisins sam rým an legan fram-
kvæmd EES-samn ings ins. Í ákvörð un inni um að hefja form lega rann sókn lýsti Eftir lits stofn un 
EFTA efasemdum um að stuðningsráð stafanirnar gætu talist sam rým an legar reglum EES-
samn ings ins á þann hátt að þær væru hæfilegar að umfangi að teknu tilliti til settra mark miða 
og röskuðu ekki samkeppni í þeim mæli að stríddi gegn sam eigin legum hags munum. Þessar 
efasemdir sneru einkum að því hvort veittur yrði aðgangur að netinu án mismununar. Sökum þess 
að upphaflega hugmyndin var að flytja flutningsgetu CANTAT-3 einnig undir umsjón E-Farice 
þótti jafn framt athugunarefni að samkeppni á sviði tenginga til Íslands yrði úr sögunni, þar eð 
aðeins einn þjón ustuaðili yrði eftir á markaðnum.

4. Umsögn stjórn valda á Íslandi

Í umsögn sinni um ákvörð un 125/05/COL frá 28. júní 2005 ítreka stjórn völd á Íslandi þá skoðun 
að í Farice-verkefninu felist engin ríkis að stoð. Íslensk stjórn völd telja að lánsábyrgðin og hluta-
fjár aukning af hálfu ríkisins sam ræmist ákvæðum um ríkis að stoð. Jafn framt sé Farice-verkefnið 
grunnvirki í skiln ingi ríkis að stoð ar reglnanna. Þá telja stjórn völd á Íslandi, eins og fram kom í 
eldra bréfi dagsettu 21. janúar 2005, að hvers kyns ríkis að stoð gæti fallið undir ákvæði staf liða b) 
og c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins.

Stjórn völd á Íslandi rökstyðja nauðsyn ráð stafananna, sem um ræðir, með því að fjar skipta-
tengingar og breið bandsaðgangur séu nauð syn leg ur áfangi í endurnýjun samfélags og efnahagslífs 
í ríkjum Evrópu sam bandsins og grund vall ar atriði í Lissabonáætluninni og jafn framt forsenda 
þess að unnt sé að fram kvæma aðgerðaráætlunina um rafræna Evrópu.

Hnattstaða Íslands veldur því að einkar mikilvægt er fyrir landsmenn að hafa hagkvæmar og 
áreiðanlegar fjar skipta tengingar. Tengingarnar, sem nú eru fyrir hendi, eru hvorki fullnægjandi 

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/dbaFile791.html
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/dbaFile791.html
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né áreiðanlegar og ekki viðunandi fyrir efnahagslíf á Íslandi og í Færeyjum, sem er mjög háð 
fjarskiptum, vegna tækni legra annmarka á CANTAT-3.

Að teknu tilliti til þessara aðstæðna var þátttaka ríkisins afleiðing af þörfinni á að gera verkefnið 
fram kvæmanlegt. Án afskipta ríkisins hefði fram kvæmdin annaðhvort tafist eða fallið niður.

Stjórn völd á Íslandi eru þeirrar skoðunar að kostirnir, sem fylgja því að tryggja áreiðanlegt 
framboð á fjar skipta þjón ustu á Íslandi, vegi þyngra en óhagræði sem keppi naut ar hafa af til-
tekinni röskun á samkeppni.

Áður en stofnað var til Farice-verkefnisins voru haldnir undirbúningsfundir með fjar skipta fyrir-
tækjum á Íslandi og reyndust aðeins þrjú hinna „minni“ fyrir tækja reiðubúin að kaupa hluti í 
félaginu. Stjórn völd á Íslandi telja að mikil vinna hafi verið lögð í leit að stofnaðilum, án þess að 
nokkurt lágmark hafi verið sett á hluta fjár framlag. Af þeim sökum halda íslensk stjórn völd því 
fram að þátttakan hafi verið mikil að teknu tilliti til sérstakra aðstæðna verkefnisins.

Stjórn völd á Íslandi taka sérstaklega fram að í 7. gr. hluthafasamn ings ins sé kveðið á um 
forkaupsrétt stofnfyrir tækja Farice hf. Sá réttur svarar til 34. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög, 
en sam kvæmt henni eiga hluthafar rétt til að skrá sig fyrir nýjum hlutum í réttu hlutfalli við 
hlutaeign sína. Rétturinn er framseljanlegur og jafn framt getur hver hluthafi jafn an ákveðið að 
nýta ekki forkaupsréttinn. Ennfremur er kveðið á um það í 2. mgr. 7. gr. hluthafasamn ings ins að 
hluthafar muni leitast við að tryggja að nýir hluthafar geti tekið þátt í hluta fjár aukningu, þrátt 
fyrir forkaupsréttinn.

Í hluthafasamningnum er kveðið á um að verðskrá skuli vera laus við mismunun, gagnsæ og 
mótast af markaðsforsendum. Jafn framt að verðstefna fyrir tækisins skuli byggjast á grund vall ar-
sjón ar mið um um kostnaðartengingu, gagnsæi og bann við mismunun. Stjórn völd á Íslandi bera 
Farice-verkefnið saman við aðstæður sem fjallað var um í ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar N 
307/2004, en hún varðaði breskt verkefni á sviði breið bandsuppbyggingar sem hafði það mark-
mið að veita fyrir tækjum og einstaklingum í afskekktum og strjálbýlum héruðum í Skotlandi 
aðgang að breið bandsþjón ustu. Sam kvæmt upp lýs ingum þeirra er verð fyrir flutningsgetu í 
Farice-kerfinu að öllum líkindum hið hæsta sem tekið er fyrir hliðstæða þjón ustu yfir Norður-
Atlantshaf. Þetta er ein ástæðan fyrir því að árið 2005 seldist flutningsgeta sem samsvaraði minna 
en 5 % af núverandi flutningsgetu Farice.

Að því er varðar óhindraðan aðgang leggja stjórn völd á Íslandi áherslu á að aðgangur að 
grunnvirkjunum sé óhindraður, gagnsær og laus við mismunun.

Loks telja stjórn völd á Íslandi að verði það niðurstaðan að um ríkis að stoð hafi verið að ræða sé 
heildarfjárhæð aðstoð ar innar lág. Einkum megi segja um lánsábyrgðina að tak mörkuð fjárhæð, 
eins og þar sé um að ræða, geti ekki talist andstæð sam eigin legum hags munum með hlið sjón 
af tölulið c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins. Að því er varðaði hluta fjár aukningu íslenska 
ríkisins settu stjórn völd á Íslandi fram eftir far andi röksemdir: „Farice hf. var stofnað upphaflega 
í septem ber 2002 ein göngu í því skyni að hafa með höndum undirbúning að lagningu og rekstri 
sæstrengskerfisins. Á þeim tíma lá ekkert fyrir um fjárþörf verkefnisins í heild eða endanlega 
hluta fjár eign. […] Ekkert fyrir tæki hafði bolmagn til að taka að sér sjálfa lagningu strengsins 
og rekstur hans. […] Fyrsta hluta fjár aukningin í janúar 2003 var því ekki venjuleg „hluta fjár
aukning“ félags heldur í raun sambærileg við að stofnað hefði verið nýtt félag með nýtt hlutverk.“ 
Sú staðreynd að einkaaðilar hafa átt meirihluta í félaginu á hverju stigi og lagt því til verulega 
fjár muni á sama tíma og íslenska ríkið sýni að hugs an leg ríkis að stoð hljóti að hafa verið mjög 
tak mörkuð.

Að því er varðar athuga semdir um sam keppn is mál (sjá undirkafla II.3.2 í ákvörð un 125/05/COL) 
taka stjórn völd á Íslandi fram að sem stendur hafi hvorki Farice hf. né E-Farice ehf. áform um 
að kaupa eða leigja meiri flutningsgetu í CANTAT-3 og að engir samningar hafi verið gerðir í 
framhaldi af viðræðum við Teleglobe á sínum tíma. Einnig hafi komið í ljós að vegna þess hversu 
hátt verð er tekið fyrir flutning um Farice hafi notendur í vaxandi mæli nýtt sér flutningsgetu í 
CANTAT-3, sem er í samkeppni við Farice hf.
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II. MAT

1. Hefur verið veitt ríkis að stoð í skiln ingi 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins?

1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins hljóðar svo:

„Ef ekki er kveðið á um annað í samningi þessum er hvers kyns aðstoð, sem aðild ar ríki EB eða 
EFTAríki 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, ósam rým an leg fram
kvæmd samnings þessa að því leyti sem hún hefur áhrif á viðskipti milli samn ings að ila.“

1.1. Lánsábyrgð íslenska ríkisins

Ríkisábyrgð gerir þeim, sem hennar nýtur, í flestum tilvikum kleift að taka lán á betri kjörum en 
venjulega eru í boði á fjár mála mörkuðum. Ábyrgðir ríkisins geta því fallið undir ákvæði 1. mgr. 
61. gr. EES-samn ings ins.

Sam kvæmt ákvæðum 2. mgr. undirkafla 17.4 í þeim kafla ríkis að stoð ar leið bein ing a Eftir lits stofn-
un ar EFTA sem varðar ríkisábyrgðir (og nefnist „leið bein ing arnar“ í því sem hér fer á eftir) er hins 
vegar mælt fyrir um hvaða skil yrðum þurfi að fullnægja til þess að stök ríkisábyrgð teljist ekki 
fela í sér ríkis að stoð í skiln ingi 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins. Ríkisábyrgðin verður sam kvæmt 
þessu að fullnægja öllum eftirtöldum skil yrðum:

a) Lántakandi á ekki í fjárhagserfiðleikum.

b) Lántakandi gæti alla jafn a fengið lán með markaðskjörum á fjár mála mörkuðum án íhlutunar 
ríkisins.

c) Ábyrgðin tengist til teknum viðskiptum, miðast við ákveðið hámark, tryggir ekki meira en 
80 % af útistandandi láni og gildir ekki um ótakmarkaðan tíma.

d) Greitt er markaðsverð fyrir ábyrgðina (sem endurspeglar m.a. fjárhæð og gildis tíma 
ábyrgðarinnar, trygg inga rnar sem lántakandi leggur fram, fjárhagsstöðu lántakanda, hvaða 
atvinnu grein um ræðir og framtíðarhorfur í henni, vanskilavexti og önnur fjárhagsleg skil-
yrði).

Eftir lits stofn un EFTA mun því meta í fyrsta lagi hvort ríkisábyrgðin, sem Farice hf. var veitt vegna 
lánshluta A, fullnægi skil yrðunum fjórum í leið bein ing unum, en þá væri útilokað að um ríkis að-
stoð teldist vera að ræða. Mat á einstökum skil yrðum 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins fer ekki 
fram nema neikvætt svar fáist við þessu.

1.1.1 Skil yrði sem útiloka að um ríkis að stoð sé að ræða – Ákvæði 2. mgr. undirkafla 17.4 í Leið bein ing
um um ríkis að stoð

Sam kvæmt upp lýs ingum stjórn valda á Íslandi var þess ekki kostur að koma verkefninu af stað 
á hreinum við skipta grund velli og var þátttaka ríkisins því nauð syn leg . Þótt Farice hf. ætti ekki 
í fjárhagserfiðleikum í tækni legum skiln ingi (fyrsta skil yrði) bauðst fyrir tækinu aðeins lán að 
fjárhæð 11 milljónir evra á markaðskjörum (lánshluti D). Sú staðreynd að bankarnir kröfðust ekki 
aðeins ríkisábyrgðar vegna lánshluta A, heldur einnig ábyrgðar frá hinum tveimur fyrrverandi 
ríkiseinokunarfyrir tækjum (þ.e. Símanum, vegna lánshluta B, og Telefonverkinu P/F, vegna 
lánshluta C), en þau voru enn í eigu við kom andi ríkja, sýnir að Farice átti ekki kost á láni á 
markaðskjörum án íhlutunar ríkisins. Öðru skil yrðinu er því ekki fullnægt.

Að því er þriðja skil yrðið varðar komst Eftir lits stofn un EFTA að þeirri bráða birgða niðurstöðu 
í ákvörð un inni um að hefja form lega rann sókn að ríkisábyrgðin tæki til 100 % af lánshluta A. Í 
heild er um að ræða fjórar (eða fimm (19)) mis mun andi lánsfjárhæðir sem veitt eru á mis mun andi 
kjörum, af hálfu mis mun andi lánardrottna og með mis mun andi ábyrgðum. Stjórn völd á Íslandi 
halda því fram að aðeins sé um eitt lán að ræða, að fjárhæð 34,5 milljónir evra, og að á þann hátt 
nái ríkisábyrgð vegna lánshluta A ekki til meira en 80 % af láninu í heild. Engu að síður má ráða 
af lánssamningnum að þótt lánin fjögur séu veitt gegn sömu tryggingum koma þau frá mis mun-
andi bönkum og hver þeirra um sig tekur aðeins ábyrgð á þeirri fjárhæð sem hann lánar. Enginn 

(19) Sökum þess að tveir mismunandi lánveitendur standa að baki lánshluta B.
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bankanna myndi láta af hendi sinn hluta í tryggingunum (20) – færi svo að Farice hf. yrði gjaldþrota 
– til þess að tryggja eitthvert hinna lánanna. Lánin bera ekki aðeins mis mun andi vexti heldur er 
einnig munur á þeim að því er varðar endurgreiðslutíma, fjölda afborgana og ábyrgðaraðila.

Jafn framt er á það að líta að 80 % reglunni er ætlað að tryggja að kröfuhafi hafi áfram hvatningu til 
að vega og meta áhættuna sem hann er reiðubúinn að taka. Með hlið sjón af þessum atriðum virðist 
ekki rétt að taka tillit til þess – í tengslum við við skipta ákvörð un Norræna fjár fest ingabankans og 
þegar ákvörðuð er fjárhæð lánsins sem 80 % reglan tekur til – að önnur lán komu frá Íslandsbanka 
og Føroya Banka. Norræni fjár fest ingabankinn hefur ekki tekið neina ábyrgð á þeim lánum.

Af þessum sökum er það álit Eftir lits stofn un ar EFTA að hver hluti heildarlánsfjárhæðarinnar skuli 
teljast sjálfstætt lán. Hér virðist það ekki skipta öllu máli þótt lánin hafi verið tekin saman í einu 
sam eigin legu skjali. Af þeirri ástæðu telur stofnunin að ábyrgð ríkisins taki til 100 % af lánshluta 
A, eða að hámarki 9,4 milljóna evra. Þriðja skil yrðinu er því ekki fullnægt.

Þegar kemur að fjórða skil yrðinu bendir Eftir lits stofn un EFTA á að Ríkisábyrgðasjóður innheimti 
áhættugjald vegna lánshluta A sem nam 0,5 % fyrir hvert ár lánstímans. Gjaldið var greitt fyrirfram 
og nam 438 839 evra. Að auki var tekið afgreiðslugjald að fjárhæð 120 000 kr.

Þá og því aðeins að Ríkisábyrgðasjóður hafi við ákvörð un áhættugjaldsins haft hlið sjón af raun-
veru legum eigin leikum lánsins sem ábyrgðin átti að taka til, einkum ákvæðum um endurgreiðslu 
(21), og tekið jafn framt mið af hinni svonefndu markaðsfjárfestareglu, væri fullnægt fjórða skil-
yrðinu sem mælt er fyrir um í 2. mgr. undirkafla 17.4 í leið bein ing unum. Þó að eftir hafi verið 
leitað hafa stjórn völd á Íslandi aftur á móti ekki rökstutt að áhættugjaldið endurspegli gjald sem 
tekið yrði á markaði, heldur látið nægja að ítreka við kom andi ákvæði laga um ríkisábyrgðir. 
Eftir lits stofn un EFTA bendir á að þótt tekið sé tillit til þess að ábyrgðin, sem um ræðir, er einföld 
ábyrgð með minni áhættu er áhættugjaldið, sem Farice var gert að greiða, hið allra lægsta á því bili 
sem Lánasýslu ríkisins er heimilt að ákveða fyrir slík gjöld (frá 0,50 % til 4,00 % (22)), en stjórn-
völd á Íslandi hafa ekki rökstutt það þrátt fyrir athuga semd Eftir lits stofn un ar EFTA í ákvörð un inni 
um að hefja form lega rann sókn (23).

Ákvæði 2. mgr. undirkafla 17.3 í leið bein ing unum veita frekari vísbend ingu um hversu hátt gjaldið 
ætti að vera ef miðað væri við markaðskjör, en þar er aðstoð ar fjárhæð einstakrar lánsábyrgðar, þ.e. 
reiðufjárígildi hennar, skil greint sem mismunur á markaðsvöxtum og þeim vöxtum sem fást fyrir 
tilstilli ríkisábyrgðarinnar, að frádregnum öllum greiddum gjöldum. Til grund vall ar þessu liggur sá 
skiln ingur að njóti lántakandi hagkvæmra vaxtakjara, sem hefðu ekki boðist án íhlutunar ríkisins, 
er aðstoð ar þátturinn fjárhæðin sem munar á markaðskjörunum eftir að áhættugjaldið hefur verið 
dregið frá. Ef áhættugjaldið nægir ekki til að vega þetta hagræði upp að fullu merkir það að 
ríkisábyrgðin er enn ábyrgðarþeganum í hag og veldur þannig markaðsröskun. Þegar þannig 
stendur á hrekkur áhættugjaldið ekki til að vega upp hagræðið af ábyrgðinni og það hagræði 
verður því að teljast aðstoð (24).

Eftir lits stofn un EFTA mun á grundvelli tiltækra upp lýs inga (engar upp lýs ingar liggja fyrir um 
lánshæfismat á Farice hf.) reyna að áætla verðmæti ábyrgðarinnar og tilsvarandi aðstoð ar hlutfall 
með samanburði á lánshluta A og lánshluta D.

Í ákvörð un inni um að hefja form lega rann sókn lýsti Eftir lits stofn un EFTA efasemdum um að rétt 
væri að bera saman vexti af lánshluta A annars vegar og lánshlutum B og D hins vegar. Að áliti 

(20) Samkvæmt tryggingaskjali lánssamningsins er skráð trygging í lóðum og eignum á fyrsta veðrétti að fjárhæð 34,5 milljónir evra.
(21) Í lánssamningnum er kveðið á um að greiða megi upp aðra hluta lánsins en A-hlutann að fullu eða að hluta, án 

uppgreiðsluþóknunar.
(22) Sjá bréf stjórnvalda á Íslandi dagsett 21. janúar 2005, bls. 9.
(23) Sjá bls. 11 í ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 125/05/COL.
(24) Stjórnvöld á Íslandi fjalla ekki um þennan þátt heldur líta til þess hvort markaðsverðið sem slíkt sé hæfilegt. Þetta leiðir til þess að 

sú staðreynd að ríkisaðstoðin leiðir til betri lánskjara en fáanleg eru á almennum markaði er hvorki tekin til greina í tengslum við 
annað skilyrðið (sjá hér á undan) né í tengslum við fjórða skilyrðið.
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stofnunarinnar mætti bera vexti af lánshluta A saman við vexti af lánshluta D (25), sem er hið 
eina sem nýtur ekki ábyrgðar ríkisins eða fyrir tækis í ríkiseigu. Vaxtamunur á þessum tveimur 
lánum er 1,32 prósentustig. Eftir að 0,50 % vaxtaálag hefur verið dregið frá nemur munurinn 0,82 
prósentustigum (26). Sam kvæmt þessu teldist aðstoð ar fjárhæðin nema um 720 000 evra (27). Hins 
vegar verður að hafa hlið sjón af því að lánstími lánshluta D er styttri en lánstími lánshluta A. 
Afborgunum af lánshluta A lýkur ekki fyrr en árið 2015, þ.e. 11 árum eftir að lánssamn ing ur inn 
var gerður, en lánshluti D verður greiddur að fullu árið 2009 (sjá töflu í staf lið a) í undirkafla 2.2 
í I. hluta þessarar ákvörð un ar). Hefði lánstími lánshluta D verið jafn langur og lánstími lánshluta 
A (þ.e. til ársins 2015) er ástæða til að ætla að Íslandsbanki hf. hefði krafist hærri vaxta en sem 
nemur Euribor að viðbættu 1,50 %. Þegar litið er á ávöxtunarferil Eurobond-skuldabréfa á árinu 
2004 (28) kemur í ljós að munurinn á ávöxtunarkröfu skuldabréfa til fimm ára annars vegar og 11 
ára hins vegar er um 0,8 prósentustig. Þennan mun verður að taka til greina til þess að vanmeta 
ekki hagræðið af ábyrgðinni og tilsvarandi aðstoð ar hlutfall, og reiknast vextir að því er varðar 
lánshluta D þá sem Euribor að viðbættum 2,3 % (upprunalega vaxtaálagið 1,5 % að viðbættum 
0,8 %), og aðstoð ar hlutfallið hækkar þannig í 1,62 % (29) eða sem samsvarar um 1,4 milljónum 
evra (30). Líta ber á þessa tölu sem dæmi fremur en nákvæman útreikning á aðstoð ar fjárhæðinni. 
Ekki er unnt að telja víst að lánveitandi, sem starfar á við skipta forsendum, hefði krafist 2,12 
prósentustigum hærri vaxta af láni án ábyrgðar (31) en sem nemur vöxtunum af lánshluta A, jafn vel 
þótt lánstíminn hefði verið sá sami. Uppsettir vextir hefðu ráðist af áhættumati lánveitandans, og 
ekki er víst að það hefði leitt til sama vaxtaálags og fram kemur hér á undan.

Þannig skortir á að fullnægt sé þremur af þeim fjórum skil yrðum sem öllum þarf að vera fullnægt 
sam kvæmt leið bein ing unum til að niðurstaðan geti orðið sú að til tekin ríkisábyrgð feli ekki í sér 
ríkis að stoð sam kvæmt ákvæðum 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins. Þótt lántakandinn, Farice hf., 
ætti ekki í fjárhagserfiðleikum í tækni legum skiln ingi átti hann ekki kost á láni á markaðskjörum 
á fjár magnsmörkuðum án íhlutunar ríkisins, heldur þurfti hann á ríkisábyrgð að halda vegna 
lánshluta A í heild. Þá greiddi Farice hf. ekki markaðsverð fyrir ábyrgðina að teknu tilliti til 
fjárhæðar og gildis tíma ábyrgðarinnar og trygg inga nna sem lántakandi lagði fram, auk annarra 
þátta, einkum við kom andi atvinnu greinar og framtíðarhorfa.

Af þessum ástæðum getur það ekki orðið niðurstaða Eftir lits stofn un ar EFTA að ekki hafi verið um 
ríkis að stoð að ræða í tengslum við ríkisábyrgð í þágu Farice hf. vegna lánshluta A.

1.1.2 Skil yrði sam kvæmt 1. mgr. 61. gr. EESsamn ings ins

Til þess að ráð stöfun teljist ríkis að stoð í skiln ingi 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins verður hún að 
fullnægja öllum eftirtöldum skil yrðum: Aðstoðin verður að ívilna ákveðnum fyrir tækjum umfram 
önnur, hún verður að vera veitt af ríkisfjár munum, hún verður að raska eða vera til þess fallin að 
raska samkeppni og hún verður að hafa áhrif á viðskipti milli aðild ar ríkja EES-samn ings ins.

Ráð stöfunin ívilnar til teknu fyrir tæki umfram önnur

Ef ráð stöfun færir til teknum fyrir tækjum hagræði og er ekki almenn ráð stöfun telst hún fela í sér 
aðstoð. 

Stjórn völd á Íslandi hafa fært rök fyrir því að stuðningur við Farice-verkefnið feli ekki í sér ríkis-
að stoð, sökum þess að sæstrengurinn flokkist sem grunnvirki og stuðningur við lagningu hans  
teljist því „almenn“ en ekki sértæk ráð stöfun. Eins og fram kemur í orðsend ingu fram kvæmda-
stjórn ar Evrópu banda laganna COM(2001) 35 (lokaútg.), „Öflugri gæðaþjón usta í höfnum: lykill 
að sam göngum í Evrópu“ (32), er það skil yrði, að ráð stöfunin verði að vera sértæk, mikilvægur 
mælikvarði á það hvort til tekin fjár mögn un ar ráð stöfun feli í sér ríkis að stoð.

(25) Samkvæmt mgr. 7.4 í lánssamningnum er aðeins heimilt að breyta vaxtaálagi í lánshluta A eftir að samningurinn hefur verið 
undirritaður. Breytingu af því tagi má gera 18. mars 2011 og gildir hún þá til loka lánstímans. Þar eð breytingin er háð samningum 
í framtíðinni getur Eftirlitsstofnun EFTA ekki metið hvort slík vaxtabreyting myndi fela í sér ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. 
EES-samningsins né hvort unnt væri að heimila hugsanlega aðstoð af því tagi. Stjórnvöld á Íslandi geta þó áttað sig á því hvort 
einhver aðstoð fylgir breytingum sem gerðar verða í framtíðinni með því að nota reikniaðferðina sem sýnd er í undanfarandi 
málsgrein og þurfa að tilkynna Eftirlitsstofnun EFTA aðstoðarráðstöfunina ef svo reynist vera.

(26) Euribor + 1,50 % p.a. – (Euribor + 0,18 % p.a.)–0,50 % = 0,82 %.
(27) Samkvæmt eftirfarandi útreikningi: EUR 438 839/0,5 × 0,82=EUR 719 695.
(28) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/EYC/EN/eyc-EN.htm#historical
(29) Euribor + 2,30 % p.a. – (Euribor + 0,18 % p.a.) – 0,50 % = 1,62 %
(30) EUR 438 839/0.5 × 1,62 = EUR 1 421 838.
(31) 2.30 – 0,18 (vextir af lánshluta A)
(32) Orðsending frá 13.2.2001, COM (2001) 35 lokaútg.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/EYC/EN/eyc-EN.htm#historical
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Sam kvæmt stjórn sýslu fram kvæmd fram kvæmda stjórn arinnar ber ekki að telja ríkisfjár mögn-
un í tengslum við grunnvirkjafram kvæmdir eða rekstur grunnvirkja ríkis að stoð ef rekstur 
grunnvirkjanna er beinlínis í höndum ríkisins (en svo háttar ekki til um verkefnið sem hér er 
til umfjöllunar) eða ef fram fer opið útboð í því skyni að velja rekstrar aðila og allir hugs an leg ir 
notendur hafa aðgang að grunnvirkjunum án mismununar (33).

Eins og nefnt var í ákvörð un inni um að hefja form lega rann sókn kann að hafa verið leitað til 
margra fyrir tækja til þátttöku í verkefninu, en hvorki lagning sæstrengsins né rekstur félagsins 
var boðinn út. Öllu heldur var þátttaka ríkisins svar við einkaframtaki þeirra tveggja fjar skipta-
fyrir tækja sem voru starfandi (34). Við þetta bætist að því er varðar aðgang án mismununar að þótt 
ekki séu lagðar hömlur á þátttöku í félaginu í hluthafasamningnum halda stofnhluthafar til teknum 
forkaupsréttindum sem ætla má að styrki stöðu þeirra gagnvart nýjum hluthöfum.

Hvað sem þessu líður, og í sam ræmi við stjórn sýslu fram kvæmd fram kvæmda stjórn arinnar, telst 
ráð stöfun ekki almenn ef stofnunin, sem hefur rekstur grunnvirkisins með höndum, starfar að 
atvinnurekstri, þar eð slíkt getur falið í sér hagræði fyrir þann sem þiggur aðstoðina (35) umfram 
keppi naut a hans. Í þessu tilliti nægir að benda á að stuðningur ríkisins kemur til góða Farice hf. 
sem hefur rekstur sæstrengsins með höndum og selur við skipta vin um notkunarrétt. Sam kvæmt 
dóma fram kvæmd undirréttar EB er rekstur grunnvirkis atvinnustarf semi í skiln ingi 1. mgr.  
61. gr. EES-samn ings ins (36). Farice hf. getur notið hagnaðar af grunnvirkjafram kvæmd sem 
er tryggð með ríkisábyrgð og þátttöku ríkisins, sem byggðist á því að einkafyrir tæki voru ekki 
reiðubúin að annast fulla fjár mögn un verkefnisins, en önnur fyrir tæki gætu þurft að kosta slíkt 
verkefni að fullu sjálf.

Við þetta bætist að þátttaka í fyrir tækinu miðast einkum við fjar skipta fyrir tæki. Tengingar um 
Farice-sæstrenginn eru sem stendur aðeins seldar í stórum einingum til fyrir tækja sem endurselja 
þjón ustuna til notenda á fráliggjandi markaði. Frumkvæðið, sem leiddi til þátttöku ríkisins, kom 
frá þessum fyrir tækjum. Þjón ustan, sem er í boði, er því hugsuð fyrir fyrir tæki en ekki almenning. 
Það er því álit Eftir lits stofn un ar EFTA að líta beri á verkefnið sem sérhæfða þjón ustu við fyrir tæki, 
sem fellur undir eftirlit með ríkis að stoð, en ekki almennt grunnvirki (37).

Til þess að geta skorið úr um hvort ráð stöfun á vegum ríkisins felur í sér aðstoð er nauð syn leg t að 
komast að því hvort fyrir tækið, sem nýtur fyrirgreiðslunnar, hefur af henni fjárhagslegan ávinning 
sem það hefði ekki notið við venjuleg markaðsskil yrði.

Eins og fram kemur í 1. mgr. undirkafla 17.2.1 í leið bein ing unum gerir ríkisábyrgð lántakanda 
kleift að taka lán á betri kjörum en venjulega eru í boði á fjár mála mörkuðum. Ávinningurinn af 
ríkisábyrgðinni merkir að jafn aði að engin lánastofnun væri reiðubúin að veita lántakanda lán af 
nokkru tagi án ríkisábyrgðar.

Þegar hefur komið fram (sjá undirkafla II.1.1.1 í þessari ákvörð un ) að sú staðreynd að bankarnir 
kröfðust ekki aðeins ríkisábyrgðar vegna lánshluta A, heldur einnig ábyrgðar frá hinum tveimur 
fyrrverandi ríkiseinokunarfyrir tækjum (þ.e. Símanum, vegna lánshluta B, og Telefonverkinu P/F, 
vegna lánshluta C), en þau voru enn í eigu við kom andi ríkja, sýnir að Farice átti ekki kost á láni 
á markaðskjörum án íhlutunar ríkisins.

Ennfremur ber að jafn aði að innheimta hæfilegt áhættugjald vegna áhættunnar sem ríkið ber. Eins 
og þegar hefur verið bent á (sjá undirkafla II.1.1.1 í þessari ákvörð un ) er áhættugjaldið, sem Farice 
hf. er gert að greiða, hið lægsta sem heimilt er að ákveða lögum sam kvæmt og þannig er óvíst að 
það sé nægi lega hátt endurgjald fyrir áhættuna. Svör stjórn valda á Íslandi við athuga semdum um  
 

(33) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar N 527/02 – Grikkland, fjárhagsstuðningur við einkafyrirtæki vegna hönnunar, lagningar, 
prófunar og gangsetningar leiðslna fyrir flugvélaeldsneyti að nýjum alþjóðaflugvelli í Atenu.

(34) Sjá ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C 67-69/2003 um aðstoð vegna lagningar própýlenleiðslu milli Rotterdam, Antwerpen og 
Ruhr-héraðsins, 48. mgr. Þau rök stjórnvalda á Íslandi að í tilskipun 2002/20/EB sé aðeins krafist almennrar heimildar (en ekki 
útboðs) eru gild, en skipta ekki máli að því er varðar ríkisaðstoð. Samkvæmt ríkisaðstoðarreglunum er útboð eitt af þeim atriðum 
sem nota ber til að meta hvort ráðstöfun geti flokkast sem grunnvirki.

(35) Sjá ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar N 527/02 Grikkland, fjárhagsstuðningur við einkafyrirtæki vegna hönnunar, 
lagningar, prófunar og gangsetningar leiðslna fyrir flugvélaeldsneyti að nýjum alþjóðaflugvelli í Atenu. Einnig ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar N 860/01 – Austurríki um skíðasvæðið Mutterer Alm, en þar var niðurstaðan sú að rekstur skíðalyftna væri 
atvinnustarfsemi sem rekandinn hefði hagnað af og teldist því ekki grunnvirkjaráðstöfun. Sjá ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar  
C 67-69/2003, 48. mgr.

(36) Sjá mál T-128/98 Aéroports de Paris gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna [2000] ECR II-3929.
(37) Sjá ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar N 213/2003 – Atlas-verkefnið, breiðbandsgrunnvirki fyrir fyrirtækjagarða.



5.2.2009 Nr. 6/19EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

þetta atriði í ákvörð un inni um að hefja form lega rann sókn hafa ekki að geyma neinar upp lýs ingar 
sem Eftir lits stofn un EFTA getur notað til að meta hvort áhættugjaldið sé nægi lega hátt. Í þessu 
tilliti ber einkum að líta til þess að áhættugjaldið nægði ekki til að vega að fullu upp hagræði 
Farice hf. af því að njóta lægri vaxta af lánshluta A hjá bönkunum. Eins og fram kemur í 2. mgr. 
undirkafla 17.2.1 í leið bein ing unum fylgir því hagræði fyrir fyrir tækið ef ríkið lætur hjá líða að 
innheimta nægi lega hátt áhættugjald.

Því er það álit Eftir lits stofn un ar EFTA að Farice hf. hafi haft af þessum ráð stöfunum fjárhagslegan 
ávinning sem fyrir tækið hefði ekki notið við venjuleg markaðsskil yrði.

Ríkisfjár munir

Til þess fjárhagslegur ávinningur af þessu tagi geti talist ríkis að stoð í skiln ingi 1. mgr. 61. gr. EES-
samn ings ins verður að vera um að ræða stuðning frá ríkinu eða af ríkisfjár munum. Íslenska ríkið 
veitti Farice hf. ábyrgð á láni að fjárhæð 9,4 milljóna evra, en það merkir að ríkisábyrgðin felur í 
sér að ríkisfjár munir eru nýttir.

Jafn framt er gengið á ríkisfjár muni þegar ríkið lætur hjá líða að innheimta nægi lega hátt 
áhættugjald, eins og tekið er fram í 2. mgr. undirkafla 17.2.1 í leið bein ing unum. Eins og þegar 
hefur komið fram er áhættugjaldið, sem Farice hf. er gert að greiða, hið lægsta sem heimilt er að 
ákveða lögum sam kvæmt og þannig er óvíst að það sé nægi lega hátt endurgjald fyrir áhættuna, 
einkum að teknu tilliti til lægri vaxtaprósentu. Með því að íslenska ríkið hefði getað innheimt 
hærra áhættugjald, og hefur því farið á mis við tekjur, hefur verið gengið á ríkisfjár muni.

Ennfremur liggur fyrir að ríkið stóð ekki að málum eins og einkafjárfestir hefði gert, en þá hefðu 
ákvæði 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins ekki átt við. Af því, sem þegar hefur verið sagt um ofan-
greind tvö skil yrði, má ráða að ekki voru forsendur til að ráðast í verkefnið á hreinum við skipta-
forsendum. Nauð syn leg t reyndist að fá ríkið til þátttöku í verkefninu, m.a. með því að ábyrgjast 
lánshluta A, en við þessar aðstæður hefðu einkafjárfestar krafist hærra áhættugjalds – hefðu þeir á 
annað borð veitt ábyrgðina. Af þessu má sjá að þegar íslenska ríkið tók á sig ábyrgðina stóð það 
ekki að málum í sam ræmi við markaðsfjárfestaregluna.

Sam keppn is röskun og áhrif á viðskipti milli aðild ar ríkja EESsamn ings ins

Ráð stöfunin fellur ekki undir 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins nema hún raski samkeppni og hafi 
áhrif á viðskipti milli aðild ar ríkja efna hags svæðisins. Ef ríkið hefur fært fyrir tækjum fjárhagslegan 
ávinning sem gerir þeim kleift að lækka venjulegan kostnað sinn verður sam keppn is staða þeirra 
betri en þeirra fyrir tækja sem njóta ekki slíks ávinnings.

Að því er varðar fjár mögn un verkefnisins styrkja afskipti ríkisins stöðu Farice hf. gagnvart 
keppi naut um sem njóta ekki slíkrar ábyrgðar og hefðu þurft að standa að fjár fest ingunni á 
markaðsforsendum ein göngu, til að mynda öðrum fyrir tækjum sem bjóða nettengingar um 
sæstreng (svo sem CANTAT-3). Í fyrir tækjahópnum, sem rekur sæstrenginn CANTAT-3, eru 
meðal annarra íslenska fjar skipta fyrir tækið Landssími Íslands hf., Teleglobe og Deutsche 
Telekom. Tengingar við CANTAT-3 er að finna í Kanada, á Íslandi, í Færeyjum, í Danmörku, í 
Bretlandi og í Þýskalandi.

Ábyrgðin er ennfremur veitt vegna verkefnis á vegum fyrir tækja frá fleiri en einu ríki og telst því 
starf semi sem felur í sér viðskipti milli samn ings að ila.

Ráð stöfunin raskar því samkeppni og hefur áhrif á viðskipti milli samn ings að ila.

Niðurstaða

Af þeim ástæðum, sem hér hafa verið raktar, er það niðurstaða Eftir lits stofn un ar EFTA að 
ríkisábyrgðin, sem Farice hf. hefur verið veitt á lánshluta A, feli í sér ríkis að stoð í skiln ingi  
1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins.
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1.2 Aukin hluta fjár eign ríkisins í Farice hf.

Frá stofnun fyrir tækisins í septem ber 2002 til þess að til kynn ing barst snemma árs 2004 jók ríkið 
hlut sinn í Farice hf. úr hinum upphaflega 27,33 % hlut í 46,5 %. Stjórn völd á Íslandi gáfu þær 
skýringar í svari sínu frá júní 2004 að Síminn hefði gert það ljóst að fyrir tækið ætlaði sér ekki að 
leggja fram meira en 33,33 % hluta fjár ins (38).

Að því er varðar hugs an leg a ríkis að stoð er nauð syn leg t að rannsaka hvort aukin hluta fjár eign 
ríkisins í Farice hf. sam ræmist markaðsfjárfestareglunni. Í 19. kafla Leið bein ing a um ríkis að stoð 
er fjallað um almenna afstöðu Eftir lits stofn un ar EFTA að því er varðar hlutabréfakaup hins opin-
bera.

Sam kvæmt tölulið b) í 6. mgr. 19. kafla Leið bein ing a um ríkis að stoð er ekki um ríkis að stoð að ræða 
þegar nýtt fjár magn er lagt fram undir kringumstæðum sem eru ásættanlegar fyrir einkafjárfesti 
sem vinnur við eðlilegar markaðsaðstæður. Þetta getur átt við ef verið er að auka hlutdeild hins 
opin bera í fyrir tæki, að því tilskildu að fjár magnið, sem látið er í fyrir tækið, sé í hlutfalli við þann 
fjölda hlutabréfa sem hinir opin beru aðilar eiga og í tengslum við eiginfjáraukningu hluthafa úr 
einkageiranum. Eignaraðild einkafjárfestisins verður að hafa verulega efnahagslega þýðingu.

Aftur á móti telst það ríkis að stoð þegar nýtt fjár magn er lagt fram við aðstæður sem væru ekki 
viðunandi fyrir einkafjárfesti sem vinnur við eðlilegar markaðsaðstæður. Sam kvæmt tölulið c) í 
6. mgr. 19. kafla Leið bein ing a um ríkis að stoð háttar þannig til, meðal annars, ef fjárframlag til 
fyrir tækja þar sem eigið fé skiptist milli einkaaðila og opin berra hluthafa verður til þess að opin-
beri hlutinn verður mun hærri en var í upphafi og samdráttur í þátttöku einkahluthafa er aðallega 
kominn til af því að hagnaðarvon fyrir tækisins er léleg.

Stjórn völd á Íslandi halda því fram að ekki beri að líta á aukna hluta fjár eign íslenska ríkisins sem 
nýtt fjár magn, heldur hluta af upprunalegu eignarhaldi fyrir tækisins. Að sögn stjórn valda á Íslandi 
nam hlutafé í Farice hf. 30 milljónum króna í septem ber 2002, og fyrir tækið gat á þeim tíma ekki 
tekið að sér lagningu og rekstur sæstrengskerfis. Í stað þess að stofnað væri nýtt fyrir tæki – eins 
og rætt hafði verið – átti fyrsta hluta fjár aukningin sér stað í janúar árið 2003, og hún var því ekki 
venjuleg „hluta fjár aukning“ félags, að áliti stjórn valda á Íslandi, heldur í raun sambærileg við að 
stofnað hefði verið nýtt félag með nýtt hlutverk. Eftir lits stofn un EFTA bendir á að sam kvæmt 
Leið bein ing um um ríkis að stoð er hluta fjár aukning aðeins ein tegund nýfjár mögn un ar , óháð 
því hvenær hún á sér stað. Þar eð leið bein ing arnar miðast við þá meginreglu að miða skuli við 
hegðun einkafjárfesta er nauð syn leg t að greina hluta fjár aukninguna á eigin forsendum. Jafn vel 
þótt íslenska ríkið hefði fallist á það þegar á undirbúningsstiginu að auka hlut sinn í fyrir tækinu 
hefði eftir sem áður verið nauð syn leg t að rannsaka hluta fjár eign ríkisins sam kvæmt ríkis að stoð ar-
reglunum. Að því er varðar það mat skiptir því aðeins máli hvort aukin hluta fjár eign endurspeglar 
forsendur einkafjárfestis.

Eftir lits stofn un EFTA hafn ar því ekki að einkafyrir tækin hafi í raun lagt fram aukið hlutafé um leið 
og ríkið. Hins vegar er það álit stofnunarinnar að einkafyrir tækin hafi ekki aukið hluta fjár eign sína 
í réttu hlutfalli við aukið hlutafé ríkisins.

Eins og ráða má af töflunni hér á undan (sjá tölulið b) í undirkafla I.2.2) var hlutafé Farice hf. 
aukið úr 327 000 evrum í 14 070 000 evra í janúar árið 2003. Hlutur íslenska ríkisins var aukinn 
úr 27,33 % (EUR 90 000) í 46,53 % (EUR 6 547 000), þ.e. um nærri 20 prósentustig. Þótt hluta-
fjár eign Símans hafi aukist úr 155 000 evrum í 4 690 000 evra, eins og stjórn völd á Íslandi taka 
réttilega fram, minnkaði hlutur Símans hlutfallslega úr 47,33 % í 33,33 % (um 14 prósentustig). 
Hlutur allra annarra eigenda, að Telefonverkinu frátöldu, minnkaði einnig (úr 1,33 % í 0,33 %), en 
það sýnir að fjar skipta fyrir tæki á markaði drógu hlutfallslega úr þátttöku sinni í verkefninu.

Ástæðan er að öllum líkindum lélegar hagnaðarhorfur fyrir tækisins. Eftir far andi kom fram í bréfi 
stjórn valda á Íslandi dagsettu í septem ber 2004:

(38) Sjá undirkafla I 2.2.b í þessari ákvörðun.
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„Forráðamenn Símans töldu að mikil fjárhagsleg áhætta fylgdi því að auka flutningsgetu til að 
mæta fyrirsjáanlegri eftirspurn og koma upp varaleið til nota í neyðartilvikum, og lítils hagnaðar 
væri að vænta (einkum þar eð um væri að ræða hlutafélag sem til stæði að einkavæða). Ríkið 
ákvað að taka þátt í verkefninu til þess að unnt væri að auka flutningsgetuna eins og nauð syn leg t 
var orðið, einkum með hlið sjón af því hversu skammur tími var til stefnu þar til flutningsgetan 
annaði ekki lengur eftirspurn.“

Stjórn völd á Íslandi tóku einnig fram að tregða fyrir tækja á markaði til þátttöku í verkefninu 
hefði komið fram á undirbúningsstiginu þegar Síminn og Telefonverkið leituðu til fyrir tækisins 
IBM Consulting um ráðgjöf að því er varðaði fjárhagslegan grundvöll verkefnisins og fjár mögn-
un ar kosti. Niðurstöðurnar bentu eindregið til þess að ógerningur væri að fjár magna verkefnið eftir 
hefðbundnum leiðum (39).

Af þessu virðist mega ráða að áhugaleysi einkafjárfesta í upphafi hafi valdið því að ríkið ákvað 
að leggja fram það hlutafé sem nauð syn leg t var talið snemma árs 2003 (40), en það varð til þess að 
hlutur ríkisins í Farice hf. stækkaði.

Auknum hlut íslenska ríkisins í Farice fylgdi jafn framt ríkisábyrgð á lánshluta A að fjárhæð 
9,4 milljóna evra, sem metin hefur verið framar í þessari ákvörð un . Sam kvæmt tölulið d) í 6. mgr. 
19. kafla Leið bein ing a um ríkis að stoð er hægt að gera ráð fyrir að um ríkis að stoð sé að ræða þegar 
afskipti hins opin bera eru fólgin í hluta fjár kaupum jafn framt annars konar afskiptum sem skylt er 
að tilkynna sam kvæmt 3. mgr. 1. gr. bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól.

Þar eð hluta fjár aukningin átti sér stað án þess að nokkur einkafjárfestir legði fram aukið hlutafé í 
sama hlutfalli var einstöku fyrir tæki, þ.e. Farice hf., þannig færður ávinningur og gengið með því 
á ríkisfjár muni.

Afskipti ríkisins styrkja stöðu Farice hf. í fjár mögn un verkefnisins gagnvart keppi naut um sem 
njóta ekki ríkisþátttöku af því tagi (t.d. fyrir tækjahópnum sem stendur að CANTAT-3) við þær 
aðstæður að einkafyrir tæki eru ekki reiðubúin að leggja fram meira fjár magn. Í fyrir tækjahópnum, 
sem rekur sæstrenginn CANTAT-3, eru meðal annarra íslenska fjar skipta fyrir tækið Landssími 
Íslands hf., Teleglobe og Deutsche Telekom. Tengingar við CANTAT-3 er að finna í Kanada, á 
Íslandi, í Færeyjum, í Danmörku, í Bretlandi og í Þýskalandi.

Þá varðar hluta fjár aukningin verkefni á vegum fyrir tækja frá fleiri en einu ríki og telst því starf-
semi sem felur í sér viðskipti milli samn ings að ila.

Ráð stöfunin raskar því samkeppni og hefur áhrif á viðskipti milli samn ings að ila.

1.3 Niðurstaða

Af þeim ástæðum, sem hér hafa verið raktar, er það niðurstaða Eftir lits stofn un ar EFTA að 
ríkisábyrgð á lánshluta A og hluta fjár aukning íslenska ríkisins feli í sér ríkis að stoð í skiln ingi  
1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins.

2. Máls með ferð 

Í 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól stendur: „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.“ Í 1. mgr. 2. gr. og 3. gr. II. hluta bókunar 3 við samn ing inn um 
eftir lits stofn un og dóm stól stendur: „[H]lut að eigandi EFTAríki [ber] að tilkynna Eftir lits stofn un 
EFTA tímanlega um öll áform um að veita nýja aðstoð [og áformin mega] ekki koma til fram
kvæmda fyrr en Eftir lits stofn un EFTA hefur tekið, eða telst hafa tekið, ákvörð un um að leyfa slíka 
aðstoð.“

(39) Sjá bréf stjórnvalda á Íslandi dagsett 25. júní 2004, bls. 3.
(40) Eftirlitsstofnun EFTA er kunnugt um að stjórnvöld á Íslandi vísa hér til ræðu stjórnarformanns Farice hf. hinn 24. janúar 2004. Í 

þeirri ræðu er þó aðeins tekið fram að um sé að ræða „nokkuð hagkvæma viðskiptahugmynd“ og að einkafyrirtækin hafi einnig 
lagt fram veð. Eftirlitsstofnun EFTA hefur aldrei neitað því að síðarnefnda atriðið sé rétt; aftur á móti hefur því ekki verið svarað 
hvort aukin eignaraðild ríkisins sé hæfilega mikil.
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Farice hf. var stofnað árið 2002 og lagning sæstrengs hófst þegar í júní 2003. Strengurinn var 
tekinn í notkun opin berlega í febrúar árið 2004 (41). Hluta fjár aukningin átti sér stað í janúar árið 
2003 og einföld ábyrgð íslenska ríkisins er dagsett 27. febrúar 2004, þ.e. áður en Eftir lits stofn un 
EFTA hafði haft ráðrúm til að segja álit sitt á til kynn ingunni um ráð stafanirnar frá 27. febrúar 
2004. Stjórn völd á Íslandi hrundu ráð stöfunum sínum því í fram kvæmd áður en Eftir lits stofn un 
EFTA hafði tekið endanlega ákvörð un um þær.

Stjórn völd á Íslandi virtu sam kvæmt ofan greindu ekki stöðvunarákvæðið í 3. gr. II. hluta bókunar 
3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól.

3. Sam ræmi við ákvæði EES-samn ings ins

Það er álit Eftir lits stofn un ar EFTA að aðstoð ar ráð stafanirnar geti ekki fallið undir neina af þeim 
undan þágum sem kveðið er á um í 2. mgr. 59. gr. (42) og 2. mgr. 61. gr. eða staf lið a) og d) í 3. gr. 
61. gr. EES-samn ings ins.

Eins og fram kemur í ákvörð un inni um að hefja form lega rann sókn er það álit Eftir lits stofn un ar 
EFTA að stuðningur ríkisins verði ekki réttlættur með vísan til staf liðar b) í 3. mgr. 61. gr. EES-
samn ings ins. Við til teknar aðstæður mætti að vísu líta svo á að það þjónaði almannahags munum 
að tryggja áreiðanlegar tengingar við umheiminn. Þótt verkefnið sé fjöl þjóð legt nægir það þó ekki 
til þess að fella megi verkefnið undir undan þáguna sem mælt er fyrir um í staf lið b) í 3. mgr. 61. gr. 
EES-samn ings ins. Aðstoðin, sem hér er til umfjöllunar, er í raun atvinnu greinabundin aðstoð sem 
kemur til góða einstöku fyrir tæki (Farice hf.) og er til komin í kjölfar einkaframtaks fyrir tækjahóps 
fremur en að hún hafi jákvæð áhrif á efnahag Evrópuríkja eða umtalsverð smitáhrif sem gæti í 
samfélaginu í heild. Verkefnið nýtist ekki Evrópska efna hags svæðinu sem heild (43) og stendur utan 
hvers kyns rammaákvæða um aðgerðir á vegum Evrópu banda lags ins á þessu sviði (44).

Nauð syn leg t er að meta hvort réttlæta megi aðstoðina á grundvelli ákvæðisins í staf lið c) í 3. mgr. 
61. gr. EES-samn ings ins. Sam kvæmt því má lýsa aðstoð sam rým an lega fram kvæmd EES-samn-
ings ins ef hún „greið[ir] fyrir þróun ákveðinna greina efnahagslífsins eða ákveðinna efna hags
svæða enda hafi hún ekki svo óhagstæð áhrif á við skipta skil yrði að stríði gegn sam eigin legum 
hags munum“.

Eftir lits stofn un EFTA telur að byggja eigi mat á því hvort aðstoðin sam ræmist ákvæðum EES-
samn ings ins beint á ákvæðum staf liðar c) í 3. mgr. 61. gr. Til þess að ríkis að stoð ar ráð stöfun geti 
talist sam rým an leg samningnum á grundvelli þess ákvæðis verður hún að vera nauð syn leg og 
hæfileg að umfangi að teknu tilliti til setts mark miðs.

3.1 Eru aðstoð ar ráð stafanirnar nauð syn leg ar?

Eftir lits stofn un EFTA bendir á að verkefninu er ætlað að tryggja nettengingu við Ísland með 
því að koma upp áreiðanlegri flutningsleið og nota eldri tengingu um CANTAT-3 sem varaleið. 
Hnattstaða Íslands veldur því að einkar mikilvægt er fyrir landsmenn að hafa hagkvæmar og 
áreiðanlegar fjar skipta tengingar. Eins og fram hefur komið í þessari ákvörð un , sjá undirkafla I.2, 
var ekki unnt að treysta varan lega á aðra kosti á borð við sæstrenginn sem fyrir var, CANTAT-3, 
eða gervitungl, ýmist vegna tækni legra annmarka eða þess annmarka að vera háður öðrum 
hluthöfum í fyrir tækjahópnum (CANTAT-3 (45)) eða vegna hækkandi kostnaðar (gervitungl). Nýi 
sæstrengurinn, sem á að verða helsta fjar skipta tengingin við Ísland, hefur meiri burðargetu, er 
áreiðanlegri og getur – ef CANTAT-3 er nýttur sem varaleið – tryggt örugga fjar skipta tengingu til 
Íslands. Aðgengi að breið bandstengingu (46) er þjón usta sem viður kennd hefur verið í stefnumörkun  
 

(41) Fréttatilkynning frá 3. febrúar 2004.
(42) Stjórnvöld á Íslandi hafa ekki lagt fram upplýsingar sem nægja Eftirlitsstofnun EFTA til að framkvæma mat á grundvelli þess 

ákvæðis.
(43) Sjá t.d. ríkisaðstoðarmál N 576/98 Bretland, sem varðar lestartengingu um Ermarsundsgöng, en þar var niðurstaðan sú að 

háhraðalestartengingin hefði gildi fyrir Evrópusambandið allt, en ekki aðeins eitt eða tiltölulega fá aðildarríki.
(44) Að því er þetta skilyrði varðar sjá t.d. ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um skattaívilnun sem var veitt þýskum flugfélögum sem 

afskriftaheimild, Stjtíð. EB L 146, 20.6.1996, bls. 42.
(45) Eins og fram kom í yfirlitsskýrslunni, sem stjórnvöld á Íslandi lögðu fram með tilkynningunni frá 27. febrúar 2004 átti einn aðili 

að fyrirtækjahópnum sérstaklega í rekstrarörðugleikum, þ.e. Teleglobe.
(46) Flutningsaðferð sem byggist á því að einn miðill getur flutt gögn um margar rásir samtímis. Hugtakið er einnig notað til 

skilgreiningar á tíðnibandbreidd yfir 3 MHz mjóbandstíðni. Með breiðbandi er unnt að flytja meira af gögnum á hærri hraða.
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fram kvæmda stjórn ar Evrópu banda laganna og ákvörð un um á sviði ríkis að stoð ar (47) sem réttmætt 
mark mið og þjón usta sem er þess eðlis að auka fram leiðni og hagvöxt í ýmsum atvinnu greinum 
og störfum.

Eins og sjá má af sögu Farice-verkefnisins (einkum hagkvæmnikönnuninni frá mars 2002) var þess 
ekki kostur að hrinda því í fram kvæmd á einkarekstrar forsendum ein göngu. Bæði ríkisábyrgðin og 
hluta fjár aukningin komu til sökum þess að nauð syn leg t reyndist að auka framlag ríkisins til þess 
að tryggja fjár mögn un verkefnisins. Án afskipta ríkisins hefði fram kvæmdin annaðhvort tafist eða 
fallið niður. Af þessum ástæðum er það álit Eftir lits stofn un ar EFTA að stuðningur ríkisins hafi 
verið nauð syn leg ur í skiln ingi staf liðar c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins.

3.2 Eru aðstoð ar ráð stafanirnar hæfilegar að umfangi?

Til þess að aðstoð ar ráð stafanirnar teljist sam rým an legar ákvæðum staf liðar c) í 3. mgr. 61. gr. 
EES-samn ings ins verða þær einnig að vera hæfilegar að umfangi að teknu tilliti til setts mark miðs 
og mega ekki raska samkeppni í þeim mæli að stríði gegn sam eigin legum hags munum. Nauð-
syn leg t er að vega kostina, sem fylgja því að tryggja Íslend ingum örugga fjar skipta þjón ustu við 
umheiminn, á móti óhagræðinu af sam keppn is röskun gagnvart keppi naut um sem eiga ekki kost á 
opin berri fjár mögn un til hliðstæðra verkefna.

Farice hf. var hvorki úthlutað lagningu né rekstri sæstrengsins í kjölfar almenns út boðs . Það er álit 
Eftir lits stofn un ar EFTA að sú umfangsmikla kynning á verkefninu, sem stjórn völd á Íslandi segja 
að farið hafi fram, geti ekki komið í stað form legs út boðs , og þá einkum vegna þess að þátttaka í 
verkefninu var bundin við íslensk og færeysk fyrir tæki (48). Í stjórn sýslu fram kvæmd fram kvæmda-
stjórn ar Evrópu banda laganna hefur opið útboð verið talið mikill kostur þó að það hafi ekki verið 
gert að skil yrði fyrir samþykki við breið bandsverkefnum (49). Í slíkum ákvörð un um hefur einkum 
verið lögð áhersla á að með því að bjóða rekstur fjar skipta strengs út til sjálfstæðs rekstrar aðila sé 
hlutleysi rekstrar aðilans tryggt betur en við þær aðstæður að þjón ustuveitandinn hefur umráð yfir 
grunnvirkinu, eins og í þessu tilviki.

Eftir lits stofn un in bendir á það jákvæða atriði að í hluthafasamningi er kveðið á um að verðskrá 
skuli vera laus við mismunun, gagnsæ og mótast af markaðsforsendum. Verð lagningarstefnan 
virðist gagnsæ, verðskráin er birt á vefsetri Farice hf. ásamt aðferðinni sem notuð er til að reikna 
verðið.

Ennfremur er nýjum hluthöfum heimilt í grund vall ar atriðum að gerast aðilar að hluthafasamningnum. 
Í ákvörð un inni um að hefja form lega rann sókn vakti Eftir lits stofn un EFTA máls á ýmsum 
efasemdum að því er varðaði stöðu nýrra hluthafa gagnvart stofnaðilunum. Efasemdirnar byggðust 
aðallega á 7. gr. hluthafasamn ings ins sem verndar stöðu stofnhluthafanna með því að gefa þeim 
kost á að viðhalda eignarhlut sínum. Í umsögn sinni um ákvörð un stofnunarinnar (50) lögðu stjórn-
völd á Íslandi hins vegar fram upp lýs ingar sem eyddu efasemdum Eftir lits stofn un ar EFTA og 
lögðu áherslu á muninn á aðgengi að eignarhaldi í fyrir tækinu og aðgengi að fjar skipta strengnum. 
Eins og nefnt er í undanfarandi málsgrein er í hluthafasamningnum kveðið á um gagnsæja verð-
lagningu á markaðsforsendum og án mismununar og hann tryggir því fullnægjandi aðgengi að 
fjar skipta strengnum. 

Aðstoðin, sem leiðir af ríkisábyrgðinni sam kvæmt bráða birgða útreikningi (1,62 % (51) eða um 
1,4 milljónir evra), er tiltölulega lítil í samanburði við heildarfjár fest ingarkostnaðinn, sem nemur 
48,9 milljónum evra, eða 2,9 %. Að því er varðar hluta fjár aukningu íslenska ríkisins ber að gæta 
þess að eignarhlutur ríkisins hafði minnkað í 41 % þegar í júní 2003, en eignarhlutur einkaaðila 
á borð við Og Vodafone hafði vaxið. Stjórn völd á Íslandi hafa bent á að þótt núverandi hluthafar 
séu hlynntir þátttöku nýrra hluthafa hafi ekkert fyrir tæki sýnt verkefninu áhuga (52). Nokkrum  
vandkvæðum er bundið að reikna út fjárhæð ríkis að stoð ar innar sem leiðir af auknum eignarhlut 
íslenska ríkisins. Þó má sjá að jafn vel þótt gengið væri svo langt að líta á alla hluta fjár aukninguna 

(47) Sjá aðgerðaáætlun fyrir rafræna Evrópu 2004, orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar, Upplýsingasamfélag fyrir alla, 28.5.2002, 
COM(2002) 263 lokaútg., sjá ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar N 213/2003 Atlas-verkefnið, breiðbandsgrunnvirki fyrir 
fyrirtækjagarða og N 307/2004 Breiðband í Skotlandi – afskekkt og strjálbýl svæði.

(48) Stjórnvöld á Íslandi taka eftirfarandi fram: „Leitað var eftir víðtækri þátttöku íslenskra og færeyskra hluthafa í Fariceverkefninu 
og öllum fjarskiptafyrirtækjum var boðið að gerast stofnhluthafar í fyrirtækinu.“

(49) Ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar N 307/2004, N 199/2004 og N 213/2003.
(50) Sjá bréf stjórnvalda á Íslandi dagsett 28. júní 2006, bls. 5.
(51) Sjá 31. neðanmálsgrein.
(52) Sjá bréf stjórnvalda á Íslandi dagsett 28. júní 2006, bls. 5.
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og allan lánshluta A sem ríkis að stoð (53) næmi heildarþátttaka íslenska ríkisins um 15,5 milljónum 
evra. Það samsvarar um 32 % af fjár fest ingarkostnaði við Farice-verkefnið (54).

Evrópu dóm stóllinn hefur slegið því föstu að þegar metið er hvort til teknar ráð stafanir sam rýmist 
ákvæðum um ríkis að stoð megi niðurstaðan ekki brjóta gegn öðrum ákvæðum EB-sáttmálans. 
Af því leiðir að við mat á ráð stöfunum sam kvæmt ákvæðum um ríkis að stoð ber einnig að líta til 
þess hvort stuðningur ríkisins renni til verkefnis sem gæti varðað sam keppn is atriði með hlið sjón 
af ákvæðum 53. gr. og/eða 54. gr. EES-samn ings ins (55). Í þessu tilliti lét Eftir lits stofn un EFTA 
þess getið meðal annars í ákvörð un inni um að hefja form lega rann sókn að þótt eldra grunnvirki, 
CANTAT-3, yrði áfram í notkun (56) væri sú hætta fyrir hendi – meðal annars – að öll umferð um 
CANTAT-3 til Íslands flyttist seinna til E-Farice hf., meirihlutaeiganda í Farice hf. (57). Stofnunin 
taldi því líkur á að samkeppni um fjar skipta tengingu til Íslands hyrfi við það að aðeins einn þjón-
ustuveitandi yrði eftir á markaðnum. Þessum áhyggjuefnum hefur nú verið vikið til hliðar.

Farice-verkefnið styrkir samkeppni að því leyti að það kemur upp nýrri leið fyrir millilandatengingar 
þar sem áður var aðeins ein, þ.e. CANTAT-3.

Við þetta bætist að vegna verðsins sem Farice hf. býður, sem er hátt í samanburði við verð á 
alþjóðamarkaði, hafa kaupendur flutningsgetu í heildsölu á Íslandi, aðrir en stofnhluthafar Farice, 
leitast við að nýta flutningsgetu um CANTAT-3 sem Teleglobe býður á lægra verði. Af þessu má 
sjá að Farice virðist ekki hafa bolmagn til að stýra verð lagningu eða framboði á markaði fyrir 
millilandatengingar til og frá Íslandi við núverandi markaðsaðstæður. Stjórn völd á Íslandi áætla 
að Teleglobe selji við skipta vin um á Íslandi sem stendur flutningsgetu sem svari til um 50 % af 
flutningi sem fari um Farice. Ekki er að sjá að Farice hf. undirbjóði CANTAT-3 með verðstefnu 
sinni og geti þannig bolað þeim keppi naut i af markaðnum. Heildsölukaupendur, sem hafa ekki 
tengsl við stofnhluthafa Farice hf., eiga þess kost að sneiða hjá þeim sæstreng og hafa í reynd 
gert það.

Stjórn völd á Íslandi brugðust einnig við því athugunarefni í ákvörð un inni um að hefja form lega 
rann sókn að eigendur Farice hf. hafi upprunalega haft áform um sam eigin leg kaup eða leigu á 
viðbótarflutningsgetu í CANTAT-3 í því skyni að koma á hringtengingu þessara tveggja kerfa. 
Með umfangsmiklum uppkaupum af því tagi á fyrirliggjandi flutningsgetu hefði Teleglobe í raun 
verið ýtt til hliðar sem keppi naut i Farice. Stjórn völd á Íslandi tóku fram að sem stendur hefðu 
hvorki Farice hf. né E-Farice ehf. áform um að kaupa eða leigja meiri flutningsgetu í CANTAT-3 
og að engir samningar hefðu verið gerðir í framhaldi af viðræðum við Teleglobe (58) á sínum tíma. 
Núverandi staða er sú að bæði Farice og CANTAT-3 bjóða flutningsgetu til og frá Íslandi. Við það 
bætast aðrir rekstrar aðilar á borð við TDC og T-Systems sem bjóða flutningsgetu í CANTAT-3 til 
Íslands, þótt í minna mæli sé.

Við núverandi aðstæður hefur Eftir lits stofn un EFTA því engar ástæður til að gera athuga semdir að 
því er varðar samkeppni og rann sókn á sam keppn is atriðum í þessu máli hefur verið hætt.

4. Niðurstaða

Á grundvelli matsins, sem á undan er gengið, er það álit Eftir lits stofn un ar EFTA að stuðningur 
við Farice hf. sé sam rým an legur ákvæðum EES-samn ings ins. Engu að síður telur Eftir lits stofn un 
EFTA miður að ráð stöfunum skuli hafa verið hrundið í fram kvæmd áður en stjórn völd á Íslandi 
höfðu tilkynnt stofnuninni ríkisábyrgðina og áður en stofnunin hafði tekið endanlega ákvörð un um 
mat á ríkis að stoð í tengslum við ráð stafanirnar.

(53) Sjá undirkafla 17.3. í 17. kafla leiðbeininga Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð, en þar er tekið fram að við tilteknar aðstæður 
geti verðmæti ábyrgðarinnar numið sömu fjárhæð og ábyrgðin tryggir.

(54) Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna hefur t.d. heimilað styrkhlutfall, sem nemur 35 % af heildarfjárfestingarkostnaði, í 
ríkisaðstoðarmáli N 188/2006, Lettland, sem varðar lagningu breiðbands á strjálbýlum svæðum.

(55) Sbr. mál C-225/91 Matra SA gegn framkvæmdastjórninni [1993] ECR-3203, 41. mgr., dóm EFTA-dómstólsins í máli E-09/04 
Samtök banka og verðbréfafyrirtækja gegn Eftirlitsstofnun EFTA, bíður birtingar, 82. mgr.

(56) Um áframhaldandi rekstur eldri grunnvirkja sjá ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar N 307/2004, 45. mgr., en þar er tekið skýrt 
fram að með slíkri tilhögun sé unnt að lágmarka hættuna á óþarfri tvítekningu og halda niðri fjárhagslegum afleiðingum fyrir 
fyrirtæki sem eiga þegar grunnvirki í rekstri. Sjá einnig ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar N 199/2004, 41. mgr., og N 213/2003, 
47. mgr.

(57) Sjá 13. neðanmálsgrein.
(58) Teleglobe tókst að halda áfram rekstri að lokinni endurskipulagningu samkvæmt bandarískum gjaldþrotalögum og hlutabréf í 

félaginu eru nú skráð í NASDAQ-kauphöllinni.
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ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Stuðningur við Farice hf. í mynd ríkisábyrgðar á láni og hluta fjár aukningar felur í sér ríkis að stoð sem er 
sam rým an leg fram kvæmd EES-samn ings ins í skiln ingi ákvæða staf liðar c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samn-
ings ins.

2. gr.

Ákvörð un þessari er beint til Íslands.

3. gr.

Fullgild er aðeins enska útgáfan.

Gjört í Brussel 19. júlí 2006.

Fyrir hönd Eftir lits stofn un ar EFTA

 Bjørn T. Grydeland Kristján A. Stefánsson

 Forseti Stjórnarmaður
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EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTjÓRNIN

Til kynn ing um fyrirhugaða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5289 – Agusta/CAE/Rotorsim)

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

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 26. janúar 2009 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða sam fylk ingu þar sem ítalska fyrir tækið Agusta SpA, sem lýtur yfir-
ráð um hins ítalska Finmeccanica-Società per Azioni, og hollenska fyrir tækið CAE Aviation Training 
BV („CAE“), sem tilheyrir hinu kanadíska CAE Inc., öðlast með hluta fjár kaupum í sam ein ingu 
yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. fyrr nefndr ar reglu gerð ar, í nýstofnuðu sam eigin legu 
fyrir tæk i, hinu ítalska Rotorsim Srl.

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

Agusta SpA: þyrlufram leiðsla og tilheyrandi þjón usta– 

CAE Inc.: hermi- og stýritækni og þjálfunarbúnaður fyrir flugiðnaðinn– 

Rotorsim Srl.: rekstur flugherma– 

3. Að lokinni frumathugun telur fram kvæmda stjórn in að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, geti 
fallið undir gild is svið reglu gerð ar (EB) nr. 139/2004. 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 reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 139/2004 (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 28, 4. febrúar 2009). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 og  
+32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með til vís un inni COMP/M.5289 – Agusta/CAE/Rotorsim, á eftir-
far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32.

2009/EES/6/03
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Til kynn ing um fyrirhugaða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5386 – Penta/Okna Rąbień)

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

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 27. janúar 2009 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) og í kjöl far vís un ar sam kvæmt 5. mgr. 4. gr. sömu reglu gerð ar um fyrirhugaða sam-
fylk ingu þar sem tékkneska fyrir tækið Penta Holding Limited („Penta“) öðlast með hluta fjár kaupum 
að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. fyrr nefndr ar reglu gerð ar, í pólska fyrir tæk inu 
OKNA Rąbień Sp. zo.o. („Okna“).

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

Penta: fjár fest ingar í óskráðum félögum– 

Okna: samsetning og sala á gluggum og glerhurðum– 

3. Að lokinni frumathugun telur fram kvæmda stjórn in að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, geti 
fallið undir gild is svið reglu gerð ar (EB) nr. 139/2004. 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 reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 139/2004 (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 26, 3. febrúar 2009). Þær má senda með sím bréfi (faxnr.  
+32 (0)22 96 43 01 og +32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með til vís un inni COMP/M.5386 – Penta/
Okna Rąbień, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32.

2009/EES/6/04



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 6/28 5.2.2009

Til kynn ing um fyrirhugaða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5406 – IPIC/MAN Ferrostaal AG)

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 23. janúar 2009 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða sam fylk ingu þar sem fyrir tækið International Petroleum Investment 
Company („IPIC“), sem er skráð í Sam ein uðu arabísku furstadæmunum, öðlast með hluta fjár kaupum 
að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf lið ar b) í 1. mgr. 3. gr. fyrr nefndr ar reglu gerð ar, í þýska fyrir tæk inu 
MAN Ferrostaal AG.

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

IPIC: langtímafjár fest ingar í orkufram leiðslufyrir tækjum og fyrir tækjum á orkusviði; áherslan er – 
á olíu hreinsun ásamt aðliggjandi og fráliggjandi dreifingar- og þjón ustunetum

MAN Ferrostaal AG: bygging fullbúinna iðjuvera í almennri verktöku og tilheyrandi þjón usta, – 
svo sem verkefnaþróun, fjár mögn un og verkefnastjórnun

3. Að lokinni frumathugun telur fram kvæmda stjórn in að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, geti 
fallið undir gild is svið reglu gerð ar (EB) nr. 139/2004. 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 26, 3. febrúar 2009). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 og  
+32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með til vís un inni COMP/M.5406 – IPIC/MAN Ferrostaal AG, á 
eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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5.2.2009 Nr. 6/29EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Til kynn ing um fyrirhugaða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5433 – Sanacorp/v.d. Linde)

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 29. janúar 2009 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða sam fylk ingu þar sem þýska fyrir tækið Sanacorp Pharmahandel 
GmbH („Sanacorp“), sem lýtur yfir ráð um hins ítalska Millenium SpA, öðlast með hluta fjár kaupum 
að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf lið ar b) í 1. mgr. 3. gr. fyrr nefndr ar reglu gerð ar, í þýska fyrir tæk inu 
v.d. Linde Arzneimittel GmbH („v.d. Linde“).

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

Sanacorp: heildsöludreifing á lyfjum og tilheyrandi þjón usta; starf semin er á 15 stöðum víðs – 
vegar í Þýskalandi, þó er aðeins tak mörkuð starf semi í Nordrhein-Westfalen

v.d. Linde: heildsöludreifing á lyfjum og tilheyrandi þjón usta; starf semin er einkum í Nordrhein-– 
Westfalen

3. Að lokinni frumathugun telur fram kvæmda stjórn in að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, geti 
fallið undir gild is svið reglu gerð ar (EB) nr. 139/2004. 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 29, 5. febrúar 2009). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 og  
+32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með til vís un inni COMP/M.5433 – Sanacorp/v.d. Linde, á eftir far-
andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 6/30 5.2.2009

Til kynn ing um fyrirhugaða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5438 – NBC Universal/De Agostini Communications/IMI 
Investimenti/Cattleya)

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

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 27. janúar 2009 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins 
(EB) nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða sam fylk ingu þar sem banda ríska fyrir tækið NBC Universal 
(„NBC“), sem lýtur yfir ráðum hins banda ríska General Electric, lúxemborgska fyrir tækið De 
Agostini Communications („DeAC“), sem lýtur yfir ráðum hins ítalska De Agostini SpA, og ítalska 
fyrir tækið IMI Investimenti SpA („IMI“), sem lýtur yfir ráðum hins ítalska Intesa Sanpaolo SpA, 
öðlast með hluta fjár kaupum í sam ein ingu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. fyrr nefndr ar 
reglu gerð ar, í ítalska fyrir tæk inu Cattleya SpA.

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

NBC: þróun, fram leiðsla og sala á afþreyingarefni, fréttum og upp lýs ingaefni– 

DeAC: kvikmyndadreifing og fram leiðsla á hljóð- og myndefni– 

IMI: fjár fest ingar í hlutafé, bæði í gegnum eigin sjóði og sam eigin lega sjóði– 

Cattleya SpA: kvikmynda- og sjónvarpsefnisfram leiðsla á Ítalíu – 

3. Að lokinni frumathugun telur fram kvæmda stjórn in að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, geti 
fallið undir gild is svið reglu gerð ar (EB) nr. 139/2004. 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 reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 139/2004 (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 29, 5. febrúar 2009). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 
og +32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með til vís un inni COMP/M.5438 – NBC Universal/De Agostini 
Communications/IMI Investimenti/Cattleya, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32.
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5.2.2009 Nr. 6/31EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Til kynn ing um fyrirhugaða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5448 – Abbott/Advanced Medical Optics)

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

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 19. janúar 2009 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða sam fylk ingu þar sem banda ríska fyrir tækið Abbott Laboratories 
(„Abbott“) öðlast með yfirtökuboði að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. fyrr nefndr ar 
reglu gerð ar, í banda ríska fyrir tæk inu Advanced Medical Optics, Inc. („AMO“).

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

Abbott: uppgötvar, þróar, fram leiðir og selur margvíslegar heilsugæsluvörur– 

AMO: uppgötvar, þróar, fram leiðir og selur augnlækningavörur (en engar aðrar heilsu-– 
gæsluvörur

3. Að lokinni frumathugun telur fram kvæmda stjórn in að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, geti 
fallið undir gild is svið reglu gerð ar (EB) nr. 139/2004. 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 reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 139/2004 (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 25, 31. janúar 2009). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 og  
+32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með til vís un inni COMP/M.5448 – Abbott/Advanced Medical 
Optics, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 6/32 5.2.2009

Til kynn ing um fyrirhugaða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5452 – Daimler/Evonik/Li-Tec)

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

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 22. janúar 2009 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða sam fylk ingu þar sem þýska fyrir tækið Daimler AG öðlast með hluta-
fjár kaupum að hluta yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. fyrr nefndr ar reglu gerð ar, í þýska 
fyrir tæk inu Li-Tec Vermögensverwaltungs-GmbH („Li-Tec“), en það lýtur nú að fullu yfir ráðum 
hins þýska Evonik Industries AG („Evonik“).

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

Daimler AG: þróun og fram leiðsla bifreiða og atvinnuöku tækja , fjár mála þjón usta– 

Evonik: efnaiðnaður, orkufram leiðsla og fast eigna rekstur– 

Li-Tec: hönnun, þróun og fram leiðsla á lítínjónarafgeymum til nota í bifreiðum og öðrum fram-– 
leiðslu vörum, rafgeymastýringarkerfi

3. Að lokinni frumathugun telur fram kvæmda stjórn in að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, geti 
fallið undir gild is svið reglu gerð ar (EB) nr. 139/2004. 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 reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 139/2004 (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 26, 3. febrúar 2009). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 og  
+32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með til vís un inni COMP/M.5452 – Daimler/Evonik/Li-Tec, á eftir-
far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32.
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5.2.2009 Nr. 6/33EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Til kynn ing um fyrirhugaða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5453 – OEP/CCH)

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

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 26. janúar 2009 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða sam fylk ingu þar sem banda ríska fyrir tækið One Equity Partners II 
L.P. („OEP“), sem lýtur yfir ráðum hins banda ríska JPMorgan Chase & Co, öðlast með hluta fjár-
kaupum að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. fyrr nefndr ar reglu gerð ar, í banda ríska 
fyrir tæk inu Columbian Chemicals Holding LLC („CCH“).

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

OEP: sjóður sem fjárfestir í óskráðum félögum– 

CCH: fram leiðsla og sala á kinroki– 

3. Að lokinni frumathugun telur fram kvæmda stjórn in að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, geti 
fallið undir gild is svið reglu gerð ar (EB) nr. 139/2004. 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 reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 139/2004 (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 28, 4. febrúar 2009). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 og  
+32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með til vís un inni COMP/M.5453 – OEP/CCH, á eftir far andi póst-
fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 6/34 5.2.2009

Til kynn ing um fyrirhugaða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5459 – Alcoa/Elkem)

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

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 29. janúar 2009 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða sam fylk ingu þar sem banda ríska fyrir tækið Alcoa Inc. öðlast með 
hluta fjár kaupum að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. fyrr nefndr ar reglu gerð ar, í 
norska fyrir tæk inu Elkem Aluminium ANS.

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

Alcoa Inc.: áliðnaður, m.a. fram leiðsla, sala og markaðsfærsla á hrááli– 

Elkem Aluminium ANS: fram leiðsla, sala og markaðsfærsla á hrááli– 

3. Að lokinni frumathugun telur fram kvæmda stjórn in að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, geti 
fallið undir gild is svið reglu gerð ar (EB) nr. 139/2004. 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 reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 139/2004 (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 30, 6. febrúar 2009). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 
og +32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með til vís un inni COMP/M.5459 – Alcoa/Elkem, á eftir far andi 
póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32.
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5.2.2009 Nr. 6/35EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Til kynn ing um fyrirhugaða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5465 – Orkla /Sapa)

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

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 30. janúar 2009 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða sam fylk ingu þar sem norska fyrir tækið Orkla ASA öðlast með hluta-
fjár kaupum að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. fyrr nefndr ar reglu gerð ar, í sænska 
fyrir tæk inu Sapa AB.

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

Orkla ASA: merkjavara, lausnir á sviði eininga úr áli, orkufram leiðsla með endur nýjan legum – 
orkugjöfum, sérnotaefni, fjár fest ingar

Sapa AB: fram leiðsla og sala á þrýstimótuðum einingum úr mjúku málm blendi– 

3. Að lokinni frumathugun telur fram kvæmda stjórn in að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, geti 
fallið undir gild is svið reglu gerð ar (EB) nr. 139/2004. 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 reglu gerð ráðs ins (EB) nr. 139/2004 (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 30, 6. febrúar 2009). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 og  
+32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með til vís un inni COMP/M.5465 – Orkla /Sapa, á eftir far andi póst-
fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 6/36 5.2.2009

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

(Mál COMP/M.5186 – Investor AB/Altor/Lindorff jV)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 16. júlí 2008 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri sam fylk-
ingu og lýsa yr að hún sam rýmdist sam eigin lega markaðnum. 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 af ákvörð un inni er ein göngu til 
á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál. Hún verður fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32008M5186. EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex.europa.eu).

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

(Mál COMP/M.5293 – Santander/Alliance & Leicester)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 15. septem ber 2008 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa yr að hún sam rýmdist sam eigin lega markaðnum. 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 af ákvörð un inni er ein-
göngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál. Hún verður 
fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32008M5293. EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex.europa.eu).
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5310 – jysk Stålindustrie/Volgo-Balt)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 15. janúar 2009 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa yr að hún sam rýmdist sam eigin lega markaðnum. 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 af ákvörð un inni er ein-
göngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál. Hún verður 
fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5310. EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex.europa.eu).

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

(Mál COMP/M.5341 – Allianz/Cominvest)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 18. desem ber 2008 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa yr að hún sam rýmdist sam eigin lega markaðnum. 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 af ákvörð un inni er ein-
göngu til á þýsku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál. Hún verður 
fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32008M5341. EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex.europa.eu).
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5346 – APMM/Broström)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 14. janúar 2009 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa yr að hún sam rýmdist sam eigin lega markaðnum. 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 af ákvörð un inni er ein-
göngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál. Hún verður 
fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5346. EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex.europa.eu).

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

(Mál COMP/M.5360 – RBSK Group/DZ Bank Group/RZB Group/ 
HVB Banca pentru Locuinte)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 3. desem ber 2008 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa yr að hún sam rýmdist sam eigin lega markaðnum. 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 af ákvörð un inni er ein-
göngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál. Hún verður 
fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32008M5360. EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex.europa.eu).
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5367 – BC Funds/SGB Group)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 25. nóvem ber 2008 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa yr að hún sam rýmdist sam eigin lega markaðnum. 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 af ákvörð un inni er ein-
göngu til á þýsku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál. Hún verður 
fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32008M5367. EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex.europa.eu).

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

(Mál COMP/M.5372 – Société Générale/La Caixa/jV)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 5. desem ber 2008 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa yr að hún sam rýmdist sam eigin lega markaðnum. 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 af ákvörð un inni er ein-
göngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál. Hún verður 
fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32008M5372. EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex.europa.eu).
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5388 – Diester Industrie/Oleon Group)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 8. janúar 2009 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa yr að hún sam rýmdist sam eigin lega markaðnum. 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 af ákvörð un inni er ein göngu 
til á frönsku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál. Hún verður 
fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5388. EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex.europa.eu).

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

(Mál COMP/M.5401 – REWE/Coop Switzerland/transGourmet Holding SE)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 19. desem ber 2008 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa yr að hún sam rýmdist sam eigin lega markaðnum. 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 af ákvörð un inni er ein-
göngu til á þýsku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál. Hún verður 
fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32008M5401. EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex.europa.eu).
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5415 – Telenet/Concentra/VAR/jV)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 21. janúar 2009 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa yr að hún sam rýmdist sam eigin lega markaðnum. 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 af ákvörð un inni er ein-
göngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál. Hún verður 
fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5415. EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex.europa.eu).

AUGLÝSING EFTIR TILLÖGUM – ENTR/CIP/09/E/N02S001

Framtaksandi hjá ungu fólki og menntun á sviði atvinnuframtaks

1.  Mark mið og lýsing

 Mark miðið með þessari aðgerð er að styrkja fram kvæmd „Small Business Act“, einkum 1. 
meginsjónarmiðs þeirrar orðsend ingar, og svonefndrar Óslóaráætlunar um menntun á sviði 
atvinnuframtaks í Evrópu með því að styðja úrvinnslu afburðahugmynda sem lúta að menntun á sviði 
atvinnuframtaks og eflingu framtaksanda hjá ungmennum í Evrópuríkjunum.

 Styrkt verða verkefni sem eru rekin til að vinna að einu eða fleiri eftirtalinna mark miða 
(forgangssvið):

 1. hluti:

Að hleypa af stokkunum samevrópskri áætlun um málstofur kennara á sviði atvinnuframtaks – 
í æðri mennta stofn unum með það að mark miði að dreifa þekkingu og læra af starfandi 
atvinnurekendum (sumarháskóli á sviði atvinnuframtaks)

 2. hluti:

Að koma upp sam eigin legu samskiptavefsetri fyrir kennara á sviði atvinnuframtaks og starfandi – 
atvinnurekendur

Að koma upp sam starfsneti kennara á sviði atvinnuframtaks í Evrópuríkjunum– 

Að efla atvinnuframtak meðal háskólamenntaðra kvenna– 

Að efla framtaksanda hjá ungu fólki utan mennta stofn ana– 

Að semja nýskapandi og raunhæft kennsluefni um atvinnuframtak til háskólanota, einkum með – 
tilvísun til raun veru legra dæma og reynsluþekkingar

 Starf semin verður að hafa í för með sér greinilegan virðisauka fyrir evrópsk gildi. Í 2. hluta er einnig 
heimilt að velja tillögur sem falla ekki undir ofan greind forgangssvið ef þær svara til framtaksmála 
sem nefnd eru í Óslóaráætlun um menntun á sviði atvinnuframtaks í Evrópu og hafa umtalsverðan 
virðisauka í för með sér.
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 Texta Óslóaráætlunar um menntun á sviði atvinnuframtaks í Evrópu er að finna á eftir far andi slóð:

 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/training_education/doc/oslo_
agenda_final.pdf

2.  Hlutgengir umsækjendur

 Aðeins verður tekið við umsóknum frá lögaðilum. Fyrir tæki skulu vera skipulögð og skráð að réttum 
lögum.

 Þátttaka er heimil öllum opin berum stofnunum og einkafyrir tækjum sem geta fært sönnur á að þau 
búi yfir þeirri sértæku reynslu sem til tekin er í lið 6.3 í auglýsingunni. Hér getur einkum verið um 
að ræða:

stjórn völd á öllum stigum: landsyfirvöld, héraðsstjórnir og sveitar stjórnir,– 

mennta stofn anir (grunnskóla og fram halds skóla, verkmenntaskóla, háskóla o.s.frv.),– 

frjáls félagasamtök og stofnanir sem starfa á þessu sviði,– 

mennta- og starfsmennta stofn anir (í opin berum rekstri eða einkareknar),– 

við skipta ráð, iðnráð og áþekkar stofnanir, atvinnusamtök og stuðningsnet atvinnufyrir tækja.– 

 Tekið verður við umsóknum frá lögaðilum í eftirtöldum ríkjum:

aðild ar ríkjum Evrópu sam bandsins,– 

EES-ríkjunum: Íslandi, Liechtenstein, Noregi,– 

íkjunum sem bíða aðildar, ríkjunum sem hafa sótt um aðild og öðrum ríkjum sem eiga aðild að – 
rammaáætlun um sam keppn is hæfni og nýsköpun: Albaníu, Króatíu, Makedóníu (fyrrverandi 
lýð veldi í Júgóslavíu), Ísrael, Svartfjallalandi, Serbíu og Tyrklandi.

 Fram kvæmda stjórn in getur valið tillögur frá umsækjendum í ríkjunum sem bíða aðildar, ríkjunum 
sem hafa sótt um aðild eða öðrum ríkjum, að því tilskildu að daginn, sem val tillagna fer fram, séu 
komnir á samningar um þátttöku þessara ríkja í starfsáætlun um atvinnuframtak og nýsköpun fyrir 
árið 2009 í sam ræmi við ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins nr. 1639/2006/EB um að koma á 
rammaáætlun um sam keppn is hæfni og nýsköpun (2007–2013).

3.  Fjárveiting og lengd verkefna

Há marks fjárveiting í tengslum við starf semina er 2 750 000 evra.

Áætlaður fjöldi verkefna/meðal stærð:

Í 1. hluta verða ekki veittir styrkir til fleiri en tveggja verkefna.

Í 2. hluta verða ekki veittir styrkir til fleiri en 10 verkefna.

Há marks greiðsla banda lags ins þegar um samfjár mögn un er að ræða:

Aðeins verða styrkt verkefni sem byggjast á greiðslu frá Evrópu sam bandinu sem er að minnsta kosti 
200 000 evrur en ekki hærri en 500 000 evrur.

Hlutfall banda lags ins við samfjár mögn un styrkhæfs kostnaðar:

Í 1. hluta allt að 60 %.

Í 2. hluta allt að 50 %.

Áætlað upphaf verkefna: 1. nóvem ber 2009.

Há marks rekstrar tími verkefna:

Í 1. hluta: 36 mánuðir.

Í 2. hluta: 15 mánuðir.

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/training_education/doc/oslo_agenda_final.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/training_education/doc/oslo_agenda_final.pdf
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4.  Umsóknarfrestur

 Umsóknir verða að berast fram kvæmda stjórn inni eigi síðar en 20. apríl 2009.

5.  Nánari upp lýs ingar

 Heildartexti þessarar auglýsingar er birt ur, ásamt umsóknareyðu blöðum, á eftir far andi slóð:

 http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

 Fullnægja ber öllum skil yrðum í heildartexta auglýsingarinnar og skila umsóknum á til þess gerðu 
eyðu blaði.

Auglýst eftir tillögum sam kvæmt starfsáætlun ársins 2009 fyrir áætlun um stuðning 
við stefnumótun á sviði upp lýs inga- og fjar skipta tækni sem er hluti rammaáætlunar 

um sam keppn is hæfni og nýsköpun (árin 2007 til 2013)

Athygli er vakin á auglýsingu eftir tillögum sam kvæmt starfsáætlun ársins 2009 fyrir áætlun um stuðning 
við stefnumótun á sviði upp lýs inga- og fjar skipta tækni sem er hluti rammaáætlunar um sam keppn is hæfni 
og nýsköpun (árin 2007 til 2013).

Tilvísunarnúmer þessarar auglýsingar eftir tillögum: CIP-ICT PSP-2009-3.

Upp lýs ingar um efnisatriði, umsóknarfrest og fjárveitingu er að finna í heildartexta auglýsingarinnar, sjá 
vefsetur áætlunarinnar:

http://ec.europa.eu/ict_psp
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Upp lýs ingar aðild ar ríkjanna um ríkis að stoð sem veitt hefur verið í sam ræmi við 
reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1628/2006 um beitingu 87. og 88. gr. 

EB-sáttmálans gagnvart innlendri, svæðisbundinni fjár fest ingaraðstoð

Málsnúmer Aðild ar ríki Hérað Fyrirsögn aðstoð ar kerfis eða heiti fyrir tækis sem þiggur 
staka viðbótaraðstoð Upp lýs ingarnar birt ust í

XR 3/08 Tékkland Severovýchod Regionální operační program NUTS II 
Severovýchod pro období 2007–2013

Stjtíð. ESB C 256, 
9.10.2008, bls. 8

XR 4/08 Tékkland Jihovýchod Regionální operační program NUTS 2 
Jihovýchod

Stjtíð. ESB C 256, 
9.10.2008, bls. 8

XR 56/08 Ítalía Sardegna Pacchetti integrati di agevolazione per le PMI 
operanti nei settori dell’industria, dell’artigianato 
e dei servizi

Stjtíð. ESB C 256, 
9.10.2008, bls. 9

XR 78/08 Ítalía Sardegna Contratto di investimento per le PMI operanti nei 
settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi

Stjtíð. ESB C 270, 
25.10.2008, bls. 24

XR 100/08 Ítalía Campania Contratto di programma regionale Stjtíð. ESB C 270, 
25.10.2008, bls. 24

XR 86/08 Tékkland Staf liður a) í 3. mgr. 87. gr. Operační program Podnikání a inovace 2007–
2013.
Podprogram ICT v podnicích – II. výzva

Stjtíð. ESB C 290, 
13.11.2008, bls. 7

XR 87/08 Tékkland Staf liður a) í 3. mgr. 87. gr. Operační program Podnikání a inovace 2007–
2013.
Podprogram ICT v podnicích – II. výzva

Stjtíð. ESB C 290, 
13.11.2008, bls. 7

XR 101/08 Ítalía Campania Incentivi per l’innovazione e lo sviluppo Stjtíð. ESB C 290, 
13.11.2008, bls. 8

XR 42/07 Spánn Andalucía Ayudas de finalidad regional que se concedan por 
la Administración de la Junta de Andalucía en 
2007–2009

Stjtíð. ESB C 293, 
15.11.2008, bls. 8

XR 146/07 Austurríki Oberösterreich Tourismus-Impulsprogramm (TIP/Betriebe) Stjtíð. ESB C 293, 
15.11.2008, bls. 8

XR 60/08 Portúgal Staf liður a) í 3. mgr. 87. gr.; 
staf liður c) í 3. mgr. 87. gr.

SI Inovação Stjtíð. ESB C 293, 
15.11.2008, bls. 9

XR 62/08 Slóvakía Staf liður a) í 3. mgr. 87. gr. Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania 
inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle 
a v službách

Stjtíð. ESB C 293, 
15.11.2008, bls. 10

XR 50/08 Spánn Staf liður a) í 3. mgr. 87. gr. Infraestructuras Científico Tecnológicas 
Subprograma de Creación y Consolidación de 
Centros Tecnológicos «CREA»

Stjtíð. ESB C 298, 
21.11.2008, bls. 3

XR 82/08 Spánn Cantabria Subvenciones a la inversión industrial 2008 Stjtíð. ESB C 298, 
21.11.2008, bls. 3

XR 88/08 Tékkland Staf liður a) í 3. mgr. 87. gr. Operační program Podnikání a inovace 2007–
2013
Podprogram Prosperita – režim zakládající 
veřejnou podporu, výzva I

Stjtíð. ESB C 298, 
21.11.2008, bls. 4

XR 91/08 Þýskaland Sachsen Erste Richtlinie des Sächsischen Staats-
ministeriums für Wirt schaft und Arbeit zur 
Änderung der Richt linie des Sächsischen Staats-
ministeriums für Wirt schaft und Arbeit zur 
„Förderung von Investitionen kleiner Unter-
nehmen in struktur schwachen Räumen“ vom 
5. April 2007

Stjtíð. ESB C 298, 
21.11.2008, bls. 5

XR 107/08 Rúmenía – Schemă de ajutor de stat orizontal pentru 
dezvoltarea regională durabilă și reducerea 
emisiilor

Stjtíð. ESB C 298, 
21.11.2008, bls. 5

XR 75/08 Tékkland Severozápad Regionální operační program NUTS II 
Severozápad

Stjtíð. ESB C 302, 
25.11.2008, bls. 5

XR 97/08 Tékkland Staf liður a) í 3. mgr. 87. gr. Program LEADER ČR Stjtíð. ESB C 302, 
25.11.2008, bls. 5

2009/EES/6/26
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Málsnúmer Aðild ar ríki Hérað Fyrirsögn aðstoð ar kerfis eða heiti fyrir tækis sem þiggur 
staka viðbótaraðstoð Upp lýs ingarnar birt ust í

XR 94/08 Spánn La Rioja Ayudas regionales a la inversión Stjtíð. ESB C 312, 
6.12.2008, bls. 9

XR 110/08 Spánn Andalucía Ayudas regionales a la inversión en forma de 
subvención en favor de grandes empresas

Stjtíð. ESB C 312, 
6.12.2008, bls. 9

XR 118/08 Lettland Staf liður a) í 3. mgr. 87. gr. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei 
– atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju 
ieviešanai ražošanā

Stjtíð. ESB C 312, 
6.12.2008, bls. 10

XR 16/08 Pólland Lubuskie Program pomocy regionalnej na wspieranie 
nowych inwestycji i na tworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z nową inwestycją, 
przeznaczonych dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą na 
terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie 
specjalnych stref  ekonomicznych usytuowanych w 
obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Stjtíð. ESB C 314, 
9.12.2008, bls. 9

XR 41/08 Belgía Brabant wallon (Tubize); 
Namur (Dinant, Houyet, 
Rochefort, Sambreville et 
Somme-Leuze); Liège (Awans, 
Dison, Engis, Flémalle, 
Grâce-Hollogne, Herstal, 
Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, 
Seraing, Verviers et Visé); 
Luxembourg (Bastogne, 
Bertogne, La roche-en 
Ardenne, Libin, Libramont-
Chevigny, Marche-en-
Famenne, Neufchâteau, Tellin 
et Vielsalm).

Incitants en favour des entreprises (grandes 
entreprises et PME) objectif  convergence

Stjtíð. ESB C 314, 
9.12.2008, bls. 10

XR 108/08 Rúmenía – Finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale în 
cercetare-dezvoltare şi inovare

Stjtíð. ESB C 324, 
19.12.2008, bls. 12

XR 109/08 Rúmenía – Schemă de ajutor de stat regional privind 
valorificarea resurselor regenerabile de energie

Stjtíð. ESB C 324, 
19.12.2008, bls. 12

XR 111/08 Spánn Galicia Ampliación del crédito disponible para el 
ejercicio 2010 en el programa IG100: proyectos de 
inversión empresarial en nuevos emplazamientos, 
o bien en ampliación o modernización de 
instalaciones preexistentes

Stjtíð. ESB C 324, 
19.12.2008, bls. 13

XR 113/08 Rúmenía – Ajutor pentru investiţii realizate de întreprinderile 
mici şi mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei

Stjtíð. ESB C 324, 
19.12.2008, bls. 14

XR 114/08 Spánn Andalucía Ayudas y gestión del programa de incentivos 
para el desarrollo de las infraestructuras soporte 
a los servicios de comunicaciones electrónicas en 
Andalucía

Stjtíð. ESB C 324, 
19.12.2008, bls. 14

XR 63/08 Slóvakía Staf liður a) í 3. mgr. 87. gr. Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie 
energetickej efektívnosti na strane výroby aj 
spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v 
energetike priamou formou pomoci

Stjtíð. ESB C 331, 
31.12.2008, bls. 11

XR 64/08 Slóvakía Staf liður a) í 3. mgr. 87. gr. Schéma štátnej pomoci na podporu 
podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 
do ucelených produktov cestovného ruchu s 
celoročným využitím

Stjtíð. ESB C 331, 
31.12.2008, bls. 11

XR 115/08 Spánn Comunidad Valenciana Incentivos autonómicos a la inversión en la 
Comunitat Valenciana

Stjtíð. ESB C 331, 
31.12.2008, bls. 12

XR 55/08 Tékkland Staf liður a) í 3. mgr. 87. gr. Podpora revitalizace železničních vleček Stjtíð. ESB C 7, 
13.1.2009, bls. 6

XR 80/08 Slóvakía Staf liður a) í 3. mgr. 87. gr., 
staf liður c) í 3. mgr. 87. gr.

Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj 
infraštruktúry odpadového hospodárstva pre 
programové obdobie 2007–2013

Stjtíð. ESB C 7, 
13.1.2009, bls. 6
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Málsnúmer Aðild ar ríki Hérað Fyrirsögn aðstoð ar kerfis eða heiti fyrir tækis sem þiggur 
staka viðbótaraðstoð Upp lýs ingarnar birt ust í

XR 81/08 Slóvakía Staf liður a) í 3. mgr. 87. gr. Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj 
infraštruktúry pre ochranu ovzdušia pre 
programové obdobie 2007 – 2013

Stjtíð. ESB C 7, 
13.1.2009, bls. 7

XR 83/08 Spánn Cataluña Ayudas a proyectos de inversión empresarial, en 
activos fijos, considerados estratégicos para la 
economía catalana

Stjtíð. ESB C 7, 
13.1.2009, bls. 8

XR 84/08 Slóvakía Staf liður a) í 3. mgr. 87. gr., 
staf liður c) í 3. mgr. 87. gr.

Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov

Stjtíð. ESB C 7, 
13.1.2009, bls. 9

XR 110/07 Tékkland Staf liður a) í 3. mgr. 87. gr. Operační program: Podnikání a inovace 2007–
2013, Podprogram ICT v podnicích, Výzva I

Stjtíð. ESB C 9, 
14.1.2009, bls. 12

XR 125/07 Spánn Staf liður a) í 3. mgr. 87. gr. Creación y Consolidación de Centros 
Tecnológicos «Programa CREA»

Stjtíð. ESB C 9, 
14.1.2009, bls. 12

XR 109/07 Tékkland Staf liður a) í 3. mgr. 87. gr. Operační program Podnikání a inovace 2007–
2013, Podprogram Inovace, Výzva I

Stjtíð. ESB C 11, 
16.1.2009, bls. 6

XR 112/07 Tékkland Staf liður a) í 3. mgr. 87. gr. Operační program Podnikání a inovace 2007–
2013, Podprogram Potenciál, Výzva I

Stjtíð. ESB C 11, 
16.1.2009, bls. 6

Heimild til að veita ríkisaðstoð samkvæmt 87. og 88. gr. EB-sáttmálans
Mál sem framkvæmdastjórnin hreyfir ekki andmælum við

Málsnúmer Aðildarríki Hérað Fyrirsögn aðstoðarkerfis eða heiti fyrirtækis sem þiggur 
staka viðbótaraðstoð Upplýsingarnar birtust í

N 21/08 Pólland – Przedłużenie programu restrukturyzacji dla MŚP Stjtíð. ESB C 250, 
2.10.2008, bls. 2

N 209/08 Holland Noord-Brabant Oosterhout Stjtíð. ESB C 250, 
2.10.2008, bls. 3

N 251/08 Austurríki – Änderung der Beihilferegelung „Unter nehmens-
erhaltende Maß nahmen“ für KMU in Kärnten

Stjtíð. ESB C 250, 
2.10.2008, bls. 3

N 265/08 Tékkland – Režim investiční podpory pro snížení emisí NOx 
a prachových částic z nespalovacích zařízení

Stjtíð. ESB C 250, 
2.10.2008, bls. 4

N 865/06 Þýskaland Thüringen Projektgesellschaft Papierfabrik Adolf Jass 
Schwarza GmbH

Stjtíð. ESB C 256, 
9.10.2008, bls. 1

N 114/08 Þýskaland Land Nordrhein-Westfalen Richtlinie über die Gewährung von 5 
Zuwendungen für Forschung, Innovation und 
Techno logie 6 des Landes Nordrhein-Westfalen 
(FIT)

Stjtíð. ESB C 256, 
9.10.2008, bls. 2

N 275/08 Ítalía Provincia autonoma di 
Bolzano

Infrastrutture per il rifornimento dei veicoli a 
metano

Stjtíð. ESB C 256, 
9.10.2008, bls. 2

N 677a/07 Frakkland – Méthode de calcul de l’élément d’aide contenu 
dans les prêts publics

Stjtíð. ESB C 261, 
14.10.2008, bls. 1

N 774/07 Þýskaland Berlin Umweltentlastungsprogramm II (UEP II) – 
Berlin

Stjtíð. ESB C 261, 
14.10.2008, bls. 2

N 87/08 Þýskaland – Verlängerung und Änderung der Beihilfe maß-
nahme „Beihilfe für die Nutzung erneuerbarer 
Energien

Stjtíð. ESB C 261, 
14.10.2008, bls. 2

N 392/08 Spánn – Asunto N 159/07 – Prórroga del régimen de 
ayudas horizontales a la construcción naval

Stjtíð. ESB C 261, 
14.10.2008, bls. 3

2009/EES/6/27
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Málsnúmer Aðildarríki Hérað Fyrirsögn aðstoðarkerfis eða heiti fyrirtækis sem þiggur 
staka viðbótaraðstoð Upplýsingarnar birtust í

N 393/08 Spánn – Prórroga de N 760/06 – Ampliación del régimen 
de financiación para la exportación de buques

Stjtíð. ESB C 261, 
14.10.2008, bls. 4

N 635/07 Grikkland – Ενίσχυση διάσωσης υπέρ της Βαρβαρέσος Α.Ε./
Enisxisi diasosis iper tis Varvaressos A.E.

Stjtíð. ESB C 264, 
17.10.2008, bls. 1

N 54/08 Spánn Comunidad de Madrid Ayuda para el fomento de la innovación 
tecnológica en el sector de la automoción

Stjtíð. ESB C 264, 
17.10.2008, bls. 2

N 58/08 Finnland – NExBTL-biodieselin vapauttaminen nestemäisten 
polttoaineiden valmisteverosta ja huolto-
varmuusmaksusta

Stjtíð. ESB C 264, 
17.10.2008, bls. 3

N 59/08 Finnland – Biopolttoöljyn (jota käytetään neuvoston 
direktiivin 2003/96/EY 8 ja 9 artikloissa 
mainittuihin tarkoituksiin) vapauttaminen 
nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta ja 
huoltovarmuusmaksusta

Stjtíð. ESB C 264, 
17.10.2008, bls. 3

N 494/07 Spánn Andalucia Ayudas de investigación y desarrollo 
tecnologico e innovacion que se conceden por la 
Administración de la Junta de Andalucia

Stjtíð. ESB C 273, 
28.10.2008, bls. 1

NN 51/08 Danmörk – Ábyrgðakerfi fyrir banka Stjtíð. ESB C 273, 
28.10.2008, bls. 2

N 100/08 Þýskaland Land Hamburg Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen als 
Projekt förderung durch die Innovations stiftung 
Hamburg

Stjtíð. ESB C 273, 
28.10.2008, bls. 2

N 202/08 Ungverjaland – Filmszakmai támogatási program Stjtíð. ESB C 273, 
28.10.2008, bls. 3

N 283/08 Þýskaland – BMBF-Rahmenprogramm „Forschung für die 
Nachhaltigkeit II“

Stjtíð. ESB C 273, 
28.10.2008, bls. 4

N 192/08 Spánn País Vasco Programa de ayudas a producciones audiovisuales 
dobladas/subtituladas al euskera

Stjtíð. ESB C 279, 
1.11.2008, bls. 1

N 324/08 Frakkland – Aides d’État à la production de spectacles en 
France

Stjtíð. ESB C 281, 
5.11.2008, bls. 1

N 368/08 Spánn País Vasco Programa de ayudas para la organización de 
festivales, ciclos, concursos y certámenes de las 
áreas culturales de Audiovisuales, Teatro, Danza y 
Música en el año 2008

Stjtíð. ESB C 281, 
5.11.2008, bls. 2

N 637/07 Spánn Pais Vasco Aðstoðaráætlun til stuðnings mynd- og 
hljóðefnisframleiðsluí sjálfstjórnarhéraðinu 
Baskalandi

Stjtíð. ESB C 289, 
12.11.2008, bls. 1

N 250/08 Ítalía Provincia autonoma di 
Bolzano-Alto Adige

Messa a disposizione di connessioni a banda 
larga in Alto Adige

Stjtíð. ESB C 289, 
12.11.2008, bls. 2

N 497/07 Litháen Lazdijai, Alytus Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo 
sukūrimas lazdijų ir alytaus rajonų savivaldybėse

Stjtíð. ESB C 290, 
13.11.25008, bls. 1

NN 41/08 Bretland – Rescue aid to Bradford and Bingley Stjtíð. ESB C 290, 
13.11.25008, bls. 2

N 73/08 Spánn – Subprograma Avanza Infrastructuras 
(medidas a, b y c) de la Acción Estratégica 
de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información, dentro del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2008–2011

Stjtíð. ESB C 290, 
13.11.25008, bls. 2

N 216/08 Spánn Comunidad Valenciana Plan de mejora de la calidad del suministro de 
energía eléctrica en la Comunidad Valenciana

Stjtíð. ESB C 290, 
13.11.25008, bls. 3

N 507/08 Bretland – Financial Support Measures to the Banking 
Industry in the UK

Stjtíð. ESB C 290, 
13.11.25008, bls. 4

N 419/07 Spánn – Desarrollo tecnológico pesquero y acuícola Stjtíð. ESB C 292, 
14.11.2008, bls. 1
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Málsnúmer Aðildarríki Hérað Fyrirsögn aðstoðarkerfis eða heiti fyrirtækis sem þiggur 
staka viðbótaraðstoð Upplýsingarnar birtust í

N 617/07 Spánn Cantabria Ayuda a las cooperativas y otras asociaciones del 
sector pesquero

Stjtíð. ESB C 292, 
14.11.2008, bls. 2

N 88/08 Finnland Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, 
Kainuu, Pohjois-Karjala, 
Etelä-Savo

Alueellisen kuljetustukijärjestelmän muuttaminen Stjtíð. ESB C 292, 
14.11.2008, bls. 3

N 220/08 Lettland Rīga SIA BC GRUPA Stjtíð. ESB C 292, 
14.11.2008, bls. 3

N 254/08 Slóvenía – Prolongation of rescue and restructuring aid 
scheme for SMEs in Slovenia (SI 5/2003)

Stjtíð. ESB C 292, 
14.11.2008, bls. 4

N 318/08 Spánn – Régimen de ayudas de investigación y desarrollo, 
en el marco del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2008–2011

Stjtíð. ESB C 292, 
14.11.2008, bls. 5

NN 44/08 Þýskaland – Rettungsbeihilfe für Hypo Real Estate Stjtíð. ESB C 293, 
15.11.2008, bls. 1

N 512/08 Þýskaland – Rettungspacket für Kreditinstitute in 
Deutschland

Stjtíð. ESB C 293, 
15.11.2008, bls. 2

NN 80/06
(áður N 

301/06, N 
307/06)

NN 81/06
(áður N 
286/06)

Spánn – Ayuda estatal al sector del carbón para el ejercicio 
2006
Plan nacional de reserva estratégica del carbón 
2006–2012

Stjtíð. ESB C 297, 
20.11.2008, bls. 1

N 624/07 Ítalía – Bando per il finanziamento di progetti di ricerca 
finalizzati ad interventi di efficienza energetica 
e all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in 
aree urbane

Stjtíð. ESB C 297, 
20.11.2008, bls. 2

N 597/07 Frakkland – Soutien de l’Agence de l’innovation industrielle en 
faveur du programme LOwCO2MOTION

Stjtíð. ESB C 299, 
22.11.2008, bls. 6

N 191/08 Þýskaland Sachsen-Anhalt f|glass GmbH Stjtíð. ESB C 299, 
22.11.2008, bls. 7

N 533/08 Svíþjóð – Ráðstafanir til stuðnings bankakerfinu Stjtíð. ESB C 308, 
3.12.2008, bls. 6

N 158/08 Pólland Lubelskie Pomoc w zakresie budowy portu lotniczego 
Lublin-Świdnik

Stjtíð. ESB C 309, 
4.12.2008, bls. 5

N 458/08 Þýskaland – Götzke Natursteinwerk GmbH Stjtíð. ESB C 309, 
4.12.2008, bls. 6

N 567/08 Finnland – Ábyrgðakerfi fyrir fjármögnun banka Stjtíð. ESB C 309, 
4.12.2008, bls. 7

N 696/06 Ítalía Molise Varanleg stöðvun fiskveiða og endurnýjun 
fiskibáta

Stjtíð. ESB C 309, 
4.12.2008, bls. 8

NN 9/08 Frakkland – Plan de sauvetage et de restructuration des 
entreprises de pêche

Stjtíð. ESB C 312, 
6.12.2008, bls. 1

NN 48/08 Írland – Guarantee scheme for banks in Ireland Stjtíð. ESB C 312, 
6.12.2008, bls. 2

N 156/08 Spánn Pais Vasco Programa de apoyo a la realización de proyectos 
de desarrollo de nuevos productos Programa 
Gaïtec (modificación)

Stjtíð. ESB C 312, 
6.12.2008, bls. 2

N 365/08 Tékkland – Aukin fjárveiting til áður heimilaðrar aðstoðar 
N 343/05 – „Stuðningur til endurnýjunar 
einingahúsa“

Stjtíð. ESB C 312, 
6.12.2008, bls. 3

N 430/07 Þýskaland Thüringen Richtlinien für die Übernahme von Bürgschaften 
durch den Freistaat Thüringen zugunsten der 
gewerblichen Wirt schaft und der freien Berufe 
(Landes bürg schafts programm)

Stjtíð. ESB C 315, 
10.12.2008, bls. 1
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N 431/07 Þýskaland Mecklenburg-Vorpommern Richtlinie für die Übernahme von Bürg schaften 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Bürg-
schafts richt linien

Stjtíð. ESB C 315, 
10.12.2008, bls. 2

N 432/07 Þýskaland Thüringen Richtlinie für die Übernahme von Bürg schaften 
durch die Thüringer Aufbau bank zugunsten der 
gewerblichen Wirt schaft und der freien Berufe 
(TAB-Bürg schafts programm)

Stjtíð. ESB C 315, 
10.12.2008, bls. 3

N 433/07 Þýskaland Brandenburg Bürgschaftsrichtlinie des Landes Branden burg für 
die Wirt schaft und die freien Berufe

Stjtíð. ESB C 315, 
10.12.2008, bls. 3

N 218/08 Spánn Castilla y León Investigación, desarrollo e innovación en el 
ámbito de la transformación y comercialización 
en Castilla y León

Stjtíð. ESB C 315, 
10.12.2008, bls. 4

NN 3/08 
(áður 776/07)

Ungverjaland Észak-Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás 
(2007–2010)

Stjtíð. ESB C 323, 
18.12.2008, bls. 3

N 63/08 Ítalía – Riduzione dell’aliquota di accisa sui 
biocarburanti

Stjtíð. ESB C 323, 
18.12.2008, bls. 4

N 248/08 Bretland North West of Ireland Direct International Communications Links into 
NW of Ireland (Project Kelvin)

Stjtíð. ESB C 323, 
18.12.2008, bls. 4

N 282/08 Írland North West of Ireland Direct International Communications Links into 
NW of Ireland (Project kelvin)

Stjtíð. ESB C 323, 
18.12.2008, bls. 5

N 311/08 Þýskaland Sachsen-Anhalt Richtlinie über Bürgschaften des Landes Sachsen-
Anhalt für Betriebs mittel kredite mit regionaler 
Ziel setzung

Stjtíð. ESB C 323, 
18.12.2008, bls. 6

N 37/05 Ítalía Molise Construction de navires de pêche Stjtíð. ESB C 324, 
19.12.2008, bls. 1

NN 100/05 Bretland – Aid for the improvement of fishing port facilities Stjtíð. ESB C 324, 
19.12.2008, bls. 2

NN 23/07 Írland – Salmon Hardship Fund Stjtíð. ESB C 324, 
19.12.2008, bls. 2

N 354/07 Frakkland Útliggjandi héruð Plan de développement de la flotte de pêche des 
départements d’outre-mer

Stjtíð. ESB C 324, 
19.12.2008, bls. 3

N 522/07 Írland – Salmon Hardship Fund Stjtíð. ESB C 324, 
19.12.2008, bls. 4

N 607/07 Bretland – Salmon Hardship Fund Stjtíð. ESB C 324, 
19.12.2008, bls. 5

N 657/07 Spánn Cantabria Medidas colectivas de las cofradías de pescadores Stjtíð. ESB C 324, 
19.12.2008, bls. 5

N 714/07 Lettland Latvia Dioksina un policiklisko aromatiski ogludenražu 
satura kontroles sistemas pilnveidošana

Stjtíð. ESB C 324, 
19.12.2008, bls. 6

N 94/08 Þýskaland Freistaat Thüringen Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
aus Mitteln des Europäischen Sozial fonds und/
oder des Freistaats Thüringen zur Förderung von 
Personal in Forschung und Entwicklung

Stjtíð. ESB C 328, 
23.12.2008, bls. 7

N 201/a/07 Ungverjaland – Módszertan a Hitelgarancia Zrt. által 
kezességvállalás formájában nyújtott állami 
támogatás támogatástartalmának kiszámításához

Stjtíð. ESB C 328, 
23.12.2008, bls. 7

N 267/08 Holland Netherlands “Kennis voor Klimaat” (Loftslagsþekking) – 
Ráðstöfun á sviði ríkisfjármögnunar

Stjtíð. ESB C 328, 
23.12.2008, bls. 8

N 360/08 Pólland Małopolska Stök aðstoð á byggða for sendum til fyrirtækisins 
State Street (Poland) Limited Sp. z o.o.

Stjtíð. ESB C 328, 
23.12.2008, bls. 9

N 524/08 Holland – Ríkisábyrgðakerfi fyrir árið 2008 Stjtíð. ESB C 328, 
23.12.2008, bls. 9

N 528/08 Holland – ING Groep N.V. Stjtíð. ESB C 328, 
23.12.2008, bls. 10
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N 131/08 Spánn Castilla y León Incentivos mineros a las empresas de la minería 
del carbón sometidas al Reglamento (CE) no 
1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, 
sobre ayudas estatales a la industria del carbón 
para los programas de investigación y desarrollo e 
innovación y medio ambiente

Stjtíð. ESB C 329, 
24.12.2008, bls. 3

N 195/08 Pólland Allt landið Pomoc inwestycyjna na rozwój transportu 
multimodalnego w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych

Stjtíð. ESB C 329, 
24.12.2008, bls. 3

N 442/08 Svíþjóð – Sjöfartsstöd Stjtíð. ESB C 329, 
24.12.2008, bls. 4

N 700/07 Bretland Wales Finance Wales JEREMIE Fund Stjtíð. ESB C 331, 
31.12.2008, bls. 2

N 77/08 Danmörk – Programmet for brugerdreven innovation Stjtíð. ESB C 331, 
31.12.2008, bls. 2

N 258/08 Þýskaland Allt landið Richtlinien für die Förderung von Entwicklung, 
Forschung und Innovation im Saarland – EFI 
Programm

Stjtíð. ESB C 331, 
31.12.2008, bls. 2

N 679/07 Frakkland – Soutien de l’Agence de l’innovation industrielle en 
faveur du programme «DEFI COMPOSITE»

Stjtíð. ESB C 2, 
7.1.2009, bls. 18

N 234/08 Svíþjóð – Stöd för investeringar i solvärme Stjtíð. ESB C 2, 
7.1.2009, bls. 19

N 256/08 Þýskaland Brandenburg Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur 
Förderung von Forschung und Entwicklungs-
vorhaben im Land Branden burg – Große 
Richtlinie

Stjtíð. ESB C 2, 
7.1.2009, bls. 19

N 569/07 Spánn Galicia Subvenciones para el fomento de la innovación 
empresarial en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Galicia

Stjtíð. ESB C 3, 
8.1.2009, bls. 1

N 557/08 Austurríki – Bankar og tryggingafélög Stjtíð. ESB C 3, 
8.1.2009, bls. 1

N 352/08 Belgía Région wallonne Régime d’aides en faveur des modes de transport 
alternatif  à la route pour la période 2008–2013

Stjtíð. ESB C 7, 
13.1.2009, bls. 1

N 421/08 Frakkland Guadeloupe Modifications du régime d’aides à caractère social 
instauré en 2004 (N 385/2004), modifié en 2006 
(N 296/2006) au bénéfice de certaines catégories 
de passagers des liaisons aériennes reliant la 
Guadeloupe à la France métropolitaine

Stjtíð. ESB C 7, 
13.1.2009, bls. 2

N 55/08 Þýskaland Brandenburg GA/EFRE - Nachrangdarlehen Stjtíð. ESB C 9, 
14.1.2009, bls. 1

NN 60/08 Portúgal – Concessão extraordinária de garantias pessoais 
pelo Estado, para o reforço da estabilidade 
financeira e da disponibilização de liquidez nos 
mercados financeiros

Stjtíð. ESB C 9, 
14.1.2009, bls. 2

N 287/08 Danmörk – Björgunaraðstoð til handa TV2 Danmark A/S Stjtíð. ESB C 9, 
14.1.2009, bls. 2

N 569/08 Holland Ríkisaðstoð við Aegon N.V. Stjtíð. ESB C 9, 
14.1.2009, bls. 3

N 378/08 Spánn Pais Vasco Ayudas para la realizacion de proyectos de 
innovacion (ALDATU)

Stjtíð. ESB C 9, 
14.1.2009, bls. 5

N 416/08 Spánn – Subprograma Avanza I+D. Proyectos de 
innovación en materia de procesos y organización

Stjtíð. ESB C 9, 
14.1.2009, bls. 5
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N 480/08 Þýskaland – Turn around Beratung für Unternehmen in einer 
wirt schaftlich schwierigen Situation

Stjtíð. ESB C 9, 
14.1.2009, bls. 6

N 531/08 Slóvenía – Ábyrgðakerfi fyrir útlánastofnanir Stjtíð. ESB C 9, 
14.1.2009, bls. 7

N 545/08 Þýskaland Thüringen Masdar PV GmbH Stjtíð. ESB C 9, 
14.1.2009, bls. 8

N 512/07 Þýskaland Land Hessen Abalon Hardwood Hessen GmbH Stjtíð. ESB C 12, 
17.1.2009, bls. 1

N 150/08 Þýskaland Freistaat Sachsen Breitbandversorgung ländlicher Räume im 
Freistaat Sachsen

Stjtíð. ESB C 12, 
17.1.2009, bls. 2

N 266/08 Þýskaland Freistaat Bayern Richtlinie zur Förderung der Breit band-
erschließung in ländlichen Gebieten (Breit band-
richtlinie)

Stjtíð. ESB C 12, 
17.1.2009, bls. 2

NN 39/08 Danmörk – Støtte til afvikling af Roskilde Bank Stjtíð. ESB C 12, 
17.1.2009, bls. 3

N 55/08 Þýskaland Freistaat Sachen Delitzscher Schokoladen GmbH Stjtíð. ESB C 12, 
17.1.2009, bls. 4


