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EFTA-STOFNANIR
EFTIR lITS STOFN uN  EFTA

2009/EES/30/01ÁKVÖRÐ uN EFTIR lITS STOFN uN AR EFTA

387/06/COl

frá 13. desem ber 2006

um breyt ingu á ákvörð un Eftir lits stofn unar  EFTA 195/04/COl um fram kvæmdar-
ákvæði sem um getur í 27. gr. II. hluta bókunar 3 við samning milli EFTA-ríkjanna 
um stofnun eftir lits stofn un ar og dóm stóls, að því er varðar stöðluð eyðu blöð fyrir 

til kynn ingar um aðstoð

EFTIR LITS STOFN UN EFTA HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN 

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið (1), einkum ákvæða 61., 62. og 63. gr. og bókunar 
26,

með vísan til samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftir lits stofn un ar og dóm stóls (2), einkum ákvæða 
27. gr. II. hluta bókunar 3,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

Hinn 14. júlí 2004 samþykkti Eftir lits stofn un EFTA ákvörð un 195/04/COL um fram kvæmdar ákvæði sem 
um getur í 27. gr. II. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól (3).

Með ákvörð un Eftir lits stofn un ar EFTA 195/04/COL var komið á skyldubundnu stöðluðu eyðu blaði fyrir 
til kynn ingar um ríkis að stoð.

Eftir lits stofn un in hefur samþykkt nýjar leið bein ing ar um landsbundna byggða að stoð fyrir tímabilið 2007–
2013 (4) sem gilda um alla byggða að stoð sem verður veitt eftir 31. desem ber 2006.

Í tengslum við samþykkt nýrra banda lags leið bein ing a um landsbundna byggða að stoð fyrir tímabilið 
2007–2013 (5) hefur fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna breytt til teknum hlutum til kynn ingareyðu-
blaðsins (6).

Í kjölfar þess að Eftir lits stofn un EFTA hefur samþykkt nýjar leið bein ing ar um landsbundna byggða að stoð 
fyrir tímabilið 2007–2013 er nauð syn leg t að breyta til teknum hlutum til kynn ingareyðu blaðsins í ákvörð un 
195/04/COL.

Haft var sam ráð við ráðgjafarnefnd um ríkis að stoð með bréfi dagsettu 21. nóvem ber 2006 á grundvelli  
29. gr. II. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól.

(1) Nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer á eftir.
(2) Nefnist „samningurinn um eftirlitsstofnun og dómstól“ í því sem hér fer á eftir.
(3) Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2006, bls. 37, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 26, 25.5.2006, bls. 1.
(4) Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 85/06/COL frá 6. apríl 2006 (Stjtíð. ESB L 54, 28.2.2008, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 

11, 28.2.2008). Kafli 25B í Leiðbeiningum um ríkisaðstoð samsvarar orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar – Leiðbeiningar um 
landsbundna byggðaaðstoð 2007–2013, Stjtíð. ESB C, 4.3.2006, bls. 13.

(5) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar – Leiðbeiningar um landsbundna byggðaaðstoð 2007–2013, Stjtíð. ESB C 54, 4.3.2006, bls. 
13.

(6) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1627/2006 frá 24. október 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 794/2004 að því 
er varðar stöðluð tilkynningareyðublöð fyrir ríkisaðstoð (Stjtíð. ESB L 302, 1.11.2006, bls. 10).
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ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

I. við auki við ákvörð un Eftir lits stofn un ar EFTA 195/04/COL breytist í sam ræmi við við auka við ákvörð un 
þessa.

2. gr.

Ákvörð un þessari er beint til Íslands, Furstadæmisins Liechtensteins og Kon ungs ríkisins Noregs.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi daginn eftir að hún öðlast samþykki Eftir lits stofn un ar EFTA.

4. gr.

Fullgild er aðeins ensk útgáfa ákvörð un ar þessarar.

Gjört í Brussel 13. desem ber 2006

Fyrir hönd Eftir lits stofn un ar EFTA,

 Bjørn T. Grydeland Kristján Andri Stefánsson

 forseti stjórnarmaður
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við auki

HLuTi iii.4

VIÐBÓTARUPP LÝS INGAEYÐU BLAÐ FYRIR BYGGÐA AÐ STOÐ

Þetta viðbótarupp lýs ingaeyðu blað skal nota til er tilkynnt er um hvers kyns aðstoð ar kerfi eða staka aðstoð sem fellur 
undir ákvæði kafla 25B í Leið bein ing um um ríkis að stoð – Leið bein ing ar um landsbundna byggða að stoð fyrir tímabilið 
2007–2013 (hér á eftir nefndar leið bein ing ar um landsbundna byggða að stoð) (1).

Ekki má nota þennan við auka í þeim sérstaka tilgangi að tilkynna ný byggðakort fyrir tímabilið 2007–2013. Gagnsæ 
kerfi fjár fest ingaraðstoð ar , sem falla undir gildissvið undan þágureglu gerð arinnar um svæðisbundna fjár fest
ingaraðstoð, eru undanþegin til kynn ingarskyldunni. Því eru EFTaríkin beðin að tilgreina nánar umfang til kynn inga 
sinna. Í þeim sérstöku tilvikum að aðstoð ar kerfi tekur bæði til gagnsærra og ógagnsærra tegunda fjár fest ingaraðstoð ar 
eru EFTaríkin beðin að takmarka til kynn inguna við síðari tegundina.

Þegar um ræðir sérákveðna aðstoð (þ.e. aðstoð sem er veitt utan gildandi aðstoð ar kerfa) verða EFTaríkin að sýna 
fram á að verkefnið stuðli að sam ræmdri byggðaþróun og að það, að teknu tilliti til eðlis og stærðar verkefnisins, leiði 
ekki til óviðunandi röskunar á samkeppni. Þá þurfa EFTaríkin að sýna fram á að aðstoðin miðist ekki úr hófi við til
tekið athafn asvið og að hún hafi engin óhagstæð atvinnu greinabundin áhrif.

afhenda skal annað viðbótarupp lýs ingaeyðu blað (hluti iii.5) þegar tilkynnt er um svæðisbundna fjár fest ingaraðstoð 
til stórra fjár fest ingaverkefna í sam ræmi við undirkafla 25B.4.3 í leið bein ing unum um landsbundna byggða að stoð.

1. Kerfi eða sérákveðin aðstoð

 Kerfið eða sérákveðna aðstoðin varðar

1.1. □ upphaflega fjár fest ingu

□ Aðstoðin er reiknuð sem hlutfall af styrkhæfum efnislegum og óefnislegum kostnaði fjár fest-
ingarinnar

	 □ Aðstoðin er reiknuð sem hlutfall af áætluðum launakostnaði þeirra einstaklinga sem verða ráðnir

	 □ rekstrar aðstoð

	 □ aðstoð við nýstofnuð smáfyrir tæki

	 □ blöndu af þessu

1.2. Aðstoðin er veitt:

	 □ sjálfkrafa, sé skil yrðum kerfisins fullnægt

	 □ sam kvæmt mati stjórn valda

 Ef veita á aðstoð sam kvæmt mati stjórn valda skal lýsa í stuttu máli þeim viðmiðum sem er fylgt og eintak af 
þeim stjórnsýsluákvæðum sem gilda um úthlutun aðstoð ar innar látið fylgja með:

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

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

1.3. Er aðstoðin innan efri marka aðstoð ar sam kvæmt gildandi byggðakorti þegar aðstoðinni er úthlutað, þ.m.t. 
þeirra marka sem leiðir af gildandi ákvæðum um aðstoð til stórra fjár fest ingarverkefna (sbr. undirkafla 
25B.4.3 í leið bein ing unum um landsbundna byggða að stoð)?

□ já   □ nei

 Hefur kerfið að geyma tilvísun í gildandi byggðakort?

□ já   □ nei

(1) Kafli 25B í leiðbeiningum Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð – Leiðbeiningar um landsbundna byggðaaðstoð 2007–2013 var 
samþykktur með ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 85/06/COL frá 6. apríl 2006 (Stjtíð. ESB L 54, 28.2.2008, og EES-viðbætir við 
Stjtíð. ESB nr. 11, 28.2.2008).
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2. Aðstoð í tengslum við upphaflega fjár fest ingu

2.1. Tekur kerfið til fjár fest inga í fastafjár munum eða atvinnusköpun sem tengist upphaflegri fjár fest ingu í 
tengslum við:

	 □ stofnsetningu nýrrar starfsstöðvar?

	 □ stækkun starfsstöðvar sem fyrir er?

	 □ aukna fjölbreytni í fram leiðslu starfsstöðvar í formi nýrra viðbótarvara?

	 □ grund vall ar breyt ingu á heildarfram leiðslu fer li starfandi fyrir tækis?

□ kaup óháðs fjárfestis á fjár munaeignum sem tengjast beint fyrir tæki sem hefur verið lokað eða myndi 
hafa verið lokað hefði það ekki verið keypt?

2.2. Ef aðstoðin er reiknuð á grundvelli kostnaðar vegna fjár fest ingar í efnislegum eða óefnislegum eignum eða 
kaupverðs, þegar um yfirtöku er að ræða, felur aðstoðin þá í sér ákvæði um að fjárframlag styrkþega sé a.m.k. 
25 % af styrkhæfum heildarkostnaði og að þetta framlag sé laust við hvers kyns stuðning frá hinu opin bera, 
þ.m.t. minniháttaraðstoð?

□ já   □ nei

2.3. Ef aðstoðin er veitt sjálfkrafa á grundvelli hlutlægra viðmiðana með lagaheim ild sem veitir styrkþegum rétt til 
að fá aðstoð, útilokar kerfið þá úthlutun aðstoð ar til verkefna sem hafist var handa við áður en lagaheim ildin 
öðlaðist gildi?

□ já   □ nei

 Ef aðstoðin er ekki veitt sjálfkrafa gerir kerfið þá ráð fyrir að leggja verði fram umsókn um aðstoð áður en 
hafist er handa við verkefnið og að þar til bær yfirvöld verði að hafa staðfest skrif lega að verkefnið fullnægi 
að meginstefnu til skil yrðunum um styrkhæfi sem mælt er fyrir um í kerfinu (sjá 30. mgr. leið bein ing anna um 
landsbundna byggða að stoð)?

□ já   □ nei

 Ef um ræðir staka aðstoð gáfu þar til bær yfirvöld loforð um að veita aðstoð áður en hafist var handa við 
verkefnið, sem er skil yrði þess að Eftir lits stofn un EFTA samþykki ráð stöfunina?

□ já   □ nei

 Ef skil yrðum einhverra af ofan greindum liðum er ekki fullnægt skal greina frá ástæðum þess og hvernig 
yfirvöld ætla að uppfylla nauð syn leg skil yrði:

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

2.4. Hver eru verg aðstoð ar hlutföll sam kvæmt kerfinu eða sérákveðnu aðstoðinni?

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

 Hvaða breytur eru notaðar til að reikna aðstoð ar hlutföll?

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

2.4.1. □ Styrkir

	 □ að nafn virði

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

	 □ í (afreiknuðu) núvirði

  .............................................................................................................................................................................
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2.4.2. □ Skattundan þágur:

 Hvert er núvirði skattaundan þágu og hvaða aðstoð ar hlutfall gefur það?

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

2.4.3. □ Opin ber lán með hagfelldum kjörum

 há marks lánstími:

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

 há marks lánshlutfall (upphæð lánsins sem hundraðshluti af styrkhæfri fjár fest ingu):

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

 há marks gjaldfrestur:

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

 lágmarksvextir:

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

– Er lánið tryggt með venjulegum tryggingum sem bankar krefjast?

□ já   □ nei

 ef svo er, að hve miklu leyti?

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

– Hvert er áætlað vanskilahlutfall eftir flokkum lántakenda?
  

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

– Hækka vextir ef um er að ræða aðstæður sem hafa í för með sér sérstaka áhættu?

□ já   □ nei

 Eru vextir fastir, breytilegir, háðir hagnaði, eða blanda af þessu?

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

 Eru lánin víkjandi?

□ já   □ nei

2.4.4. □ vaxtabætur:

 há marks upphæð afsláttar:

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

 há marks lánshlutfall (upphæð lánsins sem hundraðshluti af styrkhæfri fjár fest ingu):

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

 há marks gjaldfrestur:

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

 lánstími:

  .............................................................................................................................................................................
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2.4.5. □ Tilhögun ábyrgða

 Tilgreina skal þær tegundir lána sem heimilt er að ábyrgjast:

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

 Tilgreina skal aðferðina og þær breytur sem notaðar eru til að reikna styrkígildi ábyrgðarinnar, þ.m.t. gildis-
tíma, hlutfall og lánsupphæð:

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

 Tilgreina skal þau gjöld sem ríkið greiðir til bankans:

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

 Hvert er áætlað vanskilahlutfall eftir flokkum lántakenda?

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

 Hver er há marks hlutfall lánsins sem ábyrgðin nær til?

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

 Við hvaða skil yrði verður ábyrgðin virk?

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

2.4.6. □ Opin ber eignaraðild

 Tilgreina skal ef kerfið felur í sér aðstoð í formi opin berrar eignaraðildar

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

 Að hve miklu leyti víkur hin opin bera eignaraðild frá markaðsfjárfestareglunni?

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

 Leggja skal fram viðeigandi upp lýs ingar til að reikna aðstoð ar þátt opin berrar eignar- 
aðildar:

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

2.4.7. □ annað:

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

2.5. Er endurnýjunarfjár fest ing útilokuð frá kerfinu?

□ já   □ nei

 Ef svo er ekki, eru yfirvöld beðin að fylla út þann hluta í 3. undirkafla þessa eyðu blaðs er varðar rekstrar-
aðstoð.

2.6. Er aðstoð við fyrir tæki í erfiðleikum (2) og/eða aðstoð vegna fjárhagslegrar endurskipu lagningar í fyrir tækjum 
í erfiðleikum útilokuð frá kerfinu?

□ já   □ nei

2.7. Fjár fest ingaraðstoð reiknuð sem hlutfall af styrkhæfum efnislegum og óefnislegum kostnaði fjár fest ingarinnar

 Varða styrkhæf útgjöld sam kvæmt kerfinu: 

 

(2) Sbr. skilgreiningu í 16. kafla ríkisaðstoðarleiðbeininga Eftirlitsstofnunar EFTA, um aðstoð til að bjarga og endurskipuleggja 
fyrirtæki í erfiðleikum (Stjtíð.  EB L 274, 26.10.2000, og EES-viðbætir nr. 48).
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2.7.1. □ Efnislegar eignir:

Er virði fjár fest ingarinnar reiknað á grundvelli (3):

□ lands

□ bygginga

□ búnaðar/véla (áhalda)

□ fjár munaeigna, þegar um yfirtöku er að ræða

 Lýsið í stuttu máli:

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

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

 Eru eignirnar keyptar nýjar, að frátöldum kaupum á litlum og meðal stórum fyrir tækjum og yfirtöku?

□ já   □ nei

 Tilgreinið nánar:

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

 Er næg trygging fyrir því að hvers kyns aðstoð, sem hefur verið úthlutað áður vegna kaupa á eignum 
við yfirtöku, hafi verið reiknuð með/dregin frá áður en kaupin fóru fram (sjá 43. gr. leið bein ing anna um 
landsbundna byggða að stoð)?

□ já   □ nei

 Tilgreinið nánar:

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

 Hvernig er tryggt að viðskiptin fari fram á markaðskjörum ef um yfirtöku er að 
ræða?

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

 Er kostnaður, sem tengist kaupum á eignum, öðrum en landi og byggingum, sam kvæmt fjár mögn un ar-
leigusamningi, talinn með í styrkhæfum útgjöldum?

□ já   □ nei

 Felur leigusamn ing ur inn í sér skuld bind ingu um að kaupa eignina, aðra en land og byggingar, þegar 
leigusamn ing ur rennur út?

□ já   □ nei

 Heldur leiga á landi og byggingum sam kvæmt fjár mögn un ar leigusamningi áfram í a.m.k. fimm ár eftir að 
fyrir hug uðu fjár fest ingarverkefni lýkur, að því er varðar stórfyrir tæki og þrjú ár fyrir lítil og meðal stór fyrir-
tæki?

□ já   □ nei

 Ef einni ofan greindra spurninga er svarað neitandi skal útskýra hvernig yfirvöld hyggjast uppfylla nauð syn leg 
skil yrði:

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

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

(3) Í flutningageiranum myndast ekki réttur til fjárfestingaraðstoðar vegna útgjalda til kaupa á flutningatækjum (færanlegum eignum).
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2.7.2. □ Óefnislegar eignir:

 Virði fjár fest ingarinnar er reiknað á grundvelli útgjalda vegna tækniyfirfærslu vegna kaupa á:

□ einkaleyfum

□ leyfum

□ verkþekkingu

□ tækniþekkingu án einkaleyfa

 Lýsið í stuttu máli

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

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

 Hefur kerfið að geyma ákvæði um að útgjöld vegna styrkhæfrar óefnislegrar fjár fest ingar megi ekki fara yfir 
50 % af heildarútgjöldum styrkhæfrar fjár fest ingar fyrir verkefni ef um er að ræða stórfyrir tæki?

□ já   □ nei

Tryggir ráð stöfunin að styrkhæfar óefnislegar eignir:

□ verði ein göngu notaðar í starfsstöðinni sem fær byggða að stoðina?

□ teljist afskrifanlegar eignir? 

□ séu keyptar af þriðju aðilum á markaðskjörum?

□ séu taldar með fjár munaeign fyrir tækisins og verði áfram í starfsstöðinni, sem fær byggða að stoð í a.m.k. 
fimm ár, ef um er að ræða stórfyrir tæki og þrjú ár ef um er að ræða lítil og meðal stór fyrir tæki?

Komi eitt þessara skil yrða ekki skýrt fram í kerfinu skal greina frá ástæðum þess og hvernig yfirvöld ætla að 
virða þessar kröfur:

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

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

 Fellir kerfið kostnað vegna undirbúningsrann sókna og ráðgjafarþjón ustu, sem tengist fjár fest ingunni, inn í 
styrkhæf útgjöld lítilla og meðal stórra fyrir tækja?

□ já   □ nei

 Kveður kerfið á um að kostnaður lítilla og meðal stórra fyrir tækja vegna ráðgjafar takmarkist við aðstoð ar-
hlutfall sem nemur allt að 50 % af raun veru legum kostnaði sem stofnað er til?

□ já   □ nei

2.7.3. Hvaða trygging er fyrir því að aðstoð vegna upphaflegra fjár fest inga (bæði fjár fest ing í efnislegum og 
óefnislegum eignum) sé skil yrt því að fjár fest ingin vari í a.m.k. fimm ár þegar um er að ræða stórfyrir tæki og 
þrjú ár þegar um er að ræða lítil og meðal stór fyrir tæki?:

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

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

2.8. Fjár fest ingaraðstoð reiknuð á grundvelli launakostnaðar

2.8.1. Tryggir ráð stöfunin að aðstoð, sem reiknuð er á grundvelli launakostnaðar, tengist upphaflega fjár fest-
ingarverkefninu?

□ já   □ nei
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2.8.2. Tryggir ráð stöfunin að sköpun starfa merki hreina aukningu á fjölda starfsmanna (ALU) sem ráðnir eru beint 
til til tekinnar starfsstöðvar miðað við meðal tal undanfarinna 12 mánaða, að frádregnum öllum störfum sem 
töpuðust á þessu 12 mánaða tímabili í sömu starfsstöð?

□ já   □ nei

2.8.3. Hvernig er tryggt að styrkhæfur kostnaður takmarkist við tvöfaldan launakostnað vegna atvinnusköpunarinnar 
sem rekstur styrktrar fjár fest ingar hefur í för með sér?

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

2.8.4. Tryggir ráð stöfunin að ráðið verði í stöðurnar innan þriggja ára frá því að verki lýkur?

□ já   □ nei

2.8.5. Tryggir ráð stöfunin að störfin, sem skapast, haldist á við kom andi svæði í a.m.k. fimm ár (eða þrjú ár þegar 
um er að ræða lítil og meðal stór fyrir tæki) frá þeim degi þegar fyrst var ráðið í starfið?

□ já   □ nei

 Ef einni ofan greindra spurninga er svarað neitandi skal útskýra hvernig yfirvöld ætla að fara að þessum 
kröfum:

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

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

3. Rekstrar aðstoð

3.1. Hvaða beinu tengsl eru milli úthlutunar á rekstrar aðstoð og framlags til byggðaþróunar?

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

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

3.2. Hvaða kerfislægum annmörkum er rekstrar aðstoðinni ætlað að ráða bót á?

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

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

3.3. Hvernig er tryggt að eðli og umfang rekstrar aðstoð ar innar séu í hlutfalli við þá annmarka sem henni er ætlað 
að ráða bót á?

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

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

3.4. Hvaða ráð stafanir hafa verið gerðar til þess að tryggja að dregið sé úr rekstrar aðstoð í áföngum og að hún sé 
tímabundin?

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

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

3.5. Stendur kerfi rekstrar aðstoð ar öllum atvinnu greinum til boða?

□ já   □ nei

3.6. Er kerfinu ætlað að jafn a aukinn flutningskostnað eða kostnað vegna starfsmanna?

□ já   □ nei

3.7. Ef einni ofan greindra spurninga (3.5–3.6) er svarað neitandi, hvernig er þá tryggt að farið sé að ákvæðum  
67. gr. leið bein ing anna um landsbundna byggða að stoð?

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

  .............................................................................................................................................................................
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3.8. Er rekstrar aðstoð, sem ætlað er að styrkja út flutn ing, útilokuð?

□ já   □ nei

 Sérstakar spurningar varð andi jaðarsvæði og strjálbýl svæði

3.9. Ef ekki er dregið smám saman úr rekstrar aðstoð og hún er ekki tímabundin skal tilgreina hvort eftir far andi 
skil yrði eru uppfyllt:

3.9.1. Hafa jaðarsvæði eða strjálbýl svæði ávinning af aðstoðinni?

□ já   □ nei

3.9.2. Er aðstoðin að hluta til þess að jafn a aukinn flutningskostnað?

□ já   □ nei

 Leggja skal fram sönnun fyrir þessum aukna flutningskostnaði og tilgreina reikningsaðferðina sem var notuð 
til að ákvarða fjárhæð hans (4). Sérstaklega skal leggja fram sönnun fyrir því að farið sé að skil yrðunum í 70. 
mgr. leið bein ing anna um landsbundna byggða að stoð:

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

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

 Tilgreina skal há marks fjárhæð aðstoð ar (á grundvelli aðstoð ar miðað við hvert tonn/hvern kílómetra) og 
hlutfall þess aukakostnaðar sem aðstoðin tekur til:

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

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

3.9.3. Er aðstoðinni ætlað að koma í veg fyrir eða draga úr áframhaldandi fólksfækkun á strjálbýlum svæðum?

□ já   □ nei

 Hvernig geta yfirvöld sýnt fram á að fyrir hug uð aðstoð sé nauð syn leg og við hæfi til að koma í veg fyrir eða 
draga úr áframhaldandi fólksfækkun og að hún hafi ekki áhrif á við skipta skil yrði í svo ríkum mæli að það 
brjóti í bága við sam eigin lega hags muni?

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

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

4. Aðstoð við nýstofnuð smáfyrir tæki

 upp lýs ingar um styrkþega

4.1. Eru styrkþegar smáfyrir tæki, á þeim degi þegar aðstoðin er veitt, í skiln ingi 2. gr. I. við auka við reglu gerð 
fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 364/2004 (5) eða reglu gerð ar sem kemur í stað hennar?

□ já   □ nei

4.2. Verður stjórn valdið, sem veitir aðstoðina, að ganga úr skugga um að allir styrkþegar séu óháð fyrir tæki í skiln-
ingi 3. gr. I. við auka við ofan greinda reglu gerð ?

□ já   □ nei

4.3. Tryggir kerfið að aðstoð sé ein göngu veitt smáfyrir tækjum sem hafa verið stofnuð innan fimm ára fyrir þann 
dag sem aðstoðin er veitt?

□ já   □ nei

(4) Lýsingin skal endurspegla hvernig yfirvöld ætla að tryggja að aðstoð sé eingöngu veitt vegna aukins kostnaðar við vöruflutninga 
innanlands, að hún megi ekki verða að útflutningsaðstoð, að hún sé reiknuð á grundvelli beinustu og hagkvæmustu flutningsleiðar 
milli framleiðslu- eða vinnslustaðar og næsta útsölustaðar og að óheimilt sé að veita hana í tengslum við vöruflutninga fyrirtækja 
sem ekki geta starfað annars staðar.

(5) Lítil fyrirtæki í skilningi 2. gr. I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 364/2004 (Stjtíð ESB L 63, 28.4.2004, 
bls. 22), sem var felld inn í EES-samninginn undir staflið f) í 1. lið XV. viðauka með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 
nr. 131/2004 frá 24. september 2004 (Stjtíð ESB L 64, 10.3.2005, bls. 67, og EES-viðbætir nr. 12, bls. 49) eða reglugerðar sem 
kemur í stað hennar.
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4.4. Lýsið fyrirkomulaginu sem komið er á til að tryggja að engin misnotkun á aðstoð verði á þann hátt að 
starfandi fyrir tækjum sé lokað til málamynda og þau stofnsett á ný til þess að fá þessa tegund af aðstoð:

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

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

 Landfræðileg beiting kerfisins

4.5. Takmarkast aðstoð ar kerfið ein göngu við svæði sem njóta aðstoð ar ?

□ já   □ nei

4.6. Styrkþegar stunda atvinnustarf semi sína á eftir far andi svæðum (tilgreinið nánar í sam ræmi við heiti svæðanna, 
eins og skil greint er á byggðakortinu):

– Öll svæði sem njóta aðstoð ar í við kom andi EFTA-ríki

□ já   □ nei

– Svæði sem falla undir staf lið c) í 3. mgr. 61. gr.

□ já   □ nei

 Tilgreinið svæðið eða svæðin (NUTS):

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

 Styrkhæf útgjöld

4.7. Er lögfræði-, ráðgjafar og stjórnsýslukostnaður, sem tengist beint stofnsetningu fyrir tækisins, talinn með í 
styrkhæfum útgjöldum?

□ já   □ nei

 Ef svo er, tilgreinið nánar: ..................................................................................................................................

4.8. Er styrkhæfur kostnaður algerlega takmarkaður við kostnað sem stofnað er til á fyrstu fimm árunum eftir að 
fyrir tækið er stofnsett og, innan þessara fimm ára, við þann tíma meðan fyrir tækið uppfyllir skil yrðin um 
smáfyrir tæki sam kvæmt skil grein ingu banda lags ins?

□ já   □ nei

4.9. Tilgreinið á eftir far andi lista hvaða kostnaður er talinn með í styrkhæfum útgjöldum:

– Vextir af utan að komandi fjár mögn un

 □
– Arður af eigin fé sem er notað sem ekki fer yfir við mið un ar vexti

 □
– Gjöld vegna leigu á fram leiðsluaðstöðu eða -búnaði

 □
– Orka, vatn, upphitunarkostnaður

 □
– Skattar (aðrir en virðisaukaskattur og fyrir tækjaskattur á við skipta tekjur)

 □
 Tilgreinið nánar:  ..........................................................................................................................................

– Stjórnunarkostnaður

 □
 Tilgreinið nánar:  ..........................................................................................................................................
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– Afskriftir

 □
– Gjöld vegna leigu á fram leiðsluaðstöðu eða -búnaði

 □
– Launakostnaður

 □
 Eru lögboðin almanna trygg inga gjöld talin með í launakostnaði?

□ já   □ nei

 Að því er varðar afskriftir, gjöld vegna leigu á fram leiðsluaðstöðu eða -búnaði og launakostnað, er hægt að 
staðfesta að undirliggjandi fjár fest ingar eða atvinnusköpun og ráð stafanir vegna nýráðninga hafi ekki fengið 
eða muni ekki fá annars konar aðstoð?

□ já   □ nei

 aðstoð ar hlutföll

4.10. Hvert er áformað aðstoð ar hlutfall ráð stöfunar vegna styrkhæfra útgjalda, sem stofnað er til á fyrstu þremur 
árunum eftir stofnun fyrir tækjanna, eða vegna útgjalda sem tengjast beint stofnun fyrir tækisins?

… % fyrir svæði sem falla undir staf lið c) í 3. mgr. 61. gr.

4.11. Hvert er áformað aðstoð ar hlutfall ráð stöfunar vegna styrkhæfra útgjalda, sem stofnað er til á fjórða og fimmta 
ári eftir stofnun fyrir tækisins?

… % fyrir svæði sem falla undir staf lið c) í 3. mgr. 61. gr.

4.12. Er aðstoð ar hlutfallið hækkað um 5 % eins og tilgreint er í 78. gr. leið bein ing anna um landsbundna byggða að-
stoð?

□ já   □ nei

Ef svo er, tilgreinið nánar:

– Fyrir strjálbýl svæði með færri en 12,5 íbúum á km2

□ já   □ nei

– Fyrir litlar eyjar þar sem íbúar eru færri en 5000

□ já   □ nei

– Fyrir önnur samfélög þar sem íbúar eru færri en 5000 og þurfa að þola sambærilega einangrun og eyjar

□ já   □ nei

Tilgreinið nánar svæðið eða svæðin:  ..........................................................................................................

4.13. Ef styrkþegar eru með starfsstöðvar sem eru á fleiri en einni gerð svæðis (staf liður c) í 3. mgr. 61. gr.) utan 
svæða sem njóta aðstoð ar eða þeirra sem tilgreind eru í lið 4.12.) tilgreinið hvernig tryggt verður að hlutföll 
eða hugs an leg viðbót séu notuð eins og vera ber:

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

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

 Fjárhæð aðstoð ar 

4.14. Er há marks fjárhæð, sem veitt er til styrkþega sem búa á svæðum sem falla undir staf lið c) í 3. mgr. 61. gr., 
ein milljón evra á hvert fyrir tæki?

□ já   □ nei

4.15. Takmarkast árleg fjárhæð aðstoð ar , sem veitt er, við 33 % af ofan greindum há marks fjárhæðum?

□ já   □ nei
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4.16. Lýsið tilhöguninni sem notast er við eða formi aðstoð ar sem veitt er styrktum fyrir tækjum (t.d. styrkur, lán, 
o.s.frv.) og útlistið nákvæmlega hvernig aðstoð ar hlutföll og há marks fjárhæðir aðstoð ar eru reiknuð út, einkum 
þegar tilhögun aðstoð ar er ógagnsæ:

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

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

 uppsöfnun

4.17. Er hægt að veita opin beran stuðning í annarri mynd á grundvelli sama styrkhæfa kostnaðar að því er varðar 
vexti á utan að komandi fjár mögn un, arð af eigin fé sem er notað, gjöld vegna leigu á fram leiðsluaðstöðu eða 
búnaði, orku, vatn, upphitunarkostnað eða skatta (aðra en VSK og fyrir tækjaskatta)?

□ já   □ nei

 Ef svo er, lýsið fyrirkomulaginu sem komið er á til þess að tryggja að efri mörk aðstoð ar fjárhæðar á hvert 
fyrir tæki, samanlagt og á ári sem og aðstoð ar hlutföll verði virt:

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

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

5. Gildissvið kerfisins eða sérákveðnu aðstoð ar innar

5.1. Tekur aðstoð ar kerfið til allra atvinnu greina?

□ já   □ nei

 Miðast aðstoð ar kerfið við til tekið athafn asvið?

□ já   □ nei

 Ef svo er, útskýrið nánar

 

5.2. Tekur kerfið til flutningageirans?

□ já   □ nei

 Ef svo er,

Flutningageirinn

□ Sjóflutningar

□ Loft flutn ingar

□ Flutningar á vegum

□ Járn brauta rflutningar

□ Flutningar í þéttbýli

□ Flutningar á skipgengum vatnaleiðum

□ Samsettir flutningar

Stjórnun sam göngumann virkja 

□ Hafn armannvirki

□ Flug vallarmannvirki

□ Vegagrunnvirki

□ Járn brauta rmannvirki

□ Mannvirki fyrir flutninga í þéttbýli

□ Grunnvirki fyrir flutninga á skipgengum vatnaleiðum

Eftirlit

Mun ársskýrsla greina frá sérhverri stakri aðstoð sem fellur undir ofannefnda flokka sem og fjárhæð hennar 
og styrkþega?

□ já   □ nei
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5.3. Tekur kerfið til skipasmíða?

□ já   □ nei

5.4. Virðir kerfið sérákvæði, s.s. bann við aðstoð til stáliðnaðarins (6) og/eða gerviefna (7)?

□ já   □ nei

5.5. Gerir kerfið ráð fyrir því að skylda um einstakar til kynn ingar, eins og gert er ráð fyrir í undirkafla 25B.4.3 í 
leið bein ing unum um landsbundna byggða að stoð – Aðstoð til stórra fjár fest ingarverkefna (8)?

□ já   □ nei

6. uppsöfnun

6.1. Ef unnt er að sam ein a byggða að stoð sam kvæmt einu kerfi aðstoð sam kvæmt öðru kerfi eða öðrum kerfum, 
tilgreinið þá nánar, í hverju kerfi, hvaða aðferð er notuð til að tryggja að farið sé að skilmálum um uppsöfnun 
sam kvæmt undirkafla 25B.4.4 í leið bein ing unum um landsbundna byggða að stoð.

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

6.2. Er tryggt að ekki sé hægt að bæta svæðisbundinni fjár fest ingaraðstoð við minniháttarstyrk að því er varðar 
sömu styrkhæfu útgjöldin til að fara á svig við há marks aðstoð ar hlutföllin sem mælt er fyrir um á samþykktu 
byggðakorti?

□ já   □ nei

6.3. Ef aðstoð, sem hefur verið reiknuð á grundvelli (efnislegs eða óefnislegs) fjár fest ingarkostnaðar, er sam ein uð 
aðstoð sem reiknuð er á grundvelli launakostnaðar, varðar aðstoð ar kerfið þá há marks hlutfallið sem mælt er 
fyrir um fyrir við kom andi svæði?

□ já   □ nei

7. Gagnsæi

7.1. Útilokar kerfið verkefni þar sem stofnað var til styrkhæfs kostnaðar fyrir útgáfudag endanlegs kerfis á Netinu 
(sjá 93. gr. leið bein ing anna um landsbundna byggða að stoð)?

□ já   □ nei

8. Aðrar upp lýs ingar

 Hér skal tilgreina allar aðrar upp lýs ingar sem teljast skipta máli vegna matsins á við kom andi ráð stöfun (ráð-
stöfunum) sam kvæmt leið bein ing unum um landsbundna byggða að stoð.

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

 

(6) Í skilningi I. viðauka við leiðbeiningarnar um landsbundna byggðaaðstoð.
(7) Í skilningi II. viðauka við leiðbeiningarnar um landsbundna byggðaaðstoð.
(8) Vakin er athygli á að fylla þarf út sérstakt tilkynningaeyðublað (hluta III.5) þegar um er að ræða aðstoð til stórra fjárfestingarverkefna.
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HLuTi iii.5

VIÐBÓTARUPP LÝS INGAEYÐU BLAÐ UM BYGGÐA AÐ STOÐ VEGNA STÓRRA FJÁR FEST
INGARVERKEFNA

Þetta viðbótarupp lýs ingaeyðu blað skal nota er tilkynnt er um hvers kyns svæðisbundna fjár fest ingaraðstoð umfram 
mörk stakra til kynn inga sem skil greind eru í 64. lið leið bein ing anna um landsbundna byggða að stoð fyrir tímabilið 
2007–2013.

Þegar um ræðir sérákveðna aðstoð (aðstoð sem er veitt utan gildandi kerfa) verða EFTaríkin einnig að láta í té 
viðbótarupp lýs ingaeyðu blað fyrir byggða að stoð (hluti iii.4). auk þess verða EFTaríkin að sýna fram á að verkefnið 
stuðli að sam ræmdri byggðaþróun og að það, að teknu tilliti til eðlis og stærðar verkefnisins, leiði ekki til óviðunandi 
röskunar á samkeppni. Þá þurfa EFTaríkin að sýna fram á að aðstoðin miðist ekki úr hófi við til tekið athafn asvið og 
að hún hafi engin óhagstæð atvinnu greinabundin áhrif.

Eftir lits stofn un in áskilur sér rétt til að biðja um frekari upp lýs ingar til þess að láta fara fram gagngert mat ef mörkunum 
fyrir slíkt mat, eins og skil greint er í 57. gr. leið bein ing anna um landsbundna byggða að stoð, er náð.

auk þessa viðbótarupp lýs ingaeyðu blaðs eða blaða verður EFTaríki að láta í té:

i. hluta – almennar upp lýs ingar

ii. hluta – Ágrip af upp lýs ingunum til birt ingar í Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins og EESviðbæti við þau

EFTaríkið verður einnig að láta í té viðeigandi fjár fest ingarsamning, drög að aðstoð ar samningi og öll önnur 
viðeigandi gögn (ásamt viljayfirlýsingu þegar um ræðir sérákveðna aðstoð) til þess að staðfesta að veiting aðstoð ar
innar sé í sam ræmi við almennu reglurnar í leið bein ing unum um landsbundna byggða að stoð fyrir 2007–2013 og öll 
önnur undirliggjandi aðstoð ar kerfi.

Ef fjárhæðir eru gefnar upp í evrum eða öðrum gjaldmiðli, verður að gefa upp gengisforsendur (e. implicit exchange 
rate assumptions). alltaf skal taka fram hvort fjárhæðir, sem nefndar eru, séu nafn fjárhæðir eða núvirtar fjárhæðir.

1. Viðbótarupp lýs ingar um styrkþega

1.1. uppbygging fyrir tækisins eða fyrir tækjanna sem fjárfesta í verkefninu

1.1.1. Heiti styrkþega:

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

1.1.2. Ef styrkþegi er annar lögaðili en fyrir tækið eða fyrir tækin sem fjár magna verkefnið eða þeim sem raun veru-
lega þiggja aðstoðina ber einnig að tilgreina það.

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

1.1.3. Tilgreinið nákvæmlega tengslin milli styrkþega og fyrir tækjahópsins sem hann tilheyrir og annarra tengdra 
fyrir tækja, þ.m.t. fyrir tæki um sam eigin legt verkefni.

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

1.2. Fyrir fyrir tæki sem fjárfesta í verkefninu skulu tilgreindar eftir far andi upp lýs ingar fyrir a.m.k. þrjú næstliðin 
fjárhagsár (á samstæðugrundvelli):

1.2.1. Velta á heimsvísu, á Evrópska efna hags svæðinu og í hlut að eigandi EFTA-ríki:

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

1.2.2. Hreinn rekstrar hagnaður, arðsemi fjár magns og frjálst sjóðstreymi:

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

1.2.3. Starfsmannafjöldi á heimsvísu, á Evrópska efna hags svæðinu og í hlut að eigandi EFTA-ríki:

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

1.2.4. Endurskoðaðir ársreikningar og ársskýrsla eða -skýrslur fyrir næstliðin þrjú ár:

  .............................................................................................................................................................................
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1.3. Ef fjár fest ingin á sér stað í fyrirliggjandi starfsstöð (iðjuveri) skulu tilgreindar eftir far andi upp lýs ingar fyrir 
a.m.k. þrjú næstliðin fjárhagsár fyrir þá einingu (upp lýs ingar um fyrirliggjandi starfsstöð eða iðjuver), þ.e.:

1.3.1. Velta á heimsvísu, á Evrópska efna hags svæðinu og í hlut að eigandi EFTA-ríki:

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

1.3.2. Hreinn rekstrar hagnaður, arðsemi fjár magns og frjálst sjóðstreymi:

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

1.3.3. Starfsmannafjöldi:

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

1.3.4. Styrkjasaga – Hefur styrkþegi notið styrkja vegna einhverrar annarrar fjár fest ingar í sömu starfsstöð (iðjuveri) 
á næstliðnum þremur árum?

□ já   □ nei

 Tilgreinið nánar ef svo er:

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

1.4. Fyrir tæki sem eiga í erfiðleikum

 Kemur aðstoðin fyrir tæki, sem á í erfiðleikum (9), til góða eða verður hún notuð til endurskipu lagningar í 
fyrir tæki sem á í erfiðleikum?

□ já   □ nei

 Sé svo er vakin athygli á því að þar eiga við ákvæði 16. kafla ríkis að stoð ar leið bein ing a Eftir lits stofn un ar 
EFTA, um aðstoð til að bjarga og endurskipuleggja fyrir tæki í erfiðleikum.

2. Aðstoð

2.1. Form aðstoð ar 

 Leggið fram nákvæma lýsingu á hverju formi aðstoð ar :

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

2.2. Fjárhæð aðstoð ar 

 Fyrir hvert form aðstoð ar skal tilgreina eftir far andi upp lýs ingar:

2.2.1. Styrkfjárhæð bæði að nafn virði og núvirt:

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

2.2.2. Fullkomin greiðsluáætlun fyrir fyrir hug aðan stuðning:

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

 Ef um er að ræða aðstoð sem veitt er í formi eftirgjafar á skatti í framtíðinni skal tilgreina hvernig hámark 
núvirtrar aðstoð ar fjárhæðar verður ákvarðað:

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

2.2.3. Gildandi núverandi aðstoð ar áætlun eða -áætlanir, þ.m.t. heiti, númer ríkis að stoð ar og tilvísun í samþykki 
Eftir lits stofn un ar EFTA, framlagning til bráða birgða með ferða r eða viðbótarupp lýs ingaeyðu blað sam kvæmt 
reglu gerð um undan þágu:

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

2.2.4. Umsókn um aðstoð var lögð fram áður en hafist var handa við verkefnið.

□ já   □ nei

(9) Sbr. skilgreiningu í 16. kafla ríkisaðstoðarleiðbeininga Eftirlitsstofnunar EFTA, um aðstoð til að bjarga og endurskipuleggja 
fyrirtæki í erfiðleikum.
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2.3. Eigin leikar

2.3.1. Eru einhverjar þær ráð stafanir sem eru hluti heildaraðstoð ar innar enn ófrágengnar?

□ já   □ nei

 Ef svo er, tilgreinið nánar og útskýrið hvernig hámark núvirtrar heildaraðstoð ar verður reiknað:

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

2.3.2. Tilgreinið hverjar ofan greindra ráð stafana fela ekki í sér ríkis að stoð og ástæður fyrir því:

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

2.4. Fjár mögn un úr sjóðum banda lags ins og öðrum sjóðum

2.4.1. Verða einhverjar ofan greindar ráð stafanir fjár magnaðar sam eigin lega úr sjóðum banda lags ins (Fjár fest-
ingarsjóði Evrópu, Félags málasjóði Evrópu, Byggðaþróunarsjóði Evrópu eða öðrum sjóðum)? Útskýrið 
nánar.

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

2.4.2. Verður sótt um viðbótaraðstoð vegna sama verkefnis frá einhverjum öðrum evrópskum eða al þjóð legum fjár-
mögn un ar sjóðum?

□ já   □ nei

 Tilgreinið fjárhæðir ef svo er

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

2.5. Skýrslugjöf

 Vinsamlegast staðfestið að eftir far andi skjöl verði látin Eftir lits stofn un EFTA í té:

□ afrit af aðstoð ar samningi milli styrkveitingaryfir valda og styrkþega, innan tveggja mánaða frá veitingu 
aðstoð ar innar,

□ stöðuskýrsla (þ.m.t. upp lýs ingar um aðstoð ar fjárhæðir sem hafa verið greiddar, um fram kvæmd 
aðstoð ar samn ings ins og um öll önnur fjár fest ingarverkefni sem hafist var handa við í sömu starfsstöð/
verksmiðju), á fimm ára fresti frá og með samþykkt Eftir lits stofn un ar EFTA á aðstoðinni,

□ sundurliðuð lokaskýrsla, sem byggist á tilkynntri greiðsluáætlun, innan sex mánaða eftir greiðslu síðasta 
hluta aðstoð ar innar.

3. Verkefni sem hlýtur aðstoð

3.1. Tímaáætlun

 Tilgreinið daginn sem áformað er að hefja fjár fest inguna, daginn sem áformað er að fjár fest ingu ljúki og árið 
sem áætlað er að fullum afköstum verði náð, ef nauðsyn krefur fyrir hverja vöru sem fjár fest ingarverkefnið 
tekur til.

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

3.2. Lýsing á verkefninu

3.2.1. Tilgreinið tegund verkefnis og um hvort um er að ræða nýja starfsstöð, stækkun starfsstöðvar sem fyrir er, 
endurskipu lagningu á fram leiðslu starfsstöðvar yfir í nýjar viðbótarvörur, grund vall ar breyt ingar á öllu fram-
leiðslu fer li starfandi fyrir tækis, eða kaup óháðs fjárfestis á fjár munaeign sem tengist beint starfsstöð, sem 
hefur verið lokað eða myndi hafa verið lokað hefði hún ekki verið keypt:

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

3.2.2. Lýsið verkefninu stuttlega:

  .............................................................................................................................................................................
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3.3. Sundurliðun kostnaðar við verkefnið

3.3.1. Tilgreinið heildarkostnað vegna fjár fest ingarinnar meðan á verkefninu stendur:

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

3.3.2. Sýnið ítarlega sundurliðun eftir ári og flokki (land, byggingar, búnaður/vélar eða annað) á styrkhæfum 
kostnaði sem tengist fjár fest ingarverkefninu, þar sem við á fyrir hverja vöru sem fjár fest ingarverkefnið tekur 
til:

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

3.4. Fjár mögn un heildarkostnaðar

 Leggið fram nákvæma lýsingu á fjár mögn un verkefnisins og hvernig tryggt verður að a.m.k. 25 % styrkhæfs 
kostnaðar séu fjár mögnuð á annan hátt en með opin berum stuðningi, þ.m.t. minniháttaraðstoð.

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

4. Eigin leikar fram leiðslu vara og markaðar

 Eftir því sem við á skal í þessum undirkafla taka mið af samkomulagi um mark aðs setn ingu eða öðru þess 
háttar fyrirkomulagi gagnvart öðrum fyrir tækjum við útreikning á fram leiðslugetu og mark aðs hlut deild (t.d. 
einkasöluleyfi).

4.1. Eigin leikar fram leiðslu vara sem verkefnið tekur til

4.1.1. Tilgreinið alla vörur sem verða framleiddar eftir að fjár fest ingu er lokið í iðjuverinu sem nýtur aðstoð ar og 
tilgreinið, þar sem við á, kóða í vöruskrá EB eða í vöruflokkun Evrópu banda lags ins fyrir verkefni í þjón-
ustugreinunum.

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

4.1.2. Munu vörurnar, sem fyrir hug aðar eru í verkefninu, leysa af hólmi aðrar vörur sem styrkþegi fram leiðir (á 
samstæðugrundvelli)? Hvaða vara eða vörur verða leystar af hólmi? Ef gömlu vörurnar eru ekki framleiddar 
þar sem verkefnið er, tilgreinið þá núverandi fram leiðslustað þeirra. Lýsið tengingunni á milli vörunnar sem 
leyst er af hólmi og núverandi fjár fest ingar og gefið upp tímaáætlun fyrir nýju vörurnar.

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

4.1.3. Hvaða aðrar vörur er hægt að fram leiða með sömu nýju fram leiðslu tækjum (með sveigjanleika í fram-
leiðslubúnaði styrkþega) með litlum eða engum viðbótarkostnaði?

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

4.2. varan og við kom andi markaður fyrir hana

4.2.1. Gerið grein fyrir hvort verkefnið varðar hálfunna vöru og hvort verulegur hluti fram leiðslunnar verður ekki 
seldur á markaði (á markaðskjörum). Tilgreinið á grundvelli þess, sem hér hefur verið rakið, hvort við kom-
andi vara er varan sem verkefnið tekur til eða hvort það er vara á síðari stigum fram leiðslunnar svo hægt sé 
að reikna mark aðs hlut deild og aukna fram leiðslugetu á því sem hér fer á eftir.

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

4.2.2. Tilgreinið staðgönguvörur í eftirspurn og staðgönguvörur í framboði fyrir við kom andi vöru. Við kom andi 
markaður fyrir vöruna tekur til vörunnar sjálfrar og vöru sem kemur í hennar stað í huga neytandans (sökum 
eigin leika vörunnar, verðs og fyrir hug aðrar notkunar) eða fram leiðandans (sökum sveigjanleika í fram-
leiðslubúnaði styrkþega og keppi naut a hans).

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

4.3. upp lýs ingar um mark aðs hlut deild 

 Svara skal eftir far andi spurningum fyrir allar við kom andi vörur.

4.3.1. Að því er varðar beitingu staf liðar a) í 57. gr. leið bein ing anna um landsbundna byggða að stoð mun Eftir lits-
stofn un EFTA alla jafn a líta svo á að EES sé við kom andi landfræðilegur markaður. Færa skal rök fyrir því ef 
annar landfræðilegur markaður fyrir vöruna eða vörurnar er talinn eiga við.

  .............................................................................................................................................................................
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4.3.2. Áætlið alla sölu styrkþega á við kom andi markaði (á samstæðugrundvelli, að verðmæti og magni), frá því 
árið á undan upphafsári fjár fest ingarinnar til ársins eftir að full fram leiðsluafköst hafa náðst á vörunni 
sem verkefnið tekur til. Ef við á skal leggja fram sölutölur sundurliðaðar eftir við kom andi vöru og öðrum 
vöruflokkum sem styrkþegi hefur selt á við kom andi markaði.

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

4.3.3. Áætlið heildarsölu allra fram leiðenda á við kom andi markaði (að verðmæti og magni) frá því árið á undan 
upphafsári fjár fest ingarinnar til ársins eftir að full fram leiðsluafköst hafa náðst á vörunni sem verkefnið tekur 
til. Ef tölulegar upp lýs ingar frá hinu opin bera eða óháðum aðilum eru tiltækar skal hafa þær með.

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

4.3.4. Gerið grein fyrir aðferðum sem liggja til grund vall ar þessu mati og forsendum verðmats.

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

4.4. Markaðsþróun

 Svara skal eftir far andi spurningum fyrir allar við kom andi vörur.

4.4.1. Leggið fram gögn um sýndarneyslu næstliðin sex fjárhagsár (10) (að verðmæti og magni) á við kom andi 
markaði fyrir vöruna á EES. Einnig skal leggja fram forsendur verðmats. Ef tölulegar upp lýs ingar frá hinu 
opin bera eða óháðum aðilum eru tiltækar skal hafa þær með.

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

4.4.2. Útfrá ofan greindum tölum skal reikna samanlagt árlegt vaxtarstig (CAGR) (11) á sýndarneyslu á við kom andi 
markaði á EES.

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

4.4.3. Reikna skal út meðal tal árlegs vaxtastigs vergrar landsfram leiðslu innan EES á næstliðnum fimm árum 
sem samanlagt árlegt vaxtarstig (CAGR) með því að nota tölur frá Eurostat (12) (www.eu.int/comm/eurostat 
– sem stendur er hægt að finna þessar tölur undir slóðinni „Themes > Economy and finance > National 
accounts > Annual national accounts > GDP and main aggregates“).

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

4.4.4. Er meðal tal árlegs vaxtarstigs sýndarneyslu á við kom andi vörumarkaði á EES næstliðin fimm ár undir meðal-
tali árslegs vaxtarstigs vergrar landsfram leiðslu á Evrópska efna hags svæðinu á næstliðnum fimm árum?

□ já   □ nei

4.5. Mat á fram leiðslugetu

 Svarið eftir far andi spurningum fyrir allar við kom andi vörur.

 Ef af lið 4.4 um markaðsþróun leiðir að meðal tal árlegs vaxtarstigs sýndarneyslu á við kom andi markaði er 
undir meðal tali árlegs vaxtarstigs vergrar landsfram leiðslu á næstliðnum fimm árum skal tilgreina eftir far andi 
upp lýs ingar:

4.5.1. Áætlið fram leiðslugetuna sem fjár fest ingin skapar (að magni og verðmæti).

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

4.5.2. Áætlið allar breyt ingar á heildarafkastagetu styrkþega (á samstæðugrundvelli) á EES frá árinu á undan 
upphafsári verkefnisins til ársins eftir lokaár verkefnisins (að magni og verðmæti). Ef tölulegar upp lýs ingar 
frá hinu opin bera eða óháðum aðilum eru tiltækar skal hafa þær með.

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

(10) Sýndarneysla er framleiðsla að viðbættum innflutningi og að frádregnum útflutningi. Ef engin gögn um sýndarneyslu eru tiltæk má 
nota aðrar viðeigandi upplýsingar.

(11) CAGR er reiknað sem [y(t) / y(t – 5)]1/5 – 1.
(12) Heimilt er að nota ESB25 sem gildi fyrir EES í þessu samhengi.

http://www.eu.int/comm/eurostat
http://www.eu.int/comm/eurostat
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4.5.3. Áætlið heildarsýndarneyslu á hverri vörutegund á við kom andi markaði eða mörkuðum á EES fyrir árið á 
undan upphafsári verkefnisins og fyrir árið á eftir lokaári verkefnisins (að magni og verðmæti). Einnig skal 
leggja fram forsendur verðmats. Ef tölulegar upp lýs ingar frá hinu opin bera eða óháðum aðilum eru tiltækar 
skal hafa þær með.

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

5. Aðrar upp lýs ingar

 Hér skal tilgreina allar aðrar upp lýs ingar sem máli kunna að skipta (t.d. um hverfisáhrif eða -ávinningur) við 
mat á við kom andi ráð stöfun eða ráð stöfunum.

  .............................................................................................................................................................................
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ÁKVÖRÐ uN EFTIR LITS STOFN uN AR EFTA
637/08/COL

frá 8. októ ber 2008

um sextugustu og sjöttu 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 ákvæða 61., 62. og 63. gr. og bókunar 
26,

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

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 inni 
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 eftir lits stofn un in álítur það nauð-
syn leg t. 

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

Hinn 8. júlí 2008 samþykkti fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna (5) orðsend ingu um framlengingu á 
gildis tíma rammaákvæða um ríkis að stoð til skipasmíða til 31. desem ber 2011 (6).

Sú orðsend ing varðar einnig Evrópska efna hags svæðið.

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

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

Eftir lits stofn un EFTA leitaði sam ráðs við fram kvæmda stjórn EB 9. septem ber 2008.

Vísað er til þess að Eftir lits stofn un EFTA kallaði eftir umsögnum stjórn valda í EFTA-ríkjunum með bréfi 
dagsettu 9. septem ber 2008 og að engin and mæli bárust frá EFTA-ríkjunum.

(1) [Á ekki við í íslenska textanum.]
(2) Nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer á eftir.
(3) Nefnist „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 19. janúar 1994 og birtar voru í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna L 231 hinn 
3. september 1994, bls. 1, og EES-viðbæti nr. 32 hinn 3. september 1994, bls. 1. Leiðbeiningunum var breytt síðast 16. júlí 2008. 
Þær nefnast „Leiðbeiningar um ríkisaðstoð“ í því sem hér fer á eftir. Dagrétt gerð Leiðbeininga um ríkisaðstoð er birt á vefsetri 
Eftirlitsstofnunar EFTA: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/state_aid_guidelines.

(5) Nefnist „framkvæmdastjórn EB“ í því sem hér fer á eftir.
(6) Sjá Stjtíð. ESB C 173, 8.7.2008, bls. 3.
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ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Gildis tími kaflans Ríkis að stoð til skipasmíða í Leið bein ing um um ríkis að stoð framlengist til 31. desem ber 
2011. Ákvæði 31. mgr. kaflans Ríkis að stoð til skipasmíða í leið bein ing unum hljóði svo:

„Rammaákvæði þessi koma til fram kvæmda 1. janúar 2004 og falla úr gildi eigi síðar en 31. desem ber 
2011. Eftir lits stofn un in áskilur sér rétt til að endurskoða þau á gildis tímanum.“

1. neðanmálsgrein kaflans Ríkis að stoð til skipasmíða í leið bein ing unum hljóði svo:

„Þessi kafli samsvarar rammaákvæðum Evrópu banda lags ins um ríkis að stoð til skipasmíða (Stjtíð. ESB  
C 317, 30.12.2003, bls. 11) með áorðnum breyt ingum fram kvæmda stjórn arinnar frá 24. októ ber 2006 
(Stjtíð. ESB C 260, 28.10.2006, bls. 7) og 8. júlí 2008 (Stjtíð. ESB C 173, 8.7.2008, bls. 3).“

2. gr.

Fullgild er aðeins ensk útgáfa þessarar ákvörð un ar.

Gjört í Brussel 8. októ ber 2008.

Fyrir hönd Eftir lits stofn un ar EFTA

 Per Sanderud Kristján Andri Stefánsson 

 Forseti Stjórnarmaður
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Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5476 – Pfizer/Wyeth)

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 29. maí 2009 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB)  
nr. 139/2004 (1) um fyrir hug aða sam fylk ingu þar sem fyrir tækið Pfizer Inc., sem er skráð hlutafélag 
sam kvæmt lögum Delaware í Banda ríkjunum, 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 fyrir tæk inu Council Regulation of Wyeth, 
sem er skráð hlutafélag sam kvæmt lögum Delaware í Banda ríkjunum („Wyeth“).

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

– Pfizer: líflækninga- og lyfjafyrir tæki sem byggir starf semi sína á rann sóknum og starfar á sviði 
uppgötvunar, þróunar, fram leiðslu, markaðsfærslu og sölu á nýjum manna- og dýralyfjum víða 
um heim

– Wyeth: lyfja- og heilsu gæslufyrir tæki sem starfar á sviði uppgötvunar, þróunar, fram leiðslu 
og markaðsfærslu á lyfjum, bóluefnum, líftæknivörum, næringarefnum og ólyfseðilsskyldum 
lyfjum víða um heim; meðal helstu deilda fyrir tækisins eru Wyeth Pharmaceuticals, Wyeth 
Consumer Healthcare og Fort Dodge Animal Health

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 132, 11. júní 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.5476 – Pfizer/Wyeth, 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.

EB-STOFNANIR
FRAMKVæMDASTjóRNIN

2009/EES/30/03
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Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5505 – Celesio/pharmexx)

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

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 3. júní 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 fyrir hug aða sam-
fylk ingu þar sem þýska fyrir tækið Celesio AG („Celesio“), sem lýtur yfir ráðum hins þýska Franz 
Haniel & Cie. GmbH („Haniel“), 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 þýska fyrir tæk inu pharmexx GmbH („pharmexx“).

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

– Haniel: lyfjaheildsala og rekstur lyfjaverslana, höndlun og endurvinnsla á ryðfríu brotastáli, 
skrifstofuvörur, búnaður fyrir verksmiðjur og vörugeymslur, hreinlætisvörur fyrir 
almenningssalerni, lín- og teppaþjón usta, smásöluverslun

– Celesio: lyfjaheildsala og rekstur lyfjaverslana, vörustjórnun, dreifing og önnur þjón usta við 
lyfjafyrir tæki

– pharmexx: afleysingaþjón usta, verkefni á sviði markaðs- og söluþjón ustu og samsvarandi 
hugbúnaðarlausnir fyrir lyfjafyrir tæki

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 132, 11. júní 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.5505 – Celesio/pharmexx, 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/30/04
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Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5525 – TuI Travel/Oscrivia/jV)

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

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 4. júní 2009 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB)  
nr. 139/2004 (1) um fyrir hug aða sam fylk ingu þar sem breska fyrir tækið TUI Travel Holdings („TUI 
Travel“) og kýpverska fyrir tækið Oscrivia Limited („Oscrivia“), sem lýtur yfir ráðum hins rússneska 
S-Group Direct Investment Limited, 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 úkraínska fyrir tæk inu Voyage Kiev og rússneska 
fyrir tækinu VKO Moscow („VKO“).

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

– TUI Travel: orlofsferðaþjón usta

– Oscrivia: eignarhaldsfyrir tæki

– Voyage Kiev: orlofsferðaþjón usta

– VKO: orlofsferðaþjón usta

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 133, 12. júní 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.5525 – TUI Travel/Oscrivia/JV, 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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Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5545 – ArcelorMittal/Noble European Holding)

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 2. júní 2009 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB)  
nr. 139/2004 (1) um fyrir hug aða sam fylk ingu þar sem lúxemborgska fyrir tækið ArcelorMittal 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 hollenska fyrir tæk inu Noble European Holdings BV („Noble Europe“) sem tilheyrir banda rísku 
samsteypunni Noble International Ltd.

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

– ArcelorMittal: fram leiðsla á stálvörum

– Noble Europe: fram leiðsla á samsoðnum stáleiningum til þrýstimótunar (e. tailor welded blanks)

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 131, 10. júní 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.5545 – ArcelorMittal/Noble European 
Holding, 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.

2009/EES/30/06
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Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5548 – Barclays/RBS/Hillary)

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

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 4. júní 2009 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB)  
nr. 139/2004 (1) um fyrir hug aða sam fylk ingu þar sem bresku fyrir tækin Barclays Bank plc 
(„Barclays“) og The Royal Bank of Scotland Group plc („RBS“) 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 lúxemborgska 
fyrir tæk inu Hillary S.à.r.l. („Hillary“), sem er óbeinn eigandi spænska fyrir tækisins USP Hospitales 
S.L.U. („USP“).

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

– Barclays: fjár mála þjón usta víða um heim

– RBS: bankaþjón usta og önnur fjár mála þjón usta

– Hillary: hjúkrunarþjón usta

– USP: hjúkrunarþjón usta

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 132, 11. júní 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.5548 – Barclays/RBS/Hillary, 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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Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5550 – BP/DuPont/jV)

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 3. júní 2009 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB)  
nr. 139/2004 (1) um fyrir hug aða sam fylk ingu þar sem breska fyrir tækið BP plc og banda ríska fyrir-
tækið E.I. du Pont de Nemours and Company („DuPont“) öðlast með hluta fjár kaupum í sam ein ingu 
yfir ráð, í skiln ingi staf lið ar b) í 1. mgr. 3. gr. fyrr nefndr ar reglu gerð ar, í nýstofnuðu sam eigin legu 
fyrir tæki, hinu banda ríska fyrir tæk inu Biobutanol LLC.

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

– BP: olíu - og gasleit og vinnsla og fram leiðsla á olíu og gasi; hreinsun, fram leiðsla og 
markaðsfærsla á olíu vörum, gasi og íðefnum sem unnin eru úr jarðolíu 

– DuPont: rann sóknir, þróun, fram leiðsla, dreifing og sala á ýmsum íðefnum, fjölliðum, efnum til 
land bún að arnota og húðunarefnum

– Biobutanol: þróun og sérleyfistækni í tengslum við almenna fram leiðslu á bútanóli úr lífrænu 
hráefni

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 131, 10. júní 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.5550 – BP/DuPont/JV, 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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Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5553 – Perdigão/Sadia)

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

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 2. júní 2009 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB)  
nr. 139/2004 (1) um fyrir hug aða sam fylk ingu þar sem brasilísku fyrir tækin Perdigão SA og Sadia SA 
sam ein ast að fullu, í skiln ingi staf liðar a) í 1. mgr. 3. gr. fyrr nefndr ar reglu gerð ar.

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

– Perdigão: fram leiðsla og sala á matvælum

– Sadia: fram leiðsla og sala á matvælum

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 132, 11. júní 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.5553 – Perdigão/Sadia, 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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Ríkis að stoð – Frakkland

Málsnúmer C 13/2009 (áður N 614/08) – Frakkland – Ráð stafanir í þágu hafn-
arekstrar 

Auglýst eftir athuga semdum í sam ræmi við 2. mgr. 88. gr. EB-sáttmálans

Fram kvæmda stjórn in hefur ákveðið að hefja máls með ferð í sam ræmi við 2. mgr. 88. gr. EB-sáttmálans í 
tengslum við ofan greinda ríkis að stoð, sjá Stjtíð. ESB C 122, 30.5.2009.

Fram kvæmda stjórn in birt ir þessa auglýsingu til þess að gefa EES-ríkjunum og öðrum áhuga aðilum færi 
á að koma á framfæri athuga semdum sínum. Athuga semdafrestur er einn mánuður frá því að auglýsingin 
birt ist í Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins og skal senda athuga semdirnar til:

European Commission
Directorate-General for Energy and Transport
Directorate A – Unit A2
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Bréfasími +32-22 96 41 04

Athuga semdunum verður komið á framfæri við stjórn völd í Frakklandi. Þeim, sem leggja fram athuga-
semdir, er heimilt að óska nafn leyndar og skulu slíkar óskir vera skrif legar og rökstuddar.

Ríkis að stoð – Holland

Málsnúmer C 11/09 (áður NN 53/B/08) – Meint aðstoð við Fortis Bank Nederland 
og eignarhluta fyrir tækisins í ABN

Auglýst eftir athuga semdum í sam ræmi við 2. mgr. 88. gr. EB-sáttmálans

Fram kvæmda stjórn in hefur ákveðið að hefja máls með ferð í sam ræmi við 2. mgr. 88. gr. EB-sáttmálans í 
tengslum við ofan greinda ríkis að stoð, sjá Stjtíð. ESB C 124, 4.6.2009.

Fram kvæmda stjórn in birt ir þessa auglýsingu til þess að gefa EES-ríkjunum og öðrum áhuga aðilum færi 
á að koma á framfæri athuga semdum sínum. Athuga semdafrestur er einn mánuður frá því að auglýsingin 
birt ist í Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins og skal senda athuga semdirnar til:

European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Bréfasími +32-22 96 12 42

Athuga semdunum verður komið á framfæri við stjórn völd í Hollandi. Þeim, sem leggja fram athuga-
semdir, er heimilt að óska nafn leyndar og skulu slíkar óskir vera skrif legar og rökstuddar.

2009/EES/30/10

2009/EES/30/11

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:122:0016:0021:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:124:0019:0030:EN:PDF


11.6.2009 Nr. 30/31EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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 237/08 Þýskaland Niedersachsen Stuðningur við breiðbandsuppbyggingu í Neðra-Saxlandi Stjtíð. ESB C 18, 
24.1.2009, bls. 1

N 508/08 Bretland Northern Ireland Provision of Remote Broadband Services in Northern 
Ireland

Stjtíð. ESB C 18, 
24.1.2009, bls. 2

N 299/07 Pólland Kujawsko-Pomorski Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o. Stjtíð. ESB C 20, 
27.1.2009, bls. 5

N 342/08 Tékkland ČR	bez	hl.	města	Prahy Húsnæðis- og félagsáætlun fyrir héruð sem standa höllum 
fæti

Stjtíð. ESB C 20, 
27.1.2009, bls. 6

NN 40/08 Frakkland Métropole et départements 
d’outre-mer

Modification du régime de remboursement aux 
entreprises maritimes des charges sociales patronales 
relatives au chômage et aux allocations familiales – 
Modification du régime d’aide  
N 88/01

Stjtíð. ESB C 23, 
29.1.2009, bls. 1

N 443/07 Þýskaland Freistaat Sachsen Maßnahmen zur ökologischen Bewirtschaftung von 
Teichen

Stjtíð. ESB C 23, 
29.1.2009, bls. 2

N 444/07 Ítalía Marche Aiuti per l’acquacoltura Stjtíð. ESB C 23, 
29.1.2009, bls. 2

N 632/07 Ítalía Piemonte Campagne di promozione in materia di pesca e 
acquacoltura

Stjtíð. ESB C 23, 
29.1.2009, bls. 3

N 604/07 Malta – Assistance for Research and Development and Innovation 
Regulations

Stjtíð. ESB C 23, 
29.1.2009, bls. 4

N 147/08 Þýskaland Freistaat Sachsen Förderung des Unternehmergeists und der Gründung 
junger innovativer Unternehmen im Freistaat Sachsen

Stjtíð. ESB C 23, 
29.1.2009, bls. 4

N 312/08 Holland – Aanvullende melding Omnibus (N56/2007):  
(deel 1) OOI deel

Stjtíð. ESB C 23, 
29.1.2009, bls. 5

N 355/08 Ungverjaland – Kockázatitőke-támogatás	a	8/2007.	(III.	19.)	MeHVM	
rendelet alapján

Stjtíð. ESB C 23, 
29.1.2009, bls. 6

N 422/08 Þýskaland Brandenburg Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Förderung 
von Forschung und Entwicklung von kleinen und 
mittleren Unternehmen im Land Brandenburg

Stjtíð. ESB C 23, 
29.1.2009, bls. 6

NN 64/08 Svíþjóð – Ríkisaðstoð í þágu Carnegie Bank Stjtíð. ESB C 29, 
5.2.2009, bls. 1

N 373/08 Eistland Stafliður a) í 3. mgr. 87. gr. Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia 
tootmiseks

Stjtíð. ESB C 29, 
5.2.2009, bls. 2

N 520a/08 Ítalía – Misure di supporto a favore del sistema bancario italiano Stjtíð. ESB C 29, 
5.2.2009, bls. 2

N 661/08 Þýskaland – Séráætlun á vegum KfW 2009 Stjtíð. ESB C 29, 
5.2.2009, bls. 3

NN 60/05 Spánn – Medidas urgentes para paliar los daños producidos en el 
sector agrario por los incendios e inundaciones de 2004

Stjtíð. ESB C 30, 
6.2.2009, bls. 10

N 675/07 Tékkland – Ekologické	zemědělství	a	biopotraviny Stjtíð. ESB C 30, 
6.2.2009, bls. 11

NN 5/08 Bretland Scotland Shetland Animal Health Scheme 2003-2007 Stjtíð. ESB C 30, 
6.2.2009, bls. 11

NN 16/08  
(ex N 518/07)

Spánn Castilla y León Ayuda a «Primayor Elaborados, S.L.U.» Stjtíð. ESB C 30, 
6.2.2009, bls. 12

N 587/08 Litháen – Pagalba	palūkanoms	už	kreditus	(išskyrus	žemei	pirkti)	
kompensuoti

Stjtíð. ESB C 30, 
6.2.2009, bls. 13

2009/EES/30/12
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Málsnúmer Aðildarríki Hérað Fyrirsögn aðstoðarkerfis eða heiti fyrirtækis sem þiggur staka 
viðbótaraðstoð

Upplýsingarnar 
birtust í

N 387/08 Frakkland – Système d’aides au transport Stjtíð. ESB C 30, 
6.2.2009, bls. 23

N 430/07 Þýskaland Thüringen Richtlinien für die Übernahme von Bürgschaften 
durch den Freistaat Thüringen zugunsten der 
gewerblichen Wirtschaft und der freien Berufe 
(Landebürgschaftsprogramm)

Stjtíð. ESB C 35, 
12.2.2009, bls. 1

N 432/07 Þýskaland Thüringen Richtlinie für die Übernahme von Bürgschaften durch die 
Thüringer Aufbaubank

Stjtíð. ESB C 35, 
12.2.2009, bls. 2

N 603/07 Frakkland France Soutien de l’Agence de l’Innovation Industrielle en 
faveur du programme GENESIS

Stjtíð. ESB C 35 
12.2.2009, bls. 3

N 709/07 Frakkland – Soutien de l’Agence de l’innovation industrielle en faveur 
du programme ADNA

Stjtíð. ESB C 35 
12.2.2009, bls. 3

N 343/08 Ungverjaland – Nyíregyházi	Főiskola,	Sóstói	út	31./B,	H-4400	
Nyíregyháza

Stjtíð. ESB C 35 
12.2.2009, bls. 4

N 332/07 Spánn Galicia Incentivos dirigidos a reducir la temporalidad del empleo 
en la Comunidad Autónoma de Galicia

Stjtíð. ESB C 37, 
14.2.2009, bls. 1

N 462/08 Pólland – Rekompensata	kosztów	poniesionych	na	świadczenie	
usług	pocztowych	ustawowo	zwolnionych	od	opłat	
pocztowych

Stjtíð. ESB C 37, 
14.2.2009, bls. 2

N 464/08 Holland – Cultuurbeleggingsfondsen Stjtíð. ESB C 37, 
14.2.2009, bls. 2

N 13/09 Portúgal – Minniháttaraðstoð Stjtíð. ESB C 37, 
14.2.2009, bls. 3

N 26/09 Svíþjóð – Breytingar á aðstoðartilhögun í þágu bankageirans í 
Svíþjóð

Stjtíð. ESB C 37, 
14.2.2009, bls. 4

NN 56/08 Þýskaland Deutschland Raumfahrtprogramm Stjtíð. ESB C 38, 
17.2.2009, bls. 1

N 574/08 Belgía – Ríkisábyrgð í þágu Fortis Bank Stjtíð. ESB C 38, 
17.2.2009, bls. 2

N 11/08 Ítalía – Proroga (parziale) dell’aiuto N 810/02. Piano di 
incentivazione per il trasporto di merci per ferrovia – 
articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166. Aiuto a 
favore della società Autostrada ferroviaria alpina (AFA)

Stjtíð. ESB C 38, 
17.2.2009, bls. 3

NN 34/08 Frakkland – Prolongement du cas NN 155/03 – Mise en oeuvre d’un 
service experimental d’autoroute ferroviaire. Aide en 
faveur de la société Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA)

Stjtíð. ESB C 38, 
17.2.2009, bls. 3

N 1/08 Frakkland – Soutien de l’Agence d’innovation industrielle en faveur 
du Programme H2E

Stjtíð. ESB C 38, 
17.2.2009, bls. 5

N 576/08 Spánn Madrid Ayudas a la producción de cortometrajes – Madrid – 
modificación de la ayuda N 564/07

Stjtíð. ESB C 38, 
17.2.2009, bls. 5

N 595/08 Ítalía – Incentivi fiscali, consistenti in crediti d’imposta 
e detassazione degli utili, concessi ad imprese di 
produzione in relazione alla realizzazione di opere 
cinematografiche

Stjtíð. ESB C 38, 
17.2.2009, bls. 6

N 631/07 Þýskaland – Durchführungsbeihilfe Stjtíð. ESB C 42, 
20.2.2009, bls. 7

NN 41/06 Frakkland – Contribution de la Banque Postale à la réforme du 
financement des retraites des fonctionnaires rattachés à 
La Poste

Stjtíð. ESB C 46, 
25.2.2009, bls. 1

N 261/08 Spánn A Coruña Promoción de Energías Renovables en la provincia de A 
Coruña

Stjtíð. ESB C 46, 
25.2.2009, bls. 2
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Málsnúmer Aðildarríki Hérað Fyrirsögn aðstoðarkerfis eða heiti fyrirtækis sem þiggur staka 
viðbótaraðstoð

Upplýsingarnar 
birtust í

N 309/08 Spánn Comunitat Valenciana Ayudas a pequeñas y medianas empresas (pymes) para la 
producción audiovisual de contenido artístico y cultural 
en la Comunitat Valenciana

Stjtíð. ESB C 46, 
25.2.2009, bls. 2

N 445/08 Austurríki Burgenland Einzelfall BOXMARK Leather GmbH & Co KG Stjtíð. ESB C 46, 
25.2.2009, bls. 3

N 638/08 Lettland – Ábyrgðir í þágu banka í Lettlandi Stjtíð. ESB C 46, 
25.2.2009, bls. 3

N 43/09 Bretland – Small amounts of compatible aid Stjtíð. ESB C 46, 
25.2.2009, bls. 4

N 510/08 Ítalía – Vendita dei beni della compagnia aerea Alitalia Stjtíð. ESB C 46, 
25.2.2009, bls. 6

N 153/08 Pólland Pomorskie Pomoc	na	rozbudowę	portu	lotniczego	Gdańsk-
Rębiechowo

Stjtíð. ESB C 46, 
25.2.2009, bls. 7

N 307/08 Tékkland Moravskoslezko Pořízení	strojů	a	zařízení	pro	letiště	Ostrava Stjtíð. ESB C 46, 
25.2.2009, bls. 7

N 332/08 Danmörk – Kompensation til fjernbusoperatører for rabatter til visse 
kategorier af passagerer, som benytter fjernbuslinjer

Stjtíð. ESB C 46, 
25.2.2009, bls. 8

N 171/08 Eistland – Eesti Arengufondi investeeringuprogramm Stjtíð. ESB C 50, 
3.3.2009, bls. 1

N 227/08 Frakkland Département de l’Ain Société de transformation des poissons de la Dombes Stjtíð. ESB C 50, 
3.3.2009, bls. 2

N 383/08 Austurríki – Förderungsrichtlinien 2008 für die Altlastensanierung 
oder -sicherung

Stjtíð. ESB C 50, 
3.3.2009, bls. 2

N 534/08 Þýskaland Land Schleswig-Holstein Lindenau GmbH, Schiffswerft & Maschinenfabrik Stjtíð. ESB C 50, 
3.3.2009, bls. 3

N 31a/09 Danmörk – Endurfjármögnun fjármálastofnana og breytingar á 
ábyrgðartilhögun

Stjtíð. ESB C 50, 
3.3.2009, bls. 3

N 244/08 Spánn – Medidas para facilitar la adaptación laboral del sector 
de fabricación y components del calzado, curtidos y 
marroquinería a los cambios estructurales en el comercio 
mundial

Stjtíð. ESB C 52, 
5.3.2009, bls. 1

N 621/08 Ítalía Marche, Umbria and Emilia 
Romagna

Björgunaraðstoð í þágu Antonio Merloni S.p.A. in 
Amministrazione Straordinaria

Stjtíð. ESB C 52, 
5.3.2009, bls. 2

NN 2/09 Finnland – Ríkisaðstoð í þágu útibús Kaupþings banks hf í Finnlandi Stjtíð. ESB C 52, 
5.3.2009, bls. 2

N 69/09 Svíþjóð – Endurfjármögnun banka sem byggjast á traustum rekstri Stjtíð. ESB C 52, 
5.3.2009, bls. 3

N 325/07 Slóvenía – Uvedba	sistema	davka	na	tonažo	v	korist	pomorskemu	
prometu

Stjtíð. ESB C 53, 
6.3.2009, bls. 1

N 388/08 Ítalía Veneto Alpi Eagles SpA – Aiuti per il salvataggio Stjtíð. ESB C 53, 
6.3.2009, bls. 2

N 415/08 Austurríki – Innovationsförderprogramm Kombinierter Güterverkehr Stjtíð. ESB C 53, 
6.3.2009, bls. 2

469/08 Tékkland – Interoperabilita	v	železniční	dopravě Stjtíð. ESB C 53, 
6.3.2009, bls. 3

N 93/08 Ítalía Sardegna Contributi in conto capitale per programmi di 
investimento

Stjtíð. ESB C 54, 
7.3.2009, bls. 1

N 509/08 Pólland Mazowieckie, Warszawa Björgunaraðstoð	í	þágu	tarkchominskie	Zakłady	
Farmaceutyczne „POLFA” S.A.

Stjtíð. ESB C 54, 
7.3.2009, bls. 2
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Málsnúmer Aðildarríki Hérað Fyrirsögn aðstoðarkerfis eða heiti fyrirtækis sem þiggur staka 
viðbótaraðstoð

Upplýsingarnar 
birtust í

N 601/08 Ungverjaland – Korlátozott export forgalmú kkv-knak nyújtott rövid 
lejáratú exporthitelbiztosítás

Stjtíð. ESB C 54, 
7.3.2009, bls. 2

N 650/08 Bretland – Modification to the Financial Support Measures to the 
Banking Industry in the UK

Stjtíð. ESB C 54, 
7.3.2009, bls. 3

N 656/08 Þýskaland Hessen Breyting á björgunar- og endurskipulagningaraðstoð í 
þágu lítilla og meðalstórra fyrirtækja í Hessen

Stjtíð. ESB C 56, 
10.3.2009, bls. 1

N 38/09 Þýskaland – Regelung zur vorübergehenden Gewährung 
niedrigverzinslicher Darlehen an Unternehmen im 
Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland 
während der Finanz- und Wirtschaftskrise 
(Bundesrahmenregelung Niedrigverzinsliche Darlehen)

Stjtíð. ESB C 56, 
10.3.2009, bls. 2

N 651/08 Belgía Regio Vlaanderen Financiering van een terminal voor het intermodaal 
vervoer van continentale containers

Stjtíð. ESB C 60, 
14.3.2009, bls. 4

N 23/08 Frakkland – Régime temporaire relatif aux aides sous forme de 
garanties

Stjtíð. ESB C 62, 
17.3.2009, bls. 11

N 344/08 Holland Groot Amsterdam Life Sciences Fund Amsterdam BV i.o. Stjtíð. ESB C 62, 
17.3.2009, bls. 12

N 426/08 Lettland Stafliður a) í 3. mgr. 87. gr. Pasakumi centralizetas siltumapgades sistemu 
efektivitates	paaugstinašanai

Stjtíð. ESB C 62, 
17.3.2009, bls. 12

N 428/08 Lettland Stafliður a) í 3. mgr. 87. gr. Atjaunojamo	energoresursu	izmantojošu	kogeneracijas	
elektrostaciju attistiba

Stjtíð. ESB C 62, 
17.3.2009, bls. 13

N 431/08 Þýskaland – Luftfahrtforschungsprogramm Stjtíð. ESB C 62, 
17.3.2009, bls. 14

N 639/08 Þýskaland – Garantiemaßnahme für IKB Stjtíð. ESB C 63, 
18.3.2009, bls. 14

N 71/09 Bretland – Temporary aid in the form of loan guarantees Stjtíð. ESB C 63, 
18.3.2009, bls. 14

N 538/08 Þýskaland Thüringen ersol Thin Film GmbH Stjtíð. ESB C 63, 
18.3.2009, bls. 16

N 655/08 Þýskaland – Nord LB Stjtíð. ESB C 63, 
18.3.2009, bls. 16

N 293/08 Ungverjaland Közép-Dunántúl, Nyugat-
Dunántúl, Dél-Dunántúl, 
Észak-Magyarország, Észak- 
Alföld, Dél-Alföld

Magyarország 6 konvergencia régiójában térségi központi 
szerepet ellátó nagyvárosok önkormányzatai, az 1997. 
évi	CXL	törvényben	foglalt	közművelődési,	múzeumi,	
könyvtári intézmények, ezek tulajdonosai, fenntartói

Stjtíð. ESB C 66, 
20.3.2009, bls. 22

N 98/07 Portúgal Região Autónoma dos Açores Regime de apoio à pesca artesanal e costeira, para 
construção e modernização de navios de pesca

Stjtíð. ESB C 71, 
25.3.2009, bls. 13

N 102/08 Belgía Het Vlaamse Gewest VINNOF Stjtíð. ESB C 71, 
25.3.2009, bls. 14

N 143/08 Slóvakía Stredné Slovensko ZSNP, a.s. Stjtíð. ESB C 73, 
27.3.2009, bls. 1

N 77/09 Ungverjaland – Minniháttaraðstoð Stjtíð. ESB C 73, 
27.3.2009, bls. 2

N 78/09 Ungverjaland – Tímabundið aðstoðarkerfi sem miðast að lánveitingum 
með niðurgreiddum vöxtum

Stjtíð. ESB C 73, 
27.3.2009, bls. 2

N 212/08 Pólland Małopolskie Pomoc	na	restrukturyzację	dla	Przedsiębiorstwa	
Komunikacji Samo-chodowej Wadowice S.A.

Stjtíð. ESB C 79, 
2.4.2009, bls. 1

N 472/08 Pólland – Pomoc na inwestycje w zakresie portów lotniczych 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko

Stjtíð. ESB C 79, 
2.4.2009, bls. 2
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Málsnúmer Aðildarríki Hérað Fyrirsögn aðstoðarkerfis eða heiti fyrirtækis sem þiggur staka 
viðbótaraðstoð

Upplýsingarnar 
birtust í

N 662/07 Tékkland – Program TIP Stjtíð. ESB C 80, 
3.4.2009, bls. 1

N 729/07 Lettland Stafliður a) í 3. mgr. 87. gr. – 
Riga

SIA Eko Osta Stjtíð. ESB C 80, 
3.4.2009, bls. 2

N 226/2008 Írland – Extension of the Western Investment Fund Stjtíð. ESB C 80, 
3.4.2009, bls. 2

N 459/08 Spánn La Rioja Fomento de la investigación, desarrollo e innovación Stjtíð. ESB C 80, 
3.4.2009, bls. 4

N 615/08 Þýskaland Freistaat Bayern Bayerische Landesbank, Anstalt des öffentlichen Rechts 
Brienner Str. 18 D-80333 München

Stjtíð. ESB C 80, 
3.4.2009, bls. 4

 N 39/09 Þýskaland – Bundesrahmenregelung Risikokapital Stjtíð. ESB C 80, 
3.4.2009, bls. 5

N 65/09 Þýskaland – Zeitweilige Aufstockung und Erweiterung des Zentralen 
Innovationsprogramms Mittelstand im Rahmen des 
Konjunkturpakets II der Bundesregierung

Stjtíð. ESB C 80, 
3.4.2009, bls. 6

NN 42/08 Belgía – Aide à la restructuration en faveur de Fortis Banque et 
Fortis Banque Luxembourg - Herstructureringssteun ten 
behoeve van Fortis Bank en Fortis Banque Luxembourg

Stjtíð. ESB C 80, 
3.4.2009, bls. 7

NN 46/08 Lúxemborg – Aide à la restructuration en faveur de Fortis Banque et 
Fortis Banque Luxembourg

Stjtíð. ESB C 80, 
3.4.2009, bls. 7

NN 53/A/08 Holland – Herstructureringssteun ten behoeve van Fortis Bank en 
Fortis Banque Luxembourg

Stjtíð. ESB C 80, 
3.4.2009, bls. 8

E 4/07 Frakkland – Différenciation des «redevances par passager» sur 
certains aéroports français

Stjtíð. ESB C 83, 
7.4.2009, bls. 16

N 395/07 Finnland – Aloitusrahasto Vera Oy Stjtíð. ESB C 88, 
17.4.2009, bls. 1

N 161/08 Spánn País Vasco Promoción del Euskera en 2008 Stjtíð. ESB C 88, 
17.4.2009, bls. 2

N477/08 Þýskaland – Fünftes Gesetz zur Änderung des Filmförderungsgesetzes Stjtíð. ESB C 88, 
17.4.2009, bls. 2

N 648/08 Ítalía – Misure di ricapitalizzazione in favore del settore 
finanziario in Italia

Stjtíð. ESB C 88, 
17.4.2009, bls. 3

N 97/09 Ítalía – Modifica delle misure di ricapitalizzazione a favore del 
settore finanziario in Italia

Stjtíð. ESB C 88, 
17.4.2009, bls. 4

N 305/08 Tékkland – Víceletý	program	podpory	dalšího	uplatnění	biopaliv	v	
dopravě

Stjtíð. ESB C 88, 
17.4.2009, bls. 5

N 303/08 Lettland Stafliður a) í 3. mgr. 87. gr. Lauksaimniecibas	produktu	pievienotas	vertibas	radišana Stjtíð. ESB C 91, 
21.4.2009, bls. 1

N 389/08 Spánn Canarias Régimen de compensacion al trasport maritimo y aéreo 
de mercancias no incluidas en el Anexo I del TCE, con 
origen o destino en las Islas Canarias

Stjtíð. ESB C 91, 
21.4.2009, bls. 2

N 575/08 Þýskaland Sachsen AMD Stjtíð. ESB C 91, 
21.4.2009, bls. 3

N 7/09 Frakkland – Régime temporaire relatif aux aides compatibles d’un 
montant limité

Stjtíð. ESB C 91, 
21.4.2009, bls. 3

N 115/09 Austurríki Kärnten Änderung der Richtlinie „Unternehmenserhaltende 
Maßnahmen“ des Landes Kärnten

Stjtíð. ESB C 91, 
21.4.2009, bls. 4

N 112/08 Þýskaland Hessen Flughafen Kassel-Calden Stjtíð. ESB C 97, 
28.4.2009, bls. 4

N 444/08 Þýskaland – Förderrichtlinie ökologischer Landbau betreffend 
Vorhaben außerhalb des Anhang I

Stjtíð. ESB C 98, 
29.4.2009, bls. 3
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Málsnúmer Aðildarríki Hérað Fyrirsögn aðstoðarkerfis eða heiti fyrirtækis sem þiggur staka 
viðbótaraðstoð

Upplýsingarnar 
birtust í

N 451/08 Þýskaland Rheinland-Pfalz Beihilfen für junge innovative Unternehmen, Rheinland-
Pfalz

Stjtíð. ESB C 98, 
29.4.2009, bls. 3

N 478/08 Þýskaland Hannover Hannover Beteiligungsfonds (HBF) Stjtíð. ESB C 98, 
29.4.2009, bls. 4

N 119/09 Frakkland – Modification du dispositif de réduction d’impot de 
solidartié sur la fortune (ISF) au titre d’investissement 
dans les petites et moyennes entreprises

Stjtíð. ESB C 98, 
29.4.2009, bls. 5

N 201/08 Slóvenía – Državna	schema	tveganega	kapitala Stjtíð. ESB C 98, 
29.4.2009, bls. 6

N 263/08 Spánn Principado de Asturias Parque Científico y Tecnológico de Gijón Stjtíð. ESB C 98, 
29.4.2009, bls. 6

N 186/09 Írland – Limited amounts of compatible aid Stjtíð. ESB C 98, 
29.4.2009, bls. 7

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

Stjtíð. ESB C 25, 
31.1.2009, bls. 28

MEDIA 2007 – Þróun, dreifing, kynning og fræðslustarf

Auglýsing eftir tillögum – EACEA/04/09

Fræðslustarf

1.  Mark mið og lýsing

 Auglýst er eftir tillögum á grundvelli ákvörð un ar Evrópu þingsins og ráðs ins nr. 1718/2006/EB um að 
stofna til sam eigin legrar áætlunar til nokkurra ára um aðgerðir Evrópu banda lags ins á sviði hljóð- og 
myndefnis árin 2007 til 2013. Sam kvæmt ákvörð un inni ber meðal annars að bæta faglega sí mennt un 
starfsmanna í hljóð- og mynd miðlageiranum svo að þeir öðlist kunnáttu og færni til að skapa verk 
sem standast samkeppni á Evrópumarkaði og öðrum mörkuðum:

2.  Hlutgengi

 Umsækjendur verða að koma frá einu eftirtalinna ríkja:

– Einu hinna 27 aðild ar ríkja Evrópu sam bandsins,

– einu EFTA- og EES-ríkjanna: Íslandi, Liechtenstein eða Noregi,

– Sviss eða Króatíu.

Þessari auglýsingu er beint til umsækjenda sem tilheyra einum eftirtalinna flokka og stuðla með 
starf semi sinni að ofan greindum mark miðum:

– Kvikmynda- og sjónvarpsskólar

– Háskólar

– Sérskólar á sviði starfsmenntunar

– Einkafyrir tæki sem fram leiða hljóð- og myndefni

– Félög og starfsgreinasamtök á sviði hljóð- og myndefnis

2009/EES/30/13
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3.  Styrkhæf starf semi

 Styrkhæfar eru eftirtaldar aðgerðir í ríkjunum sem eiga aðild að MEDIA-áætluninni, og starf semi 
sem fellur undir þær:

 Aðgerðir í því skyni að efla skiln ing á Evrópu þáttum meðal starfsmanna í hljóð- og mynd-
miðlageiranum, svo og getu þeirra til að vefa slíka þætti inn í starf sitt, með því að auka 
sérfræðiþekkingu sem hér segir:

– Fræðslu á sviði efnahags-, fjárhags- og við skipta stjórnunar

– Fræðslu á sviði nýrrar tækni við hljóð- og myndefnisgerð

– Fræðslu á sviði handritsgerðar

4.  Viðmið við úthlutun

 Við mat á styrkhæfum umsóknum verða gefin allt að 100 stig á grundvelli eftirtalinna þátta:

– Hversu vandað er til starf seminnar (20 stig)

– Verkefnastjórnun (20 stig)

– Hversu vandað er til sam starfs við hljóð- og mynd miðlageirann (20 stig)

– Evrópu þættir (20 stig)

– Áhrif (20 stig)

5.  Fjárveiting vegna verkefna

 Fé, sem er til ráð stöfunar vegna þessarar auglýsingar eftir tillögum, er að hámarki 2 400 000 evrur.

 Styrkir fram kvæmda stjórn arinnar geta ekki orðið hærri en sem nemur 50 %/60 % af heildarfjárhæð 
styrkhæfs kostnaðar.

 Framlög eru greidd sem styrkir.

6.  umsóknarfrestur

 Umsóknir skulu sendar fram kvæmdastofnun áætlunarinnar (EACEA) eigi síðar en 7. ágúst 2009.

7.  Nánari upp lýs ingar

 Leið bein ing ar um hvernig standa beri að umsóknum eru birt ar, ásamt umsóknareyðu blöðum, á eftir-
far andi slóð:

 http://eacea.ec.europa.eu

 Umsóknum verður að skila á umsóknareyðu blaðinu sem sýnt er og þeim verða að fylgja öll fylgiskjöl 
og allar upp lýs ingar sem tilgreindar eru.

http://eacea.ec.europa.eu
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Auglýsing eftir tillögum – EACEA/12/09

Áætlunin „Virk æska“

Aðgerð 4.4 – Verkefni sem stuðla að skapandi hugsun og nýsköpun á sviði æskulýðsmála

Þessi auglýsing er birt í tengslum við undiraðgerð 4.4 í áætluninni „Virk æska“. Byggt er á ákvörð un 
Evrópu þingsins og ráðs ins um Evrópskt ár skapandi hugsunar og nýsköpunar (2009) og er mark mið 
auglýsingarinnar að styrkja verkefni sem stuðla að skapandi hugsun og nýsköpun á sviði æskulýðsmála.

Tilgangur þessarar auglýsingar eftir tillögum er að leiða fram verkefni sem snúast um að innleiða, útfæra 
og kynna nýskapandi og gæðatengda þætti í óform legu námi og æskulýðsstarfi.

Nýskapandi og gæðatengdir þættir af því tagi geta varðað:

– viðfang fyrir hug aðrar starf semi og/eða

– aðferðirnar sem starf semin byggist á, á grundvelli nýrrar hugsunar á sviði óform legs náms og 
æskulýðsstarfs.

Árið 2009 verður lögð sérstök áhersla á verkefni sem snúast um eftirtalið:

a) fjölmiðlalæsi ungmenna

b) æskulýðsstarf á lýðnetinu

Verkefnin verða að byggjast á starf semi sem miðast ekki að hagnaði og fellur undir æskulýðsstarf og 
óform legt nám.

Verkefnin verða að hefjast á tímabilinu 1. desem ber 2009 til 31. mars 2010.

Áætluð heildarfjárveiting vegna samfjár mögn un ar verkefna sam kvæmt þessari auglýsingu er 
EuR 1 200 000.

Umsóknir skulu sendar eigi síðar en 30. septem ber 2009.

Um nánari upp lýs ingar sjá heildartexta auglýsingarinnar, sem birt ist í Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam
bandsins C 123, 3.6.2009, bls. 14.

Ítarlegar leið bein ing ar fyrir umsækjendur og umsóknareyðu blöð er að finna á eftir far andi vefslóð:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_4_4_en.php

Yfirlit um banda lags ákvarðanir um markaðsleyfi fyrir lyfjum sem teknar voru frá 
1. apríl 2009 til 30. apríl 2009

Birt hefur verið í Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins yfirlit um ákvarðanir um markaðsleyfi fyrir 
lyfjum sem teknar voru í apríl 2009, sjá Stjtíð. ESB C 121, 29.5.2009 (bls. 3 og 14).

2009/EES/30/14

2009/EES/30/15

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:123:0014:0016:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:123:0014:0016:EN:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_4_4_en.php
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2009:121:SOM:EN:HTML

