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ÁKVÖRÐ UN EFTIR LITS STOFN UN AR EFTA

329/09/COL

frá 15. júlí 2009

um norskar reglur um styrki til húsahitunar með óhefðbundnum, endur nýjan-
legum orkugjöfum og til raf orkusparnaðar á heimilum

(Noregur)

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.,

með vísan til 2. mgr. 1. gr. I. hluta og 4. mgr. 4. gr., 6. gr. og 5. mgr. 7. gr. II. hluta bókunar 3 við samn-
ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól (4),

með vísan til leið bein andi reglna Eftir lits stofn un ar EFTA um beitingu og túlkun 61. og 62. gr. EES-samn-
ings ins (5),

með vísan til ákvörð un ar Eftir lits stofn un ar EFTA 195/04/COL frá 14. júlí 2004 um fram kvæmd ar ákvæði 
sem um getur í 27. gr. II. hluta bókunar 3 (6),

eftir að hafa leitað eftir athuga semdum hags munaaðila í sam ræmi við ofan greind ákvæði (7) og farið yfir 
athuga semdir sem bárust

og að teknu tilliti til eftir far andi:

I. MÁLSATVIK
1 Máls með ferð 

Bréf, sem dagsett var 13. októ ber 2006 (skjal nr. 393383) og barst frá Varmeprodusentenes 
Forening (samtökum hitaveitna í Noregi) (8), hafði að geyma kvörtun þess efnis að norskar 
reglur um styrki til húsahitunar með óhefðbundnum, endur nýjan legum orkugjöfum og til raf-
orkusparnaðar á heimilum hefðu í för með sér ríkis að stoð (9). Kvartandi er sjálfstæð félagasamtök  
 

(1) [Á ekki við í íslenska textanum.]
(2) „EES-samningurinn“ í því sem hér fer á eftir.
(3) „Samningurinn um eftirlitsstofnun og dómstól“ í því sem hér fer á eftir.
(4) „Bókun 3“ í því sem hér fer á eftir.
(5) Leiðbeinandi reglur 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 (nú 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins; Stjtíð. EB eða Stjtíð. ESB í því sem hér fer á eftir) L 231, 3.9.1994, bls. 1, og EES-viðbæti 
nr. 32, 3.9.1994, bls. 1. „Leiðbeinandi reglur um ríkisaðstoð“ í því sem hér fer á eftir. Dagrétt gerð leiðbeinandi reglna um 
ríkisaðstoð er birt (á ensku) á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines.

(6) Ákvörðun 195/04/COL frá 14. júlí 2004, sem birt var í Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2006, bls. 37, og EES-viðbæti nr. 26, 25.5.2006, 
bls. 1, með áorðnum breytingum. Uppfærður texti ákvörðunarinnar er birtur [á ensku] á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA: http://
www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/legaltext.

(7) Sjá Stjtíð. ESB C 96, 17.4.2008, bls. 14, og EES-viðbæti nr. 20, 17.4.2008, bls. 58.
(8) Samtökin nefnast „kvartandi“ í því sem hér fer á eftir.
(9) Reglurnar nefnast „styrkir til óhefðbundinnar húsahitunar“ í því sem hér fer á eftir.

EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA

  2011/EES/14/01

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/legaltext/
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/legaltext/
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sem standa vörð um hags muni fram leiðenda viðarofna. Kvartandi kom frekari upp lýs ingum á 
framfæri í bréfi dagsettu 19. októ ber 2006 (skjal nr. 395451).

Eftir lits stofn un EFTA ákvað 19. desem ber 2007, í kjölfar ýmissa bréfa skipta (10), að hefja 
máls með ferð í sam ræmi við 2. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3. Ákvörð un stofnunarinnar 716/07/
COL um að hefja rann sókn var birt í Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við 
þau (11). Stofnunin leitaði eftir athuga semdum hags munaaðila þaraðlútandi.

Stjórn völd í Noregi lögðu fram athuga semdir 4. febrúar 2008 (skjal nr. 463573).

Eftir lits stofn un EFTA bárust einnig athuga semdir frá hags munaaðilum og voru þær framsendar 
stjórn völdum í Noregi 21. maí 2008, 26. maí 2008 og 14. janúar 2009 (í sömu röð: skjöl nr. 
477954, 477902 og 503830). Umsagnir stjórn valda í Noregi um þær athuga semdir koma fram í 
bréfum sem dagsett voru 25. júní 2008, 4. júlí 2008 og 6. mars 2009 (í sömu röð: skjöl nr. 483303, 
484722 og 511580).

Kvartandi kom enn frekari upp lýs ingum á framfæri í bréfi dagsettu 2. apríl 2009 (skjal nr. 
514264), og var það framsent stjórn völdum í Noregi 8. apríl 2009 (skjal nr. 514886). Stjórn völd í 
Noregi lögðu fram frekari athuga semdir í bréfi dagsettu 7. maí 2009 (skjal nr. 517749).

Hinn 21. apríl 2009 héldu full trúar Eftir lits stofn un ar EFTA fund með full trúum Norsk 
Bioenergiforening (Líforkusamtaka Noregs) (12), en það eru sjálfstæð félagasamtök sem hafa það 
að mark miði að stuðla að skynsamlegri nýtingu líforku í Noregi. NoBio hafði sent athuga semdir 
við ákvörð un stofnunarinnar hinn 21. maí 2008 (skjal nr. 477954).

2 Lýsing á fyrir hug aðri ráð stöfun

2.1 Styrkir til óhefðbundinnar húsahitunar

Reglur um styrki til óhefðbundinnar húsahitunar voru settar árið 2006 (13). Að sögn stjórn-
valda í Noregi er mark miðið með reglunum að hvetja neytendur til kaupa á um hverfishæfum 
húsahitunarbúnaði af til teknu tagi sem er lítið notaður í Noregi og getur stuðlað að minni raf-
orkunotkun á heimilum (14). Stjórn völd hafa greint frá því að styrkir til óhefðbundinnar húsahitunar 
séu aðeins veittir vegna búnaðar sem talist getur hentugt að nota í stað raf orku sem aðalorkugjafa 
við húsahitun. Undir þetta falla sagkögglaofnar og sagkögglakatlar, varmadælur sem tengjast 
vatnshitakerfum og stýrikerfi til þess að draga úr raf orkunotkun. Frá því í ágúst 2008 (15) hefur 
einnig verið unnt að fá styrki til kaupa á sólarorkusöfnurum sem tengjast vatnshitakerfum.

Styrki geta aðeins fengið þau heimili sem festa kaup á búnaði af þessu tagi í kjölfar styrkumsóknar. 
Styrkirnir eru greiddir eftir á, þ.e. eftir að styrkþegi hefur lagt fram gögn til staðfestingar á 
kaupunum. Heimili geta sótt um styrki sem nema allt að 20% af skjalfestum og styrkhæfum 
kostnaði. Hæstu styrkir til kaupa á sagkögglaofnum og rafeindastýrikerfum nema 4 000 norskum 
krónum (NOK). Þegar um ræðir varmadælur, sagkögglakatla og sólarorkusafn ara er hámarkið 
10 000 NOK.

Fram kvæmd styrkjareglnanna er í höndum Enova SF, opin bers fyrir tækis („statsforetak“) sem er 
að fullu í eigu olíu - og orkumálaráðu neytisins.

(10) Um nánari upplýsingar um bréfaskipti Eftirlitsstofnunar EFTA og stjórnvalda í Noregi vísast til ákvörðunar stofnunarinnar um að 
hefja formlega rannsókn, þ.e. ákvörðunar 716/07/COL.

(11) Sjá Stjtíð. ESB C 96, 17.4.2008, bls. 14, og EES-viðbæti nr. 20, 17.4.2008, bls. 58.
(12) „NoBio“ í því sem hér fer á eftir.
(13) Nánari upplýsingar um reglurnar er að finna á vefsíðum Enova SF: http://www.minenergi.no og http://www.minenergi.no/

sitepageview.aspx?sitePageID=1062.
(14) Stjórnarfrumvarp nr. 82 (2005–2006), fréttatilkynning olíu- og orkumálaráðuneytisins frá 25. ágúst 2006, nr. 98/06, og frá 

14. september 2006, nr. 107/06.
(15) Sjá stjórnarfrumvarp nr. 1 (2008–2009), bls. 56.

http://www.minenergi.no/
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2.2 Lands lög gjöf sem liggur til grund vall ar aðstoð ar ráð stöfuninni

Ríkisfjárlögin mynda lagagrundvöll styrkjareglnanna. Norska ríkisstjórn in lagði reglurnar fyrir 
þingið með stjórn arfrumvarpi nr. 82 (2005–2006) og voru þær afgreiddar sem lög í septem ber 
árið 2006. Fjár veit ing vegna reglnanna hefur tekið breyt ingum með sam þykkt stjórn arfrumvarpa 
nr. 22 (2006–2007), nr. 59 (2007–2008) og nr. 1 (2008–2009).

2.3 Fjár veit ing og gildis tími

Styrkjareglurnar voru teknar upp árið 2006 með sam þykkt stjórn arfrumvarps nr. 82 (2005–2006). 
Frumvarpið var sam þykkt á þingi 15. septem ber 2006 og nam fjár veit ing sam kvæmt því 
46 milljónum NOK. Í sam ræmi við stjórn arfrumvarp nr. 22 (2006–2007) var fjár veit ing vegna 
reglnanna síðan aukin um 25 milljónir NOK og nam þá alls 71 milljón NOK sam kvæmt síðustu 
fjáraukalögum ársins 2006.

Enova fékk ekki viðbótarfjár veit ingu vegna reglnanna fyrir árið 2007, en greiddir styrkir fyrir árið 
2006 námu aðeins 2 milljónum NOK og ákvað þingið því að flytja þær 69 milljónir NOK, sem 
eftir stóðu, yfir á fjár veit ingu ársins 2007.

Árið 2007 námu greiddir styrkir 40 milljónum NOK. Þær 29 milljónir NOK, sem eftir stóðu 
af fjár veit ingu ársins 2007, voru fluttar yfir á fjár veit ingu fyrir árið 2008. Við þetta bættist 
31 milljónar NOK fjár veit ing af fjárlögum (16). Heildarfjár veit ing vegna styrkjareglnanna var því 
60 milljónir NOK árið 2008.

Árið 2008 námu greiddir styrkir 30 milljónum NOK. Þær 30 milljónir NOK, sem eftir stóðu, voru 
fluttar yfir á fjár veit ingu fyrir árið 2009. Að viðbættri nýrri fjár veit ingu, sem nam 40 milljónum 
NOK (17), nemur fjár veit ing ársins 2009 alls 70 milljónum NOK

Frá því að stofnað var til styrkjareglnanna hefur fjár veit ing af fjárlögum vegna þeirra numið alls 
142 milljónum NOK og í árslok 2008 námu greiddir styrkir alls 72 milljónum NOK. Reglunum 
hefur ekki verið ákveðinn neinn gildis tími (18).

2.4 Ástæður þess að stofnað var til form legrar rann sóknar

Eftir lits stofn un EFTA stofnaði til form legrar rann sóknar með vísan til þess að styrkir til 
óhefðbundinnar húsahitunar gætu haft í för með sér ríkis að stoð. Enda þótt styrkirnir renni 
beint til neytenda eru þeir veittir í þeim tilgangi að ýta undir notkun á til teknum tegundum 
húsahitunarbúnaðar. Stofnunin taldi því ástæðu til að athuga hvort styrkjunum fylgdi óbein ríkis-
að stoð við fram leiðendur, innflytjendur og/eða seljendur húsahitunarbúnaðar sem fellur undir 
reglurnar.

Eftir lits stofn un EFTA taldi vafa leika á að styrkirnir gætu talist sam rým an legir fram kvæmd EES-
samn ings ins. Nánar til tekið taldi stofnunin óvíst að ákvæði leið bein andi reglna um aðstoð á sviði 
um hverf is vernd ar gætu átt við í þessu tilviki, þar eð óbein aðstoð af þessu tagi stuðlaði ekki að 
minni orkunotkun í fram leiðslu fer li fram leiðenda og/eða innflytjenda. Þá taldi stofnunin óvíst 
að styrkjareglurnar gætu talist sam rým an legar EES-samningnum með vísan til stafl. c) í 3. mgr. 
61. gr. samn ings ins.

3 Athuga semdir stjórn valda í Noregi

Meðal röksemda stjórn valda í Noregi er að heimili séu einu viðtakendur styrkja til óhefðbundinnar 
húsahitunar og sökum þess að þau teljist ekki fyrir tæki í skiln ingi sam keppn is reglna EES-samn-
ings ins geti ráð stöfunin ekki talist hafa í för með sér ríkis að stoð í skiln ingi 1. mgr. 61. gr. samn-
ings ins.

(16) Stjórnarfrumvarp nr. 59 (2007–2008), bls. 123.
(17) Stjórnarfrumvarp nr. 1 (2008–2009), bls. 56.
(18) Í stjórnarfrumvarpi nr. 59 (2007–2008) kemur fram að stjórnvöld í Noregi hyggist endurskoða reglurnar með hliðsjón af endanlegri 

ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA.
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Þá telja stjórn völd í Noregi að styrkirnir séu ekki sértækir þar eð hagræði styrkþega af þeim sé 
réttlætanlegt með vísan til eðlis eða almennrar tilhögunar kerfisins sem slíkt hagræði leiðir af og 
geti því ekki talist ríkis að stoð í skiln ingi 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins. Stjórn völd í Noregi 
líta ennfremur svo á að styrkirnir raski hvorki né séu til þess fallnir að raska samkeppni, þar eð 
viðarofnar geti ekki talist staðgönguvörur búnaðar sem er styrkhæfur sam kvæmt styrkjareglunum, 
og þessar tvær tegundir búnaðar tilheyri því ekki sama við kom andi vörumarkaði. Stjórn völd 
í Noregi telja að við kom andi markaður sé „þær tegundir tæknibúnaðar sem nota má í stað 
rafhitunar og skila hitaþægindum til jafn s við rafhitun jafn t að nóttu sem degi, eða með tækni
legra orðalagi grunnálagshitunarkerfi“ (19). Ólíkt þessu ber, að sögn stjórn valdanna, að flokka 
viðarofna sem aukahitunarbúnað sem komi til viðbótar við grunnálagshitunarkerfið. Viðarofnar 
teljast sam kvæmt þessu „toppálagshitunarkerfi“.

Loks taka stjórn völd í Noregi fram að verði niðurstaða Eftir lits stofn un ar EFTA á þá leið að 
styrkjareglunum fylgi ríkis að stoð í skiln ingi 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins megi réttlæta þær 
með vísan til bæði stafl. a) í 2. mgr. og stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins með hlið sjón 
annars vegar af félagslegum mark miðum og hins vegar um hverfismark miðum reglnanna.

4 Athuga semdir annarra aðila

Eftir lits stofn un EFTA hafa borist athuga semdir frá tveimur öðrum aðilum: Varmeprodusentenes 
Forening (samtökum hitaveitna í Noregi), þ.e. kvartanda, og NoBio.

4.1 Athuga semdir kvartanda

Kvartandi lítur svo á að styrkir til óhefðbundinnar húsahitunar leiði til ólögmætrar ríkis aðstoð-
ar í skiln ingi 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins. Hann heldur því fram að stuðningur við heimili 
verði að teljast hafa í för með sér óbeint hagræði fyrir fram leiðendur og/eða innflytjendur 
hitunarbúnaðar sem fellur undir styrkjareglurnar. Nánar til tekið sýna upp lýs ingar, sem kvartandi 
hefur lagt fram, að sala á sagkögglaofnum hefur aukist eftir reglurnar voru teknar upp. Kvartandi 
telur að styrkirnir hafi leitt til meiri sölu og aukins hagnaðar hjá fram leiðendum, innflytjendum 
og seljendum sagkögglaofna.

Þá telur kvartandi að ráð stöfunin raski eða sé til þess fallin að raska samkeppni vegna þess að 
viðarofnar, sem þó séu sambærilegir við sagkögglaofna, falli ekki undir styrkjareglurnar.

Loks lítur kvartandi svo á að hvorki ákvæði stafl. a) í 2. mgr. né stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. EES-
samn ings ins nægi til að réttlæta styrkveitingarnar í núverandi mynd.

4.2 Athuga semdir NoBio

NoBio tekur undir túlkun stjórn valda í Noregi og telja samtökin að í styrkjunum felist aðeins 
beinn fjárstuðningur við heimili, en ekki fyrir tæki, og að þeir hafi því ekki í för með sér ríkis að-
stoð í skiln ingi 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins.

Þá líta samtökin svo á, að verði það niðurstaða Eftir lits stofn un ar EFTA að styrkjareglurnar hafi í 
för með sér ríkis að stoð í skiln ingi 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins megi réttlæta þær með vísan 
til bæði stafl. a) í 2. mgr. og stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins með hlið sjón annars vegar 
af félagslegum mark miðum og hins vegar um hverfismark miðum reglnanna.

(19) Bréf norska olíu- og orkumálaráðuneytisins dagsett 15. janúar 2007 (skjal nr. 406849), bls. 5.
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II. MAT

1 Er um ríkis að stoð að ræða?

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

„Ef ekki er kveðið á um annað í samningi þessum er hvers kyns aðstoð, sem aðild ar ríki EB eða 
EFTAríki veitir eða veitt er af ríkisfjár munum og raskar eða er til þess fallin að raska samkeppni 
með því að ívilna ákveðnum fyrir tækjum eða fram leiðslu ákveðinna vara, ósam rým an leg fram
kvæmd samnings þessa að því leyti sem hún hefur áhrif á viðskipti milli samn ings að ila.“

Til þess að um ríkis að stoð geti verið að ræða í skiln ingi 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins verður 
eftirtöldum fjórum skil yrðum öllum að vera fullnægt: Ráð stöfunin verður i) að vera aðstoð sem 
ríkið veitir eða veitt er af ríkisfjár munum, ii) að hafa í för með sér sérstakt efna hags legt hagræði 
fyrir viðtakendur, iii) að raska eða vera til þess fallin að raska samkeppni og iv) að hafa áhrif á 
viðskipti milli aðild ar ríkja EES-samn ings ins.

1.1 Er gengið á ríkisfjár muni?

Norska ríkið fjár magnar styrki til óhefðbundinnar húsahitunar með framlögum af fjárlögum. 
Ráð stafanirnar, sem hér eru til umfjöllunar, eru því á vegum ríkisins og fela í sér nýtingu ríkisfjár-
muna.

1.2 Er ákveðnum fyrir tækjum eða fram leiðslu ákveðinna vara ívilnað?

 Til þess að stuðningur ríkisins geti talist ríkis að stoð í skiln ingi 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins 
verða fyrir tæki einnig að hafa af honum efna hags legt hagræði sem er sérstakt eða sértækt í þeim 
skiln ingi að það ívilni „ákveðnum fyrir tækjum eða fram leiðslu ákveðinna vara“.

1.2.1 Hafa fyrir tæki efna hags legt hagræði af ráð stöfuninni?

Fyrst þarf að leita svara við því hvort reglurnar, sem hér eru til umfjöllunar, hafi í för með sér 
efna hags legt hagræði fyrir fyrir tæki (20).

Beinir viðtakendur styrkja til óhefðbundinnar húsahitunar eru heimili, en þau geta almennt ekki 
talist fyrir tæki í skiln ingi 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins. Þó að styrkur renni til einstaklings 
eða til neytenda merkir það þó ekki að sjálfkrafa sé útilokað að um aðstoð sé að ræða (21). Enda 
þótt styrkir sam kvæmt til tekinni ráð stöfun renni ekki fyrst, eða beint, til fyrir tækja getur engu að 
síður verið að fyrir tæki hafi óbeint hagræði af þeim. Orðalag 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins, 
þ.e. orðin „hvers kyns aðstoð“, felur í sér að ákvæði málsgreinarinnar taka til óbeinna styrkja, 
eins og lesa má út úr ákvörð un um fram kvæmda stjórn ar EB (22) og viðtekinni dóma fram kvæmd 
(23) Evrópu dóm stólsins (24). Mat á því hvort fyrir tæki hafi fengið óbeina aðstoð verður því að fara 
fram með tilliti til hvers máls sérstaklega.

Styrkir til óhefðbundinnar húsahitunar hafa þann tilgang að örva sölu á vissum tegundum 
húsahitunarbúnaðar (25). Þess vegna verður að meta í þessu tilviki hvort fyrir tæki í þeim 
tæknigreinum, sem reglurnar taka til, njóta óbeins efna hags legs hagræðis sem fallið getur undir 
ákvæði 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins.

(20) Að því er varðar samkeppnisreglur EB-réttar teljast til fyrirtækja öll félög og stofnanir sem stunda atvinnustarfsemi, hver sem 
lögformleg staða þeirra er, sjá til að mynda dóm í máli C-41/90 Höfner og Elser, [1991] ECR I-1979, 21. mgr.

(21) Mál C-156/98 Þýska ríkið gegn framkvæmdastjórn, [2000] ECR I-6857.
(22) „Framkvæmdastjórnin“ í því sem hér fer á eftir.
(23) Mál C-156/98 Þýska ríkið gegn framkvæmdastjórn, [2000] ECR I-6857, mál C-382/99 Hollenska ríkið gegn framkvæmdastjórn, 

[2000] ECR I-5163, mál C-457/00 Belgíska ríkið gegn framkvæmdastjórn, [2003] ECR I-6931, 57. mgr.; sjá einnig álit AG Jacobs 
í máli C-457/00, 59. mgr.

(24) [Á ekki við í íslenska textanum.]
(25) Stjórnarfrumvarp nr. 82 (2005–2006), bls. 1.
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Í 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins er ekki gerður greinarmunur á ríkisafskiptum eftir því af 
hvaða ástæðum þau eru tilkomin eða hver tilgangur þeirra er, heldur eru þau ein göngu skil greind 
með vísan til áhrifanna sem þau hafa (26). Hér þarf því að leita svara við því hvort styrkir til 
óhefðbundinnar húsahitunar leiði til óbeins efna hags legs hagræðis fyrir fyrir tæki sem starfa í 
þeim greinum húsahitunartækni sem falla undir reglurnar.

Eftir lits stofn un EFTA tekur ekki undir þá túlkun stjórn valda í Noregi að ákvörð un á því hvort um 
óbeina aðstoð sé að ræða fari eftir því hvort endanlegt og ráðandi mark mið er að veita fyrir tækjum 
aðstoð, þannig að aðeins aðstoð ar kerfi, sem komið er á fót til þess að fara á svig við bannið við 
ríkis að stoð, geti talist hafa óbeina ríkis að stoð í för með sér.

Í málinu, sem hér er til athugunar, gera styrkveitingar til heimila vegna kaupa á til teknum 
tegundum húsahitunarbúnaðar, sem nýtir óhefðbundna, endur nýjan lega orkugjafa, það að verkum 
að heimilin búa við fjárhagslegan hvata til að kaupa slíkar vörur. Ráð stöfunin felur í sér hvata 
fyrir neytendur til að skipta úr hefðbundinni rafhitun yfir í óhefðbundin hitunarkerfi (27). Meiri 
eftirspurn neytenda getur aukið hagnað af sölu tæknibúnaðar af þessu tagi og þannig leitt af sér 
hagræði fyrir fyrir tæki í tæknigreinum sem styrkjareglurnar taka til, þegar borið er saman við 
önnur fyrir tæki (28).

Þó að neytendur geti valið milli ólíkra tæknilausna sem falla undir ákvæði reglnanna þýðir það 
ekki að engin tengsl séu lengur milli beinna styrkveitinga ríkisins til neytenda og hagræðisins sem 
við kom andi fyrir tæki njóta (29).

Enda þótt hagræðið sé í eðli sínu óbeint hefur styrkjum til óhefðbundinnar húsahitunar verið hagað 
þannig að bein tengsl eru milli styrkveitinga til neytenda og kaupa á við kom andi tæknibúnaði. 
Til þess að styrkur fáist greiddur verður að senda Enova SF gögn til staðfestingar á kaupum á 
einhverjum þeim tæknibúnaði sem fellur undir reglur um styrki til óhefðbundinnar húsahitunar.

Með vísan til þess, sem hér hefur verið rakið, lítur Eftir lits stofn un EFTA svo á að styrkir til 
óhefðbundinnar húsahitunar leiði til óbeins hagræðis fyrir fyrir tæki sem selja hitunarkerfi sem 
miðast við notkun óhefðbundinna, endur nýjan legra orkugjafa.

1.2.2 Skil yrðið um að ráð stöfun sé sértæk

Þessu næst þarf að leita svara við því hvort ráð stöfunin sé sértæk, þ.e. hvort hún ívilni „ákveðnum 
fyrir tækjum eða fram leiðslu ákveðinna vara“.

Eftir lits stofn un EFTA lítur svo á að styrkir til óhefðbundinnar húsahitunar séu sértækir sökum 
þess að þeir leiða aðeins til (óbeins) hagræðis fyrir þau fyrir tæki sem selja hitunarbúnað sem 
miðast við notkun óhefðbundinna endur nýjan legra orkugjafa og telst styrkhæfur (en undir 
þetta falla sagkögglaofnar og sagkögglakatlar, varmadælur og sólarorkusafn arar sem tengjast 
vatnshitakerfum svo og stýrikerfi til þess að draga úr raf orkunotkun). Styrkirnir geta ekki leitt til 
hagræðis fyrir nein önnur fyrir tæki, svo sem þau sem starfa á öðrum sviðum hitunartækni með 
endur nýjan legum orkugjöfum (30).

Stjórn völd í Noregi líta svo á að réttlæta megi hagræði, sem leiðir af styrkjum til óhefðbundinnar 
húsahitunar, með vísan til eðlis eða almennrar tilhögunar kerfisins sem slíkt hagræði leiðir af. 
Eftir lits stofn un EFTA er ekki þessarar skoðunar.

Evrópu dóm stóllinn og EFTA-dóm stóllinn hafa jafn an tekið þá afstöðu að ráð stafanir, sem leiða 
til hagræðis fyrir til tekna viðtakendur aðstoð ar, séu ekki sértækar ef unnt er að réttlæta þær með 

(26) Mál C-382/99 Hollenska ríkið gegn framkvæmdastjórn, 61. mgr., mál C-487/06 P, British Aggregates Association gegn 
framkvæmdastjórn, dómur frá 22. desember 2008, 87. mgr.

(27) Svipuð röksemdafærsla er notuð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2006) 6630 frá 24. janúar 2007 í máli nr. 270/2006, 
40. mgr.

(28) Sjá ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2006) 1519 frá 26. apríl 2006 í máli N 142/2005, lið 3.1.
(29) Sjá ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2006) 6630 frá 24. janúar 2007 í máli N 270/2006, 43. mgr.
(30) Sama, 46.–47. mgr.



17.3.2011 Nr. 14/7EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

vísan til eðlis og almennrar tilhögunar kerfisins sem slíkar ráð stafanir falla undir (31). Til þess að 
unnt sé að réttlæta sértæka ráð stöfun með vísan til hugsunarinnar að baki til teknu kerfi verður 
hún að falla undir eitthvert slíkt almennt kerfi. Þá hefur með dóma fram kvæmd verið skýrt hvernig 
standa ber að mati á því hvort ráð stöfun sé réttlætanleg með vísan til eðlis og röklegs samhengis 
við kom andi almenns kerfis þegar um ræðir reglur sem í einhverjum skiln ingi fela í sér undan þágu 
frá sköttum, gjöldum eða öðrum svipuðum kerfum með víðari skírskotun. Stjórn völd í Noregi 
hafa ekki tilfært nein rök sem bregða ljósi á það almenna kerfi sem aðstoð ar ráð stöfunin fellur 
undir. Styrkir til óhefðbundinnar húsahitunar valda því að til tekin fyrir tæki í þeim tæknigreinum, 
sem styrkjareglurnar taka til, njóta hagræðis með óbeinum hætti. Með hlið sjón af því, sem hér 
hefur verið rakið, hlýtur Eftir lits stofn un EFTA því að draga þá ályktun að ráð stöfunin sé sértæk í 
skiln ingi 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins.

1.3 Sam keppn is röskun og áhrif á viðskipti milli aðila að EES-samningnum

Til þess að ráð stöfun teljist hafa í för með sér ríkis að stoð verður hún að raska samkeppni og vera 
til þess fallin að hafa áhrif á viðskipti milli aðild ar ríkja EES-samn ings ins.

Eftir lits stofn un EFTA þarf ekki að sýna fram á að til tekin aðstoð hafi merkjanleg áhrif á viðskipti 
milli EES-ríkja og að samkeppni hafi raskast í reynd, heldur er nægi legt að athuga hvort aðstoðin 
sé til þess fallin að hafa áhrif á slík viðskipti og valda sam keppn is röskun (32). Hvers kyns aðstoð 
við fyrir tæki, sem stundar starf semi á markaði EES-landanna, er til þess fallin að raska samkeppni 
og hafa áhrif á viðskipti (33).

Styrkir til óhefðbundinnar húsahitunar hafa (óbeint) í för með sér hagræði fyrir fyrir tæki 
sem selja hitunarbúnað sem miðast við notkun óhefðbundinna, endur nýjan legra orkugjafa. 
Styrkir til óhefðbundinnar húsahitunar leiða óhjákvæmilega til aukinnar spurnar neytenda eftir 
tæknibúnaðinum sem styrkjareglurnar taka til.

Þá má nefna það sem dæmi að sam kvæmt upp lýs ingum, sem Eftir lits stofn un EFTA hefur undir 
höndum, hefur sala á einni tegund slíks tæknibúnaðar, þ.e. sagkögglaofnum, aukist og náð meiri 
stöðugleika eftir að þessar reglur voru teknar upp í Noregi. Til saman burð ar er þess að geta að 
sala á viðarofnum, en þar er um að ræða tæknibúnað sem fellur ekki undir reglurnar, hefur ekki 
aukist að sama skapi á þessu tímabili.

Þessi atriði gefa tilefni til að álykta að aðstoðin sé til þess fallin að raska samkeppni.

Að því er varðar skil yrðið um áhrif á viðskipti verður að líta svo á að þegar ríkis að stoð styrkir 
fyrir tæki í sessi gagnvart keppi naut um sem stunda viðskipti á Evrópska efna hags svæðinu hafi 
aðstoðin áhrif á síðarnefndu fyrir tækin (34).

Fyrir tæki, sem selja tæknibúnað til húsahitunar, tilheyra Evrópumarkaði og því hafa styrkir til 
óhefðbundinnar húsahitunar áhrif á viðskipti milli aðila að samningnum í skiln ingi 1. mgr. 61. gr. 
EES-samn ings ins.

Af þessum sökum er óhjákvæmilegt að draga þá niðurstöðu að aðstoðin sé til þess fallin að raska 
samkeppni og hafa áhrif á viðskipti milli aðild ar ríkja EES-samn ings ins.

(31) Mál C-143/99 AdriaWien Pipeline GmbH og Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH, [2001] ECR I-8365, 42. mgr., og 
dómur EFTA-dómstólsins í sameinuðum málum E-5/04, E-6/04 og E-7/04 Fesil og Finnfjord o.fl. gegn Eftirlitsstofnun EFTA, 
[2005] Skýrsla EFTA-dómstólsins, bls. 117, 77. mgr.

(32) Sjá dóm EFTA-dómstólsins í sameinuðum málum E-5/04, E-6/04 og E-7/04 Fesil og Finnfjord o.fl. gegn Eftirlitsstofnun EFTA, 
[2005] Skýrsla EFTA-dómstólsins, bls. 117, 93. mgr., mál C-372/97 Ítalska ríkið gegn framkvæmdastjórn, [2004] ECR I-3679, 
44. mgr., og mál C-66/02 Ítalska ríkið gegn framkvæmdastjórn, [2004] ECR I-10901, 112. mgr.

(33) Sameinuð mál T-92/00 og T-103/00 Diputación Foral de Álava o.fl. gegn framkvæmdastjórn, [2002] ECR II-1385, 72. mgr.
(34) Mál E-6/98 Norska ríkið gegn Eftirlitsstofnun EFTA Rec. 1999, bls. 74, 58. mgr., og mál 730/79, Philip Morris gegn 

framkvæmdastjórn, [1980] ECR I-2671, 11. mgr. Sjá einnig mál C-75/97 Belgíska ríkið gegn framkvæmdastjórn, [1999] ECR 
I-3671, 47. mgr., og mál T-217/02, Ter Lembeek gegn framkvæmdastjórn, [2006] ECR II-4483, 181. mgr.
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1.4 Niðurstaða

Eftir lits stofn un EFTA lítur svo á að norskir styrkir til óhefðbundinnar húsahitunar hafi í för með 
sér ríkis að stoð í skiln ingi 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins.

2 Máls með ferða r reglur

Eftir far andi ákvæði er að finna í 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3: „Tilkynna skal [E]ftir lits
stofn un EFTA um áætlanir um að veita eða breyta aðstoð þannig að henni gefist nægur tími til 
athuga semda. […] Hlut að eigandi ríki skal ekki gera fyrir hug aðar ráð stafanir fyrr en endanleg 
niðurstaða liggur fyrir.“

Stjórn völd í Noregi tilkynntu Eftir lits stofn un EFTA ekki setningu reglna um styrki til 
óhefðbundinnar húsahitunar áður en þær komust í fram kvæmd. Stofnunin ályktar því að stjórn-
völd í Noregi hafi ekki fullnægt skuld bind ingum sínum sam kvæmt ákvæðum 3. mgr. 1. gr. I. hluta 
bókunar 3.

3 Sam rýmist aðstoðin ákvæðum EES-samn ings ins?

Stjórn völd í Noregi bera fyrir sig að unnt sé að réttlæta aðstoðina með vísan til ákvæða stafl. a) 
í 2. mgr. 61. gr., eða hugs an leg a stafl. c) í 3. mgr. sömu greinar, sbr. leið bein andi reglur Eftir lits-
stofn un ar EFTA um aðstoð sem veitt er í um hverf is vernd arskyni.

3.1 Er aðstoðin sam rým an leg gildandi reglum með vísan til stafl. a) í 2. mgr. 61. gr. EES-samn-
ings ins?

Sam kvæmt stafl. a) í 2. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins er aðstoð „af félagslegum toga“ sam rým-
an leg fram kvæmd samn ings ins ef hún er „veitt […] einstökum neytendum enda sé hún veitt án 
mismununar með tilliti til uppruna við kom andi fram leiðslu vara“.

Eftir lits stofn un EFTA bendir á að undan þágur frá banninu við ríkis að stoð verður að túlka þröngt. 
Öll heimili í Noregi geta hlotið styrki til óhefðbundinnar húsahitunar. Það er álit stofnunarinnar 
að til þess að þessir styrkir geti talist sam rým an legir gildandi reglum með vísan til stafl. a) í 
2. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins verði þeir að vera af félagslegum toga í þeim skiln ingi að þeir 
ívilni sérstaklega þjóð félagshópi sem býr við lítil efni (35). Þar eð öll heimili geta hlotið styrki á 
meðan fjár veit ing endist geta styrkirnir ekki talist af félagslegum toga í skiln ingi stafl. a) í 2. mgr. 
61. gr. EES-samn ings ins.

3.2 Er aðstoðin sam rým an leg gildandi reglum með vísan til stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samn-
ings ins?

Sam kvæmt ákvæðum stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins getur aðstoð talist sam rým an-
leg fram kvæmd samn ings ins ef hún „greið[ir] fyrir þróun ákveðinna greina efna hags lífsins eða 
ákveðinna efna hags svæða enda hafi hún ekki svo óhagstæð áhrif á við skipta skil yrði að stríði 
gegn sam eigin legum hags munum“.

3.2.1 Leið bein andi reglur um ríkis að stoð til um hverf is vernd ar

Eftir lits stofn un EFTA hefur gefið út leið bein andi reglur um viðmið sem stofnunin hyggst fara 
eftir við mat á því hvort ráð stafanir á sviði ríkis aðstoð ar, sem gerðar eru í um hverf is vernd arskyni, 
geti talist sam rým an legar fram kvæmd EES-samn ings ins með vísan til stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. 
samn ings ins. Reglur um styrki til óhefðbundinnar húsahitunar voru settar árið 2006. Á þeim tíma 
voru enn í gildi leið bein andi reglur stofnunarinnar um ríkis að stoð á sviði um hverf is vernd ar með 
áorðnum breyt ingum, síðast sam kvæmt ákvörð un frá 23. maí 2001 (36). Eftir lits stofn un EFTA tók 
upp nýjar leið bein andi reglur um aðstoð til um hverf is vernd ar 16. júlí 2008 (37) og öðluðust þær 

(35) Sjá til að mynda ákvæði leiðbeinandi reglna um beitingu 92. og 93. gr. EB-sáttmálans og 61. gr. EES-samningsins gagnvart 
ríkisaðstoð á sviði flugrekstrar, Stjtíð. EB C 350, 10.12.1994, bls. 7, undirkafla III.3.

(36) „Reglurnar frá 2001“ í því sem hér fer á eftir.
(37) „Reglurnar frá 2008“ í því sem hér fer á eftir.
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gildi samdægurs. Styrkjareglur, sem gilt hafa á báðum þessum tímaskeiðum, verður þannig að 
meta með hlið sjón af bæði eldri og yngri leið bein andi reglunum, þ.e. í sam ræmi við sjónar miðin 
sem kveðið er á um í 74. mgr. leið bein andi reglna frá 2001 og 205. mgr. leið bein andi reglna 
frá 2008.

Hins vegar taka hvorki reglurnar frá 2001 né reglurnar frá 2008 til aðstæðna þar sem óbein 
aðstoð leiðir til hagræðis fyrir suma fram leiðendur, innflytjendur og/eða seljendur tæknibúnaðar 
til húsahitunar á heimilum.

3.2.2 Er aðstoðin sam rým an leg gildandi reglum með beinni vísan til stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. EES
samn ings ins?

Þar eð ekki er unnt að beita reglunum frá 2001 og 2008 beint gagnvart hinum norsku styrkjum til 
óhefðbundinnar húsahitunar fer mat Eftir lits stofn un ar EFTA á því hvort styrkirnir eru sam rým-
an legir gildandi reglum fram með beinni vísan til ákvæða stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samn-
ings ins (38). Undan þágur á grundvelli stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins verður að túlka 
þröngt (39) og koma slíkar undan þágur aðeins til greina þegar unnt er að slá því föstu að aðstoðin 
muni stuðla að mark miði á sviði sam eigin legra hags muna og myndi ekki nást ef aðeins væri treyst 
á venjulegar markaðsaðstæður. Evrópu dóm stóllinn féllst á það í Philip Morris-málinu að beita 
mætti svonefndri „jöfnunarreglu“ (40).

Mat á því hvort ríkis að stoð er sam rým an leg gildandi reglum snýst í grund vall ar atriðum um að 
vega óæskileg áhrif aðstoð ar innar á samkeppni á móti æskilegum áhrifum hennar með tilliti til 
sam eigin legra hags muna (41). Til þess að lýsa megi ríkis aðstoð ar kerfi sam rým an legt gildandi 
reglum með vísan til stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins verður kerfið:

−	 að beinast að vel skil greindu mark miði á sviði sam eigin legra hags muna,

−	 að vera vel til þess fallið að ná við kom andi mark miði á sviði sam eigin legra hags muna, og 
vera þess eðlis að það sé viðeigandi stjórn tæki í því tilliti, hafi hvatningaráhrif og sé í sam-
ræmi við sjónar mið um meðal hóf,

−	 og má ekki raska samkeppni eða hafa svo óhagstæð áhrif á við skipta skil yrði að stríði gegn 
sam eigin legum hags munum (42).

Eftir lits stofn un EFTA verður að meta hvort með ráð stöfuninni er unnið að mark miði sem telst 
nauð syn leg t, hvort það mark mið sam ræmist mark miðum á sviði sam eigin legra hags muna og ef 
svo telst vera hvort um er að ræða þá leið að mark miðinu sem veldur minnstri röskun.

Vel skil greint mark mið á sviði sam eigin legra hags muna

Reglurnar, sem gilda um styrki til óhefðbundinnar húsahitunar, stuðla að mark miði á sviði 
um hverf is vernd ar með því að ýta undir kaup neytenda á um hverfishæfum tæknibúnaði sem 
er lítið notaður í Noregi. Stjórn völd í Noregi nefna að með meiri útbreiðslu óhefðbundinnar 
húsahitunartækni, sem styrkir eru veittir til sam kvæmt reglunum, muni raf orkunotkun á norskum 
heimilum fara minnkandi. Aðgerðir til að draga úr raf orkunotkun til húsahitunar á heimilum og 
meiri notkun hitunartækni, sem miðast við notkun óhefðbundinna, endur nýjan legra orkugjafa, 
getur talist skynsamlegt mark mið með tilliti til um hverf is vernd ar.

Í níundu málsgrein inngangsorða EES-samn ings ins er sett það sam eigin lega mark mið að 
varðveita, vernda og bæta um hverfið og sjá til þess að náttúruauðlindir séu nýttar af varúð og 
skynsemi, á grundvelli megin reglunnar um sjálfbæra þróun. Eftir lits stofn un EFTA lítur svo á að 
styrkjakerfi, sem rekið er með það að mark miði að víkja orkunotkun meira í átt að endur nýjan-
legum orkugjöfum, sé í sam ræmi við mark mið á sviði sam eigin legra hags muna.

(38) Sjá mál T-288/97 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia gegn framkvæmdastjórn, [2001] ECR II-1169, 72. mgr.
(39) Mál C-301/96 Þýska ríkið gegn framkvæmdastjórn, [2003] ECR I-9919, 66. og 105. mgr.
(40) Mál 730/79 Philip Morris gegn framkvæmdastjórn, [1980] ECR bls. 2671.
(41) Sjá aðgerðaáætlun framkvæmdastjórnarinnar um ríkisaðstoð frá 7. júní 2005, COM(2005) 107, 11. mgr.
(42) Sjá ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2006) 6630 frá 24. janúar 2007 í máli N 270/2006, 67. mgr.
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Reglurnar vel til þess fallnar að ná settu mark miði

Það hvort tæknibúnaður fellur undir styrkjareglurnar ræðst af viðmiðum sem byggð eru á því 
hvort búnaðurinn hentar til notkunar í stað rafhitunar. Stjórn völd í Noregi hafa lagt fram þær 
skýringar að undir reglurnar falli aðeins tæknibúnaður sem unnt sé að flokka sem svonefnd 
„grunnálagshitunarkerfi“. Að sögn stjórn valda í Noregi eru „grunnálagshitunarkerfi“ „þær 
tegundir tæknibúnaðar sem nota má í stað rafhitunar og skila hitaþægindum til jafn s við rafhitun 
jafn t að nóttu sem degi“ (43).

Þá hafa stjórn völd í Noregi skýrt frá því að þær tegundir tæknibúnaðar, sem miðast við 
notkun óhefðbundinna endur nýjan legra orkugjafa og teljast styrkhæfar, eigi þrennt sam eigin-
legt: búnaðurinn verður að vera lítið notaður í Noregi, geta komið í stað rafhitunar og krefjast 
lítillar vinnu af hálfu notanda. Eftir lits stofn un EFTA telur ástæðu til að nefna að ekki er allur 
tæknibúnaður, sem telst styrkhæfur sam kvæmt styrkjareglunum, þess eðlis að hentugt sé að 
nota hann að öllu leyti í stað rafhitunar (44). Stjórn völd í Noregi hafa aftur á móti rökstutt 
að tæknibúnaður, sem fellur undir styrkjareglurnar, sé betur til þess fallinn að draga með 
kerfisbundnum hætti úr raf orkunotkun til húsahitunar á venjulegum heimilum.

Styrkveitingar til neytenda í því skyni að beina eftirspurn frá raf orkuhitun yfir til hitunarkerfa, 
sem miðast við notkun óhefðbundinna endur nýjan legra orkugjafa á heimilum, virðast geta talist 
viðeigandi aðferð til að hafa bein áhrif á neytendahegðun. Ef ekki kæmi til stuðningur ríkisins 
sam kvæmt reglum um styrki til óhefðbundinnar húsahitunar væru minni líkur á að eftirspurn 
neytenda beindist að hitunartækni sem nýtir endur nýjan lega orku til sömu tímalengdar litið.

Þótt til teknar um hverfishæfar ráð stafanir komast ekki til fram kvæmda getur ríkis að stoðin engu 
að síður talist sam rým an leg gildandi reglum að megin stefnu til (45). Styrkir til óhefðbundinnar 
húsahitunar hafa það mark mið að búa neytendum hvata til að kaupa um hverfishæfan tæknibúnað 
sem hentar vel til að draga úr raf orkunotkun og hefur litla útbreiðslu á markaði fyrir 
húsahitunarbúnað heimila í Noregi.

Þá lítur Eftir lits stofn un EFTA svo á að aðstoð ar fjárhæðin sé tak mörkuð við það sem telst nauð-
syn leg t til þess að hvetja neytendur til að skipta úr raf orkuhitun yfir í hitunartækni sem miðast við 
notkun óhefðbundinna endur nýjan legra orkugjafa og telst styrkhæf. Styrkir til óhefðbundinnar 
húsahitunar fela í sér endur greiðslu á fjárhæð sem nemur allt að 20% af skjalfestum og 
styrkhæfum kostnaði upp að hámarki sem nemur annaðhvort 4 000 NOK eða 10 000 NOK eftir 
gerð tæknibúnaðarins. Hámark styrkja til kaupa á óhefðbundnum hitunarbúnaði er í réttu hlutfalli 
við kostnaðinn af við kom andi tækni.

Af þessum ástæðum er það niðurstaða Eftir lits stofn un ar EFTA að styrkirnir séu vel til þess fallnir 
að stuðla að því um hverf is vernd armark miði á sviði sam eigin legra hags muna sem sett hefur verið.

Samkeppni og við skipta skil yrðum í EESríkjunum ekki raskað í þeim mæli að stríði gegn sam
eigin legum hags munum

Að lokum þarf að meta hvort hugs an leg röskun á samkeppni og viðskiptum á Evrópska efna hags-
svæðinu sé þess eðlis að hún vinni gegn sam eigin legum hags munum.

Styrkirnir renna beint til neytenda og þeir ráða því sjálfir hvaða vörur þeir kaupa ef hlutlægum 
viðmiðum styrkjareglnanna er fullnægt, óháð því hvaða fyrir tæki selur við kom andi óhefðbundinn 
hitunarbúnað. Með styrkjareglunum er þannig sneitt hjá því að raska óþarflega samkeppni og 
við skipta skil yrðum í EES-ríkjunum í viðskiptum með þann tæknibúnað sem reglurnar taka til.

(43) Bréf norska olíu- og orkumálaráðuneytisins dagsett 15. janúar 2007 (skjal nr. 406849), bls. 5.
(44) Til að mynda kemur fram í leiðarvísi Enova SF fyrir kaupendur sólarorkusafnara sem tengjast vatnshitakerfum (en það er ein 

tegund tæknibúnaðar sem fellur undir reglurnar) að slík kerfi geti aðeins fullnægt um 50% af heildarhitunarþörf heimilis. Þegar 
nægileg sólarorka er fyrir hendi geta sólarorkusafnarar starfað samfellt og án reglulegs eftirlits, og meðan þeir eru í gangi nýtast 
þeir neytanda sem hentug, óhefðbundin upphitunaraðferð, sem er þó ekki fullnægjandi ein og sér. Ofangreindur leiðarvísir fyrir 
kaupendur er birtur á vefsetri Enova SF:

 http://www.minenergi.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1083.
(45) Bæði reglurnar frá 2001 og frá 2008 hafa að geyma ákvæði um aðstoð vegna notkunar endurnýjanlegra orkugjafa sem er veitt sem 

nokkurs konar uppbót fyrir það efnahagslega óhagræði sem fylgir því að nota endurnýjanlega orkugjafa í samanburði við síður 
umhverfishæfa orkugjafa sem þeir eiga í samkeppni við, sjá reglurnar frá 2001, 49.–59. mgr., og reglurnar frá 2008, 48.–50. mgr.
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Kvartandi telur að reglurnar valdi sam keppn is röskun sökum þess að þær taka til sagkögglaofna 
en ekki viðarofna. Að sögn kvartanda eru viðarofnar tæknibúnaður sem svipar mjög til 
sagkögglaofna og væri því rétt að láta styrkjareglurnar taka til þeirra einnig. Þvert á þetta halda 
stjórn völd í Noregi því fram að viðarofnar fullnægi ekki þeim hlutlægu viðmiðum sem farið sé 
eftir við fram kvæmd reglna um styrki til óhefðbundinnar húsahitunar. Afstaða Eftir lits stofn-
un ar EFTA er sú að enda þótt kvartandi kunni að hafa á réttu að standa um að samkeppni sé 
milli viðarofna og allra eða að minnsta kosti sumra tegunda tæknibúnaðar sem styrkjareglurnar 
taka til, sé ekki annað að sjá en að viðarofnar fullnægi ekki þeim kröfum sem gerðar eru vegna 
styrkveitinga sam kvæmt reglunum. Í þessu tilliti telur stofnunin ekki ástæðu til að gera athuga-
semd við þau hlutlægu viðmið sem reglurnar byggjast á eða mat stjórn valda í Noregi á því 
hvaða hitunarbúnaður er best til þess fallinn að vinna að um hverfismark miðunum sem reglunum 
er ætlað að stuðla að. Styrkir til óhefðbundinnar húsahitunar eru veittir að uppfylltum þremur 
hlutlægum viðmiðum um styrkhæfi (þ.e. að markaðsútbreiðsla sé lítil, búnaðurinn geti komið í 
stað raf orku sem aðalorkugjafi við húsahitun og lítillar vinnu sé þörf af hálfu notanda) og svo 
virðist sem þessum viðmiðum sé ekki öllum fullnægt þegar um viðarofna er að ræða. Eftir lits-
stofn un EFTA fellst jafn framt á það sjónar mið að viðarofnar séu þegar útbreiddur tæknibúnaður 
í Noregi. Stofnunin lítur því svo á að viðmiðin, sem ráða styrkhæfi sam kvæmt styrkjareglunum, 
byggist á hlutlægum forsendum og að með reglunum sé ekki brotið gegn öðrum ákvæðum EES-
samn ings ins, svo sem þeim að ekki megi viðhafa mismun á grundvelli þjóðernis eða að gæta skuli 
jafn ræðis. Þá lítur stofnunin svo á að stjórn völd í Noregi hafi dregið enn frekar úr óæskilegum 
sam keppn is áhrifum reglnanna með því að kveða á um tiltölulega lágt aðstoð ar hlutfall. Það er því 
skoðun Eftir lits stofn un ar EFTA að það væri ekki í andstöðu við sam eigin lega hags muni þótt vart 
yrði sam keppn is röskunar sem bitnaði á viðarofnum og öðrum búnaði sem hugs an leg a mætti selja 
í samkeppni við styrkhæfan búnað, og að slík röskun sé réttlætanleg með vísan til þess mats á 
jákvæðum og neikvæðum þáttum sem hér hefur verið gerð grein fyrir.

Af þessum sökum lítur stofnunin svo á að styrkjareglurnar byggist á vel skil greindu mark miði á 
sviði sam eigin legra hags muna, séu vel til þess fallnar að stuðla að við kom andi mark miði á sviði 
sam eigin legra hags muna, og séu í því tilliti viðeigandi stjórn tæki sem hefur hvatningaráhrif og 
sam ræmist sjónar miðum um meðal hóf, og loks raski þær ekki samkeppni eða hafi svo óhagstæð 
áhrif á við skipta skil yrði á Evrópska efna hags svæðinu að stríði gegn sam eigin legum hags munum. 
Stofnunin telur því að reglurnar séu réttlætanlegar með vísan til ákvæða stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. 
EES-samn ings ins.

4 Niðurstaða

Með vísan til þess, sem hér hefur verið rakið, er það niðurstaða Eftir lits stofn un ar EFTA að norskar 
reglur um styrki til húsahitunar með óhefðbundnum, endur nýjan legum orkugjöfum og til raf-
orkusparnaðar á heimilum hafi í för með sér ríkis að stoð í skiln ingi 1. mgr. 61. EES-samn ings ins 
sem sé sam rým an leg ákvæðum stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. samn ings ins

Stjórn völd í Noregi eru minnt á að skylt er sam kvæmt 21. gr. II. hluta bókunar 3, sbr. 6. gr. 
ákvörð un ar 195/04/COL, að leggja fram árlegar skýrslur um fram kvæmd reglnanna.

Stjórn völd í Noregi eru jafn framt minnt á að skylt er að tilkynna Eftir lits stofn un EFTA hvers kyns 
áform um breyt ingar á reglunum.
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ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Norskar reglur um styrki til húsahitunar með óhefðbundnum, endur nýjan legum orkugjöfum og til raf-
orkusparnaðar á heimilum hafa í för með sér ríkis að stoð í skiln ingi 1. mgr. 61. EES-samn ings ins. 
Reglurnar eru sam rým an legar fram kvæmd EES-samn ings ins með vísan til ákvæða stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. 
samn ings ins.

2. gr.

Ákvörð un þessari er beint til Kon ungs ríkisins Noregs.

3. gr.

Fullgild er aðeins ensk útgáfa þessarar ákvörð un ar.

Gjört í Brussel 15. júlí 2009.

Fyrir hönd Eftir lits stofn un ar EFTA.

 Per Sanderud Kristján A. Stefánsson
 Forseti Stjórn armaður
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Upplýsingar frá EFTA-ríkjunum um ríkisaðstoð sem veitt hefur verið í samræmi 
við gerðina sem um getur í lið 1j í XV. viðauka við EES-samninginn (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 800/2008 þar sem tilgreindir eru tilteknir 
flokkar aðstoðar sem samrýmast sameiginlega markaðnum til beitingar 87. og 88. gr. 

sáttmálans (reglugerð um almenna hópundanþágu))

I. HLUTI

Tilvísunarnúmer aðstoðar GBER 9/2010/R&D ENV

Aðildarríki Ísland

Úthlutunarstofnun Heiti: Iðnaðarráðuneytið

Póstfang: Arnarhvoli
150 Reykjavík

Vefsetur: http://www.idnadarraduneyti.is/

Fyrirsögn 
aðstoðarráðstöfunar Almennar ívilnanir vegna fjárfestinga, eins og mælt fyrir um í IV. kafla laga nr. 99/2010

Innlend lagaákvæði 
(tilvísun til opinberrar 
útgáfu lagaákvæðanna)

Lög nr. 99/2010 um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi. Birt í Stjórnartíðindum á 
eftirfarandi slóð:
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Vefslóð að heildartexta 
aðstoðarákvæðanna 

Heildartexta laganna er að finna á eftirfarandi vefslóðum:
http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.099.html
og
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi Já

Gildistími Aðstoðarkerfi 13.10.2010 til 31.12.2013

Úthlutunardagur Sérákveðin aðstoð Á ekki við

Hlutgengar atvinnugreinar Allar atvinnugreinar sem eiga rétt á 
aðstoð 

Öll fyrirtæki nema þau sem eru útilokuð skv. 3. 
mgr. 2. gr. laga nr. 99/2010 (fjármálafyrirtæki)

Tegund viðtakanda Lítil og meðalstór fyrirtæki Já

Stórfyrirtæki Já

Fjárveiting Fyrirhuguð árleg heildarfjárveiting 
til kerfisins

Engin fjárveiting til aðstoðarkerfisins tiltæk – 
engin áætlun liggur fyrir

Aðstoðarform (5. gr.) Styrkur Með fyrirvara um 
fjárveitingarheimild

Skattaráðstöfun Frávik frá sköttum, eins 
og mælt er fyrir um í 9. gr. 
laga nr. 99/2010

II. HLUTI 

Almenn markmið Markmið

Hámarksaðstoðarhlutfall 
í % eða hámarksaðstoðar-

fjárhæð í gjaldmiðli 
landsins

Lítil og meðal-
stór fyrirtæki – 
viðbótaraðstoð 

í %

Aðstoð til fjárfestinga til eflingar 
atvinnu í litlum og meðalstórum 
fyrirtækjum (15. gr.) 

Tilvísun í 13. gr. laga nr. 99/2010 10% fyrir meðalstór 
fyrirtæki

+10% fyrir 
lítil fyrirtæki

Aðstoð í umhverfisverndarskyni 
(17.–25. gr.) 

Fjárfestingaraðstoð sem gerir 
fyrirtækjum kleift að ganga lengra en 
krafist er í reglum Evrópubandalaganna 
um umhverfisvernd eða auka 
umhverfisvernd í þeim tilvikum að 
engum slíkum reglum er til að dreifa 
(18. gr.)
Getið sérstakrar tilvísundar í viðkomandi 
reglu 

35% 0%

  2011/EES/14/02

http://www.idnadarraduneyti.is/
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Almenn markmið Markmið

Hámarksaðstoðarhlutfall 
í % eða hámarksaðstoðar-

fjárhæð í gjaldmiðli 
landsins

Lítil og meðal-
stór fyrirtæki – 
viðbótaraðstoð 

í %

Aðstoð til kaupa á nýjum 
samgöngutækjum með búnaði sem 
gengur lengra en krafist er í reglum 
Evrópubandalaganna eða leiðir til 
aukinnar umhverfisverndar í þeim 
tilvikum að engum slíkum reglum er til 
að dreifa (19. gr.) 

35% 0%

Aðstoð til að taka snemma upp 
væntanlegar reglur Evrópubandalaganna 
að því er varðar lítil og meðalstór 
fyrirtæki (20. gr.) 

15% +10%

Fjárfestingaraðstoð í 
umhverfisverndarskyni, veitt til að stuðla 
að orkusparnaði (21. gr.) 

35% 0%

Fjárfestingaraðstoð í 
umhverfisverndarskyni, veitt til að stuðla 
að orkunýtinni samvinnslu (22. gr.)

35% 0%

Fjárfestingaraðstoð í 
umhverfisverndarskyni, veitt til 
að stuðla að orkuframleiðslu með 
endurnýjanlegum orkugjöfum (23. gr.)

35% 0%

Aðstoð til rannsókna á sviði 
umhverfismála (24. gr.) 35% 0%

Aðstoð sem er veitt sem afsláttur af 
umhverfissköttum (25. gr.) 

Aðstoð til rannsókna, þróunar 
og nýsköpunar 
(30.–37. gr.) 

Aðstoð til 
rann sókna- 
og þróunar-
verkefna  
(31. gr.) 

Grunnrannsóknir 
(stafl. a) í 2. mgr. 31. gr.) 35% 0%

Iðnrannsóknir 
(stafl. b) í 2. mgr. 31. gr.) 35% 0%

Þróunarstarf (stafl. c) í 
2. mgr. 31. gr.) 25% +10%

Aðstoð vegna tæknilegra 
hagkvæmniathugana (32. gr.) 35% 0%

Aðstoð við lítil og meðalstór 
fyrirtæki vegna kostnaðar sem tengist 
hugverkarétti á sviði iðnaðar (33. gr.)

35% 0%

Aðstoð vegna rannsókna og þróunar í 
landbúnaði og sjávarútvegi (34. gr.) 35% 0%

Aðstoð við ung sprotafyrirtæki (35. gr.) 15%

Aðstoð til kaupa á ráðgjafarþjónustu og 
stoðþjónustu á sviði nýsköpunar (36. gr.) 35%

Aðstoð til að gera kleift að fá 
sérfræðimenntað starfsfólk að láni 
(37. gr.)

35% 0%

Fræðslustarf 
(38.–39. gr.) 

Sértæk fræðsla (1. mgr. 38. gr.) 25% +10%

Almenn fræðsla (2. mgr. 38. gr.) 35% 0%
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.5928 – Sea Invest/EDF/OTCM)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 10. mars 2011 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem frönsku fyrir tækin EDF Trading Logistics 
(„EDFT–L“), sem tilheyrir frönsku samsteypunni EDF („EDF“), og Sea-Invest Montoir („SIM“), 
sem tilheyrir belgísku samsteypunni Sea-Invest Group („Sea-Invest“), öðlast með hluta fjár kaupum 
í nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki, í sam ein ingu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. 
sam runa reglu gerðar EB, í franska fyrir tæk inu Opérateur du Terminal Charbonnier de Montoir 
(„OTCM“).

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

– EDF: framleiðsla og afhending raforku í heildsölu, smásöluflutningur, dreifing og afhending 
raforku 

– EDFT-L: vöruferlisstjórnin fyrir þurra hrávöru í lausu og eldsneyti

– Sea-Invest: flutningar á landi og sjó, vöruferlisstjórnun og umsjón með vöruflutningum

– SIM: umsjón með vöruflutningum í mynni árinnar Loire

– OTCM: rekstur kolamiðstöðvarinnar Montoir-de-Bretagne í höfninni Grand Port Maritime de 
Nantes Saint-Nazaire

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. 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 sam runa reglu gerð EB (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 82, 16. mars 2011). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.5928 – Sea Invest/EDF/OTCM, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).

EB-STOFNANIR
FRAMKVæMDASTjóRNIN

  2011/EES/14/03
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6066 – Kia Motors Europe/Kia Motor SPA)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 4. mars 2011 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem þýska fyrir tækið Kia Motors Europe GmbH 
(„KME“), sem lýtur óbeinum yfir ráð um suður-kóreska fyrirtækisins Hyundai Motor Company 
(„HMC“), öðlast með hluta fjár kaupum að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. sam-
runa reglu gerðar EB, í heildsöludreifingardeild Kia ökutækja og tengdri varahlutadeild á Ítalíu 
(„fyrirtækið“), sem nú lýtur yfirráðum hins ítalska Kia Motors Italia S.p.A. („KMI“).

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

– KME: dreifingaraðili Kia ökutækja og varahluta í Evrópu

– HMC: framleiðandi vélknúinna ökutækja á heimsmarkaði

– Fyrirtækið: innflutningur og dreifing Kia ökutækja og varahluta á Ítalíu

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. 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 sam runa reglu gerð EB (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 79, 12. mars 2011). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6066 – Kia Motors Europe/Kia Motor SPA, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).

  2011/EES/14/04
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6068 – ENI/AcegasAps/jV)

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 8. mars 2011 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem ítölsku fyrir tækin ENI SpA („ENI“) og 
AcegasAps SpA („AcegasAps“), öðlast með hluta fjár kaupum í sam ein ingu yfir ráð, í skiln ingi staf-
lið ar b) í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerðar EB, í þeirri viðskiptadeild ítalska fyrirtækisins Isontina 
Reti Integrate e Servizi SpA („markfyrirtækið“) sem stundar dreifingu og smásölu á gasi og 
rafmagni.

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

– ENI: ENI-samsteypan stundar viðskipti, m.a. í gegnum fjölda dótturfélaga, á heimsmarkaði með 
jarðolíu, jarðgas, rafmagn, íðefni unnin úr jarðolíu, svo og á sviði fjármála, hönnunar og þjónustu

– AcegasAps: stundar umsýslu með og dreifingu vatns, rafmagns og gass, sorphirðu og 
meðhöndlun úrgangs, ásamt því að veita mikilvæga þjónustu sveitarfélaga, einkum í Trieste og 
Padua og nágrenni

– Markfyrirtækið: stundar dreifingu og smásölu á gasi og rafmagni á nokkrum svæðum í Gorizia-
héraði

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. 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 82, 16. mars 2011). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6068 – ENI/AcegasAps/JV, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

  2011/EES/14/05
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 8. mars 2011 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB)  
nr. 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem hollenska fyrir tækið Ageas Insurance 
International N.V. („Ageas Insurance International“), sem lýtur yfir ráð um belgísk-hollenska 
fyrirtækisins Ageas („Ageas“), og hið tyrkneska H.Ö. Sabancı Holding A.S. („Sabancı“) öðlast með 
hluta fjár kaupum í sam ein ingu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerðar EB, 
í tyrkneska fyrir tæk inu Aksigorta A.S. („Aksigorta“).

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

– Ageas Insurance International: vátryggingastarfsemi (líftryggingar og vátryggingar ) í Evrópu og 
Asíu (að Tyrklandi undanskildu)

– Ageas: móðurfélag Ageas Insurance International, starfar á sviði líftrygginga og lífeyris í Belgíu 
og á sviði vátrygginga á heimsvísu

– Sabanci: tyrknesk iðnaðar- og fjármálasamsteypa sem starfar á heimsvísu 

– Aksigorta: starfar á sviði vátrygginga í Tyrklandi eingöngu

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. 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 sam runa reglu gerð EB (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 83, 17. mars 2011). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).

  2011/EES/14/06
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Orðsending efnahags-, landbúnaðar- og nýsköpunarráðherra Konungsríkisins 
Hollands með vísan til 2. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/
EB um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna 

kolvatnsefni

Efnahags-, landbúnaðar- og nýsköpunarráðherra Konungsríkisins Hollands gjörir kunnugt að borist hefur 
umsókn um leyfi til kolvetnisleitar á leitarsvæði E5 sem afmarkað er á korti í 3. viðauka við námareglugerð 
(„Mijnbouwregeling“) (sjá Staatscourant (hollenska lögbirtingablaðið) nr. 245, 2002). 

Með vísan til ofangreindrar tilskipunar og ákvæða 15. gr. námalaga („Mijnbouwwet“) (Staatsblad 
(hollensku stjórnartíðindin) nr. 542, 2002), auglýsir efnahags-, landbúnaðar- og nýsköpunarráðherra 
eftir samkeppnisumsóknum áhugaaðila um leyfi til kolvetnisvinnslu á leitarsvæðisskika E5 á hollenska 
landgrunninu. 

Úthlutun leyfa er í höndum efnahags-, landbúnaðar- og nýsköpunarráðherra. Viðmið, skilmálar og kröfur, 
sem um getur í 1. og 2. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 6. gr. ofangreindrar tilskipunar, koma fram í námalögum 
(„Mijnbouwwet“) (sjá Staatsblad nr. 542, 2002). 

Tekið verður á móti umsóknum í 13 vikur eftir að auglýsing þessi birtist í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins (birtingardagur 8.3.2011). Umsóknir ber að senda:

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
ter attentie van dhr. P. Jongerius, directie Energiemarkt 
ALP/562 
Bezuidenhoutseweg 30 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 
NEDERLAND 

Umsóknir, sem berast eftir að fresturinn rennur út, verða ekki teknar til greina. 

Ákvörðun um umsóknirnar verður tekin eigi síðar en tólf mánuðum eftir að fresturinn rennur út. 

Nánari upplýsingar veitir hr. E.J. Hoppel í síma +31 703797088.

  2011/EES/14/07
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Orðsending stjórnvalda á Írlandi með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 94/22/EB um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka 

og vinna kolvatnsefni

Ráðuneyti samgöngu-, orku- og auðlindamála gjörir kunnugt, í samræmi við ákvæði stafliðar a) í 2. mgr. 3. 
gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB frá 30. maí 1994, að breyting hefur orðið á því hvaða 
svæði eru laus til umsóknar við strendur Írlands. 

Ákveðið hefur verið að svæði sem er hér um bil 252 500 km² á Atlantic Margin-svæðinu við Írland skuli 
skilgreint sem jaðarsvæði og boðið út í úthlutunarlotu olíuleitarleyfa á Atlantic Margin-svæðinu 2011.

Um nánari upplýsingar um þessa auglýsingu vísast til Stjórnartíðinda Evrópusambandsins, C 70, 
4.3.2011, bls. 6.

Allar upplýsingar, sem tengjast úthlutunarlotu olíuleitarleyfa á Atlantic Margin-svæðinu 2011, ásamt korti 
yfir svæðið sem er í boði og leiðbeiningum um umsóknir, má nálgast á eftirfarandi vefslóð:

http://www.dcenr.gov.ie/Natural/Petroleum+Affairs+Division/2011+Atlantic+Margin+Licensing+Round.
htm

Einnig veitir upplýsingar: 

Philip McMahon 
Petroleum Affairs Division 
Department of Communications, Energy and Natural Resources 
29-31 Adelaide Road 
Dublin 2 
IRELAND 

Netfang: philip.mcmahon@dcenr.ie 

Sími: +353 016782693

  2011/EES/14/08

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:070:0006:0009:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:070:0006:0009:EN:PDF
http://www.dcenr.gov.ie/Natural/Petroleum+Affairs+Division/2011+Atlantic+Margin+Licensing+Round.htm
http://www.dcenr.gov.ie/Natural/Petroleum+Affairs+Division/2011+Atlantic+Margin+Licensing+Round.htm
mailto:philip.mcmahon@dcenr.ie


17.3.2011 Nr. 14/21EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Auglýst eftir tillögum – EACEA/09/11

Áætlunin Virk æska
Aðgerð 3.2 – æska heimsins: Samstarf við önnur ríki en nágrannaríki Evrópusambandsins

Auglýst er eftir tillögum með það fyrir augum að styrkja verkefni sem snúast um samstarf á sviði 
æskulýðsmála milli aðildarríkja áætlunarinnar „Virk æska“ og samstarfsríkja annarra en nágrannaríkja 
Evrópusambandsins (ríkja utan Evrópusambandsins sem hafa gert samninga við það á sviði æskulýðsmála). 
Auglýst er í því skyni að veita verkefnastyrki.

Nánari upplýsingar um auglýsingu þessa, svo sem lýsingu á verkefnum, hverjir geti sótt um, og á 
aðgerðum og tillögum, ásamt fjárhagsáætlun og hagnýtum upplýsingum, er að finna í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins, C 71, 5.3.2011, bls. 19. 

Viðbótarupplýsingar má nálgast á eftirfarandi vefslóð:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_3_2_en.php

Umsóknarfrestur er til 6. maí 2011.

  2011/EES/14/09

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:071:0019:0022:EN:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_3_2_en.php
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 94/9/EB frá 23. mars 1994 um samhæfingu laga 
aðildarríkjanna varðandi búnað og öryggiskerfi sem eru ætluð til notkunar á 

sprengihættustöðum

(Birting á heitum og tilvísunarnúmerum samræmdra staðla samkvæmt tilskipuninni)

Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi
Athugasemd 1

CEN EN 1010-1:2004
Öryggi véla – Öryggiskröfur 
varðandi hönnun og smíði prent- og 
pappírsbreytingarvéla – 1. hluti: 
Sameiginlegar kröfur

30.11.2005   

CEN EN 1010-2:2006+A1:2010
Öryggi véla – Öryggiskröfur 
varðandi hönnun og smíði prent- og 
pappírsbreytingarvéla – 2. hluti: Prent- og 
lakkvélar, þ.m.t. vélar til undirbúnings 
undir prentun

4.2.2011 EN 1010-2:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(28.2.2011)

CEN EN 1127-1:2007
Sprengihættustaðir – Forvarnir og vernd 
gegn sprengingum – 1. hluti: Grunnhugtök 
og aðferðafræði

11.4.2008 EN 1127-1:1997

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(28.12.2009) 

CEN EN 1127-2:2002+A1:2008
Sprengihættustaðir – Forvarnir og varnir 
gegn sprengingum – 2. hluti: Grunnhugtök 
og aðferðafræði í námuvinnslu

20.8.2008 EN 1127-2:2002

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(28.12.2009) 

CEN EN 1710:2005+A1:2008
Búnaður og íhlutir til nota á 
sprengihættusvæðum í neðanjarðarnámum

20.8.2008 EN 1710:2005

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(28.12.2009) 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010 4.2.2011   

CEN EN 1755:2000+A1:2009
Öryggi vinnuvéla í iðnaði – Notkun á 
sprengihættustöðum – Notkun þar sem 
eldfimar lofttegundir, gufur, úði eða ryk 
eru í loftinu

16.4.2010 EN 1755:2000

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(16.4.2010) 

CEN EN 1834-1:2000
Stimpilbrunahreyflar – Öryggiskröfur 
um hönnun og smíði véla til nota á 
sprengihættustöðum – 1. hluti: Vélar í hópi 
II til nota þar sem eldfimar lofttegundir og 
gufur eru í loftinu

21.7.2001   

CEN EN 1834-2:2000
Stimpilbrunahreyflar – Öryggiskröfur 
um hönnun og smíði véla til nota á 
sprengihættustöðum – 2. hluti: Vélar af 
hópi I til nota við vinnu neðanjarðar þar 
sem hætta er á eldfimu gasi og/eða ryki

21.7.2001   

CEN EN 1834-3:2000
Stimpilbrunahreyflar – Öryggiskröfur 
um hönnun og smíði véla til nota á 
sprengihættustöðum – 3. hluti: Vélar af 
hópi II til nota þar sem eldfimt ryk er fyrir 
hendi

21.7.2001   

  2011/EES/14/10
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi
Athugasemd 1

CEN EN 1839:2003
Ákvörðun á sprengimörkum lofttegunda 
og gufa

12.8.2004   

CEN EN 12581:2005+A1:2010
Húðunarstöðvar – Vélar til húðunar og 
rafhúðunar með lífrænum húðunarvökva – 
Öryggiskröfur

17.9.2010 EN 12581:2005

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

CEN EN 12621:2006+A1:2010
Vélbúnaður til veitu og dreifingar 
á húðunarefnum undir þrýstingi – 
Öryggiskröfur

17.9.2010 EN 12621:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

CEN EN 12757-1:2005+A1:2010
Blöndunarvélar fyrir húðunarefni – 
Öryggiskröfur – Hluti 1: Blöndunarvélar til 
nota við endurlökkun bifreiða

17.9.2010 EN 12757-1:2005

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

CEN EN 13012:2001
Bensínstöðvar – Samsetning og 
frammistaða sjálfvirkra áfyllingarstúta til 
notkunar á eldsneytisdælum

22.1.2002   

CEN EN 13160-1:2003
Lekagreiningarkerfi – 1. hluti: Almennar 
reglur

14.8.2003   

CEN EN 13237:2003
Sprengihættustaðir – Hugtök og 
skilgreiningar sem tengjast búnaði og 
öryggiskerfum til nota á sprengihættustöðum

14.8.2003   

CEN EN 13463-1:2009
Órafmagnaður búnaður til nota á 
sprengihættustöðum – 1. hluti: Grunnaðferð 
og kröfur

16.4.2010 EN 13463-1:2001

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

CEN EN 13463-2:2004
Órafmagnaður búnaður sem ætlaður er til 
nota á sprengihættustöðum – 2. hluti: Vörn 
með flæðishamlandi byrgi „fr“

30.11.2005   

CEN EN 13463-3:2005
Órafmagnaður búnaður til nota á 
sprengihættustöðum – 3. hluti: Vernd með 
logatraustri umlykju „d“

30.11.2005   

CEN EN 13463-5:2003
Órafmagnaður búnaður sem ætlaður er til 
nota á sprengihættustöðum – 5. hluti: Vörn 
með öruggri smíði samkvæmt flokki „c“

12.8.2004   

CEN EN 13463-6:2005
Órafmagnaður búnaður til nota á 
sprengihættustöðum – 6. hluti: Vernd með 
stýringu á íkveikjuvaldi „b“

30.11.2005   

CEN EN 13463-8:2003
Órafmagnaður búnaður til nota á 
sprengihættustöðum – 8. hluti: Vörn með 
vökvafyllingu „k“

12.8.2004   
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi
Athugasemd 1

CEN EN 13616:2004
Búnaður til að koma í veg fyrir yfirfyllingu 
fastra olíueldsneytistanka

9.3.2006   

EN 13616:2004/AC:2006 4.2.2011   

CEN EN 13617-1:2004+A1:2009
Bensínstöðvar – 1. hluti: Öryggiskröfur 
varðandi smíði og nothæfi dælna með 
streymismæli, skömmtunardælna og 
fjarstýrðra dælueininga

7.7.2010 EN 13617-1:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

CEN EN 13617-2:2004
Bensínstöðvar – 2. hluti: Öryggiskröfur 
varðandi smíði og nothæfi 
öryggisfrátenginga til nota í dælum með 
streymismæli og í skömmtunardælum

30.11.2005   

CEN EN 13617-3:2004
Bensínstöðvar – 3. hluti: Öryggiskröfur 
varðandi smíði og nothæfi brotloka

30.11.2005   

CEN EN 13673-1:2003
Ákvörðun hámarkssprengiþrýstings 
og hámarkshraða þrýstingsaukningar 
lofttegunda og gufa – 1. hluti: Ákvörðun 
hámarkssprengiþrýstings

14.8.2003   

CEN EN 13673-2:2005
Ákvörðun hámarkssprengiþrýstings 
og hámarkshraða þrýstingsaukningar 
lofttegunda og gufa – Hluti 2: Aukning á 
ákvörðun hámarkssprengiþrýstings

30.11.2005   

CEN EN 13760:2003
Própangasáfyllingarkerfi fyrir farartæki 
til léttrar vinnu og þungavinnu – Stútur, 
prófunarkröfur og mál

24.1.2004   

CEN EN 13821:2002
Sprengihættustaðir – Forvarnir og 
vernd gegn sprengingum – Ákvörðun 
lágmarkskveikjuorku blandna af lofti og 
ryki

20.5.2003   

CEN EN 13980:2002
Sprengihættustaðir – Beiting gæðakerfa

20.5.2003   

CEN EN 14034-1:2004
Ákvörðun á sprengimörkum rykmakka – 1. 
hluti: Ákvörðun á hámarkssprengiþrýstingi 
(pmax) rykmakka 

30.11.2005   

CEN EN 14034-2:2006
Ákvörðun á sprengimörkum rykmakka 
– Hluti 2: Ákvörðun á hámarkshraða 
sprengiþrýstingsaukningar (dp/dt)max 
rykmakka

15.12.2006   

CEN EN 14034-3:2006
Ákvörðun á sprengimörkum rykmakka – 
Ákvörðun á lægri sprengimörkum (LEL) 
rykmakka

15.12.2006   
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi
Athugasemd 1

CEN EN 14034-4:2004
Ákvörðun á sprengimörkum rykmakka 
– 4. hluti: Ákvörðun á takmarkandi 
súrefnisstyrk LOC rykmakka 

30.11.2005   

CEN EN 14373:2005
Kerfi til að draga úr sprengikrafti

9.3.2006   

CEN EN 14460:2006
Sprengiþolinn búnaður

15.12.2006   

CEN EN 14491:2006
Útrásarverndarkerfi gegn ryksprengingum

20.7.2006   

EN 14491:2006/AC:2008 17.9.2010   

CEN EN 14492-1:2006+A1:2009
Kranar – Vélknúnar vindur og lyftur – Hluti 
1: Vélknúnar vindur

16.4.2010 EN 14492-1:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.4.2010) 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010 4.2.2011   

CEN EN 14492-2:2006+A1:2009
Kranar – Vélknúnar vindur og lyftur – Hluti 
2: Vélknúnar lyftur

16.4.2010 EN 14492-2:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(16.4.2010) 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010 4.2.2011   

CEN EN 14522:2005
Ákvörðun á sjálfkveikihita lofttegunda og 
gufa

30.11.2005   

CEN EN 14591-1:2004
Forvarnir og vernd gegn sprengingum við 
námugröft neðanjarðar – Verndarkerfi – 1. 
hluti: Sprengiheldur loftræstibúnaður allt 
að 2 bör

9.3.2006   

EN 14591-1:2004/AC:2006 4.2.2011   

CEN EN 14591-2:2007
Forvarnir og vernd gegn sprengingum við 
námugröft neðanjarðar – Verndarkerfi – 
Hluti 2: Vatnsrennutálmar

12.12.2007   

EN 14591-2:2007/AC:2008 4.2.2011   

CEN EN 14591-4:2007
Forvarnir og vernd gegn sprengingum við 
námugröft neðanjarðar – Verndarkerfi – 
Hluti 4: Sjálfvirkur slökkvibúnaður fyrir 
fræsitromlur

12.12.2007   

EN 14591-4:2007/AC:2008 4.2.2011   

CEN EN 14677:2008
Öryggi véla – Úrvinnsla stáls – Vélar og 
búnaður til meðhöndlunar á bræddu stáli

20.8.2008   

CEN EN 14678-1:2006+A1:2009
Búnaður og aukahlutir fyrir fljótandi 
jarðolíugas (LPG) – Bygging og nothæfi 
búnaðar fyrir fljótandi jarðolíugas á 
áfyllingarstöðvum fyrir bifreiðar – Hluti 1: 
Skömmtunardælur

16.4.2010 EN 14678-1:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(16.4.2010) 
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi
Athugasemd 1

CEN EN 14756:2006
Ákvörðun á takmarkandi súrefnisstyrk 
(LOC) fyrir eldfimar lofttegundir og gufur

12.12.2007   

CEN EN 14797:2006
Útrásarbúnaður fyrir sprengingar

12.12.2007   

CEN EN 14973:2006+A1:2008
Færibönd til nota í neðanjarðarmannvirkjum 
– Öryggiskröfur varðandi rafmagn og 
eldfimi

7.7.2010 EN 14973:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

CEN EN 14983:2007
Forvarnir og vernd gegn sprengingum 
í námum neðanjarðar – Búnaður og 
öryggiskerfi til losunar á eldfimu gasi

12.12.2007   

CEN EN 14986:2007
Hönnun á viftum sem starfræktar eru á 
sprengihættustöðum

12.12.2007   

CEN EN 14994:2007
Útrásaröryggiskerfi gegn gassprengingum

12.12.2007   

CEN EN 15089:2009
Kerfi til að einangra sprengikraft

16.4.2010   

CEN EN 15188:2007
Ákvörðun sjálfkveikieiginleika ryks

12.12.2007   

CEN EN 15198:2007
Aðferðafræði við áhættumat órafmagnaðs 
búnaðar og íhluta sem ætlaðir eru til nota á 
sprengihættustöðum

12.12.2007   

CEN EN 15233:2007
Aðferðir við mat á notkunaröryggi 
verndarkerfa sem ætluð eru til nota á 
sprengihættustöðum

12.12.2007   

CEN EN 15268:2008
Bensínstöðvar – Öryggiskröfur varðandi 
smíði og nothæfi kaffærs dælubúnaðar

27.1.2009   

CEN EN 15794:2009
Ákvörðun á sprengimarki eldfimra vökva

16.4.2010   

CEN EN ISO 16852:2010
Logagildrur – Frammistöðukröfur, 
prófunaraðferðir og notkunartakmarkanir

17.9.2010 EN 12874:2001

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

Cenelec EN 50050:2006
Raftæki fyrir sprengihættustaði – 
Rafsviðssprautunarbúnaður sem halda þarf 
á

20.8.2008   

Cenelec EN 50104:2010
Raftæki til að nema og mæla súrefni – 
Nothæfiskröfur og prófunaraðferðir

4.2.2011 EN 50104:2002
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

1.6.2013 

Cenelec EN 50176:2009
Staðbundinn búnaður til rafstöðuhúðunar 
með eldfimu húðunarefni í vökvaformi – 
Öryggiskröfur

16.4.2010   
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi
Athugasemd 1

Cenelec EN 50177:2009
Staðbundinn búnaður til rafstöðuhúðunar 
með eldfimu húðunarefni í duftformi – 
Öryggiskröfur

16.4.2010   

Cenelec EN 50223:2010
Sjálfvirkur búnaður til rafstöðuhúðunar 
með eldfimri spunaló

17.9.2010   

Cenelec EN 50241-1:1999
Forskrift fyrir búnað með opna mælibraut til 
að greina eldfimar eða eitraðar lofttegundir 
eða gufur – 1. hluti: Almennar kröfur og 
prófunaraðferðir

6.11.1999   

EN 50241-1:1999/A1:2004 12.8.2004 Athugasemd 3 Liðinn
(12.8.2004) 

Cenelec EN 50241-2:1999
Forskrift fyrir búnað með opna mælibraut til 
að greina eldfimar eða eitraðar lofttegundir 
eða gufur – 2. hluti: Afkastakröfur vegna 
búnaðar til að greina eldfimar lofttegundir

6.11.1999   

Cenelec EN 50271:2010
Rafmagnsbúnaður til að greina og mæla 
eldfimar eða eitraðar lofttegundir eða 
súrefni – Kröfur og prófanir fyrir tæki sem 
nota hugbúnað og/eða stafræna tækni

4.2.2011   

Cenelec EN 50281-2-1:1998
Raftæki til nota þar sem eldfimt ryk er 
fyrir hendi – 2. hluti: Prófunaraðferðir – 
1. þáttur: Aðferðir til að ákvarða lægsta 
íkveikjuhitastig ryks

6.11.1999   

EN 50281-2-1:1998/AC:1999 4.2.2011   

Cenelec EN 50303:2000
Hópur 1, Búnaður í flokki M1 sem ætlað 
er að vera starfhæfur í andrúmslofti þar 
sem hætta stafar af kolanámugasi og/eða 
kolaryki

16.2.2001   

Cenelec EN 50381:2004
Flytjanleg loftræst rými með eða án innri 
losunarstöðva

9.3.2006   

EN 50381:2004/AC:2005 17.9.2010   

Cenelec EN 50495:2010
Öryggistæki sem krafa er gerð um til að 
búnaður virki með öruggum hætti þegar 
fyrir hendi er sprengihætta

17.9.2010   

Cenelec EN 60079-0:2009
Sprengihættustaðir – Hluti 0: Búnaður – 
Almennar kröfur
IEC 60079-0:2007

16.4.2010 EN 60079-0:2006
+ EN 61241-0:2006

Athugasemd 2.1 

1.6.2012 

Cenelec EN 60079-1:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 1: Varnir fyrir 
eldtraustar umlykjur „d“
IEC 60079-1:2007

20.8.2008 EN 60079-1:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.7.2010) 
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi
Athugasemd 1

Cenelec EN 60079-2:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 2: Varnir fyrir 
umlykjur undir þrýstingi „p“
IEC 60079-2:2007

20.8.2008 EN 60079-2:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.11.2010) 

Cenelec EN 60079-5:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 5: Varnir fyrir 
sallafyllingu „q“
IEC 60079-5:2007

20.8.2008 EN 50017:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.11.2010) 

Cenelec EN 60079-6:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 6: Varnir fyrir 
olíufyllingu „o“
IEC 60079-6:2007

20.8.2008 EN 50015:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.5.2010) 

Cenelec EN 60079-7:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 7: Varnir fyrir 
búnað með auknu öryggi „e“
IEC 60079-7:2006

11.4.2008 EN 60079-7:2003

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.10.2009) 

Cenelec EN 60079-11:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 11: Varnir fyrir 
búnað með sjálftryggðri útfærslu „i“
IEC 60079-11:2006

11.4.2008 EN 50020:2002

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.10.2009) 

Cenelec EN 60079-15:2005
Raftæki fyrir sprengihættustaði vegna gass 
– Hluti 15: Smíði, prófun og merking á 
varnartegund, „n“ raftæki
IEC 60079-15:2005

20.7.2006 EN 60079-15:2003

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.6.2008) 

Cenelec EN 60079-18:2009
Sprengihættustaðir – Hluti 18: Varnir fyrir 
búnað með innsteypu „m“
IEC 60079-18:2009

7.7.2010 EN 60079-18:2004
+ EN 61241-18:2004

Athugasemd 2.1 

1.10.2012 

Cenelec EN 60079-20-1:2010
Sprengihættustaðir – Hluti 20-1: 
Efniseiginleikar til flokkunar á 
lofttegundum og gufum – Prófunaraðferðir 
og gögn
IEC 60079-20-1:2010

17.9.2010   

Cenelec EN 60079-25:2004
Raftæki fyrir staði þar sem sprengihætta 
stafar af gasi – Hluti 25: Sjálftrygg kerfi
IEC 60079-25:2003

20.8.2008   

EN 60079-25:2004/AC:2006 4.2.2011   

Cenelec EN 60079-26:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 26: Varnir með 
varnarstigi (EPL) Ga
IEC 60079-26:2006

20.8.2008   

Cenelec EN 60079-27:2008
Sprengihættustaðir – Hluti 27: Sjálftryggar 
tengibrautir (FISCO)
IEC 60079-27:2008

16.4.2010 EN 60079-27:2006

Athugasemd 2.1 

1.4.2011 

Cenelec EN 60079-28:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 28: Varnir fyrir 
búnað og sendikerfi með ljósrænni geislun
IEC 60079-28:2006

11.4.2008   
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki birst 
áður í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi
Athugasemd 1

Cenelec EN 60079-29-1:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 29-1: 
Gasskynjarar – Nothæfiskröfur skynjara 
fyrir eldfimar lofttegundir
IEC 60079-29-1:2007 (Breytt) 

20.8.2008 EN 61779-1:2000
ásamt breytingu
+ EN 61779-2:2000
+ EN 61779-3:2000
+ EN 61779-4:2000
+ EN 61779-5:2000

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.11.2010) 

Cenelec EN 60079-30-1:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 30-1: 
Rafviðnámshitunarkerfi – Almennar kröfur 
og prófunarkröfur
IEC 60079-30-1:2007

20.8.2008   

Cenelec EN 60079-31:2009
Sprengihættustaðir – Hluti 31: Vörn gegn 
kveikjuhættu ryks í tækjabúnaði með 
umlykju „t“
IEC 60079-31:2008

7.7.2010 EN 61241-1:2004

Athugasemd 2.1 

1.10.2012 

Cenelec EN 61241-4:2006
Rafmagnstæki til nota nálægt eldfimu ryki 
– Hluti 4: Varnartilhögun „pD“
IEC 61241-4:2001

20.8.2008   

Cenelec EN 61241-11:2006
Rafmagnstæki til nota nálægt eldfimu ryki 
– Hluti 11: Vernd með innsteypu „iD“
IEC 61241-11:2005

11.4.2008   

Cenelec EN 62013-1:2006
Hjálmljós til nota í námum þar sem hætta 
er á eldfimu gasi – Hluti 1: Almennar 
kröfur – Gerð og prófun með hliðsjón af 
sprengihættu
IEC 62013-1:2005

20.8.2008 EN 62013-1:2002

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.2.2009) 

(1) CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, BELGIUM, sími +32 25500811, bréfasími +32 25500819 (http://www.cen.eu)
 CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, BELGIUM, sími +32 25196871, bréfasími +32 25196919 (http://www.

cenelec.eu)
 ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, FRANCE, sími +33 492944200, bréfasími +33 493654716 (http://www.etsi.

eu)

http://www.cen.eu/
http://www.cenelec.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
http://www.etsi.eu
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Athugasemd 1:  Síðasti dagur ætlaðs samræmis er yfirleitt sami dagur og afturköllunardagurinn (date 
of withdrawal eða „dow“) sem evrópsku staðlasamtökin ákveða, en athygli notenda 
þessara staðla skal vakin á að sérstakar undantekningar geta verið frá þessu.

Athugasemd 2.1:  Nýi (eða breytti) staðallinn hefur sama gildissvið og sá sem leystur er af hólmi. 
Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur 
ætlaðs samræmis við grunnkröfur tilskipunarinnar.

Athugasemd 2.2:  Nýi staðallinn hefur rýmra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag 
hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis 
við grunnkröfur tilskipunarinnar.

Athugasemd 2.3:  Nýi staðallinn hefur þrengra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag 
hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi (að hluta), að gilda sem grundvöllur ætlaðs 
samræmis við grunnkröfur tilskipunarinnar að því er varðar vörur sem falla undir 
gildissvið nýja staðalsins. Ætlað samræmi við grunnkröfur tilskipunarinnar gildir 
óbreytt að því er varðar vörur sem falla áfram undir gildissvið staðalsins sem leystur er 
af hólmi (að hluta) en ekki undir gildissvið nýja staðalsins.

Athugasemd 3:  Þegar breytingar eru gerðar er vísað til staðalsins með númerinu EN CCCCC:YYYY 
ásamt eldri breytingum, ef einhverjar eru, og nýju breytingunni. Staðallinn, sem 
leystur er af hólmi (3. dálkur), er því EN CCCCC:YYYY ásamt áorðnum breytingum, 
ef einhverjar eru, en án nýju breytingarinnar. Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem 
leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis við grunnkröfur 
tilskipunarinnar.

Athugið:

–  Upplýsingar um hvernig nálgast má staðlana fást hjá evrópsku staðlasamtökunum eða staðlastofnunum 
einstakra ríkja sem taldar eru upp í viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB (1), 
með áorðnum breytingum skv. tilskipun 98/48/EB (2). 

–  Evrópsk staðlasamtök gefa samhæfða staðla út á ensku (Staðlasamtök Evrópu, CEN, og 
Rafstaðlasamtök Evrópu, CENELEC, gefa staðla sína einnig út á frönsku og þýsku). Heiti 
samhæfðra staðla eru síðan þýdd á öll önnur tilskilin opinber tungumál Evrópska efnahagssvæðisins 
og fer þýðingin fram á vegum staðlastofnunar hvers lands. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 
ábyrgist ekki að staðlaheiti, sem borist hafa til birtingar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, séu 
rétt. 

–  Þótt tilvísunarnúmer staðla séu birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins merkir það ekki að þeir séu til á öllum tungumálum Evrópska 
efnahagssvæðisins. 

–  Þessi skrá kemur í stað annarra slíkra sem birst hafa í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna hefur 
uppfærslu hennar með höndum.  

–  Nánari upplýsingar um samræmda staðla er að finna á eftirfarandi vefslóð: 

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 

(1) Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37.
(2) Stjtíð. EB L 217, 5.8.1998, bls. 18.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

