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ÁKVÖRÐ UN EFTIR LITS STOFN UN AR EFTA

472/09/COL

frá 25. nóvem ber 2009

um sjötugustu og fimmtu breyt ingu á máls með ferðar- og efnisreglum á sviði ríkis-
aðstoð ar ; við bætist nýr kafli um endur nýjað rekstrar hæfi og mat á ráð stöfunum til 
endur skipu lagn ingar í fjár mála fyrir tækjum í yfir stand andi fjár mála kreppu sam-

kvæmt reglum um ríkis að stoð

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 samn ings 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 stól 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) 2. mgr. 5. gr. samn ings ins um eftir lits stofn un og dóm stól ber Eftir lits stofn un EFTA 
að gefa út auglýsingar eða leið bein ing ar um mál sem EES-samn ing ur inn fjallar um ef sá samn ing ur eða 
samn ing ur inn um eftir lits stofn un og dóm stól kveða skýrt á um slíkt eða Eftir lits stofn un EFTA álítur það 
nauð syn leg t.

Eftir lits stofn un EFTA sam þykkti máls með ferðar- og efnisreglur á sviði ríkis aðstoð ar 19. janúar 1994 (4),

Hinn 14. ágúst 2009 sam þykkti fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna (hér eftir: „fram kvæmda stjórn 
EB) orðsend ingu um endur nýjað rekstrar hæfi og mat á ráð stöfunum til endur skipu lagn ingar í fjár mála-
fyrir tækjum í yfir stand andi fjár mála kreppu sam kvæmt reglum um ríkis að stoð (5),

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 Evrópu banda laganna, að samþykkja 
gerðir sem samsvara þeim sem fram kvæmda stjórn in hefur sam þykkt.

Eftir lits stofn un EFTA hefur leitað sam ráðs við fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna og EFTA-ríkin 
með bréfi um þetta efni sem dagsett var 20. októ ber 2009 (skjöl nr. 534132, 534133 og 534134).

(1) [Á ekki við í íslenska textanum.]
(2) „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir.
(3) „Samn ing ur inn um eftir lits stofn un og dóm stól“ í því sem hér fer á eftir.
(4) Leið bein andi reglur um beitingu og túlkun 61. og 62. gr. EES-samn ings ins og 1. gr. bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og 

dóm stól sem Eftir lits stofn un EFTA sam þykkti 19. janúar 1994 og birt ar voru í Stjórn ar tíð ind um Evrópu banda laganna (nú Stjórn
ar tíð indi Evrópu sam bandsins; hér eftir: Stjtíð. EB eða Stjtíð. ESB) L 231, 3.9.1994, bls. 1, og EES-viðbæti nr. 32, 3.9.1994, bls. 1. 
„Leið bein andi reglur um ríkis að stoð“ í því sem hér fer á eftir. Dagrétt gerð leið bein andi reglna um ríkis að stoð er birt (á ensku) á 
vefsetri Eftir lits stofn un ar EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines.

(5) Birt í Stjtíð. ESB C 195, 19.8.2009, bls. 9.

EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA

 2011/EES/61/01

http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines
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ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði leið bein andi reglna um ríkis að stoð breytast þannig að við bætist nýr kafli um endur nýjað rekstrar-
hæfi og mat á ráð stöfunum til endur skipu lagn ingar í fjár mála fyrir tækjum í yfir stand andi fjár mála kreppu 
sam kvæmt reglum um ríkis að stoð. Nýi kaflinn er birt ur í við auka við ákvörð un þessa.

2. gr.

Fullgild er aðeins ensk útgáfa þessarar ákvörð un ar.

Gjört í Brussel 25. nóvem ber 2009.

Fyrir hönd Eftir lits stofn un ar EFTA.

 Per Sanderud Kurt Jaeger

 Forseti Stjórn armaður
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VIÐ AUKI

Kafli um endur nýjað rekstrar hæfi og mat á ráð stöfunum til endur skipu lagn ingar í fjár mála-
fyrir tækjum í yfir stand andi fjár mála kreppu sam kvæmt reglum um ríkis að stoð (1)

1. INNgANgUR

1) Óhjákvæmileg forsenda þess að unnt sé að leysa úr yfir stand andi fjár mála - og efna hags kreppu er að traust 
skapist á ný á fjár mála mark aði og starf semi hans komist aftur í eðlilegt horf (2). Eftir lits stofn un EFTA tekur 
fram að með tilliti til þess að um er að ræða kerfislæga kreppu og að starf semi fjár mála geirans einkennist af 
nánum innri tengslum hefur verið stofnað til ýmissa aðgerða á vettvangi EB í því skyni að byggja upp á ný 
traust í fjár mála kerfinu, verja innra mark aðinn og tryggja að ekki verði láns fjár skortur í hagkerfinu (3).

2) Eftir lits stofn un EFTA tekur undir það sjónar mið að jafn framt því framtaki þurfi einstakar fjár mála stofnanir 
að leggja sitt að mörkum ef þeim á að takast að komast yfir nú ver andi fjár mála kreppu og byggja upp 
rekstrar hæfi til langframa án ríkisstuðnings þannig að útlánastarf semi þeirra fari fram á traustara grunni. 
Á vettvangi Evrópu banda lags ins hefur fram kvæmda stjórn in þegar til athugunar ýmis ríkis aðstoð ar mál sem 
varða aðgerðir sem EB-ríkin hafi ráðist í til þess að forðast vandamál sem tengjast lausa fjár skorti, ógjaldfærni 
eða útlánatregðu. Eftir lits stofn un EFTA hefur, í þremur samstæðum köflum í leið bein andi reglum sínum um 
ríkis að stoð, birt leiðsögn um útfærslu og fram kvæmd ríkis aðstoð ar í þágu banka (4). Í þessum köflum er 
viður kennt að yfir standi nægi lega djúp kreppa til að réttlæta aðstoð, og telja megi slíka aðstoð sam rým an lega 
EES-samn ingnum með vísan til stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. samn ings ins, og reglurnar, sem þar eru afmark aðar, 
eiga að gera EFTA-ríkjunum kleift að viðhalda eðlilegu samhengi í aðgerðum sínum þegar kemur að opin-
berum ábyrgðum, endur fjár mögn un og yfirtöku virðis rýrn aðra eigna. Helsti tilgangur þeirra reglna er að 
tryggja að með björg unar að gerðum náist að fullu mark miðin um stöðugleika fjár mála kerfisins og óhindrað 
láns fjár framboð, jafn framt því að tryggja jafn ræði með bankastofnunum (5) sem eru starfandi í mis mun andi 
EES-ríkjum, svo og með bönkum sem þiggja aðstoð hins opin bera og þeirra sem fá ekki slíka aðstoð, forðast 
skaðlega styrkja keppni, draga sem mest úr freistni vanda og skjóta stoðum undir sam keppn is hæfni og arðsemi 
banka í EES-ríkjunum, bæði á EES-mark aði og á alþjóða vett vangi.

3) Ríkis aðstoð ar reglurnar nýtast sem verkfæri til að tryggja að gott samhengi sé milli ráð stafana þeirra EFTA-
ríkja sem ráðast í aðgerðir. Ákvörð un arvald um það hvort ganga skuli á almanna fé, svo sem í því skyni að verja 
banka áföllum vegna virðis rýrn aðra eigna, er hins vegar hjá EFTA-ríkjunum. Í sumum tilvikum standa fjár-
mála stofn anir nægi lega styrkum fótum til að takast á við yfir stand andi kreppu án þess að um tals verð rekstrar-
hag ræð ing eða viðbótar aðstoð komi til. Í öðrum tilvikum kann að reynast nauð syn legt að grípa til ríkis aðstoð ar 
á borð við ábyrgðir, endur fjár mögn un eða yfirtöku virðis rýrn aðra eigna.

4) Þegar fjár mála stofnun hefur fengið ríkis að stoð ber stjórn völdum í hlut að eigandi EFTA-ríki að leggja fram 
áætlun um hvernig rekstrar hæfi verði viðhaldið, eða enn víðtækari endur skipu lagn ingar áætlun, til þess að 
skýra hvernig unnt sé að treysta rekstrar hæfi einstakra banka eða gera þá rekstrar hæfa á ný til fram búðar án 
þess að þeir þurfi að reiða sig á stuðning ríkisins. Þegar hefur verið gerð grein fyrir því hvaða skil yrði þurfa að 
vera fyrir hendi til þess að banki geti talist þurfa á umfangsmeiri endur skipu lagningu að halda, svo og hvenær 
þörf er aðgerða til að vinna gegn sam keppn is röskun sem aðstoðin hefur haft í för með sér (6). Engar breyt ingar 
verða á þessum viðmiðum með kaflanum sem hér birt ist. Öllu heldur er hér að finna viðbætur sem hafa það 
að mark miði að gera fram kvæmdina fyrir sjáan legri og heild stæðari með því að skýra hvernig Eftir lits stofn un 

(1) Kaflinn, sem hér birt ist, samsvarar orðsend ingu fram kvæmda stjórn ar Evrópu banda laganna (hér eftir: „fram kvæmda stjórn in“) um 
endur nýjað rekstrar hæfi og mat á ráð stöfunum til endur skipu lagn ingar í fjár mála fyrir tækjum í yfir stand andi fjár mála kreppu sam-
kvæmt reglum um ríkis að stoð, sjá Stjtíð. ESB C 195, 19.8.2009, bls. 9.

(2) Fram kvæmda stjórn in vísaði í 1. lið orðsend ingar sinnar, sem um getur í 1. neðanmálsgrein hér á undan, til samsvarandi 
stefnumörkunar leiðtogaráðs ins á fundum þess 20. mars 2009 og 18. og 19. júní 2009.

(3) Í orðsend ingu sinni til leiðtogaráðs ins frá 4. mars 2009, „Aðgerðir til efna hags bata í Evrópu“ COM(2009) 114 lokaútg., lýsti 
fram kvæmda stjórn in umbótaáætlun sem ætlað væri að bæta úr helstu veikleikum í regluverkinu sem gildir um fjár mála stofnanir í 
Evrópu banda laginu.

(4) Sjá kaflana um beitingu ríkis aðstoð ar reglna gagnvart ráð stöfunum vegna fjár mála stofnana (hér eftir: „leið bein andi reglur um 
bankastofnanir“), endur fjár mögn un fjár mála stofnana í yfir stand andi fjár mála kreppu (hér eftir: „leið bein andi reglur um endur fjár-
mögn un“) og um meðferð virðis rýrn aðra eigna í bankakerfi EES-ríkjanna (hér eftir: „leið bein andi reglur um virðis rýrn aðar eignir“).

(5) Ákvæði þessa kafla gilda aðeins um fjár mála stofnanir eins og þær eru skil greindar í leið bein andi reglum um bankastofnanir. Í leið-
bein ing um kaflans er til einföldunar rætt um „banka“. Að breyttu breytanda gilda þær þó um aðrar fjár mála stofnanir eftir því sem 
við á.

(6) Útlistun á þessum skil yrðum, og þeim sérstöku aðstæðum sem leiða af sér skyldu til að leggja fram endur skipu lagn ingar áætlun, er 
að finna í leið bein andi reglum um bankastofnanir, leið bein andi reglum um endur fjár mögn un og leið bein andi reglum um virðis rýrn-
aðar eignir. Hér er einkum, en þó ekki ein göngu, um að ræða aðstæður þar sem ríkið hefur endur fjár magnað banka sem stóð höllum 
fæti, eða þar sem banki, sem hefur verið losaður við virðis rýrn aðar eignir, hefur þegar fengið ríkis að stoð af einhverju tagi (aðra en 
þátttöku í ábyrgðarkerfi) sem gerir honum kleift að standa undir tapi eða forðast það og nemur þegar allt er talið hærri fjárhæð en 
2% af áhættu vegnum eignum bankans í heild. Hve djúptæk endur skipu lagningin þarf að vera ræðst af því hversu mikinn vanda er 
við að glíma í hverjum banka fyrir sig. Á hinn bóginn gildir sú regla sam kvæmt þessum leið bein andi reglum (nánar til tekið 40. mgr. 
reglnanna um endur fjár mögn un og V. við auka við reglurnar um virðis rýrn aðar eignir) að hafi tak mörkuð aðstoð ar fjárhæð runnið 
til banka sem standa traustum fótum í grund vall ar atriðum ber stjórn völdum í hlut að eigandi EFTA-ríkjum að senda Eftir lits stofn un 
EFTA skýrslu um notkun ríkisfjár munanna og skal þar koma fram hvaðeina sem nauð syn legt ert til að unnt sé að meta rekstrar hæfi 
bankans, hvernig hann hefur notað fjár munina og hvað fyrir hug að er að gera til að hann hætti að þurfa á stuðningi ríkisins að halda. 
Í yfirliti um rekstrar hæfi slíkra banka þarf áhættustaða þeirra og áætluð eigin fjár staða að koma skýrt fram ásamt mati á við skipta-
áætlun þeirra.
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EFTA metur hvort aðstoð til endur skipu lagn ingar (7), sem EFTA-ríkin veita fjár mála stofn unum við nú ver andi 
aðstæður djúp stæðrar kreppu, getur talist sam rýmanleg gildandi reglum með vísan til stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. 
EES-samn ings ins.

5) Í leið bein andi reglum um bankastofnanir, um endur fjár mögn un og um virðis rýrn aðar eignir eru ítrekuð þau 
megin sjónar mið sem byggt er á í leið bein andi reglum um ríkis að stoð til björgunar og endur skipu lagn ingar í illa 
stöddum fyrir tækjum (8). Þau sjónar mið fela í sér þá kröfu, fyrst og fremst, að endur skipu lagn ingar aðstoð verði 
að gera fyrir tækið rekstrar hæft á ný þannig að ríkis að stoð verði óþörf. Þá er ætlast til þess að í tengslum við 
endur skipu lagn ingar aðstoð sé leitast við, eftir því sem kostur er, að ná fram eðlilegri skiptingu út gjalda byrða 
og draga sem mest úr sam keppn is röskun, enda myndi slík röskun veikja verulega stoðir við kom andi mark aðar 
og grafa undan starf semi hans.

6) Þegar þessum sjónar miðum er beitt skiptir öllu máli að hugað sé að því að skerða ekki starf semi innra mark-
aðarins og að efla bankakerfið á öllu EES; forðast ber sundrun og uppskiptingu mark aðarins. Stefna ber að því 
að bankar í EES-ríkjunum standi traustum fótum al þjóð lega á grundvelli sam eigin legs fjár mála mark aðar EES 
þegar yfir stand andi kreppa er liðin hjá. Þá ítrekar Eftir lits stofn un EFTA að mikils er um vert að allar breyt-
ingar séu undirbúnar og fram kvæmd ar að teknu tilliti til félagslegra sjónar miða og leggur áherslu á nauðsyn 
þess að farið sé að ákvæðum landslaga sem fela í sér innleiðingu þeirra til skip ana EB um upp lýs ingamiðlun 
til launamanna og sam ráð við þá og gilda við slíkar aðstæður.

7) Í þessum kafla er skýrt hvernig stofnunin hyggst rannsaka aðstoð sem er veitt vegna endur skipu lagn ingar 
banka í yfir stand andi fjár mála kreppu, með vísan til þess að nauð syn legt er að endur skoða þær aðferðir, sem 
stuðst hefur verið við áður, að teknu tilliti til þess hvers eðlis kreppan er og að hún er al þjóð leg, að banka-
geirinn er hluti af því kerfi sem efna hags lífið treystir á, og þeirra kerfis áhrifa sem komið geta fram þegar 
nokkrir bankar þurfa að ganga í gegnum endur skipu lagningu samtímis:

– Í endur skipu lagn ingar áætluninni verður að koma fram ítarleg grein ing á vandanum sem bankinn á við að 
glíma. Ef unnt á að vera að setja saman raunhæfa áætlun um hvernig bankar verði gerðir rekstrar hæfir 
á ný verður þess því krafist að rekstur þeirra verði álagsprófaður. Þessi fyrsti áfangi á þeirri leið að gera 
bankana aftur rekstrar hæfa þarf að hvíla á sam eigin legum forsendum sem reistar eru, eftir því sem við 
verður komið, á viðeigandi aðferðum sem EES-ríkin hafa komið sér saman um. Þá verður einnig ætlast til 
þess að bankarnir geri grein fyrir virðis rýrn uðum eignum sínum, eftir því sem við á (9).

– Með vísan til þess höfuðmark miðs að standa vörð um stöðugleika fjár mála kerfisins, og þeirra erfiðleika 
sem við blasa í efna hags lífi EES-ríkjanna í heild, verður hugað sérstaklega að því hvernig endur skipu lagn-
ingar áætlunin er mótuð, einkum til þess að tryggja að nauð syn leg ir fram kvæmd ar áfangar einkennist af 
raunsæi og tímasetningar séu nægi lega sveigjanlegar. Þegar ekki reynist unnt að koma skipu lagsaðgerðum 
tafarlaust til fram kvæmda vegna aðstæðna á mark aði ber að huga að því að reisa skorður við til teknum 
athöfnum til bráða birgða.

– Við beitingu grund vall ar regl unnar um eðlilega skiptingu út gjalda byrða milli EFTA-ríkjanna og bankanna, 
sem þiggja aðstoð, verður af hálfu Eftir lits stofn un ar EFTA tekið mið af almennu ástandi fjár mála geirans. 
Þegar bankar geta ekki tekið á sig verulegar út gjalda byrðar að sinni vegna aðstæðna á mark aði á þeim tíma 
sem björgun þeirra fer fram skal huga að þessu atriði á seinni stigum endur skipu lagn ingar áætlunarinnar.

– Í tengslum við ráð stafanir til að draga úr sam keppn is röskun af völdum banka sem nýtur björgunaraðstoð-
ar, hvort heldur sem er í sama EFTA-ríki eða öðrum EES-ríkjum, skal þess gætt að aðrir bankar hafi sem 
minnst óhagræði af slíku, og taka ber tillit til þess að mjög víðtæk ríkis af skipti hafa reynst nauð syn leg í 
þessari grein vegna kerfis áhrifa yfir stand andi fjár mála kreppu.

– Komið getur til greina að veita viðbóta raðstoð á endur skipu lagn ingar tímanum ef það getur talist réttmætt 
með vísan til þess mark miðs að varðveita stöðug leika fjár mála kerfisins. Ef viðbótar aðstoð er veitt 
verður hún að tak markast við það sem er nauð syn legt til að tryggja rekstrar hæfi við kom andi banka. 

(7) Þ.e. aðstoð sem Eftirlitsstofnun EFTA hefur heimilað sem tíma bundna björgunaraðstoð í sam ræmi við leið bein andi reglur um ríkis-
að stoð til björgunar og endur skipu lagn ingar í illa stöddum fyrir tækjum eða aðstoð sem heimiluð hefur verið tíma bundið með vísan 
til stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins, svo og hver sú ný aðstoð sem tilkynnt kann að verða sem nauð syn leg endur skipu lagn-
ingar aðstoð. Þetta merkir að við mat á endur skipu lagn ingar aðstoð, sem veitt er bönkum við nú ver andi aðstæður djúpstæðrar kreppu, 
verður beitt ákvæðum þessa kafla í stað leið bein andi reglna um ríkis að stoð til björgunar og endur skipu lagn ingar í illa stöddum 
fyrir tækjum.

(8) Á vettvangi Evrópu banda lags ins hefur fram kvæmda stjórn in á liðnum árum tekið ýmsar ákvarðanir um endur skipu lagn ingar aðstoð 
(sem telst sam rým an leg gildandi reglum með vísan til stafl. c) í 3. mgr. 87. gr. EB-sáttmálans) við banka sem standa höllum fæti þar 
sem byggt hefur verið á viðamiklu endur skipu lagn ingar ferli sem gert hefur aðstoð ar þegunum kleift að öðlast rekstrar hæfi á ný til 
fram búðar án þess að aðstoðin bitnaði um of á keppi naut um þeirra. Meðal að ferða, sem notaðar hafa verið við endur skipu lagningu, 
eru endur skoðun við skipta áætlana, lokun eða sala rekstrar ein inga, dótturfélaga eða útibúa, breyt ingar á eigna- og skuldastýringu, 
sala fyrir tækisins sem félags í fullum rekstri eða skipting þess ásamt sölu einstakra deilda til rekstrar hæfra keppi naut a. Sjá til dæmis 
ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 98/490/EB frá 20. maí 1998 um aðstoð sem stjórn völd í Frakklandi hafa veitt Crédit Lyonnais-
samsteypunni (Stjtíð. EB L 221, 8.8.1998, bls. 28), ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2005/345/EB frá 18. febrúar 2004 um 
aðstoð sem stjórn völd í Þýskalandi hafa veitt til endur skipu lagn ingar í Bankgesellschaft Berlin AG (Stjtíð. ESB L 116, 4.5.2005, 
bls. 1), ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/341/EB frá 4. júní 2008 um ríkis að stoð C 9/2008 (áður NN 8/2008, CP 244/07) 
sem stjórn völd í Þýskalandi hafa veitt Sachsen LB (Stjtíð. ESB L 104, 24.4.2009, bls. 34), og frammistöðumat ríkis aðstoð ar frá 
haustinu 2006, COM(2006) 761 lokaútg., bls. 28 (http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_
en.pdf), sem hefur að geyma sérstakt yfirlit um aðstoð sem veitt hefur verið til björgunar og endur skipu lagn ingar.

(9) Í sam ræmi við ákvæði leið bein andi reglna um virðis rýrn aðar eignir.

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
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8) Ákvæði 2. undirkafla í þessum kafla eiga við í þeim tilvikum er stjórn völdum í EFTA-ríki er skylt að 
tilkynna endur skipu lagn ingar áætlun (10). Sjónar miðin, sem liggja til grund vall ar ákvæðum 2. undirkafla, eiga 
á hliðstæðan hátt við í þeim tilvikum er stjórn völdum í EFTA-ríki ber ekki form leg skylda til að tilkynna 
endur skipu lagn ingar áætlun, en þurfa engu að síður að sýna fram á að banki, sem þiggur aðstoð, geti orðið 
rekstrar hæfur (11). Í þessu síðarnefnda tilviki biður Eftir lits stofn un EFTA að jafn aði um minna ítarlegar upp lýs-
ingar (12), nema þegar um ræðir aðstæður sem einhver vafi leikur á um. Í vafatilvikum mun stofnunin einkum 
fara fram á gögn sem sýna fram á að fullnægjandi álagsprófun hafi farið fram, í sam ræmi við 13. mgr., og að 
lögbært landsyfir vald hafi vottað niðurstöður þeirrar próf un ar. Ákvæði 3., 4. og 5. undirkafla eiga aðeins við í 
þeim tilvikum er stjórn völdum í EFTA-ríki er skylt að tilkynna endur skipu lagn ingar áætlun. Í 6. undirkafla er 
að finna ákvæði um gildis tíma þessa kafla og eiga þau bæði við um EFTA-ríki sem er skylt að tilkynna áætlun 
um endur skipu lagningu aðstoð ar þega og um EFTA-ríki sem þurfa aðeins að sýna fram á að aðstoð ar þegar geti 
orðið rekstrar hæfir á ný.

2. Bankar gerðir rekstrar hæfir til fram Búðar

9) Þegar stjórn völdum í EFTA-ríki er skylt, sam kvæmt eldri leið bein ing um eða ákvörð un um Eftir lits stofn un ar 
EFTA, að leggja fram endur skipu lagn ingar áætlun (13) skal leggja fram tæmandi og ítarlega áætlun sem byggð 
er á heildstæðum grund vall ar hugmyndum. Í áætluninni þarf að koma fram hvaða leiðir bankinn hyggst fara 
til að byggja upp rekstrar hæfi sitt til fram búðar sem fyrst og hætta að þiggja ríkis að stoð (14). Í til kynn ingu um 
endur skipu lagn ingar áætlun þarf að koma fram saman burður við aðrar leiðir sem hugs an legt hefði verið að 
fara, m.a. að skipta bankanum upp eða láta hann renna inn í annan banka, til þess að Eftir lits stofn un EFTA geti 
metið (15) hvort tiltækar eru mark aðsmiðaðri, ódýrari eða minna sam keppn is raskandi lausnir sem unnt væri að 
notast við án þess að stefna stöðugleika fjár mála kerfisins í hættu. Ef sú leið hefur reynst ófær að gera bankann 
rekstrar hæfan á ný verður að koma fram í endur skipu lagn ingar áætluninni hvernig unnt er að standa að slitum 
hans á skipulegan hátt.

10) Í áætluninni ber að tilgreina orsakir þess að bankinn á í erfiðleikum og hverjir veikleikar hans eru, og lýsa því 
í stórum dráttum hvernig fyrir hug aðar endur skipu lagn ingar aðgerðir eiga að ráða bót á þeim grund vall ar vanda 
sem bankinn glímir við.

11) Í endur skipu lagn ingar áætluninni skal lýst við skipta áætlun aðstoð ar þegans, og þá einkum hvernig skipu lagi 
hans er háttað, hvernig hann er fjár magnaður (sýna þarf fram á rekstrar hæfi með tilliti til fjár mögn un ar bæði 
til skemmri og lengri tíma (16)), hvernig stjórn félagsins er háttað (sýna þarf fram á að unnið sé gegn hags-
munaárekstrum og að nauð syn leg ar breyt ingar hafi verið gerðar í hópi stjórn enda (17)), áhættu stýringu (m.a. 
þarf að skýra frá virðis rýrn uðum eignum bankans og sýna fram á að safn að hafi verið á varúðarreikning vegna 
væntanlegs útlánataps) og eigna- og skuldastýringu, væntanlegt sjóðstreymi (sem þarf að vera nægi legt til að 
stuðnings ríkisins sé ekki þörf), skuld bind ingar utan efna hags reiknings (þegar bankinn ber um tals verða áhættu 
vegna slíkra skuld bind inga verður að sýna fram á að hann sé fær um að standa undir þeim (18)), skuldsetningu, 
nú ver andi og vænt eigin fjár hlutfall sam kvæmt gildandi reglum eftir lits yfir valda (miðað við mat byggt á 
varúðarsjónar miðum og fullnægjandi varasjóði) og hvatakerfi fyrir starfs menn bankans (19), (sýna þarf hvernig 
slíkt kerfi getur stuðlað að arðsemi aðstoð ar þegans til langs tíma litið).

12) Greina þarf rekstrar hæfi sérhvers hluta rekstrar ins og sérhverrar uppsprettu hagnaðar og sýna sundurliðun 
eftir þörfum. Endur nýjun á rekstrar hæfi bankans verður að byggjast fyrst og fremst á ráð stöfunum sem lúta að 
innri starf semi hans. Taka má tillit til ytri þátta sem fyrir tækið ræður litlu um, til dæmis breyt inga á verði og 
eftirspurn, en þó því aðeins að ályktanir um þróun mark aðarins í því samhengi njóti almennrar viður kenn ing-
ar. Endur skipu lagningin verður að fela í sér að lögð sé af starf semi sem yrði áfram óarðbær þáttur í starf semi 
fyrir tækisins til meðal langs tíma litið.

13) Rekstrar hæfi til fram búðar er náð þegar bankinn getur staðið undir öllum kostn aðar þáttum, þ.m.t. afskriftum 
og fjár magnsliðum, og arðsemi eigin fjár er viðunandi að teknu tilliti til áhættu stöðu bankans. Að lokinni endur-
skipu lagningu verður bankinn að geta keppt um fjár magn á mark aði af eigin mætti í sam ræmi við viðeigandi 
stjórn sýslukröfur. Sýna verður fram á hver væntanlegur árangur getur orðið af fyrir hug aðri endur skipu lagningu 
bæði miðað við grunn for sendur og „álagsforsendur “. Í þessu skyni þarf í áætlunum um endur skipu lagningu 

(10) Í sam ræmi við leið bein andi reglur um bankastofnanir, um endur fjár mögn un eða um virðis rýrn aðar eignir. Sjá 4. undirkafla þessa 
kafla.

(11) Sam kvæmt leið bein andi reglum um bankastofnanir, um endur fjár mögn un og um virðis rýrn aðar eignir gildir sú regla að þegar 
bankar, sem standa traustum fótum í grund vall ar atriðum, fá aðstoð sem nemur fremur litlum fjárhæðum, er stjórn völdum í EFTA-
ríkjunum skylt að senda Eftir lits stofn un EFTA niðurstöður athugunar á rekstrar hæfi þeirra.

(12) Í sam ræmi við 40. mgr. leið bein andi reglna um endur fjár mögn un og V. við auka við leið bein andi reglur um virðis rýrn aðar eignir, 
fyrst og fremst.

(13) Eins og fram kemur í 8. undirkafla þessa kafla gildir sú regla að þótt hugtakið endur skipu lagn ingar áætlun sé notað í 2. undirkafla 
eiga sjónar miðin, sem liggja til grund vall ar þeim undirkafla, á hliðstæðan hátt við um rekstrar hæfis athuganir.

(14) Fyrirmynd að hugs an leg ri endur skipu lagn ingar áætlun er að finna í við auka við þennan kafla.
(15) Stofnunin mun, þegar það á við, fela utan að komandi ráðgjafa athugun á endur skipu lagn ingar áætlunum sem tilkynntar eru til þess 

að meta hvort mark mið um rekstrar hæfi, skiptingu út gjalda byrði og tak mörkun sam keppn is röskunar muni nást. Hún kann einnig 
að leita til eftir lits yfir valda um vottun á til teknum atriðum.

(16) Sjá til dæmis ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar frá 2. apríl 2008 í máli NN 1/2008 Northern Rock (Stjtíð. ESB C 135, 3.6.2008, 
bls. 21), og ákvörð un 2009/341/EB í máli C 9/2008 Sachsen LB.

(17) Sjá ákvörð un 2009/341/EB í máli C 9/2008 Sachsen LB.
(18) Nema fullgildar ástæður sé fyrir öðru. Sjá ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar frá 21. októ ber 2008 í máli C 10/2008 IKB, bíður 

birt ingar.
(19) Í sam ræmi við megin reglurnar sem settar eru í tilmælum fram kvæmda stjórn arinnar 2009/384/EB frá 30. apríl 2009 um 

starfskjarastefnu á sviði fjár mála þjón ustu (Stjtíð. ESB L 120, 15.5.2009, bls. 22).
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að hafa hliðsjón m.a. af nú ver andi ástandi og fram tíðar horfum á fjár mála mörkuðum, bæði miðað við grunn-
for sendur og verstu hugs an leg ar forsendur. Álagsprófun verður að miðast við forsendur af ýmsu tagi, m.a. 
að nokkrir mis mun andi þættir valdi álagi á bankann samtímis og að langvarandi efna hags samdráttur verði á 
heimsvísu. Forsendurn ar, sem byggt er á, skulu bornar saman við það sem almennt tíðkast í greininni og ber 
að uppfæra þær með tilliti til nýrra atriða sem komið hafa fram í yfir stand andi kreppu á fjár mála mörkuðum. Í 
hverri áætlun verður að koma fram hvaða ráð stafanir verða gerðar ef til þess kemur að ákveðnar kröfur verði 
gerðar til bankans í kjölfar álagspróf un ar. Útfæra ber álagsprófunina, eftir því sem unnt er, á grundvelli sam-
eigin legra við mið un ar atriða á borð við þau sem EB-ríkin hafa komið sér saman um (t.d. þær aðferðir sem 
nefnd bankaeftir lits yfir valda í Evrópu (CEBS) hefur mótað) svo og, þar sem við á, að teknu tilliti til sérstakra 
aðstæðna í við kom andi landi eða banka.

14) Stjórn völd hafa í yfir stand andi fjár mála kreppu endur fjár magnað banka á kjörum sem hafa fremur tekið mið af 
stöðugleika fjár mála kerfisins en arðsemi af því tagi sem einka fjár festir hefði talið viðunandi. Forsendan fyrir 
því að bankar öðlist rekstrar hæfi til fram búðar er því sú að ríkis að stoð hvers konar verði endur heimt þegar 
fram í sækir, eins og gert var ráð fyrir þegar hún var veitt, eða að fyrir hana sé tekið gjald í sam ræmi við eðlileg 
mark aðskjör og þannig tryggt að ekki komi til neinnar viðbótar aðstoð ar af hálfu hins opin bera. Þar eð engin 
ákvæði í EES-samn ingnum segja fyrir um hvernig eignarhaldi skuli háttað gilda ríkis aðstoð ar reglurnar með 
sama hætti hvort sem banki er í einkaeigu eða opin berri eigu.

15) Þó að æskilegt sé að endur skipu lagningu ljúki á eins skömmum tíma og við verður komið, til þess að bankinn 
verði fljótt rekstrar hæfur á ný, verður af hálfu Eftir lits stofn un ar EFTA tekið tillit til nú ver andi kreppu að stæðna 
og er þannig hugs an legt að heimila lengri framkvæmdatíma til tekinna skipu lagsráð stafanir en venjulegt er, 
einkum með að í huga að forðast verð lækkun á mark aði af völdum „brunaútsölu“ (20). Engu að síður ber að 
ljúka endur skipu lagningu eins fljótt og kostur er eða á skemmri tíma en fimm árum (21) til þess að fullnægjandi 
árangur verði af henni og endur nýjun á rekstrar hæfi bankans, sem er endur skipu lagður, eigi sér stað á 
trúverðugan hátt.

16) Reynist nauð syn legt á endur skipu lagn ingar tímanum að veita frekari aðstoð, sem ekki var gert ráð fyrir í 
tilkynntri endur skipu lagn ingar áætlun, til að gera bankann rekstrar hæfan á ný er skylt að tilkynna slíka aðstoð 
sérstaklega fyrirfram, og tekið verður tillit til viðbótar aðstoð ar af því tagi í endanlegri ákvörð un Eftir lits stofn-
un ar EFTA.

 Rekstrar hæfi náð með sölu banka

17) Sú aðferð að selja bágstaddan banka til annarrar fjár mála stofnunar getur stuðlað að því að gera hann rekstrar-
hæfan til fram búðar ef kaupandinn er rekstrar hæft félag sem er fært um að fella bágstadda bankann inn í rekstur 
sinn, og getur stuðlað að því að auka aftur traust á mark aðnum. Þá getur þetta stuðlað að sam runa fyrir tækja 
í fjár mála geiranum. Í þessu skyni þarf kaupandinn að sýna fram á að rekstrar ein ingin, sem hann tekur að sér, 
verði rekstrar hæf. Þegar um sölu er að ræða þarf einnig að virða skil yrðin sem lúta að rekstrar hæfi, eigin 
framlagi og aðgerðum til að hamla gegn sam keppn is röskun.

18) Almennt þarf að sjá til þess að söluferlið byggist á skýrum, hlut lægum og óskilyrtum forsendum sem eru lausar 
við mismunun, þannig að jafn ræði sé með öllum hugs an leg um bjóðendum (22).

19) Með fyrirvara um það kerfi sam runa eftir lits sem notast er við, og að því virtu að sala á illa stöddum banka, 
sem notið hefur aðstoð ar, til keppi nautar getur bæði stuðlað að rekstrar hæfi hans til fram búðar og aukið 
samþjöppun fyrir tækja í fjár mála geiranum, bætist við ofan greint að þegar útlit er fyrir að slík sala muni leiða 
til verulegrar skerðingar á virkri samkeppni ber ekki að heimila hana nema brugðist sé við sam keppn is rösk un-
inni með viðeig andi gagn ráð stöfunum í tengslum við aðstoðina.

20) Sala banka getur einnig falið í sér ríkis að stoð við kaupandann og/eða starf semina sem er seld (23). Ef salan fer 
fram á grundvelli opins og óskil yrts sam keppn is út boðs og eignirnar renna til hæstbjóðanda telst söluverðið 
mark aðs verð og loku fyrir það skotið að kaupandinn hafi fengið aðstoð (24). Í undan tekn ing ar til vikum má líta 
svo á að neikvætt söluverð (eða fjár stuðn ingur til að bæta slíkar greiðslur með hinu selda) hafi ekki í för með 
sér ríkis að stoð ef seljandinn hefði haft meiri kostnað af því að slíta félaginu (25). Við útreikning á kostnaði við 
að slíta félaginu við slíkar aðstæður mun Eftir lits stofn un EFTA aðeins taka mið af þeim skuld bind ingum sem 
mark aðs fjár festir hefði fallist á að taka við (26). Undir slíkt falla ekki skuld bind ingar sem rekja má til ríkis-
aðstoð ar (27).

21) Þegar trúverðug rök standa ekki til þess að banki geti orðið rekstrar hæfur á ný ber jafn an að huga að því að 
taka hann til skipulegrar slita með ferðar eða bjóða hann til sölu. Stjórn völd skulu stuðla að því að órekstrar hæfir 
bankar hverfi af mark aði, þó þannig að þeirri breyt ingu sé ætlaður hæfilega langur tími til þess að stöðugleika 

(20) Hér er átt við það að selja mikið af eignum á því lága verði sem nú er á mark aði, en slíkt gæti leitt til enn frekari verð lækkunar.
(21) Fram kvæmda stjórn in hefur greint frá því að hún hafi venjulega sam þykkt að endur skipu lagning megi taka tvö til þrjú ár.
(22) Sjá einnig 20. mgr.
(23) Sjá til dæmis ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/341/EB í máli C 9/2008 Sachsen LB.
(24) Þótt útboð hafi ekki verið haldið merkir það ekki sjálfkrafa að kaupandinn hafi fengið ríkis að stoð.
(25) Slíkt felur venjulega í sér aðstoð við starf semina sem er seld.
(26) Sjá sam ein uð mál C-278/92, C-279/92 og C-280/92 Hytasa, dómasafn 1994, bls. I-4103, 22. mgr.
(27) Sjá mál C-334/99 Gröditzer Stahlwerke, dómasafn 2003, bls. I-1139, 134. mgr. og áfram, og ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 

2008/719/EB frá 30. apríl 2008 um ríkis að stoð C 56/2006 (áður NN 77/2006) Bank Burgenland (Stjtíð. ESB L 239, 6.9.2008, 
bls. 32).
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fjár mála kerfisins sé ekki stefnt í hættu. Í leið bein andi reglum um bankastofnanir er lýst máls með ferð sem fara 
ber eftir þegar slík skipuleg slit fara fram (28). Það kann einnig að vera álitlegur kostur fyrir traustan banka að 
kaupa „góðar“ eignir og skuldir banka sem stendur höllum fæti þar sem það getur verið hagkvæm leið til að 
auka innstæður og byggja upp tengsl við áreið an lega lántaka. Stofnsetning sjálfstæðs „góðs banka“, sem tekur 
við „góðum“ eignum og skuldum starfandi banka, kann jafn framt að vera fær leið til að ná fram rekstrar hæfi, 
að því tilskildu að ekki sé hætta á óeðlilegri sam keppn is röskun vegna starf semi nýju rekstrar ein ing ar innar.

3. EIgIN FRAmLAg AÐSTOÐ AR þEgANS (SKIpTINg úT gjALdA ByRÐA)

22) Til þess að hamla megi gegn hugs an leg ri sam keppn is röskun og ráða bót á freistni vanda skal tak marka aðstoð 
við það sem telst nauð syn leg t; jafn framt verður hæfilega hátt framlag til endur skipu lagn ingar innar að koma frá 
aðstoð ar þeganum sjálfum. Bankinn og hluthafar hans verða að leggja sitt af mörkum til endur skipu lagn ingar-
innar eftir því sem unnt er. Þetta er nauð syn legt til þess að tryggt sé að bankarnir, sem njóta björgunaraðstoð ar, 
séu látnir bera fullnægjandi ábyrgð á afleiðingum fyrri athafna sinna og til þess að búa þeim viðeigandi hvata 
til athafna í fram tíðinni.

 Kostnaði við endur skipu lagningu haldið niðri

23) Aðstoð til endur skipu lagn ingar verður að tak markast við greiðslu kostnaðar sem nauð syn legt er að stofna til 
ef bankinn á að verða rekstrar hæfur á ný. Þetta merkir að ekki má afhenda fyrir tæki almanna fé ef hætta er á að 
það verði notað til að fjár magna mark aðsraskandi starf semi sem tengist ekki endur skipu lagningunni. Ríkis að-
stoð má til að mynda ekki nota til að fjár magna kaup á hlutafé annarra fyrir tækja eða nýjar fjár fest ingar nema 
slíks sé þörf í því skyni að gera fyrir tæki rekstrar hæft á ný (29).

 Tak mörkun aðstoð ar fjárhæðar, verulegt eigið framlag banka

24) Til þess að tak marka megi aðstoðina við það sem er nauð syn legt verða bankar fyrst að nota eigin fjár muni til 
að standa undir kostnaði við endur skipu lagningu. Í þessu skyni getur til að mynda reynst nauð syn legt að selja 
eignir. Stuðning hins opin bera verður að binda skil yrðum sem snúa að eðlilegri skiptingu út gjalda byrða (30). 
Þetta merkir að ríkið ber ekki allan kostnað við endur skipu lagningu, heldur leggst sá kostnaður einnig á þá sem 
fjárfest hafa í bankanum á þann hátt að þeir taka á sig tap með því að leggja fram fjár muni eftir föngum og inna 
af hendi hæfilegt endur gjald fyrir stuðning ríkisins (31). Eftir lits stofn un EFTA lítur þó svo á að ekki sé rétt að 
ákveða fjárhæðir að því er varðar útgjaldaskiptingu fyrirfram í tengslum við yfir stand andi kerfiskreppu, með 
vísan til þess mark miðs að greiða fyrir aðgangi að einkafjár magni og stuðla að því að eðlileg mark aðsskil yrði 
komist aftur á.

25) Fyrir sérhverja undan þágu frá fyrirframákveðinni útgjaldaskiptingu, sem veitt kann að hafa verið á 
björgunarskeiðinu, sem undan tekn ing ar til vik, í því skyni að standa vörð um stöðugleika fjár mála kerfisins, 
verður að koma endur gjald í mynd viðbótar fram lags á síðari stigum endur skipu lagn ingar innar, og má tryggja 
þetta til að mynda með ákvæðum um endur greiðslu skyldu og/eða með enn víðtækari endur skipu lagningu, þar 
á meðal viðbótar aðgerðum til að halda sam keppn is röskun í skefjum (32).

26) Bankar verða að geta staðið undir greiðslu endur gjalds fyrir eiginfé, m.a. arðgreiðslum og vaxtagreiðslum af 
útistandandi víkjandi lánum, með hagnaði af starf semi sinni. Aftur á móti eiga bankar ekki að nota ríkis að stoð 
til að fjár magna endur gjald fyrir eiginfé (hlutafé og víkjandi lán) ef sú starf semi skilar ekki nægi legum arði. 
Í tengslum við endur skipu lagningu gildir því sú megin regla að það telst ekki sam rým an legt mark miðinu um 
eðlilega skiptingu út gjalda byrði að bankar, sem þiggja aðstoð, jafni út tap (til að mynda með því að ganga á 
varasjóði eða færa niður hlutafé) í því skyni að tryggja arðgreiðslur og vaxtagreiðslur af útistandandi víkjandi 
lánum (33). Á móti getur verið nauð syn legt að taka tillit til þess sjónar miðs að tryggja hæfi bankans til endur-
fjár mögn un ar og að hann hafi hvata til að hætta að nýta sér stuðning ríkisins (34). Til þess að stuðla að endur-
fjár mögn un bankans, sem þiggur aðstoð, kemur til greina að fallast á vaxtagreiðslur í tengslum við nýútgáfu 
samsettra fjárgerninga til að styrkja eiginfé sem njóta forgangs á eldri víkjandi lán. Hvað sem öðru líður ber 
að jafn aði ekki að heimila bönkum að kaupa eigin hluti meðan endur skipu lagning stendur yfir.

(28) Sjá 43.–50. mgr. leið bein andi reglna um bankastofnanir. Til þess að skipuleg slit af þessu tagi geti átt sér stað kemur til greina 
að telja aðstoð, sem veitt er vegna félagsslita, sam rým an lega ríkis aðstoð ar reglum, til að mynda þegar hennar er þörf í tengslum 
við tíma bundna endur fjár mögn un banka eða annarrar rekstrar ein ing ar, sem komið er á fót til að brúa bilið, eða til þess að greiða 
kröfur til tekinna hópa kröfuhafa, þegar slíkt er talið réttlætanlegt með tilliti til stöðugleika fjár mála kerfisins. Um dæmi um aðstoð 
af þessum toga og við hvaða skil yrði hún var talin sam rýmast reglum sjá ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar frá 1. októ ber 2008 í 
máli C 41/2008 Bretland, Björgunaraðstoð við fyrir tækið Bradford & Bingley (Stjtíð. ESB C 290, 13.11.2008, bls. 2) og ákvörð un 
fram kvæmda stjórn arinnar frá 5. nóvem ber 2008 í máli NN 39/2008 Danmörk, Aðstoð vegna slita Roskilde Bank (Stjtíð. ESB C 12, 
17.1.2009, bls. 3).

(29) Sjá mál T-17/03 SchmitzGotha, dómasafn 2006, bls. II-1139.
(30) Eins og þegar hefur verið fjallað um í þeim leið bein andi reglum sem áður hafa verið gefnar út, einkum reglunum um virðis rýrn aðar 

eignir, sjá þar 21. mgr. og áfram.
(31) Eftir lits stofn un EFTA hefur gefið út ítarlegar leið bein ing ar um hvaða endur gjald skuli reiknað fyrir ríkisábyrgðir, endur fjár mögn un 

og yfirtöku virðis rýrn aðra eigna, sjá leið bein andi reglur um bankastofnanir, um endur fjár mögn un og um virðis rýrn aðar eignir. Ef 
slíkt endur gjald er greitt í raun leiðir það til rýrnunar á fjár hags legri stöðu hluthafa í bankanum.

(32) Leið bein andi reglur um virðis rýrn aðar eignir, 24. og 25. mgr. Sjá einnig 4. undirkafla hér á eftir.
(33) Sjá ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar frá 18. desem ber 2008 í máli N 615/2008 Bayern LB (Stjtíð. ESB C 80, 3.4.2009, bls. 4). 

Þetta kemur þó ekki í veg fyrir að banki inni af hendi vaxtagreiðslur þegar honum ber lagaleg skylda til þess.
(34) Sjá leið bein andi reglur um virðis rýrn aðar eignir, 31. mgr., og þann meðal veg sem farinn er að því er varðar tak markanir á útgreiðslu 

arðs í leið bein andi reglum um endur fjár mögn un, 33., 34. og 45. mgr., en þar er byggt á því að enda þótt tíma bundið bann við 
greiðslu arðs og vaxta af víkjandi skuldum geti stuðlað að því að fjár munir haldist í bankanum og hann hafi meira borð fyrir báru 
að því er varðar eiginfé, þannig að gjaldþol hans aukist, getur slíkt bann einnig verið honum fjötur um fót þegar kemur að því að 
afla fjár magns frá einkaaðilum, eða að minnsta kosti aukið kostnaðinn við nýja fjár mögn un í fram tíðinni.
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27) Komið getur til greina að veita viðbótar aðstoð á endur skipu lagn ingar tímanum ef það getur talist réttmætt með 
vísan til þess mark miðs að varðveita stöðugleika fjár mála kerfisins. Ef viðbótar aðstoð er veitt verður hún að 
tak markast við það sem er nauð syn legt til að tryggja rekstrar hæfi við kom andi banka.

4. RÁÐ STAFANIR TIL AÐ hAmLA gEgN SAm KEppN IS RÖSKUN Og VIÐhALdA SAm KEppN I Í 
BANKA gEIRANUm

 Tegundir sam keppn is röskunar

28) Enda þótt ríkis að stoð geti stuðlað að stöðugleika fjár mála kerfisins þegar kerfiskreppa steðjar að, auk jákvæðra 
smitáhrifa sem koma fram annars staðar, getur hún einnig valdið sam keppn is röskun á ýmsan hátt. Samkeppni 
banka, sem byggist á þeirri vöru og þjón ustu sem þeir bjóða, veldur því að bankar, sem leiðast út í óhóflega 
áhættu og/eða notast við ósjálfbært við skipta líkan, missa að lokum mark aðs hlut de ild, og hverfa hugs an lega af 
mark aði, en keppi naut ar, sem stunda hagkvæmari rekstur, auka umsvif sín á við kom andi mörkuðum eða hefja 
starf semi þar sem þeir voru ekki fyrir. Ríkis að stoð viðheldur sam keppn is röskun, sem rekja má til óhóflegrar 
áhættusækni og ósjálfbærra við skipta líkana, með því að ýta á óeðlilegan hátt undir mark aðs styrk aðstoð ar-
þeganna. Þetta getur leitt af sér freistni vanda fyrir aðstoð ar þegana og dregið úr hvata annarra til samkeppni, 
fjár fest inga og nýsköpunar. Loks getur ríkis að stoð grafið undan starf semi innra mark aðarins með því að 
önnur EFTA-ríki þurfi að taka á sig óhæfilega stóran hluta kostnaðarins sem fylgir endur skipu lagningu, auk 
félagslegs og efna hags legs vanda sem henni tengist, og gert það jafn framt erfiðara að hefja starf semi á mark-
aðnum og dregið úr hvata til að stunda starf semi í fleiri en einu landi.

29) Stöðugleiki fjár mála kerfisins er eftir sem áður megin mark miðið með aðstoð sem fjár mála fyrir tækjum er veitt 
þegar kerfiskreppa steðjar að, en aðgerðir til að standa vörð um stöðugleika kerfisins til skamms tíma litið 
mega ekki grafa undan jafn ræði og sam keppn i á mark aðnum til fram búðar. Í þessu tilliti er mikils um vert 
að hamlað sé gegn sam keppn is röskun af völdum ríkis aðstoð ar, m.a. af þeim ástæðum sem hér verða raktar. Í 
fyrsta lagi er afar misjafnt hversu mikið bankar í EES-ríkjunum hafa orðið fyrir barðinu á fjár mála krepp unni, 
og ef illa stöddum bönkum er veitt ríkis að stoð til björgunar og endur skipu lagn ingar getur það bitnað á bönkum 
sem standa enn traustum fótum í grund vall ar atriðum og ógnað á þann hátt stöðugleika fjár mála kerfisins. Þegar 
fjár mála -, efna hags - og ríkis fjár mála kreppa steðjar að kemur enn betur í ljós en áður hversu mikill aðstöðu-
munur er milli EFTA-ríkjanna að því er varðar þá fjár muni sem þau geta nýtt til ríkis af skipta, og bitnar það á 
jafn ræði fyrir tækja á innra mark aðnum. Í öðru lagi beinast afskipti stjórn valda í yfir stand andi kreppu fyrst og 
fremst að innan lands mörkuðum, eðlis síns vegna, og því er mikil hætta á að þau leiði af sér ein angr unar stefnu 
og sundrun innra mark aðarins. Mark aðsstöðu aðstoð ar þeganna ber að meta með tilliti til þess að tryggja þarf 
virka samkeppni og hindra að aðstoðin geri til tekin fyrir tæki mark aðs ráð andi, hamli gegn starf semi nýrra fyrir-
tækja eða dragi úr hvötum til að stunda starf semi í fleiri en einu landi, til skaða fyrir fyrir tæki og neytendur 
í EES-ríkjunum. Í þriðja lagi er nú þörf afar mikilla opin berra afskipta til að tryggja stöðugleika fjár mála-
kerfisins, og eðlilegri skiptingu út gjalda byrði eru tak mörk sett, með þeim afleiðingum að freistni vandi hlýtur 
að aukast enn frekar, og við honum verður að bregðast á viðunandi hátt til þess að koma í veg fyrir óæskilega 
hvata og óhóflega áhættusækni í fram tíðinni, og leggja grundvöll að hraðri endur uppbyggingu eðlilegra mark-
aðsskil yrða án stuðnings hins opin bera.

 Árangursríkum og hæfilega umfangsmiklum ráð stöfunum beitt til að hamla gegn sam keppn is röskun

30) Ráð stafanir, sem gerðar eru til að hamla gegn sam keppn is röskun, verður að sníða sérstaklega að þeirri tegund 
röskunar sem reynist vera fyrir hendi á mörkuðum sem við kom andi banki verður starfandi á eftir að hann 
er orðinn rekstrar hæfur aftur í kjölfar endur skipu lagn ingar, og byggja slíkt jafn framt á samhæfðri stefnu og 
grund vall ar sjónar mið um. Í mati sínu á því hversu mikil þörf er á slíkum ráð stöfunum tekur Eftir lits stofn un 
EFTA mið af því hversu umfangsmikil og víðtæk sú starf semi yrði sem hlut að eigandi banki hefði með höndum 
eftir að lokið væri trúverðugri endur skipu lagn ingar áætlun sam kvæmt 2. undirkafla. Það fer svo eftir því hvers 
eðlis sam keppn is röskunin er hvernig tekist er á við hana, þ.e. beita má ráð stöfunum er snúa að skuldum og/
eða eignum (35). Það fer eftir tvennu hvaða tegund ráð stafana er beitt og með hvaða sniði þær verða: í fyrsta 
lagi fjárhæð aðstoð ar innar, og með hvaða skil yrðum og við hvaða skil yrði hún var veitt, og í öðru lagi hvaða 
þættir einkenna mark aðinn eða mark aðina þar sem starf semi bankans, sem fær aðstoð, mun fara fram.

31) Að því er fyrrnefnda atriðið varðar getur verið mikill munur á ráð stöfunum, sem gerðar eru til að hamla gegn 
röskun, bæði eftir því hversu mikil aðstoð er veitt og eftir því hvernig út gjalda byrðarnar skiptast og hvaða 
endur gjald kemur fyrir aðstoðina. Í þessu tilliti verður bæði lagt mat á sjálfa fjárhæð aðstoð ar innar (móttekna 
fjár muni, aðstoð ar þátt veittra ábyrgða og ráð stafanir til yfirtöku eigna) og hversu mikil hún er í hlutfalli við 
áhættu vegnar eignir bankans. Mat Eftir lits stofn un ar EFTA tekur til allrar aðstoð ar sem viðtakanda hefur verið 
veitt, að meðtalinni hvers kyns björgunaraðstoð. Með líkum hætti verður litið til þess hversu stórt framlag 
kemur frá aðstoð ar þeganum sjálfum og hversu stóran hluta út gjalda byrðanna hann hefur tekið á sig á endur-
skipu lagn ingar tímanum. Í almennum atriðum gildir að því meiri útgjöld sem bankinn tekur á sig og því stærra 
sem eigið framlag hans er þeim mun minna fer fyrir neikvæðum afleiðingum sem rekja má til freistni vanda. 
Þetta minnkar þannig þörfina á frekari aðgerðum (36).

(35) Sjá 21. mgr.
(36) Hafi Eftir lits stofn un EFTA, á grundvelli ákvæða leið bein andi reglna um bankastofnanir, um endur fjár mögn un eða um virðis-

rýrn aðar eignir, gert þá undan tekn ingu að heimila aðstoð sem sam ræmist ekki grund vall ar sjónar mið unum að baki leið bein andi 
reglunum merkir það að mæta verður viðbótar röskun á samkeppni, sem slíku fylgir, með enn frekari mót vægis atgerðum að því er 
varðar skipu lags breyt ingar eða starf semi, sjá leið bein andi reglur um virðis rýrn aðar eignir, 58. mgr.
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32) Að því er síðarnefnda atriðið varðar verður mat Eftir lits stofn un ar EFTA látið taka til þeirra áhrifa sem líklegt 
má telja að aðstoðin hafi á mörkuðum þar sem bankinn, sem þiggur aðstoð, verður starfandi í kjölfar endur-
skipu lagn ingar. Allra fyrst verður litið til stærðar og hlutfallslegs mikilvægis bankans á þeim mark aði eða 
mörkuðum, eftir að rekstrar hæfi er náð. Ef mark aðs hlut de ild bankans er fremur lítil að lokinni endur skipu-
lagningu dregur það úr líkum á að setja þurfi frekari skorður við starf semi hans, svo sem að gera honum að 
selja rekstrar ein ing ar eða samþykkja skuld bind ingar um athafn ir. Ráð stafanirnar verða sniðnar að eigin leikum 
mark aðarins (37) til þess að tryggt sé að virk samkeppni verði áfram fyrir hendi. Í sumum tilvikum getur sala 
rekstrar ein inga bæði haft óæskilegar afleiðingar og verið óþörf með tilliti til þeirrar niðurstöðu sem stefnt er 
að, og getur þá verið heppilegra að reisa þess í stað skorður við innra vexti bankans. Í öðrum tilvikum, einkum 
þegar um ræðir landsmark aði þar sem skorður við því að hefja starf semi eru miklar, getur sala rekstrar ein inga 
verið nauð syn leg til þess að gera keppi naut um kleift að komast að eða færa út starf semi sína. Ráð stafanir í því 
skyni að hamla gegn sam keppn is röskun mega ekki vinna gegn því mark miði að gera bankann rekstrar hæfan á 
ný.

33) Loks mun Eftir lits stofn un EFTA huga að hættunni á því að endur skipu lagn ingar aðgerðir grafi undan innra 
mark aðnum, og telst í því samhengi æskilegt að gera ráð stafanir sem stuðla að því að landsmark aðir haldist 
opnir nýjum mark aðsaðilum og að þar ríki samkeppni. Þó að aðstoð sé veitt í þeim tilgangi að varðveita 
stöðugleika fjár mála kerfisins og viðhalda útlánum til raunhagkerfisins í EFTA-ríkinu sem innir aðstoðina af 
hendi má líta svo á að það hafi mikilsverð jákvæð viðbótar áhrif að setja einnig sem skil yrði fyrir aðstoðinni 
að við kom andi banki virði til tekin mark mið um útlán í öðrum EFTA-ríkjum en því sem veitir aðstoðina. Þetta 
á einkum við þegar um er að ræða mark mið um útlánastarf semi sem er veruleg í saman burði við trúverðugt 
mat á því hvernig útlánum hefði verið háttað við aðrar aðstæður, þegar virkt eftir lit er haft með því að slíkum 
mark miðum sé náð (t.d. með samvinnu eftir lits stofnana í heimalandinu og gistilandinu), þegar helstu bankar 
í bankakerfi gistilandsins eiga höfuðstöðvar í öðru landi og þar sem útlánaskuld bind ingar af þessu tagi hafa 
verið samhæfðar á vettvangi Evrópu banda lags ins (t.d. í tengslum við viðræður um aðgerðir til að liðka fyrir 
lausa fjár aðgangi).

 Ákvörð un eðlilegs verðs fyrir ríkis að stoð

34) Innheimta hæfilegs endur gjalds fyrir hvers kyns framlag ríkisins er almennt séð ein heppilegasta leiðin til að 
hamla gegn sam keppn is röskun, enda er með þeim hætti hægt að halda aðstoð ar fjárhæðinni niðri. Hafi verðið 
verið ákveðið um tals vert lægra en mark aðs verð í upphafi, af ástæðum sem varða stöðugleika fjár mála kerfisins, 
ber að sjá til þess að endur skipu lagn ingar áætlunin feli í sér endur skoðun á því með hvaða skilmálum fjár stuðn-
ingur inn er veittur (38) til þess að draga megi úr röskunar áhrifum styrkjanna.

 Aðgerðir sem snúa að skipu lagi – sala rekstrar ein inga og samdráttur í starf semi

35) Krefjast má þess af bönkum, sem þiggja ríkis að stoð, með vísan til mats sem fram hefur farið í sam ræmi við 
viðmiðin í þessum undirkafla, að þeir selji frá sér dótturfyrir tæki eða útibú, við skipta mannasöfn eða rekstrar-
ein ing ar, eða geri aðrar svipaðar ráð stafanir (39), og þá einnig á við skipta bankamark aði í heimalandi aðstoð ar-
þegans. Til þess að slíkar aðgerðir geti orðið til þess að auka samkeppni og efla starf semi innra mark aðarins 
verða þær að stuðla að starf semi nýrra keppi nauta og starf semi sem á sér stað í fleiri en einu landi (40). Í sam-
ræmi við það skil yrði að gera verði bankann rekstrar hæfan á ný mun Eftir lits stofn un EFTA líta skipu lagsráð-
stafanir af þessu tagi jákvæðum augum ef þess er gætt við fram kvæmd þeirra að jafn ræði sé með fyrir tækjum 
í mis mun andi EFTA-ríkjum, þannig að staðinn sé vörður um innra mark að á vettvangi fjár mála þjón ustu.

36) Þá má krefjast þess að skorður séu settar við aukinni starf semi bankans á til teknum sviðum eða landsvæðum, 
til dæmis með mark aðsmiðuðum úrræðum á borð við til tekið eigin fjár hlutfall, ef þannig stendur á að beinar 
hömlur á aukinni starf semi gætu komið niður á samkeppni á mark aðnum, eða í því skyni að hamla gegn 
freistni vanda. Eftir lits stofn un EFTA mun jafn framt huga sérstaklega að því að forðast þarf ein angr unar stefnu 
og vinna gegn sundrun innra mark aðar ins.

37) Ef gild rök liggja til þess að torvelt geti reynst að finna kaupanda að dóttur félögum eða öðrum rekstrar ein-
ingum eða eignum mun Eftir lits stofn un EFTA heimila lengri fram kvæmd ar tíma fyrir slíkar ráð stafanir, að 
því tilskildu að lögð sé fram áætlun um samdrátt í rekstri með bindandi tímasetningum (m.a. að því er varðar 
aðskiln að rekstrar deilda). Þó skal fram kvæmd þessara ráð stafana ekki taka lengri tíma en fimm ár.

38) Við mat á því hversu mikilla skipu lagsaðgerða er þörf í hverju tilviki til þess að ráða bót á sam keppn is röskun, 
að teknu fullu tilliti til jafn ræðisreglunnar, mun Eftir lits stofn un EFTA taka tillit til ráð stafana sem gerðar hafa 
verið um sama leyti í málum sem snerta sömu mark aði eða mark aðskima.

(37) Einkum verður litið til þess hversu mikil samþjöppun er á mark aðnum, hvaða þættir hamla auknum afköstum, hver arðsemin er og 
hvaða hindranir standa í vegi nýrrar mark aðssóknar og aukinnar starf semi.

(38) Til að mynda með því að ýta undir skjóta endur greiðslu ríkis aðstoð ar innar.
(39) Sjá til að mynda ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar frá 21. októ ber 2008 í máli C 10/2008 IKB, bíður birt ingar, og ákvörð un fram-

kvæmda stjórn arinnar frá 7. maí 2009 í máli N 244/2009 Eigin fjár framlag til Commerzbank (Stjtíð. ESB C 147, 27.6.2009, bls. 4).
(40) Hér er þess að gæta að samdráttur í efna hags reikningi bankans vegna niðurfærslu eigna, sem er bætt að hluta til með ríkis að stoð, 

minnkar ekki eiginlega mark aðs hlut de ild hans og er því ekki unnt að taka tillit til slíks við mat á því hvort þörf er á aðgerðum sem 
snúa að skipu lagi.
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 Ríkis að stoð ekki notuð til að styrkja athafn ir sem grafa undan samkeppni

39) Ríkis að stoð má ekki bitna á keppi naut um sem njóta ekki sam bæri legs stuðnings af hálfu hins opin bera (41).

40) Með fyrirvara um ákvæði 41. gr. mega bankar ekki nota ríkis að stoð í því skyni að kaupa rekstrar ein ing ar sem 
eru í samkeppni við þá (42). Þetta skil yrði skal látið gilda um þriggja ára skeið að minnsta kosti og getur gilt 
allt þar til endur skipu lagningu lýkur, og fer það eftir gildissviði og umfangi aðstoð ar innar og hversu lengi hún 
stendur yfir.

41) Í undan tekn ing ar til vikum, og að undangenginni til kynn ingu, getur Eftir lits stofn un EFTA heimilað kaup ef þau 
eru hluti af sam runa sem er nauð syn leg ur til að koma aftur á stöðugleika í fjár mála kerfinu eða til að tryggja 
virka samkeppni. Í tengslum við slík kaup skal farið að reglum um jafn ræði allra hugs an leg ra kaupenda og 
tryggja með niðurstöðunni að skil yrði séu fyrir virkri samkeppni á við kom andi mörkuðum.

42) Ef ekki þykir æskilegt að fyrirskipa sölu rekstrar ein inga og/eða leggja bann við kaupum getur Eftir lits stofn-
un EFTA heimilað EFTA-ríkinu að koma upp kerfi sem tryggir endur greiðslu aðstoð ar, til dæmis með því að 
leggja gjald á viðtakendur aðstoð ar innar. Þannig er unnt að tryggja að aðstoðin fáist endur greidd að hluta frá 
bankanum eftir að hann er orðinn rekstrar hæfur.

43) Þegar bönkum, sem þiggja ríkis að stoð, er gert að fullnægja til teknum skil yrðum um útlán til raunhagkerfisins 
verður slík útlánastarf semi að eiga sér stað á mark aðskjörum (43).

44) Ríkis að stoð má ekki nýta til að bjóða kjör (til dæmis að því er varðar vexti eða veð) sem ekki eru á færi 
keppi nauta sem þiggja ekki aðstoð. Í þeim tilvikum þegar ekki þykir æskilegt að setja aðstoð ar þega skorður 
að því er varðar verð lagningu, svo sem vegna þess að slíkt gæti dregið úr virkri samkeppni, skulu EFTA-ríkin 
leggja til önnur og heppilegri úrræði til að tryggja virka samkeppni, til að mynda ráð stafanir sem stuðla að 
mark aðssókn nýrra aðila. Af sömu ástæðum mega bankar ekki vísa til stuðnings ríkisins við mark aðs setn ingu 
fjár mála þjón ustu sinnar í þeim tilgangi að bæta sam keppn is stöðu sína (44). Viðhalda ber þessum hömlum í 
til tekinn tíma, sem ræðst af umfangi, fjárhæð og gildis tíma aðstoð ar innar, eða styst í þrjú ár og lengst allt til 
loka endur skipu lagn ingar tímans. Þær geta þá einnig þjónað sem afdráttarlaus hvati til að endur greiða ríkinu 
jafn skjótt og unnt er.

45) Þá mun Eftir lits stofn un EFTA rannsaka hversu langt opnun mark aðarins fyrir samkeppni er komin og hversu 
mikið bolmagn atvinnu greinin hefur til að takast á við gjaldþrot banka. Stofnunin getur í heildarmati sínu haft 
hlið sjón af hugs an leg um skuld bind ingum aðstoð ar þegans eða skuld bind ingum EFTA-ríkisins að því er varðar 
til teknar ráð stafanir sem hrinda ber í fram kvæmd (45) til þess að stuðla að betur uppbyggðum sam keppn is-
mörkuðum, til að mynda með því að gera það auð veldara að byrja og hætta starf semi. Rétt er að beita slíkum 
ráð stöfunum, þegar réttar aðstæður eru fyrir hendi, jafn framt öðrum aðgerðum að því er varðar skipu lag eða 
heimila starf semi sem að jafn aði yrði krafist af aðstoð ar þeganum. Ef stjórn völd í EFTA-ríkinu skuld binda sig 
til að koma upp kerfisbundnum aðferðum til að bregðast skjótt við rekstrar erfið leikum banka getur Eftir lits-
stofn un EFTA litið á það sem jákvætt skref í þá átt að stuðla að vel uppbyggðum sam keppn is mörkuðum.

5. EFTIRFyLgNI Og mÁLS mEÐ FERÐ 

46) Til þess að sannreyna að fram kvæmd áætlunar um endur skipu lagningu sé eðlileg mun Eftir lits stofn un 
EFTA fara fram á að henni verði afhentar ítarlegar skýrslur með reglulegu millibili. Að jafn aði ber að senda 
stofnuninni fyrstu skýrsluna áður en sex mánuðir eru liðnir frá því að endur skipu lagn ingar áætlunin var sam-
þykkt.

47) Þegar endur skipu lagn ingar áætlun hefur verið tilkynnt verður Eftir lits stofn un EFTA að meta hvort hún er til 
þess fallin að gera bankann rekstrar hæfan á ný til fram búðar og reisa fullnægjandi skorður við sam keppn is-
röskun. Ef Eftir lits stofn un EFTA telur mikinn vafa á að áætlun um endur skipu lagningu sam ræmist gildandi 
kröfum er henni skylt að stofna til form legrar rann sóknar þannig að þriðju mönnum gefist færi á að segja 
álit sitt á ráð stöfuninni, og tryggja með því gagnsæ heild stæð vinnu brögð auk þess að virða þær reglur um 
þagnarskyldu sem gilda í ríkis aðstoð ar málum.

(41) Sjá til að mynda ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar frá 19. októ ber 2008 í máli NN 49/2008, NN 50/2008 og NN 45/2008 Ábyrgð 
til handa Dexia (bíður birt ingar), 73. mgr., ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar frá 19. nóvem ber 2008 í máli N 574/2008, Ábyrgð 
til handa Fortis Bank (Stjtíð. ESB C 38, 17.2.2009, bls. 2), 58. mgr., og ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar frá 3. desem ber 2008 í 
máli NN 42/2008, NN 46/2008 og NN 53/A/2008 Aðstoð til endur skipu lagn ingar í Fortis Bank og Fortis Bank Luxembourg (Stjtíð. 
ESB C 80, 3.4.2009, bls. 7), 94. mgr. Dæmi um þetta er að við til teknar aðstæður getur þurft að meina banka að bjóða hæstu vexti 
sem venjulegum innlánseigendum bjóðast á við kom andi mark aði.

(42) Hér er rétt að rifja upp að kostnaður við endur skipu lagningu verður að tak markast við það sem er nauð syn legt til að gera bankann 
rekstrar hæfan á ný. Sjá 23. mgr.

(43) Ef útlánastarf semin miðast ekki við mark aðskjör getur verið fólgin í henni ríkis að stoð og getur Eftir lits stofn un EFTA heimilað slíka 
starf semi, að undangenginni til kynn ingu, ef hún telst sam rým an leg fram kvæmd EES-samn ings ins, til dæmis sam kvæmt leið bein-
andi reglum um ríkis að stoð – kaflanum um tíma bundin rammaákvæði um ráð stafanir á sviði ríkis aðstoð ar í því skyni að auðvelda 
fjár mögn un í yfir stand andi fjár mála - og efna hags kreppu.

(44) Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar frá 12. nóvem ber 2008 í máli N 528/2008 ING (Stjtíð. ESB C 328, 23.12.2008, bls. 10), 
35. mgr.

(45) Sjá til dæmis ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2005/418/EB frá 7. júlí 2004 um ráð stafanir stjórn valda í Frakklandi til aðstoð ar 
Alstom (Stjtíð. ESB C 150, 10.6.2005, bls. 24), 204. liður.
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48) Stofnunin þarf þó ekki að hefja form lega rann sókn ef endur skipu lagn ingar áætlunin hefur að geyma alla 
tilskilda þætti og fyrir hug aðar ráð stafanir eru þess eðlis að stofnunin hefur ekki ástæðu til að efast um að þær 
sam rýmist gildandi reglum í skiln ingi 4. mgr. 4. gr. II. hluta bókunar 3 við samn ing milli EFTA-ríkjanna um 
stofnun eftir lits stofn un ar og dóm stóls. Þetta getur einkum átt við þegar stjórn völd í EFTA-ríki hafa tilkynnt 
Eftir lits stofn un EFTA aðstoð í tengslum við áætlun um endur skipu lagningu sem fullnægir öllum skil yrðum 
þessa kafla, með það fyrir augum að hafa fulla réttarvissu um þá eftirfylgni sem nauð syn legt verður að viðhafa. 
Í slíkum tilvikum kann stofnunin að taka endanlega ákvörð un þess efnis að aðstoð jafnt til björgunar sem 
endur skipu lagn ingar sé sam rým an leg EES-samn ingnum með vísan til stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. samn ings ins.

6. gILdIS TÍmI ORÐSENd INgARINNAR

49) Ástæðurnar fyrir útgáfu þessa kafla tengjast hinum óvenjulegu aðstæðum sem leiðir af yfir stand andi fjár mála-
kreppu og hann á því aðeins að gilda í afmark aðan tíma. Við mat á aðstoð til endur skipu lagn ingar, sem tilkynnt 
er Eftir lits stofn un EFTA 31. desem ber 2010 eða fyrr, verður beitt ákvæðum þessa kafla. Þegar um ræðir aðstoð, 
sem er ekki tilkynnt, gilda leið bein andi reglur um reglur sem gilda um mat á ólögmætri ríkis að stoð. Eftir lits-
stofn un EFTA mun því beita ákvæðum þessa kafla við mat á því hvort aðstoð, sem til kynn ing hefur ekki borist 
um og veitt hefur verið 31. desem ber 2010 eða fyrr, sam rýmist EES-samn ingnum.

50) Að teknu tilliti til þess að þessi kafli byggist á ákvæðum stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins getur 
komið til þess að stofnunin taki efnisatriði og gildis tíma hans til endur skoðunar í sam ræmi við breyt ingar 
á mark aðsaðstæðum, reynslu sem fæst af meðferð ýmissa mála og þess höfuðmark miðs að standa vörð um 
stöðugleika fjár mála kerfisins.
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FYLGISKJAL

Fyrirmynd að áætlun um endur skipu lagningu

Tillaga að efnisyfirliti áætlunar um endur skipu lagningu [1]

1. Upp lýs ingar um fjár mála stofnunina (lýsing á skipu lagi hennar o.s.frv.)

 (Athugið: Nota má upp lýs ingar sem sendar hafa verið áður en þær skulu þá felldar inn í þetta skjal og 
uppfærðar eftir þörfum)

2. Lýsing á mark aði og mark aðs hlut de ild

2.1. .Lýsing á helstu við kom andi vörumörkuðum (greina skal að minnsta kosti milli eftir far andi: smásölu, 
heildsölu, fjár magns markaða o.s.frv.)

2.2. Útreiknuð mark aðs hlut de ild (t.d. á landsmark aði og EES-mark aði, eftir því yfir hvaða land svæði við kom andi 
mark aðir taka)

3. grein ing á ástæðum þess að fjár mála stofnunin lenti í hrakningum (innri þættir)

4. Lýsing á afskiptum hins opin bera og mat á ríkis að stoðinni

4.1. Upp lýs ingar um hvort fjár mála stofnunin eða dótturfélög hennar hafa fengið aðstoð til björgunar eða endur-
skipu lagn ingar áður

4.2. Upp lýs ingar um á hvaða formi stuðningur ríkisins er, svo og fjárhæðina sem um ræðir eða þann fjár hags lega 
ávinning sem stuðningurinn hefur í för með sér. Upp lýs ingarnar eiga að taka til allrar ríkis aðstoð ar sem fjár-
mála stofnunin hefur þegið á endur skipu lagn ingar tímanum, hvort sem hún hefur verið veitt sem stök aðstoð 
eða í sam ræmi við aðstoð ar kerfi

 (Athugið: Tilgreina ber fullgildar ástæður fyrir aðstoðinni á grundvelli áætlunarinnar um endur skipu lagningu, 
eins og lýst er hér á eftir)

4.3. Mat á stuðningi hins opin bera, með vísan til ríkis aðstoð ar reglnanna, og upp lýs ingar um aðstoð ar fjárhæð

5. Fyrir tækið gert arðbært á ný

5.1. Yfirlit um þær forsendur sem byggt er á að því er varðar mark aðinn

5.1.1. Upp hafs staða á helstu vörumörkuðum

5.1.2. Væntanleg framvinda á helstu vörumörkuðum

5.2. Áætluð staða mála ef engar ráð stafanir hefðu verið gerðar

5.2.1. Nauð syn leg leið rétt ing með tilliti til upp haf legrar við skipta áætlunar

5.2.2. Eigin fjár hlutfall í fortíð, nútíð og fram tíð (eigin fjár þættir A og B)

5.3. Lýsing á tillögum að fram tíðar stefnumörkun fjár mála stofnun ar innar og hvernig sú stefnu mörkun getur gert 
hana rekstrar hæfa

5.3.1. Upp hafs staða og megin drættir áætlunarinnar

5.3.2. Undiráætlanir fyrir einstakar rekstrar ein ing ar fjár mála stofnun ar innar

5.3.3. Aðgerðir til að lögun ar að breyttum reglu gerð arákvæðum (bætt áhættu stýring, stærri varasjóðir o.s.frv.)

5.3.4. Staðfesting á því að allar upp lýs ingar um virðis rýrn aðar eignir hafi komið fram

5.3.5. Breyt ingar á eignarhaldi, ef það á við

5.4. Lýsing á og ágrip af þeim ráð stöfunum sem fyrir hug aðar eru til að gera fjár mála stofnunina aftur rekstrar-
hæfa, kostnaði við þær og áhrifum þeirra á rekstrar reikning/efna hags reikning

5.4.1. Ráð stafanir sem taka til allrar samstæðunnar

5.4.2. Ráð stafanir sem varða einstakar rekstrar ein ing ar 

5.4.3. Áhrif hverrar ráð stöfunar um sig á rekstrar reikning/efna hags reikning
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5.5. Lýsing á áhrifum einstakra ráð stafana í þá átt að hamla gegn sam keppn is röskun (sbr. 7. mgr.) með vísan til 
kostnaðar við hverja ráð stöfun og áhrifa á rekstrar reikning/efna hags reikning

5.5.1. Ráð stafanir sem taka til allrar samstæðunnar

5.5.2. Ráð stafanir sem varða einstakar rekstrar ein ing ar 

5.5.3. Áhrif hverrar ráð stöfunar um sig á rekstrar reikning/efna hags reikning

5.6. Saman burður við aðrar hugs an leg ar leiðir, og stutt saman burð ar úttekt á efna hags - og félags áhrifum ráð-
stöfunar í héraði, á landsvísu og á vettvangi EES (ítarlegri umfjöllunar er fyrst og fremst þörf þegar hugs an-
legt er að bankinn geti ekki fullnægt kröfum um var færnis ráð stafanir ef aðstoð verður ekki veitt)

5.6.1. Aðrar leiðir sem hugsanlegt hefði verið að fara: skipuleg slitameðferð, uppskipting eða sam runi við annan 
banka, ásamt lýsingu á áhrifunum sem þetta hefði haft

5.6.2. Almenn efna hags áhrif

5.7. Áætlaðar tímasetningar við fram kvæmd hverrar ráð stöfunar um sig og lokafrestur vegna fram kvæmd ar 
endur skipu lagn ingar áætlunarinnar í heild (tiltakið ef trún að ar skylda tak markar upp lýs ingagjöf)

5.8. Lýsing á áætlun um endur greiðslu ríkis aðstoð ar innar

5.8.1. Undirliggjandi forsendur áætlunar um afn ám ríkis aðstoð ar innar

5.8.2. Lýsing á aðgerðum stjórn valda til að hvetja bankann til að hætta að nýta sér ríkis að stoð

5.8.3. Áætlun um afn ám aðstoð ar eða endur greiðslur þar til fullri endur greiðslu eða fullu afn ámi aðstoð ar er náð

5.9 Rekstrar reikningur/efna hags reikningur fyrir þrjú næstliðin ár og fimm næstu ár, að meðtöldum helstu 
kennitölum og næmiskönnun á grundvelli bestu/verstu niðurstöðu

5.9.1. Grunnnið ur staða

5.9.1.1. Rekstrar reikningur/efna hags reikningur samstæðu

5.9.1.2. Helstu kennitölur samstæðunnar (áhættu vegin arðsemi fjár muna (RAROC) sem viðmiðun við ákvörð un innri 
forsendna um áhættu vegna arðsemi, hlutfall gjalda og tekna, arðsemi eigin fjár o.s.frv.)

5.9.1.3. Rekstrar reikningur/efna hags reikningur einstakra rekstrar ein inga

5.9.1.4. Helstu kennitölur hverrar rekstrar ein ing ar (áhættu vegin arðsemi fjár muna (RAROC) sem viðmiðun við 
ákvörð un innri forsendna um áhættu vegna arðsemi, hlutfall gjalda og tekna, arðsemi eigin fjár o.s.frv.)

5.9.2. Besta nið ur staða

5.9.2.1. Undirliggjandi forsendur 

5.9.2.2. Rekstrar reikningur/efna hags reikningur samstæðu

5.9.2.3. Helstu kennitölur samstæðunnar (áhættu vegin arðsemi fjár muna (RAROC) sem viðmiðun við ákvörð un innri 
forsendna um áhættu vegna arðsemi, hlutfall gjalda og tekna, arðsemi eigin fjár o.s.frv.)

5.9.3. Versta nið ur staða – ef álagsprófun hefur farið fram og/eða verið fullgilt af hálfu eftir lits yfir valda í landinu 
verður að lýsa aðferðinni, taka fram hvaða breytur voru notaðar og greina frá niður stöðum próf un ar innar [2]

5.9.3.1. Undirliggjandi forsendur 

5.9.3.2. Rekstrar reikningur/efna hags reikningur samstæðu

5.9.3.3. Helstu kennitölur samstæðunnar (áhættu vegin arðsemi fjár muna (RAROC) sem viðmiðun við ákvörð un innri 
forsendna um áhættu vegna arðsemi, hlutfall gjalda og tekna, arðsemi eigin fjár o.s.frv.)

6. Skipting útgjaldabyrða – framlag fjár mála stofnun ar innar sjálfrar og annarra hluthafa til endur skipu
lagn ingar innar (bókvirði og raunvirði eigna)

6.1. Útgjöld til endur skipu lagn ingar tak mörkuð við það sem er nauð syn legt til að gera bankann rekstrar hæfan á ný

6.2. Tak mörkun á aðstoð ar fjárhæð (m.a. upp lýs ingar um ákvæði sem kunna að hafa verið sett til að tak marka 
arðgreiðslur og vaxtagreiðslur af víkjandi lánum)
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6.3. Verulegt eigið framlag (m.a. upp lýs ingar um framlag hluthafa eða eigenda víkjandi lána)

7. Ráð stafanir til að hamla gegn sam keppn is röskun

7.1. Röksemdir fyrir því hversu víðtækra ráð stafana er þörf, að teknu tilliti til umfangs og afleiðinga ríkis aðstoð-
ar innar

7.2. Ráð stafanir að því er varðar skipu lag, m.a. tillögur um tímasetningu og áfangaskiptingu við sölu á eignum 
eða dótturfélögum/útibúum eða aðrar aðgerðir

7.3. Skuld bind ingar að því er varðar starf semina sem stunduð verður, m.a. að við almenna mark aðs setn ingu verði 
ekki vísað til ríkis aðstoð ar í því skyni að öðlast sam keppn is forskot

8. Eftirfylgni (hugs an lega skipan fjárvörslumanns)

[1]  Meðal upp lýs inga, sem koma þurfa fram vegna mats á rekstrar hæfi, geta verið innri gögn og skýrslur bankans 
svo og skýrslur sem stjórn völd í EFTA-ríkinu, meðal annars eftir lits yfir völd, hafa tekið saman eða látið gera 
fyrir sig.

[2]  Útfæra ber álagsprófunina, eftir því sem unnt er, á grundvelli sam eigin legra við mið un ar atriða á borð við þau 
sem EB-ríkin hafa komið sér saman um (t.d. þær aðferðir sem nefnd banka eftir lits yfir valda í Evrópu (CEBS) 
hefur mótað) svo og, þar sem við á, að teknu tilliti til sérstakra aðstæðna í við kom andi landi eða banka. 
Álagsprófanir með öfugum formerkjum og aðrar sam bæri legar útfærslur koma einnig til greina, þegar slíkt á 
við.



10.11.2011 Nr. 61/15EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kæra hurtigruten ASA á hendur Eftirlitsstofnun EFTA sem lögð var fram  
29. ágúst 2011

(mál E-10/11)

Hinn 29. ágúst 2011 lagði Hurtigruten ASA fram kæru fyrir EFTA-dómstólnum á hendur Eftirlitsstofnun 
EFTA; í fyrirsvari eru Siri Teigum, lögmaður, og Odd Stemsrud, lögmaður, Advokatfirmaet Thommessen 
AS, Haakon VIIs gate 10, NO-0116, Ósló, Noregi.

Kröfur sóknaraðila eru sem hér segir:

1. Dómstóllinn lýsi ógilda ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 205/11/COL frá 29. júní 2011 um 
viðbótarsamning um þjónustu Hurtigruten.

2. Til vara lýsi dómstóllinn ógildar 2., 3. og 4. gr. ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA 205/11/COL frá 
29. júní 2011, að því marki sem í þeim felist úrskurður um að aðstoðin, sem um getur í 1. gr. þeirrar 
ákvörðunar, skuli endurgreidd; og 

3. Dómstóllinn geri Eftirlitsstofnun EFTA að greiða eigin málskostnað ásamt málskostnaði Hurtigruten 
ASA.

Lagagrundvöllur, málsatvik og lagarök til stuðnings dómkröfunum:

– Sóknaraðili, Hurtigruten ASA, er hlutafélag sem starfar við ferðaþjónustu og flutningastarfsemi í 
Noregi og erlendis.

– Hinn 28. nóvember 2008 tilkynntu stjórnvöld í Noregi Eftirlitsstofnun EFTA um nýjan samning milli 
stjórnvalda í Noregi og Hurtigruten ASA um kaup á flutningaþjónustu milli Björgvinjar og Kirkenes 
í Noregi. Hinn 14. júlí 2010 tilkynnti Eftirlitsstofnun EFTA stjórnvöldum í Noregi að hún myndi 
hefja formlega rannsókn sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samninginn um 
eftirlitsstofnun og dómstól að því er varðar viðbótargreiðslur til Hurtigruten á árinu 2008.

– Eftirlitsstofnun EFTA komst að þeirri niðurstöðu í ákvörðun 205/11/COL að viðbótarsamningurinn 
fæli í sér ríkisaðstoð sem er ósamrýmanleg framkvæmd EES-samningsins í skilningi 1. mgr. 61. gr. 
þess samnings, að svo miklu leyti sem viðbótargreiðslurnar fælu í sér ofgreiðslu fyrir almannaþjónustu.

– Sóknaraðili fullyrðir, m.a., að Eftirlitsstofnun EFTA hafi byggt hina umdeildu ákvörðun á augljósri 
rangri beitingu laga og/eða röngu mati:

– samkvæmt 2. mgr. 59. gr. EES-samningsins að því er varðar rétt stjórnvalda í Noregi til að 
tryggja að starfsemi fyrirtækis, sem hefur verið falið að veita þjónustu er hefur almenna 
efnahagslega þýðingu, raskist ekki þegar áframhaldandi rekstur þess er í hættu, og endurgjald 
það sem greitt er við þær kringumstæður, 

– samkvæmt 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins og ramma Altmark-málsins og síðari fullnustu 
ákvörðunarinnar,

– samkvæmt 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins og gildissviðs Leiðbeinandi reglna um ríkisaðstoð 
að því er varðar aðstoð til björgunar og endurskipulagningar fyrirtækja í erfiðleikum,

og

– að lýsa skuli ákvörðunina ógilda á grundvelli þess að Eftirlitsstofnun EFTA hafi látið hjá líða að 
rökstyðja ákvörðun sína, eins og gerð er krafa um í 16. gr. samningsins um eftirlitsstofnun og 
dómstól, að hún sé brot á grundvallarreglum um góða stjórnsýslu og brot á þeirri skyldu að gera 
áreiðanleikakönnun, að skort hafi lagagrundvöll í bókun 3 við samninginn um eftirlitsstofnun og 
dómstól og/eða að brotið hafi verið gegn meginreglunni um réttarvissu.

EFTA-STOFNANIR
EFTA-dómSTóLLINN

 2011/EES/61/02



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 61/16 10.11.2011

Kæra Konungsríkisins Noregs á hendur Eftirlitsstofnun EFTA sem lögð var fram 
29. ágúst 2011

(mál E-11/11)

Hinn 29. ágúst 2011 lagði Konungsríkið Noregur fram fyrir EFTA-dómstólnum kæru á hendur Eftirlits-
stofnun EFTA; í fyrirsvari eru Ketil Bøe Moen, aðstoðarlögmaður við skrifstofu ríkissaksóknara, og Beate 
Gabrielsen, ráðgjafi á lagaskrifstofu utanríkisráðuneytisins.

Kröfur sóknaraðila eru sem hér segir:

1. Dómstóllinn ógildi ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 205/11/COL frá 29. júní 2011, og

2. Dómstóllinn geri Eftirlitsstofnun EFTA að greiða málskostnað.

Lagagrundvöllur, málsatvik og lagarök til stuðnings dómkröfunum:

– Eftirlitsstofnun EFTA lýsti því yfir í ákvörðun 205/11/COL frá 29. júní 2011 að þær þrjár ráðstafanir 
sem kveðið er á um í viðbótarsamningi sem stjórnvöld í Noregi og Hurtigruten undirrituðu árið 2009 
teldust ríkisaðstoð sem er ósamrýmanleg framkvæmd EES-samningsins í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES, 
að svo miklu leyti sem þær fælu í sér ofgreiðslu fyrir almannaþjónustu.

– Sóknaraðili fer fram á ógildingu hinnar umdeildu ákvörðunar.

– Sóknaraðili telur m.a. að Eftirlitsstofnun EFTA hafi:

– byggt ákvörðun sína á augljósri, rangri beitingu laga og/eða framkvæmt rangt mat með því að 
úrskurða að ráðstafanirnar sem um ræðir teldust ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-
samningsins,

– byggt ákvörðun sína á augljósri, rangri beitingu laga og/eða framkvæmt rangt mat samkvæmt 2. 
mgr. 59. gr. EES-samningsins,

– brotið gegn meginreglunni um réttarvissu þegar hún samþykkti hina umdeildu ákvörðun, og 

– látið hjá líða að rökstyðja hina umdeildu ákvörðun á fullnægjandi hátt samkvæmt 16. gr. 
samningsins um eftirlitsstofnun og dómstól.

 2011/EES/61/03
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Kæra Asker Brygge AS á hendur Eftirlitsstofnun EFTA sem lögð var fram  
13. september 2011

(mál E-12/11)

Hinn 13. september 2011 lagði Asker Brygge AS fram kæru fyrir EFTA-dómstólnum á hendur Eftirlits-
stofnun EFTA; í fyrirsvari eru Thomas Nordby, lögmaður, og Espen Bakken, lögmaður, Arntzen de Besche 
Advokatfirma AS, Bygdøy allé 2, 0204 Ósló, Noregi.

Kröfur sóknaraðila eru sem hér segir:

1. Dómstóllinn lýsi ógildar 1. og 2. gr. ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA 232/11/COL.

2. Dómstóllinn geri Eftirlitsstofnun EFTA að greiða málskostnað.

Lagagrundvöllur, málsatvik og lagarök til stuðnings dómkröfunum:

– Eftirlitsstofnun EFTA komst að þeirri niðurstöðu í ákvörðun 232/11/COL frá 13. júlí 2011 um 
tilkynningu á sölu lóðar við Nesøyveien 8, gnr. 32 bnr. 17 í sveitarfélaginu Asker að salan teldist 
ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins og að hana bæri að endurgreiða.

– Sóknaraðili fer fram á ógildingu hinnar umdeildu ákvörðunar.

– Sóknaraðili telur m.a. að Eftirlitsstofnun EFTA hafi:

– ranglega beitt 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins í mati sínu á því hvort Asker Brygge hafi notið 
efnahagslegs ávinnings í skilningi þeirrar greinar,

– skjátlast í mati sínu á þeim tíma sem lagður er til grundvallar útreikningum á því hvort 
ríkisaðstoð hafi verið veitt í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins, og

– ekki tekið tilhlýðilegt tillit til þess að salan byggist á kaupréttarsamningi.

 2011/EES/61/04
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(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“).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmp/m.6235 – honeywell/Sinochem/jV)

mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 28. október 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 bandaríska fyrir tækið Honeywell International 
Inc. („Honeywell“) og hið kínverska Sinochem Lantian Company Ltd. („Sinochem Lantian“), sem 
er hluti af Sinochem-samsteypunni, öðlast með hluta fjár kaupum í sam ein ingu yfirráð, í skiln ingi 
staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerðar EB, í nýstofnuðu, sameiginlegu kínversku fyrir tæk i 
(„JV“).

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

– Honeywell: vörur og þjónusta á sviði loftfara, sjálfvirkni- og stýrilausnir, sérnotaefni og 
flutninga- og orkukerfi

– Sinochem Lantian: rannsóknir og þróun og framleiðsla á íðefnum, lyfjadreifing, verkfræðihönnun, 
framleiðsla á varnarefnum og fasteignaþróun. Sinochem Lantian er hluti af Sinochem-
samsteypunni sem stundar margvíslega starfsemi, m.a. í tengslum við íðefni, orku, fjármál og 
fasteignir

– JV: framleiðsla á HFC-245fa, þanefni sem verður einkum selt til framleiðslu á pólýúretanfrauði 
úr lokuðum blöðrum til einangrunar. Sameiginlega fyrirtækið mun aðeins starfa í Asíu

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 323, 8. nóvember 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.6235 – Honeywell/Sinochem/JV, á eftir far andi póst fang:

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

EB-STOFNANIR
FRAmKVæmdASTjóRNIN

 2011/EES/61/05

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


10.11.2011 Nr. 61/19EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmp/m.6382 – Unipapel/Spicers)

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 28. október 2011 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 hugaða sam-
fylk ingu þar sem spænska fyrir tækið Unipapel SA („Unipapel“) öðlast með hluta fjár kaupum að fullu 
yfir ráð, í skiln ingi staf lið ar b) í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerðar EB, í rekstri Spicers á meginlandi 
Evrópu („Spicers CE“), sem lýtur endanlegum yfirráðum breska fyrirtækisins DS Smith PLC („DS 
Smith“).

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

– Unipapel: framleiðsla og hefðbundin heildsala með skriftstofuvörur, m.a. allar rekstrarvörur og 
varanlegar vörur sem þörf er fyrir á skrifstofum. Fyrirtækið stundar einnig heildsöludreifingu á 
upplýsingatæknivörum (einkum rekstrarvörum prentara)

– Spicers CE: starfar að hefðbundinni heildsölu á skrifstofuvörum 

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 328, 11. nóvember 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.6382 – Unipapel/Spicers, á eftir far andi póst fang:

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

 2011/EES/61/06

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 61/20 10.11.2011

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

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmp/m.6389 – Eni/Nuon Belgium/Nuon Wind Belgium/Nuon power 
generation)

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 4. nóvember 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 ítalska fyrir tækið Eni S.p.A. („Eni“) öðlast 
með hluta fjár kaupum að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf lið ar b) í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerðar 
EB, í belgíska fyrir tæk inu Nuon Belgium N.V. („Nuon Belgium“), sem fer með eignarhald á öllum 
hlutum í belgísku fyrirtækjunum Nuon Wind Belgium N.V. („Nuon Wind Belgium“) og Nuon Power 
Generation Walloon N.V. („Nuon Power Generation Walloon“), sem bæði tilheyra endanlega hinu 
sænska Vattenfall AB.

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

– Eni: Móðurfélag Eni-samsteypunnar, samþætts orkufyrirtækis á Ítalíu með starfsemi sem lýtur 
að leit, framleiðslu, flutningum, vinnslu og markaðssetningu á olíu og gasi, ásamt sem það 
framleiðir og selur rafmagn, íðefni sem eru unnin úr jarðolíu, þjónustu við olíulindir, svo og 
þjónustu á sviði byggingastarfsemi og tækni

– Nuon Belgium: smásali á gasi og rafmagni í Belgíu og móðurfélag Nuon Wind Belgium sem á 
og rekur vindorkuver með þremur hverflum í Belgíu

– Nuon Power Generation Walloon: stofnað til að þróa verkefni á sviði raforkuframleiðslu með 
samþættum gashverflum í Valloníu í Belgíu

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 328, 11. nóvember 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.6389 – Eni/Nuon Belgium/Nuon Wind Belgium/Nuon Power Generation, á eftir far andi 
póst fang:

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

 2011/EES/61/07

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


10.11.2011 Nr. 61/21EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmp/m.6405 – Banco Santander/Certain Assets of RBS (Rainbow))

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 21. október 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 spænska fyrir tækið Banco Santander S.A. 
(„Banco Santander“) öðlast með eigna kaupum yfir ráð, í skiln ingi staf lið ar b) í 1. mgr. 3. gr. sam-
runa reglu gerðar EB, í hlutum breska fyrirtækisins The Royal Bank of Scotland Group („Rainbow“).

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

– Banco Santander: móðurfélag alþjóðlegrar samsteypu banka og fjármálafyrirtækja sem starfa í 
Bretlandi, á Spáni og í nokkrum öðrum Evrópulöndum, svo og í Rómönsku Ameríku

– Rainbow: viðskiptabankaþjónusta og bankaþjónusta við lítil og meðalstór fyrirtæki og önnur 
fyrirtæki í Bretlandi

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 324, 9. nóvember 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.6405 – Banco Santander/Certain Assets of RBS (Rainbow), á eftir far andi póst fang:

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

 2011/EES/61/08

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 61/22 10.11.2011

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

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmp/m.6408 – EAh/mitsubishi Electric/mitsubishi/ETAm)

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 31. október 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 fyrir tækið ETA Ascon Holding LLC („EAH“) 
frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum og japönsku fyrirtækin Mitsubishi Electric Corporation 
(„Mitsubishi Electric“) og Mitsubishi Corporation („Mitsubishi“), 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 fyrir tæk inu ETA 
Melco Elevator Company LLC („ETAM“) frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum.

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

– EAH: fjárfestingar- og eignarhaldsfélag sem starfar á mörgum sviðum byggingarstarfsemi

– Mitsubishi Electric: framleiðsla og sala á rafmagns- og rafeindabúnaði sem er notaður í tengslum 
við orku og orkukerfi, sjálfvirkni í iðnaði, upplýsinga- og fjarskiptakerfi, rafeindatæki og 
heimilistæki

– Mitsubishi: almennt viðskiptafélag sem stundar margvíslega starfsemi, m.a. á sviði orku, málma, 
vélbúnaðar, íðefna, matvæla og almennrar framleiðsluvöru

– ETAM: sala, uppsetning og viðhald á lyftum og rúllustigum í Asíu og Mið-Austurlöndum

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 324, 9. nóvember 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.6408 – EAH/Mitsubishi Electric/Mitsubishi/ETAM, á eftir far andi póst fang:

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

 2011/EES/61/09

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


10.11.2011 Nr. 61/23EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(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“).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmp/m.6420 – dong Energy/Shell gas direct)

mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 4. nóvember 2011 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem danska fyrirtækið Dong Energy A/S 
(„Dong“), fyrir milligöngu dótturfélags síns í einkaeigu, Dong Energy Sales UK Limited, öðlast 
með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, 
í breska fyrirtækinu Shell Gas Direct Limited („Shell Gas“).

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

– Dong: samþætt orkufyrirtæki sem rannsakar og framleiðir olíu og gas, framleiðir raforku og 
dreifir, stundar heildsölu og smásölu á jarðgasi og raforku í Danmörku og Norður-Evrópu

– Shell Gas: selur viðskiptavinum öðrum en heimilum í Bretlandi gas, selur fyrirtækjum gas

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 328, 11. nóvember 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.6420 – Dong Energy/Shell Gas Direct, á eftir far andi póst fang:

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

 2011/EES/61/10

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 61/24 10.11.2011

(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“).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmp/m.6423 – Carlyle/h&F/pharmaceutical product development)

mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 26. október 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 bandaríska fyrir tækið Carlyle Partners V, L.P., 
sem er fjárfestingarsjóður innan Carlyle-samsteypunnar („Carlyle“), og fjárfestingarsjóðir, sem lúta 
yfirráðum H&F Corporate Investors VII, Ltd. frá Cayman-eyjum og njóta stuðnings Hellman & 
Friedman („H&F“), öðlast með hluta fjár kaupum í sam ein inguyfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 
3. gr. sam runa reglu gerðar EB, í bandaríska fyrir tæk inu Pharmaceutical Product Development, Inc.

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

– Carlyle: stundar eignastýringu utan almenns markaðar um heim allan og fjárfestir, fyrir 
milligöngu fjárfestingarsjóða, í ferns konar starfsemi (uppkaupum, óhefðbundnum lánum, 
vaxtarfjármögnun og fasteignum) í ýmsum atvinnugreinum

– H&F: fjárfestingarfyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum félögum og einbeitir sér að fjárfestingum 
í sérleyfisrekstri og starfar með stjórnendum í ákveðnum framleiðslugreinum, m.a. heilsugæslu, 
viðskipta- og markaðsfærsluþjónustu, hugbúnaðargerð, fjármálaþjónustu, Interneti og stafrænum 
miðlum, vátryggingum, fjölmiðlum og orku og iðnaðaði

– Pharmaceutical Product Development: rannsóknafyrirtæki sem starfar samkvæmt samningum og 
veitir lyfjaframleiðslufyrirtækjum þjónustu á sviði rannsóknavinnu og klínískrar þróunar

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 322, 5. nóvember 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.6423 – Carlyle/H&F/Pharmaceutical Product Development, á eftir far andi póst fang:

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

 2011/EES/61/11

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


10.11.2011 Nr. 61/25EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmp/m.6397 – g4S/ISS)

Hinn 27. október 2011 barst framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu 
G4S og ISS. Tilkynnendur skýrðu framkvæmdastjórninni frá því 2. nóvember 2011 að þeir afturkölluðu 
tilkynninguna. Tilkynningin hafði ekki verið birt í EES-viðbæti við Stjtíð. ESB þegar hún var afturkölluð. 

 2011/EES/61/12



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 61/26 10.11.2011

Upplýsingar sem borist hafa frá aðildarríkjunum um ríkisaðstoð sem veitt hefur 
verið í samræmi við 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)

Tilvísunarnúmer 
ríkisaðstoðar Aðildarríki Hérað Fyrirsögn aðstoðarkerfis eða heiti fyrirtækis sem þiggur 

sérákveðna viðbótaraðstoð Upplýsingarnar birtust í

SA.28361 
(X 430/09)

Ítalía Trento
Stafl c) í 3. mgr. 107. gr.

Legge provinciale 28 marzo 2003, 
n. 4 e bls.m.i., recante norme per il 
«Sostegno dell’economia agricola, 
disciplina dell’agricoltura biologica e della 
contrassegnazione di prodotti geneticamente 
non modificati»: approvazione dei criteri e delle 
moda …

Stjtíð. ESB C 266, 
9.9.2011, bls. 18

SA.32471 
(11/X)

Ítalía Molise
Blönduð aðstoð

Avviso pubblico regionale relativo alla 
Formazione continua – Legge 236/93 e Legge 
53/2000 – Piani settoriali e Territoriali Anni 
2011–2012 

Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 1

SA.32472 
(11/X)

Spánn Galicia
Blönduð aðstoð
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.

Ayudas del Igape a los proyectos de inmersión 
profesional (Procedimiento IG177)

Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 2

SA.32492 
(11/X)

Svíþjóð Sverige
Blönduð aðstoð

Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på 
energi. 0,8 %-regeln.

Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 3

SA.32659 
(11/X)

Spánn Rioja 
Svæði sem njóta ekki 
byggðaaðstoðar

Plan para la Competitividad del Comercio 
Minorista

Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 3

SA.32806 
(11/X)

Pólland Pólland
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.

Program pomocy regionalnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych

Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 4

SA.32864 
(11/X)

Pólland Pólland
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.

Pomoc na usługi doradcze dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 
przedsiębiorców w ramach regionalnych 
programów operacyjnych

Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 6

SA.32865 
(11/X)

Pólland Pólland
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.

Pomoc na szkolenia w ramach regionalnych 
programów operacyjnych

Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 7

SA.32875 
(11/X)

Bretland Norður-Írland
Stafl c) í 3. mgr. 107. gr.

Climate change levy: lower rate for supplies of 
natural gas in Northern Ireland (industrial and 
services sectors and agriculture)

Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 8

SA.32884 
(11/X)

Bretland Bretland
Blönduð aðstoð

Climate change levy: climate change agreements 
(industrial and commercial sectors)

Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 9

SA.32958 
(11/X)

Tékkland Tékkland
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.

Vrácení části spotřební daně zaplacené v cenách 
minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 
písm. c) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění p. p.

Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 11

SA.33016 
(11/X)

Lettland Lettland
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.

Uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide 
par veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa 
ieguldījumiem

Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 12

SA.33119 
(11/X)

Ítalía Toscana 
Blönduð aðstoð

Programma di cooperazione transfrontaliera 
Italia – Francia MARITTIMO 2007-2013 – 
Criteri per la concessione di aiuti alle imprese 
in esenzione ai sensi del Regolamento della 
Commissione N. 800/08

Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 13

SA.33160 
(11/X)

Holland Zuid-Limburg 
Stafl c) í 3. mgr.  
107. gr.

Atrium Santé Nieuwbouw en Renovatie/
Energiebesparende investeringen

Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 14

SA.32894 
(11/X)

Spánn Comunidad Valenciana
Blönduð aðstoð

Ayudas al fomento del empleo estable. 
Programa de apoyo a la contratación de 
trabajadores discapacitadobls.

Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 16

 2011/EES/61/13
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SA.32896 
(11/X)

Þýskaland Deutschland 
Stafl a) og c) í 3. mgr. 107. gr.
Svæði sem njóta ekki 
byggðaaðstoðar
Blönduð aðstoð

Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien 
im Wärmemarkt 

Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 17

SA.32916 
(11/X)

Ítalía Veneto 
Blönduð aðstoð

Aiuti che le Camere di Commercio del Veneto 
concederanno nel 2011

Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 17

SA.32954 
(11/X)

Tékkland Strední Cechy, Jihozápad, 
Severozápad, Severovýchod, 
Jihovýchod, Strední Morava, 
Moravskoslezko
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.

Potenciál – 3.výzva Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 19

SA.33165 
(11/X)

Ítalía Sondrio
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.

Servizi di consulenza per progetto di 
aggregazione del sistema latte Valltellina – 
Comunità Montane della Valtellina

Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 20

SA.33172 
(11/X)

Þýskaland Berlin
Stafl c) í 3. mgr. 107. gr.

Berufsbegleitende Bachelorausbildung Elektro/
Metall und Medien (Zusatzkurs) Berlin

Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 21

SA.33199 
(11/X)

Búlgaría Búlgaría
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.

BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички“ Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 21

SA.33251 
(11/X)

Pólland Pólland 
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.

Warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej 
na realizację inwestycji budowlanych służących 
potrzebom badań naukowych lub prac 
rozwojowych

Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 23

SA.33293 
(11/X)

Holland – Proeftuinproject intelligente netten Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 23

SA.32670 
(11/X)

Spánn Rioja 
Svæði sem njóta ekki 
byggðaaðstoðar

Programa estratégico de comercio exterior 
(FORMACION)

Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 25

SA.32747 
(11/X)

Ítalía – Fondo Centrale di Garanzia per le PMI Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 26

SA.32761 
(11/X)

Tékkland Tékkland
Blönduð aðstoð

Program Grantové agentury České republiky na 
podporu základního výzkumu – Mezinárodní 
projekty

Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 27

SA.32771 
(11/X)

Lettland Lettland
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.

“Zinātnes infrastruktūras attīstība” 1. kārta Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 28

SA.32794 
(11/X)

Bretland Bretland
Blönduð aðstoð

Innovations Partnership Scheme Stjtíð. ESB C 280, 
23.9.2011, bls. 29

SA.32503 
(11/X)

Danmörk Danmörk
Blönduð aðstoð

Støtte til højteknologiske projekter og platforme Stjtíð. ESB C 288, 
30.9.2011, bls. 20

SA.32526 
(11/X)

Austurríki Österreich
Blönduð aðstoð

Energieabgabenrückvergütung, Gesetzesnovelle 
BGBl. I Nr. 111/2010 vom 31.12.2010

Stjtíð. ESB C 288, 
30.9.2011, bls. 21

SA.32851 
(11/X)

Ítalía Lombardia 
Stafl c) í 3. mgr. 107. gr.
Blönduð aðstoð

Bando di concorso per l’erogazione di contributi 
a favore delle imprese bresciane dei settori 
industria, artigianato, agricoltura, commercio, 
turismo e servizi per la formazione professionale 
di imprenditori, dirigenti, collaboratori familiari 
e dipendenti anno 2011

Stjtíð. ESB C 288, 
30.9.2011, bls. 21

SA.33285 
(11/X)

Austurríki Österreich
Blönduð aðstoð

Forschungskompetenzen für die Wirtschaft Stjtíð. ESB C 288, 
30.9.2011, bls. 22

SA.33308 
(11/X)

Malta Malta
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.

EUREKA R & D Grant Stjtíð. ESB C 288, 
30.9.2011, bls. 23
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SA.32204 
(11/X)

Búlgaría Búlgaría
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.

Открита процедура за конкурентен подбор на 
проекти с определен срок за кандидатстване: 
BG161PO003-2.1.11 Технологична 
модернизация в малки и средни предприятия

Stjtíð. ESB C 288, 
30.9.2011, bls. 25

SA.32912 
(11/X)

Tékkland Strední Cechy, Jihozápad, 
Severozápad, Severovýchod, 
Jihovýchod, Strední Morava, 
Moravskoslezko
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.

Prosperita – 2.výzva-pokračování Stjtíð. ESB C 288, 
30.9.2011, bls. 26

SA.32954 
(11/X)

Tékkland Strední Cechy, Jihozápad, 
Severozápad, Severovýchod, 
Jihovýchod, Strední Morava, 
Moravskoslezko
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.

Potenciál – 3.výzva Stjtíð. ESB C 288, 
30.9.2011, bls. 27

SA.33309 
(11/X)

Malta Malta
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.

EUROSTARS R & D Grant Stjtíð. ESB C 288, 
30.9.2011, bls. 28

SA.33310 
(11/X)

Spánn Comunidad Valenciana 
Blönduð aðstoð

Ayudas de la Agencia Valenciana de la 
energía, en materia de energías renovables y 
biocarburantes para el ejercicio 2011

Stjtíð. ESB C 288, 
30.9.2011, bls. 28

SA.33315 
(11/X)

Þýskaland Deutschland
Blönduð aðstoð

IKT für Elektromobilität II – Smart Car – Smart 
Grid – Smart Traffic

Stjtíð. ESB C 288, 
30.9.2011, bls. 30

SA.33319 
(11/X)

Bretland United Kingdom
Blönduð aðstoð

Women and Work Sector Pathways Initiative Stjtíð. ESB C 288, 
30.9.2011, bls. 31

SA.33331 
(11/X)

Spánn Cataluna
Blönduð aðstoð

Línea de ayudas para empresas catalanas que 
desarrollen nuevas oportunidades de negocio

Stjtíð. ESB C 288, 
30.9.2011, bls. 32

SA.33333 
(11/X)

Ítalía Sardegna 
Stafl c) í 3. mgr. 107. gr.

Contributi per l’elettrificazione rurale Stjtíð. ESB C 288, 
30.9.2011, bls. 32

SA.33335 
(11/X)

Ítalía Toscana 
Svæði sem njóta ekki 
byggðaaðstoðar

Interventi a sostegno dei processi di integrazione 
tra imprese

Stjtíð. ESB C 288, 
30.9.2011, bls. 33

SA.33322 
(11/X)

Ítalía Marche 
Blönduð aðstoð

Legge n. 236/1993. Avviso pubblico per la 
realizzazione di progetti formativi.

Stjtíð. ESB C 288, 
30.9.2011, bls. 35

SA.33328 
(11/X)

Holland Limburg (NL)
Svæði sem njóta ekki 
byggðaaðstoðar

Korte Keten Vleeskuikenhouderij Stjtíð. ESB C 288, 
30.9.2011, bls. 36

SA.33330 
(11/X)

Grikkland Anatoliki Makedonia, Thraki, 
Kentriki Makedonia, Dytiki 
Makedonia, Thessalia, Ipeiros, 
Ionia Nisia, Dytiki Ellada, Sterea 
Ellada, Peloponnisos, Attiki, 
Voreio Aigaio, Notio Aigaio, 
Kriti
Stafl a) og c) í 3. mgr. 107. gr.

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα 
και την Περιφερειακή Συνοχή

Stjtíð. ESB C 288, 
30.9.2011, bls. 37

SA.33342 
(11/X)

Austurríki Österreich 
Blönduð aðstoð

Programm zur Förderung der außeruniversitären 
Forschungs einrichtungen im Bereich Geistes- 
und Sozialwissenschaften TOP.EU

Stjtíð. ESB C 288, 
30.9.2011, bls. 38

SA.33355 
(11/X)

Bretland North East, North West, 
Yorkshire and The Humber, 
East Midlands, West Midlands, 
Eastern, London, South East, 
South West 
Blönduð aðstoð

The English Property Development State Aid 
Scheme

Stjtíð. ESB C 288, 
30.9.2011, bls. 39

SA.32885 
(11/X)

Bretland United Kingdom 
Blönduð aðstoð

Climate change levy: climate change agreements 
(agricultural sectors) 2011–2013

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 1
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SA.33357 
(11/X)

Danmörk Danmörk
Svæði sem njóta ekki 
byggðaaðstoðar

Tilskud til biogasanlæg m.v. Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 2

SA.33375 
(11/X)

Spánn – Inncorpora 2011 Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 3

SA.33377 
(11/X)

Bretland Shetland Islands
Stafl c) í 3. mgr. 107. gr.

Low Carbon Shetland – Thermal Storage to 
support renewables

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 4

SA.33378 
(11/X)

Bretland Scotland
Blönduð aðstoð

Scottish Rural Development Programme – 
measure code 123 (adding value to agriculture 
and forestry products) 

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 5

SA.33218 
(11/X)

Þýskaland Deutschland
Stafl c) í 3. mgr. 107. gr.

Richtlinie des Bundesministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BMELV) zur Förderung 
von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
sowie von Maßnahmen zum Technologie- 
und Wissenstransfer für eine nachhaltige 
Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von 
landwirtschaftlichen Produkten

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 7

SA.33379 
(11/X)

Bretland North East, North West, 
Yorkshire and The Humber, 
East Midlands, West Midlands, 
Eastern, London, South East, 
South West 
Stafl a) og c) í 3. mgr. 107. gr.
Svæði sem njóta ekki 
byggðaaðstoðar
Blönduð aðstoð

The English Business Support State Aid Scheme Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 8

SA.33380 
(11/X)

Tékkland Tékkland
Blönduð aðstoð

Centra kompetence Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 9

SA.33383 
(11/X)

Spánn Pais Vasco
Svæði sem njóta ekki 
byggðaaðstoðar

Ayudas para fomento de acciones y proyectos 
de ahorro, eficiencia energética y utilización de 
energías renovables 

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 10

SA.33390 
(11/X)

Tékkland Tékkland
Blönduð aðstoð

Program na podporu aplikovaného 
společenskovědního výzkumu a 
experimentálního vývoje OMEGA

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 11

SA.32716 
(11/X)

Slóvenía Jugovzhodna Slovenija
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.

Garancijska shema za Dolenjsko, za 
belokranjsko in kočevsko subregijo

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 13

SA.33406 
(11/X)

Grikkland Anatoliki Makedonia, Thraki, 
Kentriki Makedonia, Dytiki 
Makedonia, Thessalia, Ipeiros, 
Ionia Nisia, Dytiki Ellada, Sterea 
Ellada, Peloponnisos, Attiki, 
Voreio Aigaio, Notio Aigaio, 
Kriti
Stafl a) og c) í 3. mgr. 107. gr.

Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη 
επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς 
ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των Νέων 
του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 14

SA.33426 
(11/X)

Þýskaland Deutschland
Stafl c) í 3. mgr. 107. gr.
Svæði sem njóta ekki 
byggðaaðstoðar
Blönduð aðstoð

Gesundheitsforschung Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 15

SA.33426 
(11/X)

Þýskaland Deutschland
Stafl c) í 3. mgr. 107. gr.
Svæði sem njóta ekki 
byggðaaðstoðar
Blönduð aðstoð

Basistechnologien für eine nächste Generation 
biotechnologischer Verfahren

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 16
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SA.33431 
(11/X)

Þýskaland Niedersachsen
Stafl a) og c) í 3. mgr. 107. gr.
Svæði sem njóta ekki 
byggðaaðstoðar
Blönduð aðstoð

Bürgschaften des Landes Niedersachsen Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 17

SA.32509 
(11/X)

Belgía Vlaams Gewest
Blönduð aðstoð

Besluit van de Vlaamse Regering van 
17 december 2010 tot toekenning van steun aan 
ondernemingen voor ecologie-investeringen in 
het Vlaamse Gewest

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 19

SA.32547 
(11/X)

Ítalía Liguria
Blönduð aðstoð

Bando attuativo della linea di attività 1.2.2 
del P.O.R. FESR 2007-2013 Obiettivo 
«Competitività regionale e Occupazione» 
Asse 1 «Innovazione e competitività DLTM – 
Ricerca industriale e sviluppo sperimentale a 
favore delle imprese del Distretto Ligure per le 
Tecnologie Marine»

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 20

SA.33057 
(11/X)

Tékkland Strední Cechy, Jihozápad, 
Severozápad, Severovýchod, 
Jihovýchod, Strední Morava, 
Moravskoslezko
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.

Marketing – 2.výzva Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 21

SA.33437 
(11/X)

Holland Holland
Blönduð aðstoð

Steunmaatregelen PT onderzoek en 
ontwikkeling KMO groente- en fruitsector:
O&O onderzoeksprojecten milieu, 
O&O milieustudies, 
O&O advisering milieustudies, en 
O&O Innovatieadviesdiensten en -ondersteuning

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 22

SA.33446 
(11/X)

Spánn Navarra
Blönduð aðstoð

Régimen de ayudas para impulsar la economía 
en Navarra para el año 2011

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 23

SA.33497 
(11/X)

Spánn – Innpronta Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 25

SA.33498 
(11/X)

Spánn – Feder Innterconecta Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 26

SA.33501 
(11/X)

Bretland Scotland
Blönduð aðstoð

Enterprise Growth Fund Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 26

SA.33504 
(11/X)

Grikkland Ellada 
Stafl a) og c) í 3. mgr. 107. gr.

Development and modernization of industrial 
parks

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 28

SA.33505 
(11/X)

Spánn Cataluna
Blönduð aðstoð

Línea de ayudas destinadas a incentivar 
la participación de agentes catalanes en 
las convocatorias Eranet de los proyectos 
Eurotransbio y Manunet

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 29

SA.33454 
(11/X)

Portúgal Madeira
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.

Sistema de Incentivos à Investigação, 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
da Região Autónoma da Madeira II 
(+CONHECIMENTO II)

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 30

SA.33466 
(11/X)

Þýskaland Deutschland
Stafl c) í 3. mgr. 107. gr.

Förderschwerpunkt Elektromobilität des 
BMVBS

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 31

SA.33476 
(11/X)

Ítalía Sardegna 
Stafl c) í 3. mgr. 107. gr.

Linea di attività 3.1.1.a – Aiuti alle imprese per 
la produzione di energia da fonti energentiche 
rinnovabili 
Linea di attività 3.1.2.c – Promozione 
dell’utilizzo da parte delle imprese di tecnologie 
ad alta efficienza e risparmio energetico e 
sostegno alla cogenerazione diffusa

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 32
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SA.33483 
(11/X)

Tékkland Praha, Jihozápad, 
Severozápad, Severovýchod, 
Jihovýchod, Strední Morava, 
Moravskoslezko, Strední Cechy 
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.
Svæði sem njóta ekki 
byggðaaðstoðar

Program ochrany ozónové vrstvy země Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 33

SA.33495 
(11/X)

Rúmenía Rúmenía 
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.

„Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea 
sectorului productiv prin investiţii realizate de 
întreprinderile mici şi mijlocii”

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 34

SA.33506 
(11/X)

Spánn Cataluna
Blönduð aðstoð

Programa de ayudas a inversiones empresariales 
de alto impacto

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 36

SA.33528 
(11/X)

Spánn Galicia 
Stafl a) í 3. mgr. 107. gr.

Subvenciones para inversiones innovadoras para 
el crecimiento empresarial en el ámbito de la 
Comunidad autónoma de Galicia. IN 848A

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 37

SA.33539 
(11/X)

Belgía Vlaams Gewest
Svæði sem njóta ekki 
byggðaaðstoðar

Subsidie voor het Coördinatiecentrum 
praktijkgericht onderzoek en voorlichting 
biologische teelt (CCBT) 2011–2012

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 38

SA.33542 
(11/X)

Ítalía Pesaro e Urbino
Svæði sem njóta ekki 
byggðaaðstoðar

Interventi di formazione a favore dei lavoratori 
della Biesse spa di Pesaro cofinanziati mediante 
l’utilizzo della legge 236/93

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 38

SA.33543 
(11/X)

Ítalía Friuli-Venezia Giulia
Blönduð aðstoð

Concessione di contributi alle imprese 
artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, 
trasferimento tecnologico e innovazione, ai 
sensi dell’articolo 53bis, comma 1 della Legge 
regionale 12/2002

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 39

SA.33544 
(11/X)

Ítalía Abruzzo
Stafl c) í 3. mgr. 107. gr.

Progetto speciale «Formazione continua per 
imprese medie e grandi»

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 41

SA.33546 
(11/X)

Ítalía Friuli-Venezia Giulia
Blönduð aðstoð

Aiuti all′occupazione dei lavoratori disabili Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 42

SA.33547 
(11/X)

Ítalía Lombardia
Blönduð aðstoð

Bando di invito a presentare Progetti di Ricerca 
Industriale e Sviluppo Sperimentale nei Settori 
strategici di Regione Lombardia e del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 43

SA.33548 
(11/X)

Ítalía Lombardia
Svæði sem njóta ekki 
byggðaaðstoðar

Azione volta a sostenere la formazione 
innovativa

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 44

SA.33549 
(11/X)

Ítalía Piemonte
Svæði sem njóta ekki 
byggðaaðstoðar

Contributi a fondo perduto per la realizzazione 
di edifici a energia quasi zero

Stjtíð. ESB C 296, 
7.10.2011, bls. 44
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2008/57/EB frá 17. júní 2008 um rekstrarsamhæfi 

járnbrautakerfisins í Bandalaginu

(Birting á heitum og tilvísunarnúmerum samræmdra staðla samkvæmt tilskipuninni)

Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur ætlaðs 
samræmis staðalsins sem 

leystur er af hólmi
Athugasemd 1

CEN EN ISO 3381:2011
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hljóðtækni – Mæling á hljóði 
inni í sporbundnum vögnum (ISO 3381:2005) 

  

CEN EN 12080:2007+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Öxulkassar – Rúllulegur

  

CEN EN 12081:2007+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Öxulkassar – Smurolíur

  

CEN EN 12082:2007+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Öxulkassar – Nothæfisprófun

  

CEN EN 12663-1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Kröfur um styrkleika 
járnbrautarvagna– Hluti 1: Járnbrautarvagnar aðrir en farmvagnar

  

CEN EN 12663-2:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Kröfur um styrkleika 
járnbrautarvagna– Hluti 2: Farmvagnar

  

CEN EN 13103:2009+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hjólasamstæður og 
stýrihjólasamstæður – Öxlar án drifafls – Hönnunarleiðbeiningar

  

CEN EN 13104:2009+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hjólasamstæður og 
stýrihjólasamstæður – Driföxlar – Hönnunaraðferð

  

CEN EN 13230-1:2009
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Spor – Brautarbitar og 
burðarvirki úr steinsteypu – 1. hluti: Almennar kröfur

  

CEN EN 13230-2:2009
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Spor – Brautarbitar og 
burðarvirki úr steinsteypu – Hluti 2: Brautarbitar úr heilsteyptum 
forspenntum blokkum

  

CEN EN 13230-3:2009
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Spor – Brautarbitar og 
burðarvirki úr steinsteypu – Hluti 3: Brautarbitar úr tvöföldum 
bentum blokkum

  

CEN EN 13230-4:2009
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Spor – Brautarbitar og 
burðarvirki úr steinsteypu – Hluti 4: Forspennt burðarvirki fyrir 
sporskipta og brautamót

  

CEN EN 13260:2009+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hjólasamstæður og 
stýrihjólasamstæður – Hjólasamstæður – Vörukröfur

  

CEN EN 13261:2009+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hjólasamstæður og 
stýrihjólasamstæður – Öxlar – Vörukröfur

  

CEN EN 13262:2004+A2:2011
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hjólasamstæður og 
stýrihjólasamstæður – Hjól – Vörukröfur

  

 2011/EES/61/14
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur ætlaðs 
samræmis staðalsins sem 

leystur er af hólmi
Athugasemd 1

CEN EN 13674-1:2011
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Spor – Teinar – 1. hluti: 
Vignole járnbrautarteinar 46 kg/m og þyngri

  

CEN EN 13674-2:2006+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Spor – Teinar – Hluti 2: Skipti- 
og spormótateinar til nota ásamt Vignole járnbrautarteinum fyrir 
46 kg/m og yfir

  

CEN EN 13674-3:2006+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Spor – Teinar – Hluti 3: 
Hindrunarteinar

  

CEN EN 13715:2006+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hjólasamstæður og 
stýrihjólasamstæður – Hjól – Snertiflatarprófill

  

CEN EN 13749:2011
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hjólasamstæður og 
stýrihjólasamstæður – Aðferð til þess að tilgreina styrkleikakröfur 
vegna stýrihjólasamstæðna

  

CEN EN 13803-1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hönnunaratriði varðandi 
samstillingu brautarteina – Brautarvíddarmælar 1435 mm eða víðari – 
1. hluti: Almennar brautir

  

CEN EN 13803-2:2006+A1:2009
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hönnunaratriði varðandi 
samstillingu brautarteina – Brautarvíddarmælar 1435 mm eða víðari 
– Hluti 2: Sporskiptar og brautarmót og sambærilegar aðstæður við 
samstillingarhönnum með snöggum sveigjubreytingum

  

CEN EN 13848-5:2008+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir/Teinar – Lögunargæði teina – 
Hluti 5: Mat á lögunargæðum

  

CEN EN 13979-1:2003+A2:2011
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hjólasamstæður og 
stýrihjólasamstæður – Heilsteypt hjól – Aðferðir við tæknilega vottun 
– Hluti 1: Smíðuð og völsuð hjól

EN 13979-
1:2003+A1:2009 

Liðinn
(30.9.2011) 

CEN EN 14033-1:2011
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Spor – Teinbundnar lagningar- 
og viðhaldsvélar – Hluti 1: Tæknikröfur sem varða akstur

  

CEN EN 14067-4:2005+A1:2009
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Loftaflfræði – Hluti 4: Kröfur 
og aðferðir við loftaflfræðilegar prófanir á járnbrautum á opnum 
svæðum

  

CEN EN 14067-5:2006+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Loftaflfræði – Hluti 5: Kröfur 
og aðferðir við loftaflfræðilegar prófanir á járnbrautum í jarðgöngum

  

CEN EN 14067-6:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Loftaflfræði – Hluti 6: Kröfur 
og aðferðir við loftaflfræðilegar prófanir á járnbrautum í jarðgöngum

  

CEN EN 14531-6:2009
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Aðferðir til útreiknings á 
stöðvunarvegalengdum og hemlunarvegalengdum og stöðuhemlun – 
Hluti 6: Háhraðalestir

  

CEN EN 14587-2:2009
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Spor – Neistastúfsuða 
járnbrautarteina – Hluti 2: Nýir teinar í flokkunum 220, R260, 
R260Mn og R350HT sem lagðir eru með færanlegum rafsuðutækjum 
utan verksmiðju
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur ætlaðs 
samræmis staðalsins sem 

leystur er af hólmi
Athugasemd 1

CEN EN 14601:2005+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Beinir og bognir endalokar á 
hemlaleiðslu og höfuðleiðslu

  

CEN EN 14813-1:2006+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Loftkæling í stjórnvagna – 
Hluti 1: Atriði sem lúta að þægindum

  

CEN EN 14813-2:2006+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Loftkæling í stjórnvagna – 
Hluti 1: Atriði sem lúta að þægindum

  

CEN EN 14865-1:2009+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Smurolíur í öxulkassa – 
Hluti 1: Aðferðir til þess að prófa smurgetu í vögnum 

  

CEN EN 14865-2:2006+A2:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Smurolíur í öxulkassa – 
Hluti 2: Aðferð til að mæla vélrænan stöðugleika við vagnhraða allt 
að 200 km/klst

  

CEN EN 15020:2006+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Björgunartengi – 
Nothæfiskröfur, skilgreind útfærsla á skilfleti og prófunaraðferðir

  

CEN EN 15227:2008+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Kröfur sem varða árekstrarþol 
járnbrautarvagna

  

CEN EN 15273-2:2009
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Víddarmælar – Hluti 2: 
Víddarmælar fyrir járnbrautarvagna

  

CEN EN 15273-3:2009
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Víddarmælar – Hluti 3: 
Hindrunarmælar

  

CEN EN 15302:2008+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Aðferð til að ákvarða 
samsvarandi keilulögun

  

CEN EN 15313:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hjólasamstæður og 
stýrihjólasamstæður – Viðhald á hjólasamstæðum

  

CEN EN 15355:2008+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hemlun – Dreifilokar og 
einangrunarbúnaður fyrir dreifa

  

CEN EN 15427:2008+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Stjórnun á núningi milli hjóla 
og teina – Smurning flansa

  

CEN EN 15437-1:2009
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Vöktun á ástandi öxulkassa 
– Notendaskil og hönnunarkröfur – Hluti 1: Öxulkassar í 
járnbrautarvagna og búnaður við brautarkanta

  

CEN EN 15461:2008+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hávaðamengun – Lýsing á 
aflfræðilegum eiginleikum valinna kafla járnbrautarteina til mælingar 
á hávaða þegar lestar fara hjá

  

CEN EN 15551:2009+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Járnbrautarvagnar – 
Höggdeyfar

  

CEN EN 15566:2009+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir -Járnbrautarvagnar – 
Dráttarbúnaður og skrúftenging
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur ætlaðs 
samræmis staðalsins sem 

leystur er af hólmi
Athugasemd 1

CEN EN 15594:2009
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Spor – Endurnýjun teina með 
rafsuðu

  

CEN EN 15610:2009
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hávaðamengun – 
Mæling á grófleika járnbrautarteina í tengslum við hávaða frá 
járnbrautarvögnum

  

CEN EN 15611:2008+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hemlun – Vagnlokar

EN 15611:2008

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2011)

CEN EN 15612:2008+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hemlun – Hröðunarloki í 
hemlaleiðslu

EN 15612:2008

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2011)

CEN EN 15624:2008+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hemlun – 
Hleðsluskynjunarbúnaður til hemlastillingar

EN 15624:2008

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.4.2011) 

CEN EN 15625:2008+A1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hemlun – Sjálfvirkur 
hleðsluskynjunarbúnaður til hemlastillingar

EN 15625:2008

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2011)

CEN EN 15663:2009
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Skilgreining á massa ökutækja

  

EN 15663:2009/AC:2010   

CEN EN 15686:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Prófun til samþykktar á 
rennsliseiginleikum járnbrautarvagna með hliðarhallajöfnunarkerfi 
og/eða vagna sem ætlað er að vinna við meiri hliðarhalla en kveðið er 
á um í viðauka G við EN 14363:2005

  

CEN EN 15687:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Prófun til samþykktar á 
rennsliseiginleikum farmvagna með stöðuálag á hjól umfram 225 kN 
og allt að 250 kN

  

CEN EN 15723:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Lokunar- og læsibúnaður fyrir 
búnað til varnar á farmi gegn umhverfisáhrifum – Kröfur varðandi 
endingu, virkni, merkingu, viðhald, endurnýtingu

  

CEN EN 15734-1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hemlunarkerfi 
háhraðajárnbrautarlesta – Hluti 1: Kröfur og skilgreiningar

  

CEN EN 15734-2:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hemlunarkerfi háhraðalesta – 
Hluti 2: Prófunaraðferðir

  

CEN EN 15746-1:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Spor – Vélar til nota á teinum 
og vegum og tengdur búnaður – Hluti 1: Tæknilegar kröfur varðandi 
rennsli og vinnslu

  

CEN EN 15746-2:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Spor – Vélar til nota á teinum 
og vegum og tengdur búnaður – Hluti 2: Almennar öryggiskröfur

  

CEN EN 15806:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hemlun – Hemlaprófun í 
kyrrstöðu

  

CEN EN 15807:2011
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Loftknúin hálftengi
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur ætlaðs 
samræmis staðalsins sem 

leystur er af hólmi
Athugasemd 1

CEN EN 15827:2011
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Stýrihjólasamstæður og 
rennslisbúnaður

  

CEN EN 15892:2011
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hávaðamengun – 
Hávaðamæling í stýrishúsi

  

Cenelec EN 50122-1:2011
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Fastar lagnir – 1. hluti: 
Verndarákvæði varðandi rafmagnsöryggi og jarðtengingu

  

Cenelec EN 50122-2:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Fastar lagnir – 
Rafmagnsöryggi, jarðtenging – Hluti 2: Ráðstafanir gegn áhrifum 
flökkustrauma sem stafa frá járnbrautarnetum sem ganga fyrir 
jafnstraumi

  

Cenelec EN 50122-3:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Fastar lagnir – 
Rafmagnsöryggi, jarðtenging – Hluti 3: Gagnkvæm samverkun 
járnbrautaneta sem ganga fyrir jafnstraumi og riðstraumi

  

Cenelec EN 50124-1:2001
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Samræming einangrunar – 
Hluti 1: Grunnkröfur – Bil og skriðspennulengd fyrir allan rafmagns- 
og rafeindabúnað

  

EN 50124-1:2001/A1:2003 Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2006) 

EN 50124-1:2001/A2:2005 Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2008) 

EN 50124-1:2001/AC:2007   

EN 50124-1:2001/AC:2010   

Cenelec EN 50124-2:2001
Notkun við járnbrautir – Samræming einangrunar – Hluti 2: 
Yfirspenna og verndun tengd henni

  

EN 50124-2:2001/AC:2010   

Cenelec EN 50125-1:1999
Notkun við járnbrautir – Umhverfisskilyrði fyrir búnað – Hluti 1: 
Búnaður í járnbrautarvögnum

  

EN 50125-1:1999/AC:2010   

Cenelec EN 50125-2:2002
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Umhverfisskilyrði fyrir búnað 
– Hluti 2: Fastar raflagnir

  

EN 50125-2:2002/AC:2010   

Cenelec EN 50125-3:2003
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Umhverfisskilyrði fyrir búnað 
– Hluti 3: Búnaður til merkjasendinga og fjarskipta

  

EN 50125-3:2003/AC:2010   

Cenelec EN 50126-1:1999
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Lýsing og sönnun á 
áreiðanleika, fáanleika, viðhaldanleika og öryggi (RAMS) – 1. hluti: 
Grunnkröfur og almennt ferli

  

EN 50126-1:1999/AC:2010   

EN 50126-1:1999/AC:2006   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur ætlaðs 
samræmis staðalsins sem 

leystur er af hólmi
Athugasemd 1

Cenelec EN 50129:2003
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Rafeindakerfi til 
merkjasendinga er tengjast öryggi

  

EN 50129:2003/AC:2010   

Cenelec EN 50151:2003
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Fastar lagnir – Rafdrif – 
Sérstakar kröfur um samsetta einangrun

  

EN 50151:2003/AC:2010   

Cenelec EN 50155:2007
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Rafeindabúnaður sem er 
notaður í járnbrautarvögnum

  

EN 50155:2007/AC:2010   

Cenelec EN 50159:2010
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Kerfi til nota við samskipti, 
merkjasendingar og úrvinnslu – Öryggissamskipti um sendikerfi

EN 50159-1:2001
+ EN 50159-2:2001

Athugasemd 2.1

1.9.2013 

Cenelec EN 50159-1:2001
Notkun við járnbrautir – Samskipta-, merkja- og vinnslukerfi – 
Hluti 1: Öryggissamskipti um lokuð sendikerfi

  

EN 50159-1:2001/AC:2010   

Cenelec EN 50159-2:2001
Notkun við járnbrautir – Kerfi til nota við samskipti, merkjasendingar 
og úrvinnslu – Hluti 2: Öryggissamskipti um opin sendikerfi

  

EN 50159-2:2001/AC:2010   

Cenelec EN 50163:2004
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Spenna aflgjafa fyrir 
járnbrautanet

  

EN 50163:2004/A1:2007 Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2010) 

EN 50163:2004/AC:2010   

Cenelec EN 50238:2003
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Samræmi milli 
járnbrautarvagna og lestaskynjunarkerfa

  

EN 50238:2003/AC:2010   

Cenelec EN 50388:2005
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Aflgjafar og járnbrautarvagnar 
– Tækniforsendur samræmingar milli aflgjafa (aðveitustöðva) og 
járnbrautarvagna til þess að ná fram samvirkni

  

EN 50388:2005/AC:2010   

(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)

Athuga semd 1: Síðasti dagur ætlaðs sam ræmis er yfirleitt sami dagur og aftur köllunardagurinn (date of withdrawal eða „dow“) sem evrópsku 
staðlasamtökin ákveða, en athygli notenda þessara staðla skal vakin á að sérstakar undan tekn ingar geta verið frá þessu.

Athuga semd 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 sam ræmis við grunnkröfur til skip unarinnar.

Athuga semd 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 sam ræmis við grunnkröfur til skip unarinnar.

http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
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Athuga semd 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 sam ræmis við 
grunnkröfur til skip unarinnar að því er varðar vörur sem falla undir gildissvið nýja staðalsins. Ætlað 
sam ræmi við grunnkröfur til skip unarinnar 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.

Athuga semd 3: Þegar breyt ingar eru gerðar er vísað til staðalsins með númerinu EN CCCCC:YYYY ásamt eldri 
breyt ingum, ef einhverjar eru, og nýju breyt ingunni. Staðallinn, sem leystur er af hólmi (3. dálkur), 
er því EN CCCCC:YYYY ásamt áorðnum breyt ingum, ef einhverjar eru, en án nýju breyt ingarinnar. 
Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs sam-
ræmis við grunnkröfur til skip unarinnar.

ATHUGIÐ:

– Upp lýs ingar um hvernig nálgast má staðlana fást hjá evrópsku staðlasamtökunum eða staðlastofnunum einstakra 
ríkja sem taldar eru upp í við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/34/EB (1), með áorðnum breyt ingum 
skv. til skip un 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 
opin ber tungumál Evrópska efna hags svæðisins og fer þýðingin fram á vegum staðlastofnunar hvers lands. Fram-
kvæmda stjórn Evrópu sam bandsins og EFTA-skrifstofan ábyrgjast ekki að staðlaheiti, sem borist hafa til birt ingar 
í Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins eða EES-viðbæti við þau, séu rétt.

– Þótt tilvísunarnúmer staðla séu birt í Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins merkir það ekki að þeir séu til á öllum tungumálum Evrópska efna hags svæðisins.

– Þessi skrá kemur í stað annarra slíkra sem birst hafa í Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti 
við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins. Fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna hefur uppfærslu hennar með 
höndum. 

– Nánari upp lýs ingar um sam ræmda staðla er að finna á eftir far andi 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



