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ÁKVÖRÐ UN EFTIR LITS STOFN UN AR EFTA

204/11/COL

frá 29. júní 2011

um meinta ríkis að stoð við fyrir tæki sem tilheyra samsteypunni Norsk Film

(Noregur)

EFTIR LITS STOFN UN EFTA HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið („EES-samn ing ur inn“), einkum ákvæða 61. og 
62. gr.,

með vísan til samn ings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftir lits stofn un ar og dóm stóls („samn ing ur um 
stofnun eftir lits stofn un ar og dóm stóls“), einkum ákvæða 24. gr.,

með vísan til bókunar 3 við samn ing um stofnun eftir lits stofn un ar og dóm stóls („bókun 3“), einkum  
2. mgr. 1. gr. I. hluta og 4. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 7. gr. II. hluta,

eftir að hafa beint því til hags munaaðila að þeir legðu fram athuga semdir í sam ræmi við 1. mgr. 6. gr.  
II. hluta bókunar 3 (1),

og að teknu tilliti til eftir far andi:

I. MÁLSATVIK

1. Máls með ferð

Nokkur norsk kvikmyndafram leiðslufyrir tæki kvörtuðu yfir því, með bréfi dagsettu 23. mars 
2006 (skjal nr. 368163), (2) að stjórn völd í Noregi hefðu veitt Norsk Filmstudio AS/Filmparken 
AS árlega styrki fyrir árin 2000 til 2005.

Í kjölfar nokkurra bréfa skrifta sam þykkt i Eftir lits stofn un EFTA ákvörð un 491/09/COL um að 
hefja form lega rann sókn, sem var birt í Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við 
þau. (3) Eftir lits stofn un EFTA leitaði eftir athuga semdum hags munaaðila. Engar umsagnir þriðju 
aðila bárust Eftir lits stofn un EFTA.

Stjórn völd í Noregi lögðu fram athuga semdir í bréfi sem var dagsett 2. febrúar 2010 (skjal  
nr. 545244).

2. Samsteypan Norsk Film

Norsk Film AS var stofnað árið 1932 af samtökum kvikmyndahúsa í eigu sveitar félaga. 
Kvikmyndaver félagsins var opnað 1935. Norsk stjórn völd ákváðu í fjárlögum ríkisins fyrir 1947 
að leggja meira af mörkum til fram leiðslu kvikmynda. Norsk Film AS glímdi við fjár hags lega 
örðugleika á 6. og 7. áratug 20. aldar sem urðu til þess að stjórn völd veittu félaginu styrki til að  
 

(1)  Stjtíð. ESB C 174, 1.7.2010, og EES-viðbætir nr. 34, 1.7.2010.
(2)  The Chimney Pot Oslo AS, Dagslys AS, Egg & Bacon AS, Grip Teknikk AS, Bob Aas Carho ENK, Kamerautleien AS, Lydhodene 

AS, Megaphon AS og Krypton Film AS.
(3)  Sjá 1. nmgr.
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tryggja áframhaldandi rekstur þess. Eftir að félagið var lýst gjaldþrota seint á 7. áratug 20. aldar 
ákváðu stjórn völd að taka fulla ábyrgð á fram tíð þess. Ríkið átti 77,6% hluta fjár í félaginu frá 
1974. Tvenns konar tilgangur var með rekstri Norsk Film AS: að sjá fram leiðendum leikinna 
norskra kvikmynda fyrir nauð syn leg ri aðstöðu og að fram leiða norskar kvikmyndir.

Norsk Film AS og dagblaðið VG (Verdens Gang) stofnuðu ScanCam AS árið 1986 á grunni 
þáverandi kvikmyndavéladeildar Norsk Film AS. Síðar áttu Norsk Film AS og Schibsted ASA 
50% hluta fjár í ScanCam AS, hvort félag um sig. Schibsted ASA seldi Norsk Film AS hlut sinn 
31. desember 1998 og ScanCam AS hélt áfram starf semi sem dótturfélag í 100% eigu Norsk 
Filmstudio AS frá og með árinu 1999.

Norsk Filmstudio AS, sem var stofnað 1998, var dótturfélag í einkaeigu Norsk Film AS. 
Kvikmyndaverið og tækniaðstaðan voru óaðskiljanlegur hluti Norsk Film AS til ársins 1989. 
Norsk Filmstudio AS var stofnað til að skilja skýrt og greinilega á milli hlutverks félagsins sem 
fram leiðanda og þess hlutverks að viðhalda grunnvirkjum fyrir kvikmyndagerð (kvikmyndaveri 
og tækniaðstöðu).

Norsk stjórn völd gerðu breyt ingar á stefnu sinni í kvikmyndamálum árið 2001 og skýrari 
greinarmunur var gerður á því sem var á höndum ríkisins annars vegar og einkaaðila hins vegar. 
Fram leiðslufyrir tæki í einkaeigu skyldu sinna fram leiðslu kvikmynda. Því var lagt til að hlutir í 
Norsk Film AS yrðu seldir. Ríkið myndi áfram reka kvikmyndaver þar eð sá þáttur fram leiðslu fer-
lisins var ekki talinn sjálfbær við mark aðsaðstæður. Norsk Film AS var skipt í tvö félög árið 2001: 
kvikmyndafram leiðslufélag sem var kallað Norsk Film AS og félag sem hélt utan um grunnvirkin, 
kallað Filmparken AS. Aðrar eignir félagsins urðu eftir í Filmparken AS. Norsk Filmstudio AS 
starfaði áfram sem dótturfélag í einkaeigu Filmparken AS. Norsk Filmstudio AS og Filmparken 
AS runnu saman 25. júní 2001. Ríkið seldi Diopter AS, fram leiðslufyrir tæki í einkaeigu, hlut sinn 
í fram leiðslufyrir tækinu Norsk Film AS, 4. janúar 2002.

Filmparken AS var á ný endur skírt Norsk Filmstudio AS árið 2002.

ScanCam AS rann saman við Norsk Filmstudio AS á árinu 2004.

Á árinu 2009 runnu Norsk Filmstudio AS og Chimney Pot AS saman og urðu að Storyline Studios 
AS. Eftir sam runann átti Filmparken AS 60% félagsins en 40% voru í eigu hluthafa félagsins sem 
áður hét Chimney Pot AS.

Storyline Studios AS veitir kvikmyndafram leiðendum aðgang að alhliða tækjabúnaði og þjón-
ustu, kvikmyndaverum, ljósa- og tæknibúnaði fyrir kvikmyndatökuvélar, kvikmyndavélum, 
eftirfram leiðslu, búningum, fjár mögn un, skrifstofuaðstöðu, tæknistjórn og kvikmyndaskrám.

3. Lýsing á ráð stöfununum sem eru til rann sóknar

Eftir lits stofn un EFTA tók tvær mis mun andi ráð staf anir til rann sóknar: greiðslu styrks að fjárhæð 
36 milljónir norskra króna (sjá undirkafla 3.1) og ívilnandi skattalega meðferð sumra fyrir-
tækjanna sem tilheyra samsteypunni Norsk Film (sjá undirkafla 3.2).

3.1 Greiðsla styrks að fjárhæð 36 milljónir norskra króna

Ýmsum fyrir tækjum innan samsteypunnar Norsk Film voru veittir árlegir styrkir frá því á áttunda 
áratug 20. aldar til ársins 2006. Í fjárlögum fyrir 1971–1972 er vísað til „yfir stand andi að stoð ar-
kerfis“. Styrkirnir voru veittir á vegum menningar- og kirkjumálaráðu neytisins.

Eftir lits stofn un EFTA tók þá afstöðu í ákvörð un 491/09/COL að árlegar greiðslur norska ríkisins 
frá því á áttunda áratug tuttugustu aldar til ýmissa fyrir tækja sem tilheyra samsteypunni Norsk 
Film vegna fram leiðslu leikinna kvikmynda og til að halda í nauð syn leg grunnvirki vegna fram-
leiðslu kvikmynda hafi verið inntar af hendi á grund velli yfir stand andi að stoð ar kerfis. 
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Stjórn völd í Noregi hafa bent á að á árinu 1997 hafi norska Stórþingið ákveðið að veita Norsk 
Film AS 36 milljónir norskra króna til að endur bæta, endur nýja og byggja upp fram leiðsluaðstöðu 
sem kölluð er „Filmparken“. Styrkurinn var veittur af þeim hluta fjárlaga ríkisins sem snýr að 
styrkjum til menningarmann virkja þjóðarinnar. Greiðslunni var dreift á tvö ár og voru 10 milljónir 
norskra króna greiddar árið 1998 og 26 milljónir norskra króna árið 1999. Styrkurinn stóð að 
hluta straum af endur nýjun og endur bótum á kvikmyndaverinu og að hluta til að byggja upp nýja 
aðstöðu fyrir skrifstofuhald. 

Eftir lits stofn un EFTA leit svo á í ákvörð un 491/09/COL að þar eð greiðsla 36 milljóna norskra 
króna styrks hefði byggst á annarri fjár veit ingu og að til tekin fjárhæð hefði verið ætluð fyrir 
ákveðið verk efn i (endur nýjun aðstöðunnar í Jar), væri unnt að líta á hana sem nýja að stoð. Að 
áliti Eftir lits stofn un ar EFTA var óljóst hvort þetta framlag væri hluti af yfir stand andi að stoð ar-
kerfi eða fæli í sér nýja að stoð.

3.2 Ívilnandi skattaleg meðferð

Norsk Film AS og Norsk FilmStudio AS nutu skatt undan þágu frá og með árinu 1995. Undan-
þágan byggðist á ákvæðum staf liðar k) í 1. mgr. 26. gr. skattalaga nr. 8 frá 18. ágúst 1911 en í stað 
þeirra komu skattalög nr. 14 frá 26. mars 1999. (4) 

Sam kvæmt ákvæðum 32. gr. 2. kafla norsku skattalaganna, þar sem settar eru reglur um þessar 
ívilnandi skattareglur, eru samtök sem eru ekki rekin í ágóðaskyni, stofnanir og félög undanþegin 
tekjuskatti fyrir tækja að því marki sem þau eru ekki rekin í hagnaðarskyni. 

Hvort stofnun eða félag teljist vera rekið án þess að hafa hagnað að leiðarljósi sam kvæmt  
32. gr. 2. kafla ákvarðast á grund velli hlutlægra viðmiðana þar sem tilgangurinn með félaginu 
ræður úrslitum. Ef tilgangurinn er góðgerðarstarf semi bendir það til að um sé að ræða aðila sem er 
ekki rekinn í hagnaðarskyni. Þegar skattyfir völd ákvarða tilgang félags taka þau t.d. tillit til sam-
þykkt a þess, m.a. yfirlýsts tilgangs og raun veru legrar starf semi. Einnig er tekið mið af því hvort 
aðilinn stundi starf semi sem á í samkeppni. Ef fyrir tæki stundar efna hags lega eða við skipta lega 
starf semi og keppir við skattskyld félög með hagnaðarvon, bendir það til að það sé skattskylt. 
Annar þáttur sem tillit er tekið til er eðli fjár mögn un ar fyrir tækisins. Ef félagið er fjár magnað 
með gjöfum frá einkaaðilum eða öðrum framlögum, bendir það til að tilgangurinn með félaginu 
miði ekki að hagnaði.

Samtök sem litið er á að séu ekki rekin í hagnaðarskyni eru undanþegin tekjuskatti fyrir tækja 
þar sem tilangur þeirra miðar ekki að því að skila hagnaði. Tekjur af við skipta starf semi eru – við 
ákveðin skil yrði – tekjuskattskyldar. (5)

Skattyfir völd ákvarða við árlega álagningu hvort 32. gr. 2. kafla gildi um félag eða samtök. 
Skattyfir völd á hverjum stað ákvarða hvaða skattareglur gilda á grund velli upp lýs inga í 
skattframtölum og annarra upp lýs inga sem þau hafa aðgang að.

Fyrir tækjunum Norsk Film AS, Norsk Filmstudio AS og ScanCam AS var veitt undan þága frá 
skatti á þeim forsendum að tilgangur fyrir tækjanna væri ekki að skila hagnaði. Fram til ársins 
1995 sóttust Norsk Film AS og Norsk Filmstudio AS ekki eftir því að njóta þessara sérreglna. Þau 
nutu slíkra sérreglna frá 1995 til 2001, eftir að þau sóttust eftir því.

Norsk Film AS var skipt í tvö félög árið 2001: kvikmyndafram leiðslufélag sem var kallað Norsk 
Film AS og félag sem hélt utan um grunnvirkin, kallað Filmparken AS. Frá og með árinu 2002 voru 
félögin ekki lengur fjár mögnuð með styrkjum frá hinu opin bera og þau stunduðu venjubundna 
við skipta starf semi. Því var litið á þau sem eðlileg félög sem eru rekin í hagnaðarskyni og þar af 
leiðandi leggst á þau almennur tekjuskattur fyrir tækja.

(4)  Kerfi þetta veitir svokölluðum „fyrirmyndarfyrirtækjum“ undanþágu frá tekjuskatti fyrirtækja.
(5)  Ákvæði 2. mgr. 32. gr. 2. kafla norskra skattalaga kveða á um að greiddur sé tekjuskattur fyrirtækja sé árleg velta af 

viðskiptastarfsemi meiri en 70 000 norskar krónur eða 140 000 norskar krónur, eftir því sem við á.
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Norsk Film AS og Schibsted ASA áttu, hvort félag um sig, 50% hluta fjár í ScanCam AS fram 
til ársins 1998. ScanCam AS var því ekki talið samþættur hluti við skipta Norsk Film AS. Frá 
desember 1998 var ScanCam AS fyrst í einkaeigu Norsk Film AS en síðan í einkaeigu Norsk 
Filmstudio AS (dótturfélags í einkaeigu Norsk Film AS) frá árinu 1999. Eftir þessa breyt ingu litu 
skattyfir völd svo á að ScanCam AS væri samþættur hluti starf semi Norsk Film AS og gæti því 
notið sömu skattareglna fyrir árin 1998 til 2000. ScanCam AS skilaði hagnaði á árunum 1998, 
1999, 2000 og 2001. (6)

Skattyfir völd litu svo á í mati sínu að félögin gætu haft ávinning af stöðu samtaka sem eru ekki 
rekin í hagnaðarskyni á grund velli eftir far andi þátta: sam þykkt a Norsk Film AS sem kváðu á um 
að tilgangur þess væri ekki að skila hagnaði, þess að 97,7% hluta fjár hefðu verið í eigu ríkisins 
og sveitar félaga og að félagið hefði að mestu verið fjár magnað með styrkjum. 

Skattyfir völd bentu enn fremur á að skatt undan þágan hefði verið veitt með þeim fyrirvara að 
hugs an leg ur hagnaður skyldi að fullu vera notaður til að ná fram tilgangi félagsins innan ramma 
þess að vera fyrir tæki sem er ekki rekið í hagnaðarskyni. Litið var svo á að dótturfélagið Norsk 
Filmstudio AS væri samþættur hluti af starf semi Norsk Film AS og nyti sömu skatt undan þágu. 
Stjórn völd í Noregi hafa bent á að Norsk Film AS skilaði ekki hagnaði á árunum 1995 til 2001 
og þar af leiðandi hefðu hinar ívilnandi skattareglur ekki haft nein áhrif.

Félögin lúta nú öll reglum um hefðbundinn tekjuskatt fyrir tækja. 

Eftir lits stofn un EFTA áleit í ákvörð un 491/09/COL að vafi léki á því hvort beiting undan þágu frá 
tekjuskatti fyrir tækja, sem byggir á þeirri hugsun að samtök sem eru ekki rekin í hagnaðarskyni 
séu undanþegin skattinum, gæti réttlætt skatt undan þágu í tilviki félaganna sem tilheyra 
samsteypunni Norsk Film. 

Að stoð í formi undan þágu frá tekjuskatti fyrir tækja er rekstrar að stoð. Slík að stoð er aðeins heimil 
undir sérstökum kringumstæðum og einkum við aðstæður þar sem viðmiðununum sem er að finna 
í leið bein andi reglum Eftir lits stofn un ar EFTA sé fullnægt (t.d. að því er varðar sérstakar tegundir 
að stoð ar á sviði um hverf is vernd ar eða byggða að stoð ar). Eftir lits stofn un EFTA taldi því vafa 
leika á að þessar sérstöku skattareglur, eins og þeim var beitt gagnvart sumum fyrir tækjanna sem 
tilheyra samsteypunni Norsk Film, gætu talist réttlætanlegar með vísan til ákvæða EES-samn-
ings ins um ríkis að stoð. 

4. Athuga semdir stjórn valda í Noregi

4.1 Greiðsla styrks að fjárhæð 36 milljónir norskra króna

4.1.1 Greiðsla styrksins telst ekki ríkis að stoð

Stjórn völd í Noregi halda fram að greiðslan að fjárhæð 36 milljónir norskra króna teljist ekki 
ríkis að stoð. 

Stjórn völd í Noregi, sem horfa til áhrifa greiðslunnar, halda því fram að viðtakandi hafi ekki notið 
neins efna hags legs ávinnings af styrknum sem er til skoðunar.

Stjórn völd í Noregi telja að ekkert félaganna hafi notið efna hags legs ávinnings af styrknum 
sem var veittur til að endur bæta og endur nýja Filmparken. Norsk Filmstudio AS sá um að 
leigja aðstöðuna til allra kvikmyndafram leiðslufyrir tækja í Noregi. Innan samsteypunnar Norsk 
Film var skýr lagalegur aðskiln aður milli fram leiðslu kvikmynda annars vegar og leigu á 
fram leiðsluaðstöðu hins vegar. Aðgangur að fram leiðsluaðstöðunni var opinn öllum norskum 
kvikmyndafram leiðendum (þ.m.t. Norsk Film AS) og veittur þeim á jafn ræðisgrund velli. 
Útleigan skilaði ekki hagnaði heldur tapaði Norsk Filmstudio AS á henni.

(6)  Sjá bréf frá stjórnvöldum í Noregi dagsett 11. ágúst 2006 (skjal nr. 383774).
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Stjórn völd í Noregi halda fram að ekki sé unnt að segja að ráð stöfunin hafi veitt samsteypunni 
Norsk Film efna hags legan ávinning þar eð styrkurinn hafði augljóslega ekki þau áhrif. Ráð stöf
un inni var fremur ætlað, og þau voru áhrif hennar, að veita norskum kvikmyndafram leiðendum 
aðgang að fram leiðsluaðstöðu. Þau leggja áherslu á að það hafi aðeins verið vegna mark aðsbrests 
að Norsk Filmstudio AS hafi verið eini aðilinn sem leigði út aðstöðu þar sem unnt væri að fram
leiða kvikmyndir af ákveðinni lengd og gæðum. Félagið hefði gert það öllum fram leiðendum til 
hagsbóta og ekki haft af því neinn efna hags legan ávinning.

4.1.2 Ráð stöfunin væri, hvað sem öðru liði, yfir stand andi að stoð

Stjórn völd í Noregi halda fram að jafn vel þótt styrkurinn að fjárhæð 36 milljónir norskra króna 
jafn gilti ríkis að stoð væri það, hvað sem öðru liði, yfir stand andi að stoð.

Raunar telja stjórn völd í Noregi að greiðsla styrks að fjárhæð 36 milljónir norskra króna hafi verið 
hluti af yfir stand andi að stoð ar kerfi í formi greiðslu árlegra styrkja. 

Stjórn völd í Noregi fullyrða að þótt styrkurinn hafi verið greiddur af annarri fjár veit ingu en 
þeirri sem árlegir styrkir eru greiddir af, sé það ekki næg vísbend ing um að styrkurinn sjálfur 
sé aðgreinanleg og ný að stoð. Þau greina frá því að það hafi verið „hrein tilviljun og tækni legs 
eðlis“ að styrkurinn 1998 til 1999 hafi verið greiddur af öðrum fjárlagalið „og að allt eins hefði 
verið unnt að ráð stafa greiðslunni að fjárhæð 36 milljónir norskra króna af þeim lið fjárlaga sem 
lýtur að fjár mögn un kvikmynda og dreifa henni á tíu ára tímabil og hún hefði þannig „fallið inn 
í“ árlegar greiðslur til Norsk Film AS sem fela í sér að stoð vegna bæði rekstrar og fjár fest ingar. 
Að styrkurinn 1998 til 1999 hafi verið greiddir af öðrum fjárlagalið er til komið vegna nýrrar 
að ferða r við að skipuleggja þann kafla fjárlaga [ríkisins] sem lýtur að smíði þjóðarmann virkja “. 
Stjórn völd í Noregi halda en fremur fram að það sem skipti máli sé að greiðslan hafi verið hluti af 
kerfisbundinni og órofinni röð greiðslna til sama viðtakanda og að eðli að stoð ar innar sé óbreytt. 
Sagt er að kerfið hafi alltaf falið í sér fjár fest ingarhluta og rekstrar hluta.

Unnið hafði verið að endur bótum og endur nýjun um nokkra hríð og kostnaðurinn við verkið 
hafði, fram til 1998 til 1999, verið metinn á 13 milljónir norskra króna. Í fjárhæð þessari eru 
meðtalin framlög frá norska ríkinu í gegnum yfir stand andi að stoð ar kerfi sem hafði verið við lýði 
frá því á áttunda áratug tuttugustu aldar. Á árinu 1997 varð hins vegar ljóst að 13 milljónir norskra 
króna myndu ekki duga til að ljúka verkinu og því var ákveðið að úthluta 36 milljónum norskra 
króna til viðbótar til að ljúka endur bótunum. 

Stjórn völd í Noregi afhentu Eftir lits stofn un EFTA gögn sem styðja að áður fyrr hafi fjárhæðum 
einnig verið úthlutað og þær eyrnamerktar nauð syn leg um endur bótum og endur nýjun á 
grunnvirkjum til að halda í horfinu að því er varðar skil yrði til kvikmyndagerðar.

Stjórn völd í Noregi halda því loks fram að þó að fjárhæð styrksins hafi verið miklu hærri  
en árlegu greiðslurnar höfðu verið fram til þess tíma væri það ekki til merkis um að um nýja 
að stoð væri að ræða. Þau vísa til dóms dóm stóls Evrópu banda laganna í máli Namur-Les-
Assurances (7) þar sem segir: „[Þ]egar stofnað er til nýrrar að stoð ar eða breyt ingar gerðar á 
gildandi ákvæðum um að stoð getur mat á þeirri að stoð ekki byggst á umfangi hennar né, einkum 
og sér í lagi, fjárhæðum sem greiddar hafa verið fyrir tæki einhvern tíma á rekstrar tíma þess hafi 
að stoðin verið veitt sam kvæmt eldri ákvæðum sem standa óbreytt“.

4.1.3 Ný að stoð myndi, hvað sem öðru liði, sam rýmast EES-samn ingnum

Stjórn völd í Noregi halda fram, að færi svo að Eftir lits stofn un EFTA kæmist að þeirri nið ur stöðu 
að að stoðin jafn gilti nýrri að stoð, sam rýmdist hún fram kvæmd EESsamn ings ins. Þau telja raunar 
að ráð stöfunin myndi sam rýmast staf lið c) í 3. mgr. 61. gr. EESsamn ings ins þar eð tilgangurinn 
með styrknum sé varðveisla menningarverðmæta og að ráð stöfunin sé nauð syn leg og hæfilega 
mikil til að ná fram slíku mark miði.

(7)  Mál C44/93 Namur-Les Assurances du Crédit SA gegn Office National du Ducroire og belgíska ríkinu [1994] ECR I3829, 28. 
mgr.
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Stjórn völd í Noregi taka fram að fram leiðsla kvikmynda sé mikil vægt menningarlegt tjáningarform 
og hluti af menningararfi þjóðarinnar. Engin kvikmyndafram leiðsla myndi eiga sér stað ef 
viðunandi aðstaða væri ekki fyrir hendi. Styrkurinn væri enn fremur nauð syn leg íhlutun vegna 
mark aðsbrests. Stjórn völd í Noregi leggja einnig áherslu á að Eftir lits stofn un EFTA hafi fallist á 
stuðningsráð staf anir fyrir hljóð- og myndverkavinnslu, sem engin áhrif hefðu ef fyrir hendi væru 
ekki nauð syn leg grunnvirki vegna fram leiðslu hljóð- og myndverka. 

4.2 Ívilnandi skattaleg meðferð

4.2.1 Beiting ívilnandi skattalegrar með ferða r telst ekki ríkis að stoð

Stjórn völd í Noregi leggja, í fyrsta lagi, áherslu á að Eftir lits stofn un EFTA hafi ekki, í ákvörð un 
491/09/COL, haft uppi neinar efasemdir um núverandi skattkerfi sem undanþiggur fyrir tæki, sem 
eru ekki rekin í hagnaðarskyni, frá því að greiða tekjuskatt fyrir tækja, heldur rannsakað beitingu 
slíks kerfis gagnvart til teknum félögum innan samsteypunnar Norsk Film. Það sé því núverandi 
beiting eða misbeiting skattkerfisins gagnvart til teknum félögum sem sé til skoðunar. 

Stjórn völd í Noregi halda því fram, í öðru lagi, að þau hafi sjálf ekki hugað að því hvort 32. gr. 
2. kafla skattalaganna hafi verið beitt á réttan hátt gagnvart félögum innan samsteypunnar Norsk 
Film þar eð þau leggi ekki á skatta.

Þau hafi hins vegar bent á að „hugs an leg misbeiting skattyfir valda á almennu ákvæði skattalaga 
til ávinnings fyrir skattgreiðanda teljist ekki ríkis að stoð. (...) Sé um misbeitingu á innlendu 
ákvæði skattalaga að ræða, væri það í verkahring skattyfir valda eða dóm stóla að leið rétta slíkt í 
sam ræmi við viðeigandi lands lög. (...) Upp myndi koma erfið staða ef öll misbeiting á ákvæðum 
innlendra skattalaga sem hefði í för með sér órökstuddan ávinning fyrir til tekinn skattgreiðanda 
yrði talin ríkis að stoð“.

Stjórn völd í Noregi leggja áherslu á að þar eð afleiðingar skatt lagn ingar geti verið mis mun andi, 
nema um sé að ræða viðvarandi misbeitingu, ætti að leið rétta það sam kvæmt lands lögum en ekki 
taka til skoðunar sam kvæmt ríkis að stoð ar reglum EES.

4.2.2 Beiting ívilnandi skattalegrar með ferða r var, hvað sem öðru líður, byggð á yfir stand andi að stoð 

Stjórn völd í Noregi halda enn fremur fram að beiting ákvæða skattalaga sem eru frá því fyrir 
gildis töku EES-samn ings ins geti ekki, hvað sem öðru líður, talist ný að stoð, heldur sé aðeins verið 
að starfa sam kvæmt yfir stand andi að stoð ar kerfi.

Þau telji að „venjubundin beiting almennrar reglu og mat á því hvort hún gildir í til teknu tilviki, 
eður ei, get[i], hvað sem öðru líður, ekki talist ný að stoð og því [sé] ekki nauð syn leg t að tilkynna 
hana til Eftir lits stofn un ar EFTA. „Ef beiting yfir stand andi að stoð ar kerfis í einstökum tilvikum 
teldist ný að stoð, myndi það rýmka umfang þess sem talist gæti ný að stoð á ósann gjarnan hátt og 
myndi draga úr umfangi að stoð ar sem sam rýmist EES-samn ingnum að því er varðar yfir stand-
andi að stoð í skiln ingi ríkis að stoð ar reglna.“

II. MAT

1. Er um ríkis að stoð að ræða? 

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

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

Ráð stöfunin verður að vera að stoð sem ríkið veitir eða veitt er af ríkisfjár munum. 

1.1.1 Greiðsla styrks að fjárhæð 36 milljónir norskra króna 

Styrkurinn að fjárhæð 36 milljónir norskra króna var greiddur af þeim hluta fjárlaga ríkisins sem 
lýtur að styrkjum til menningarmann virkja þjóðarinnar.

Eftir lits stofn un EFTA telur því að skil yrði um að gengið hafi verið á ríkisfjár muni sé fullnægt.

1.1.2 Ívilnandi skattareglur

Norsk Film AS og dótturfélagi þess, Norsk Filmstudio AS, var veitt skatt undan þága fyrir árin 
1995 til 2001. Í bréfi dagsettu 18. mars 1996 veitti skattstofan í Bærum skatt undan þágu fyrir 
fjárhagsárið 1995 með þeim fyrirvara að hugs an leg ur hagnaður skyldi að fullu vera notaður til að 
ná fram tilgangi félagsins innan ramma þess að vera fyrir tæki sem er ekki rekið í hagnaðarskyni. 

ScanCam (dótturfélagi sem leigir út kvikmyndatökuvélar) var veitt skatt undan þága af sömu 
ástæðu frá 1998 til 2001.

Ríkið varð því af skatttekjum, sem það hefði innheimt að öðrum kosti, vegna hinna ívilnandi 
skattareglna. Það fé var þannig ekki til ráð stöf unar og samsvarar því að ríkisfjár munir hafi verið 
nýttir til að standa straum af útgjöldum sem að jafn aði væru greidd af rekstrar reikningi við kom-
andi fyrir tækja. (8)

Það hefur engin áhrif á þá nið ur stöðu að gengið hafi verið á ríkisfjár muni þótt álagningin hafi 
verið í höndum skattyfir valda. (9)

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

1.2.1 Greiðsla styrks að fjárhæð 36 milljónir norskra króna 

Í fyrsta lagi verður að stoð ar ráð stöfunin að færa Norsk Filmstudio AS/Filmparken AS ávinning 
sem leysti félögin undan greiðslum sem þau þyrftu ella að inna af hendi af rekstrar fé sínu. 
Styrkurinn að fjárhæð 36 milljónir norskra króna veitti að stoð ar þegum fjár hags legan ávinning 
sem þeir hefðu ekki notið við venjulegar rekstrar aðstæður. Þannig styrktist fjárhagsstaða Norsk 
Filmstudio AS/Filmparken AS í saman burði við önnur fyrir tæki sem fram leiða kvikmyndir innan 
EES. 

Í öðru lagi verður að stoð ar ráð stöfunin að vera sértæk í þeim skiln ingi að hún ívilni „ákveðnum 
fyrir tækjum eða fram leiðslu ákveðinna vara“.

Eftir lits stofn un EFTA telur að greiðsla 36 milljóna norskra króna vegna endur bóta á 
kvikmyndaverinu hafi verið sértæk þar eð að stoð ar þegin n hafi verið tilgreindur sér stak lega.

1.2.2 Ívilnandi skattareglur

Nokkur fyrir tækja samsteypunnar Norsk Film voru undanþegin greiðslu venjubundins tekjuskatts 
fyrir tækja og því leyst undan greiðslum sem þau hefðu ella þurft að inna af hendi af rekstrar fé 
sínu. Þau hefðu ekki notið þessa ávinnings við venjulegar rekstrar aðstæður. 

Eftir lits stofn un EFTA viður kennir þó að Evrópu dóm stóllinn og EFTA-dóm stóllinn hafi með sam-
ræmdum hætti úrskurðað að ráð staf anir sem veita til teknum að stoð ar þegum ávinning séu ekki 
sértækar ef unnt er að rökstyðja þær með eðli og almennu fyrirkomulagi skattkerfisins sem þær 
eru hluti af. 

(8)  Mál C-156/98 Þýskaland gegn framkvæmdastjórn [2000] ECR I-6857, 26. mgr.
(9)  Mál C 248/84 Þýskaland gegn framkvæmdastjórn [1987] ECR I-4013, 17. mgr.
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Enn fremur er sér stak lega kveðið á um það í leið bein andi reglum Eftir lits stofn un ar EFTA um 
beitingu reglna um ríkis að stoð gagnvart ráð stöf unum varð andi beina skatt lagn ingu fyrir tækja að 
vissulega sé ekki hægt að skattleggja hagnað ef hann er ekki fyrir hendi. „Því er hægt að réttlæta 
það með eðli skattkerfisins að fyrir tæki sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni, svo sem sjóðir eða 
samtök, séu sér stak lega undanþegin skatti á hagnað ef þau skila ekki hagnaði í reynd.“

Eftir lits stofn un EFTA vefengdi ekki í ákvörð un 491/09/COL að unnt væri að réttlæta ívilnandi 
skattareglur með eðli og röklegu samhengi kerfisins. Hún hafði efasemdir varð andi beitingu 
reglnanna gagnvart umræddum fyrir tækjum. Fyrir tækjum þessum var veitt undan þága frá 
tekjuskatti fyrir tækja við beitingu ákvæða staf liðar k) í 1. gr. 26. kafla skattalaga nr. 8 frá 18. ágúst 
1911 en í stað þeirra komu skattalög nr. 14 frá 26. mars 1999. Við beitingu veita þessar reglur 
fyrir tækjum sem fullnægja til teknum skil yrðum, einkum í tengslum við það að félagið miðar ekki 
að hagnaði, undan þágu frá tekjuskatti fyrir tækja. 

Sam kvæmt upp lýs ingum frá stjórn völdum í Noregi var Norsk Film AS, Norsk Filmstudio AS og 
ScanCam AS var veitt undan þága frá skatti á þeim forsendum að tilgangur fyrir tækjanna væri ekki 
að skila hagnaði. Eftir lits stofn un EFTA getur í mati sínu ekki komið í stað norskra skattyfir valda. 
Eftir lits stofn un EFTA telur ekki, á grund velli þeirri upp lýs inga sem henni hafa verið afhentar, að 
hún hafi nægar vísbend ingar um að hinum ívilnandi skattareglum hafi verið misbeitt gagnvart 
fyrir tækjunum þremur og að þess vegna sé unnt að segja að ráð stöfunin hafi verið sértæk.

Eftir lits stofn un EFTA getur af þeirri ástæðu ekki komist að þeirri nið ur stöðu, að beiting ívilnandi 
skattalegrar með ferða r gagnvart Norsk Filmstudio AS/Filmparken AS/ScanCam AS á grund velli 
viðmiðana sem komu fyrst fram í skattalögunum frá 1911, feli í sér ríkis að stoð af neinu tagi.

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

Litið er svo á að ríkis að stoð við til tekin fyrir tæki sé röskun á samkeppni og hafi áhrif á viðskipti 
milli samn ings að ila ef viðtakandi stundar atvinnustarf semi sem felst í viðskiptum milli samn-
ings að ila. Unnt er að fram leiða kvikmyndir til sýninga í kvikmyndahúsum á öðrum stöðum innan 
EES. Síðan ganga þær kaupum og sölum milli aðild ar ríkja EES-samn ings ins. Styrkur til fyrir-
tækis sem fram leiðir leiknar kvikmyndir og veitir þjón ustu í tengslum við kvikmyndaver getur 
þess vegna breytt samkeppni milli staða um tökur á kvikmyndum. Því má líta svo á að ráð stöfunin 
sem er til rann sóknar raski samkeppni og hafi áhrif á viðskipti milli samn ings að ila.

1.4 Nið ur staða

Á grund velli þeirra þátta sem skoðaðir voru hér að framan kemst Eftir lits stofn un EFTA að þeirri 
nið ur stöðu að greiðsla 36 milljóna norskra króna hafi verið ríkis að stoð og að ekki hafi falist 
ríkis að stoð í því að veita Norsk Filmstudio AS/Filmparken AS/ScanCam AS ívilnandi skattalega 
meðferð.

Eftir lits stofn un EFTA mun því aðeins gera grein ingu á greiðslu styrks að fjárhæð 36 milljónir 
norskra króna í því sem hér fer á eftir.

2. Máls með ferð

Mælt er fyrir um máls með ferð að því er varðar nýja að stoð í 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3. Ef
Eftir lits stofn un EFTA telur vafa leika á um hvort slíkt að stoð ar ráð stöfun sam rýmist EES-samn-
ingnum, mun hún hefja form lega rann sókn sem kveðið er á um í 2. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3
og 4. mgr. 4. gr. II. hluta bókunar 3.

Mælt er fyrir um sérstaka máls með ferð að því er varðar yfir stand andi að stoð í 1. mgr. 1. gr.
I. hluta bókunar 3. Sam kvæmt því ákvæði ber Eftir lits stofn un EFTA, í sam starfi við EFTA-ríkin,
að hafa stöðugt til skoðunar öll að stoð ar kerfi sem eru við lýði í þeim ríkjum. Henni ber að leggja
til við EFTA-ríkin viðeigandi ráð staf anir sem krafist er í sam ræmi við þróun og fram kvæmd
EES-samn ings ins.
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Mat, sem kemur fram í ákvörð un um að hefja form lega rann sókn, á því hvort hugs an leg að stoð ar-
ráð stöfun feli í sér nýja eða yfir stand andi að stoð er óhjákvæmilega aðeins til bráða birgða. Jafn vel 
þótt Eftir lits stofn un EFTA hafi, á grund velli upp lýs inga sem voru veittar á þeim tíma, ákveðið 
að hefja form lega rann sókn á grund velli 2. og 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3, getur hún eigi að 
síður komist að þeirri nið ur stöðu, í ákvörð un um að ljúka þeirri máls með ferð, að ráð stöfunin feli 
í raun í sér yfir stand andi að stoð. (10) Ef um yfir stand andi að stoð er að ræða verður Eftir lits stofn-
un EFTA að fylgja máls með ferð um yfir stand andi að stoð. (11) Þar af leiðandi yrði Eftir lits stofn un 
EFTA, í tilviki sem þessu, að ljúka form legri rann sókn og, eftir atvikum, hefja nýja rann sókn á 
yfir stand andi að stoð sem mælt er fyrir um í 17.–19. gr. II. hluta bókunar 3. (12)

Upp lýs ingarnar sem voru afhentar Eftir lits stofn un EFTA þegar hún ákvað að hefja form lega rann-
sókn voru ekki þess eðlis að unnt væri að rökstyðja bráða birgða nið ur stöðu um að að stoð sem væri 
fyrir hendi væri yfir stand andi að stoð og því fjallaði Eftir lits stofn un EFTA um þessar ráð staf anir 
inna ramma reglna um nýja að stoð. 

Eftir lits stofn un EFTA mun við hina form legu rann sókn komast að nið ur stöðu um hvort um að stoð 
sé að ræða og hvort hún sam rýmist EES-samn ingnum. Ef um yfir stand andi að stoð er að ræða, þar 
sem ráð staf anirnar tvær sem eru til rann sóknar hafa nú runnið sitt skeið á enda, mun stofnunin 
ljúka form legri rann sókn án þess að hefja rann sókn á yfir stand andi að stoð þar eð slík máls með-
ferð þjónaði engum tilgangi.

3. Greiðsla styrks að fjárhæð 36 milljónir norskra króna – yfir stand andi að stoð

Sam kvæmt ákvæðum i. liðar í staf lið b) í 1. gr. II. hluta bókunar 3 er yfir stand andi að stoð: „öll
að stoð sem var hafin fyrir gildis töku EES-samn ings ins í við kom andi EFTA-ríkjum, það er að stoð-
ar kerfi og stök að stoð sem hafin var áður en EES-samn ing ur inn öðlaðist gildi og er enn veitt.“
Breyt ingar á slíkri að stoð væru ný að stoð sam kvæmt ákvæðum staf liðar c) í 1. gr.

Stjórn völd í Noregi hafa lagt fram viðbótarupp lýs ingar í tengslum við athuga semdir sínar við
ákvörð un 491/09/COL (sjá undirkafla 4.1.2 hér að framan).

Eftir lits stofn un EFTA telur, eins og fram kemur í ákvörð un 491/09/COL, að árlegar greiðslur
norska ríkisins frá því á áttunda áratug tuttugustu aldar til Norsk Filmstudio AS/Filmparken AS
vegna fram leiðslu leikinna kvikmynda og til að halda í nauð syn leg grunnvirki vegna fram leiðslu
kvikmynda hafi verið inntar af hendi á grund velli yfir stand andi að stoð ar kerfis.

Eftir lits stofn un EFTA telur að greiðsla á 36 milljónum norskra króna hafi verið innt af hendi í
tengslum við yfir stand andi að stoð ar kerfi.

Í fyrsta lagi virðist sem að árlegir styrkir sem voru veittir í áranna rás hafi ávallt falið í sér bæði
fjár fest ingarað stoð og rekstrar að stoð. (13) Stjórn völd í Noregi hafa bent á að þegar hefði verið
hafist handa við endur bætur og endur nýjun og að fram til 1998 til 1999 hefði kostnaðurinn við
þær verið metinn á 13 milljónir norskra króna sem árlegir styrkir hefðu staðið straum af. Stjórn-
völd í Noregi lögðu fram útdrátt úr tillögum að fjárhagsáætlun þar sem fram kom að verulegum
fjárhæðum hefði í nokkrum tilvikum verið úthlutað til Norsk Film AS vegna endur bóta og endur-
nýjunar á grunnvirkjum sem eru nauð syn leg til fram leiðslu kvikmynda. (14) Í því ljósi ætti ekki
að líta svo á að styrkur sem var sér stak lega ætlaður til að endur nýja aðstöðuna í Jar fæli í sér
breyt ingu á yfir stand andi að stoð ar kerfi.

Í öðru lagi skiptir það ekki máli í þessu tilviki þótt styrkurinn hafi verið greiddur af annarri fjár-
veit ingu en þeirri sem árlegu styrkirnir eru greiddir af. Það var jú gert af hreinum tækni legum
ástæðum vegna nýrrar að ferða r við að halda utan um fjárhagsáætlunina.

(10)  Mál C-400/99 Ítalía gegn framkvæmdastjórn [2005] ECR I-3657, 47. mgr., 54.–55. mgr.
(11)  Mál T-190/00 Regione Siciliana gegn framkvæmdastjórn [2003] ECR II-5015, 48. mgr. 
(12)  Mál C-312/90 Spánn gegn framkvæmdastjórn [1992] ECR I-4117, 14.–17. mgr. og mál C-47/91 Ítalía gegn framkvæmdastjórn 

[1992] ECR I-4145, 22.–25. mgr.
(13)  Sjá athugasemdir stjórnvalda í Noregi um ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA um að hefja formlega rannsókn í máli nr. 67377 – 

Meint ríkisaðstoð við fyrirtæki sem tilheyra samsteypunni Norsk Film (skjal nr. 545244).
(14)  Sjá St.prp. Nr. 1 (1976–77): 1 313 000 norskur krónur, St. prp. nr. 1 (1977–78): 4 milljónir norskra króna, St. prp. nr. 1 (1978–79): 

3,9 milljónir norskra króna.
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Loks er það svo að þótt fjárhæð styrksins hafi verið miklu hærri en árlegu greiðslurnar höfðu 
verið er það ekki til marks um að um styrkurinn teljist vera ný að stoð. Dóm stóll Evrópu banda
laganna hefur úrskurðað að „þegar stofnað er til nýrrar að stoð ar eða breyt ingar gerðar á gildandi 
ákvæðum um að stoð getur mat á þeirri að stoð ekki byggst á umfangi hennar né, einkum og sér í 
lagi, fjárhæðum sem greiddar hafa verið fyrir tæki einhvern tíma á rekstrar tíma þess hafi að stoðin 
verið veitt sam kvæmt eldri ákvæðum sem standa óbreytt“. (15)

Eftir lits stofn un EFTA kemst því að þeirri nið ur stöðu, í ljósi þess sem framan greinir, að greiðsla 
að fjárhæð 36 milljónir norskra króna hafi verið hluti af yfir stand andi að stoð ar kerfi sem var lokið 
2006.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir lits stofn un EFTA telur að greiðsla að fjárhæð 36 milljónir norskra króna hafi verið hluti af yfir stand
andi að stoð ar kerfi. Form legri rann sókn, sem gildir um nýja að stoð, er því lokið. 

2. gr.

Eftir lits stofn un EFTA telur að beiting ívilnandi skattalegrar með ferða r gagnvart Norsk Film AS, Norsk 
Filmstudio AS og ScanCam AS teljist ekki ríkis að stoð í skiln ingi 1. mgr. 61. gr. EESsamn ings ins.

3. gr.

Ákvörð un þessari er beint til Kon ungs ríkisins Noregs.

4. gr.

Fullgild er aðeins ensk útgáfa þessarar ákvörð un ar.

Ákvörð un tekin í Brussel 29. júní 2011

Fyrir hönd Eftir lits stofn un ar EFTA

Per Sanderud Sabine Monauni-Tömördy

Forseti Stjórn armaður

(15)  Mál C44/93 Namur-Les Assurances du Crédit SA gegn Office National du Ducroire og belgíska ríkinu [1994] ECR I3829,  
28. mgr.
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Ráðstöfun ekki ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins

Eftirlitsstofnun EFTA hefur komist að þeirri niðurstöðu að eftirgreind ráðstöfun feli ekki í sér ríkisaðstoð 
í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins.

Dagsetning ákvörðunar: 30.5.2012

Málsnúmer: 68531

Ákvörðunarnúmer: 213/12/COL

EFTA-ríki: Ísland

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega): Um veitingu ríkisaðstoðar í tengslum við viðgerðir á skipalyftunni í 
Vestmannaeyjum

Lagaheimild: 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins

Tegund aðstoðar: Engin aðstoð

Atvinnugreinar: Skipasmíðar/-viðgerðir

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vefsetri Eftirlitsstofnunar 
EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.

  2012/EES/58/02

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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Auglýsing Eftirlitsstofnunar EFTA um endurkröfuvexti sem reikna ber við 
endurheimtu ríkisaðstoðar og viðmiðunar- og afreiknivexti í þremur EFTA-ríkjum; 

vextirnir gilda frá 1. júní 2012

Birt í samræmi við ákvæði 10. gr. ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA 195/04/COL 
frá 14. júlí 2004 (1) 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við ákvæði kaflans um aðferð við útreikning viðmiðunar- og 
afreiknivaxta í leiðbeinandi reglum Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð, með áorðnum breytingum 
samkvæmt ákvörðun stofnunarinnar 788/08/COL frá 17. desember 2008 (2). Til þess að finna viðeigandi 
viðmiðunarvexti ber að bæta við hæfilegu vaxtaálagi í samræmi við ákvæði leiðbeinandi reglna um 
ríkisaðstoð. Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður grunnvextina sem nemur 
viðeigandi vaxtaálagi, þ.e. 100 grunnpunktum. Endurkröfuvextirnir verða einnig að jafnaði reiknaðir 
með því að bæta 100 grunnpunktum við grunnvextina eins og kveðið er á um í ákvörðun Eftirlitsstofnunar 
EFTA 789/08/COL frá 17. desember 2008 (3) um breytingu á ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA  
195/04/COL frá 14. júlí 2004 (4).

Ísland Liechtenstein Noregur

1.1.2012 – 31.5.2012 4,70 0,31 3,57

1.6.2012 – 4,70 0,38 3,57

(1)  Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2006, bls. 37, og EES-viðbætir nr. 26, 25.5.2006, bls. 1.
(2)  Stjtíð. ESB L 105, 21.4.2011, bls. 32, og EES-viðbætir nr. 23, 21.4.2011, bls. 1.
(3)  Stjtíð. ESB L 340, 22.12.2010, bls. 1, og EES-viðbætir nr. 72, 22.12.2010, bls. 1.
(4)  Sjá samsteypta útgáfu á vefslóðinni http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf

  2012/EES/58/03

http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf
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Auglýsing Eftirlitsstofnunar EFTA um viðmiðunarfjárhæðir sem um getur í tilskipun 
2004/17 og tilskipun 2004/18, með áorðnum breytingum samkvæmt reglugerð nr. 

1251/2011, í gjaldmiðlum EFTA-ríkjanna

Viðmiðunarfjárhæðir í EUR Viðmiðunarfjárhæðir  
í NOK

Viðmiðunarfjárhæðir  
í CHF

Viðmiðunarfjárhæðir  
í ISK

130 000 1 042 319 176 310 21 540 485

200 000 1 603 568 271 246 33 139 208

400 000 3 207 136 542 492 66 278 416

5 000 000 40 089 200 6 781 150 828 480 200

  2012/EES/58/04
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ÁKVÖRÐUN EFTIR LITS STOFN UN AR EFTA

189/12/COL

frá 22. maí 2012

um að veita fram leiðslu og heildsölu rafmagns í Noregi undan þágu frá fram kvæmd til skip unar 
Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/17/EB um sam ræmingu reglna um innkaup stofnana sem 

annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjón ustu

Eftir lits stofn un EFTA

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið,

með vísan til gerðarinnar, sem um getur í 4. lið XVI. við auka við samn ing inn um Evrópska efna hags-
svæðið, um reglur um gerð opin berra samn inga í veitugeiranum (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 
2004/17/EB frá 31. mars 2004 um sam ræmingu reglna um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, 
orkuveitu, flutninga og póstþjón ustu) („til skip un 2004/17/EB“), einkum 30. gr.,

með vísan til samn ings ins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftir lits stofn un ar og dóm stóls („samn ing ur um 
eftir lits stofn un og dóm stól“), einkum 1. og 3. gr. bókunar 1.,

með vísan til beiðni sem Akershus Energi Vannkraft AS, E-CO Energi AS, EB Kraftproduksjon AS og 
Østfold Energi AS („umsækjendur “) sendu til Eftir lits tofnunar EFTA 24. janúar 2012,

með vísan til ákvörð un ar Eftir lits stofn un ar EFTA frá 19. apríl 2012 þar sem stjórn armanninum, sem ber 
sérstaka ábyrgð á opin berum innkaupum, er veitt heim ild til að taka til teknar ákvarðanir á sviði opin berra 
innkaupa (ákvörð un 138/12/COL),

að höfðu sam ráði við vinnuhóp EFTA um opin ber innkaup, sem að stoð ar Eftir lits stofn un EFTA,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

I. MÁLSATVIK

1. Hinn 24. janúar 2012 og í sam ræmi við 5. mgr. 30. gr. til skip unar 2004/17, óskuðu Akershus
Energi Vannkraft AS, E-CO Energi AS, EB Kraftproduksjon AS og Østfold Energi AS eftir því
við Eftir lits tofnun EFTA að hún sam þykkt i að beita mætti 1. mgr. 30. gr. til skip unar 2004/17/
EB gagnvart fram leiðslustarf semi og heildsölu vatnsafls í Noregi. Með bréfi, sem dagsett var 17.
febrúar 2012, óskaði Eftir lits stofn un EFTA eftir viðbótarupp lýs ingum frá bæði stjórn völdum í
Noregi (skjal nr. 624270) og umsækjandanum (skjal nr. 624258). Eftir lits tofnun EFTA barst svar
við beiðninni frá stjórn völdum í Noregi, með bréfi frá 20. mars 2012 og frá umsækjendunum með
bréfi frá 22. mars 2012.

2. Beiðni umsækjendanna, sem líta ber á sem opin ber fyrir tæki í skiln ingi til skip unar 2004/17/EB,
varðar fram leiðslu og heildsölu á vatnsafli, eins og lýst er í beiðninni.

II. LAGARAMMI

3. Í 1. mgr. 30. gr. til skip unar 2004/17/EB er kveðið á um að samn ingar, sem eru gerðir með það
fyrir augum að gera það mögulegt að inna af hendi starf semi, sem getið er um í 3.–7. gr., skuli
ekki falla undir til skip un 2004/17, ef sú starf semi fer fram í beinni samkeppni á mörkuðum þar
sem aðgangur er ótak mark aður í EFTA-ríkinu þar sem starf semin er stunduð.

4. Sam kvæmt 5. mgr. 30. gr. til skip unar 2004/17/EB getur samn ingsstofnun óskað eftir því, að beita
megi 1. mgr. 30. gr., ef kveðið er á um það í lögum við kom andi EFTA-ríkis. Sam kvæmt þætti
15-1 í 2. mgr. reglu gerð ar nr. 403 frá 7. apríl 2006 um opin ber innkaup í veitugeiranum (Forskrift
nr. 403 av 7. April 2006 om innkjøp i forsyningssektorene) er samn ingsyfir völdum heimilt að óska
eftir beitingu 1. mgr. 30. gr. til skip unar 2004717/EB við Eftir lits stofn un ina, að því tilskildu að þau 
hafi fengið álit frá norskum sam keppn is yfir völdum.

  2012/EES/58/05
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5. Umsækjendur nir fengu álitið frá norskum sam keppn is yfir völdum 16. mars 2001, þar sem 
norsk sam keppn is yfir völd komust að þeirri nið ur stöðu að við kom andi starf semi væri í beinni 
samkeppni á mark aði þar sem aðgangur er ótak mark aður.

6. Aðgangur að mark aði telst ótak mark aður ef ríkið hefur lögfest og beitt við kom andi EES-lög gjöf 
um að opna fyrir samkeppni innan til tekinnar atvinnu greinar eða hluta hennar. Þessi lög gjöf er 
talin upp í XI. við auka við til skip un 2004/17/EB sem vísar, að því er varðar raf orkugeirann, til 
til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 96/92/EB frá 19. desember 1996 um sam eigin legar reglur 
um innri mark að á sviði raf orku. Til skip un 96/92/EB hefur verið leyst af hólmi með til skip un 
Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/54/EB (1) frá 26. júní 2003 um sam eigin legar reglur um innri 
mark aðinn fyrir raf orku og um nið ur fellingu á til skip un 96/92/EB („til skip un 2003/54/EB“), sem 
hefur verið felld inn í 22. lið IV. við auka við EES-samn ing inn. Því skal aðgangur að mark aðnum 
teljast vera ótak mark aður ef norska ríkið hefur hrundið í fram kvæmd og beitt til skip un 2003/54/
EB á tilskilinn hátt.

7. Meta skal samkeppnina á grund velli einstakra vísa, sem hver um sig hefur, í sjálfu sér, ekki 
úrslitaáhrif. Að því er varðar mark aðina, sem þessi ákvörð un lýtur að, er mark aðs hlut deild 
helstu aðila á til teknum mark aði ein viðmiðun sem taka skal tillit til. Önnur viðmiðun er umfang 
samþjöppunar á þessum mörkuðum. Að teknu tilliti til einkenna hlut að eigandi mark aða, skal 
einnig taka tillit til frekari viðmiðana, svo sem virkni jöfnunarmark aðarins, verðsamkeppni og 
skipti við skipta vin a á þjón ustuaðilum.

III. MAT

Mark aðsskil grein ing

Vörumark aður

8. Við kom andi vörumark aður er fram leiðsla og heildsöluafhend ing raf orku. (2) Mark aðurinn nær 
því yfir rafmagnsfram leiðslu í orkuverum og inn flutn ing á rafmagni um samtengla til endur sölu 
beint til stórnotenda raf orku eða endur söluaðila.

Landfræðilegur mark aður

9. Norski heildsölumark aðurinn með orku er mjög samþættur norræna mark aðnum (Danmörk, 
Noregur, Svíþjóð og Finnland). Meirihluti við skipta með raf orkufram leiðslu á Norðurlöndum fer 
fram í gegnum samnorrænu kauphöllina fyrir samn inga um afhend ingu raf orku í áþreifanlegu 
formi, sem Nord Pool Spot AS (Nord Pool) rekur. Norræn raf orkukauphöll Nord Pool, nær 
um þessar mundir yfir heildsölumark aði með orku í Noregi, Svíþjóð, Danmörku, Finnlandi og 
Eistlandi.

10. Nord Pool rekur tvo mark aði fyrir áþreifanleg heilsöluviðskipti með raf orku: Elspot-mark-
aðinn þar sem orkusamn ingar, til áþreifanlegrar afhend ingar á næsta sólarhring, eru gerðir á 
klukkustundarfresti á hverjum degi og Elbas, sem er samfelldur sólarhrings jöfnunarmark aður 
yfir landa mæri, einn dag fram í tímann, þar sem unnt er að gera leið rétt ing u á sólahringssamn ingi, 
þar til klukkustund fyrir afhend ingu. Þessir mark aðir höfðu samanlagt 74% mark aðs hlut deild 
norrænnar orkuneyslu árið 2010, að umfangi 307 terawattstundir. Afhend ingaraðilar og við skipta-
vin ir semja tvíhliða um það magn sem eftir stendur og viðskipti eru með.

(1)  Tilskipun 2003/548/EB var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2005 frá 2. desember 
2005, og öðlaðist gildi fyrir EFTA-ríkin þann 1. júní 2007. 

(2)  Sjá ákvarðanir framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna frá 26. janúar 2001 í máli COMP/M.5798 - GDF Suez/International 
Power, frá 14. nóvember 2006 í máli COMP/M.5224 -EDF/British Energy, frá 22. desember 2008 í máli COMP/M.4180 - 
Gaz de France/Suez, frá 9. desember 2004 í máli M.3440 – EDP/ENI/GDP. Sjá einnig ákvarðanirnar, sem samþykktar voru af 
framkvæmdastjórninni, um að veita framleiðslu og sölu raforku í Svíþjóð undanþágu frá beitingu tilskipunar 2004/17/EB, ákvörðun 
frá 19. júní 2006 um að 1. mgr. 30. gr. tilskipunar 2004/17/EB gildi um framleiðslu og sölu raforku í Finnlandi, að undanskildum 
Álandseyjum, og ákvörðun frá 29. október 2003 um að veita framleiðslu og sölu raforku í Svíþjóð undanþágu frá beitingu 
tilskipunar 2004/17/EB.
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11. Norræna mark aðnum er skipt upp í nokkur til boðssvæði sem tengd eru með samtenglum. Við-
skipta verð Elspot byggist á kaup- og sölutil boðum frá öllum mark aðsaðilum og er ákvarðað 
til að jafn a framboð og eftirspurn á mark aðnum fyrir hverja klukkustund á þeim sólarhring. 
Verðtilhögunin á Elspot aðlagar orkuflæðið um samtengla á mark aðnum að tiltækri við skipta getu, 
sem norrænu flutningskerfisstjórarnir gefa upp. 

12. Tak markanir á flutningsgetu innan Norðurlandanna geta leitt til tíma bundinnar kerfisöngvar, sem 
aðskilur Norðurlöndin landfræðilega í smærri mark aði. Við samtenglana milli Norðurlandanna og 
innan Noregs, er verðtilhögun notuð til að leysa kerfisöng í dreifikerfi með innleiðingu mis mun-
andi verðsvæða Elspot. Því getur verið mis mun andi verð á þeim verðsvæðum, sem jafn a framboð 
og eftirspurn á svæðinu. 

13. Af þessum sökum getur við kom andi landfræðilegur mark aður verið mis mun andi frá einni 
klukkustund til annarrar. Ef um er að ræða kerfisöng, er við kom andi landfræðilegur mark aður 
þrengri en Norðurlandasvæðið og gæti fallið saman við innlendu til boðssvæðin. 

14. Um þessar mundir eru fimm til boðssvæði í Noregi. (3)

15. Hlutfall klukkustunda, þegar um er að ræða verðmun á milli svæðanna á Norðurlöndum, er þó 
tak mark að:

Verðsvæði Aðskildar frá samtengingu, klst. í %

NO 1 – Ósló
NO 2 – Kristiansand
NO 3 – Þrándheimur
NO 4 – Tromsö
NO 5 – Björgvin

1,4 %
16,4 %
6,2 %
6,6 %
4,1 %

15.03.2010-11.03.2011

Oftast eru verðsvæði tengd:

Röð verðsvæða Samtengdar klst. í %

NO 1 – NO 2
NO 1 – NO 3
NO 1 – NO 5
NO 2 – NO 5
NO 3 – NO 4
NO 1 – NO 2 – NO 5
NO 3 – NO 4 – Svíþjóð

77,7 %
48,0 %
94,9 %
76,6 %
89,9 %
75,7 %
76,3 %

15.03.2010-11.03.2011

 Verðsvæði í Noregi eru almennt samþætt með Svíþjóð 

16. Líkurnar á kerfisöng kunna að gefa tilefni til áhyggna, að því er varðar mögulega hagnýtingu á 
tíma bundnum flöskuhálsum sem gætu aukið staðbundinn mark aðs styrk. Á þessum grund velli 
hafa norsk sam keppn is yfir völd skil greint við kom andi landfræðilegan mark að sem norrænan 
þegar kerfisöng er ekki fyrir hendi og smærri, þegar um kerfisöng er að ræða. (4)

17. Hvort að skil greina beri mark aðinn þannig að hann nái yfir Norðurlöndin eða sem tak mark aðri 
að umfangi, skal skilið eftir opið, þar sem nið ur stöður grein ing ar innar eru þær sömu hvort heldur 
sem hún byggir á þrengri skil grein ingu eða breiðari.

(3)  Ósló - NO 1, Kristiansand - NO 2, Þrándheimur - NO 3, Tromsö - NO 4 og Björgvin - NO 5. Hinn 5. september 2011, voru 
svæðamörkin milli útboðssvæða NO 2 og NO 5 færð í norðurátt vegna nýrrar tengingar sem verið var að taka í notkun. 
Upplýsingarnar sem lagðar voru fram með umsókninni taka ekki mið af þessari breytingu. 

(4)  Sjá ákvarðanir ráðuneytis stjórnsýslu frá 14. október 2002 Statkraft – Agder Energi og frá 7. febrúar 2003 Statkraft – Trondheim 
Energiverk.
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Aðgangur að mark aðnum

18. Í ljósi fyrirliggjandi upp lýs inga og að því er þessa ákvörð un varðar, virðist Noregur hafa að fullu 
hrundið í fram kvæmd og beitt til skip un 2003/54/EB. Þar af leiðandi, og í sam ræmi við fyrstu 
undirgrein 3. mgr. 30. gr., skal aðgangur að mark aðnum ekki teljast vera tak mark aður á yfir ráða-
svæði Noregs. 

Samkeppni

19. Eftir lits stofn un EFTA mun, í sam ræmi við fram kvæmda stjórn Evrópu sam bandsins (5), greina 
mark aðs hlut deild þriggja stærstu fram leiðendanna, umfang samþjöppunar á mark aði og 
lausafjárstöðu mark aðarins.

20. Fram kvæmda stjórn Evrópu sam bandsins lítur svo á, að því er varðar raf orkufram leiðslu, að „einn 
vísir fyrir umfang samkeppni á lands bundnum mörkuðum er heildar mark aðs hlut deild þriggja 
stærstu fram leiðendanna“. (6)

21. Samanlögð mark aðs hlut deild, að því er varðar fram leiðslugetu þriggja stærstu fram leiðenda á 
Norðurlöndum árið 2010, var 45,1% (Vattenfall: 18,8%, Statkraft: 13,3% og Fortum: 13%), sem 
er viðunandi. 

22. Umfang samþjöppunar í Noregi, eins og hún var mæld með Herfindahl-Hirshman stuðlinum 
(HHI) miðað við afkastagetu, var 1826 árið 2008. (7)

23. Norræni heildsölumark aðurinn með raf orku skal teljast sam keppn is mark aður. Umbreyt ingin á 
Norðurlöndum yfir í opinn mark að hefur verið mjög árangursrík. Frá því að sam eigin legi norsk-
sænski mark aðurinn var opnaður árið 1996, hafa hin Norðurlöndin verið samþætt mark aðnum, 
Finnland árið 1998, Danmörk á árunum 1999/2000 og Eistland árið 2010. Verslað var með 74% 
af raf orkunotkun á Norðurlöndum árið 2010 í kauphöllinni. Meira en 300 söluaðilar eru skráðir í 
kauphöllinni.

24. Eins lýst er hér að framan, eru flöskuhálsar vegna kerfisöngvar sjaldgæfir og í eðli sínu tíma-
bundnir. Stöðugt sam keppn is aðhald, sem er til komið vegna þess að hægt er að fá rafmagn utan 
yfir ráða svæðis Noregs, er því til staðar. Ekkert flutnings gjald er lagt á milli Norðurlandanna. Hin 
iðulega óskerta flutningsgeta tenglanna, á milli Noregs og annarra verðsvæða, tryggir að ekki er 
hægt að fjár festa í raf orkugeiranum á norsku yfir ráða svæði án þess að tekið sé tillit til annarra 
fram leiðanda á norræna mark aðnum. Ennfremur er heildsöluverð á raf orku ákvarðað af Nord 
Pool sem rekur mjög virkan við skipta vettvang. 

25. Ennfremur skal líta á starf semi jöfnunarmark aðarins sem vísi, ekki einungis með tilliti til fram-
leiðslu heldur einnig vegna heildsölumark aðarins. Í reynd er mark aðsaðili, sem ekki getur með 
góðu móti sam ræmt vöruúrval sitt við þarfir við skipta vin a sinna, hugs an leg a óvarinn fyrir 
mismun á því verði sem flutningskerfisstjóri (TSO) selur jöfnunarorkuna á, og því verði sem 
hann vill kaupa umframfram leiðsluna á. Eftir lits aðilinn getur annaðhvort lagt þetta verð beint 
á flutningakerfisstjórann, eða, að öðrum kosti, verði mark aðstengt fyrirkomulag notað þar sem 
verð er ákvarðað af kaupum annarra fram leiðenda sem stýra fram leiðslu sinni til hækkunar 
eða lækkunar. Á Norðurlöndum er til nánast full samþættur jöfnunarmark aður sem afhendir 
jöfnunarorku, og megin einkenni hans – verð grund vallað á mark aði og lítið bil á milli kaupverðs 
frá flutningskerfisstjóra og söluverðs – eru slík að líta ber á þau sem vísi um beina samkeppni.

26. Því skal líta á þessa þætti sem svo að bein samkeppni ríki á þeim mark aði sem er til skoðunar, 
hvort sem landfræðilegt umfang mark aðarins nær til allra Norðurlanda eða þrengra svæðis.

(5)  Ákvörðun frá 19. júní 2006 um að 1. mgr. 30. gr. tilskipunar 2004/17/EB gildi um framleiðslu og sölu raforku í Finnlandi, að 
undanskildum Álandseyjum og ákvörðun frá 29. október 2003 um að veita framleiðslu og sölu raforku í Svíþjóð undanþágu frá 
beitingu tilskipunar 2004/17/EB, 7. – 13. mgr.

(6)  Sjá Report on progress in creating the internal gas and electricity market, COM (2005) 568 sem lokið var við þann 15.11.2005, 
ákvörðun frá 29. október 2007 um að veita framleiðslu og sölu raforku í Svíþjóð undanþágu frá beitingu tilskipunar 2004/17/EB.

(7)  Sjá vinnuskjal starfsfólks framkvæmdastjórnarinnar, Technical Annex to the Communication from the Commission to the Council 
and the European Parliament report on progress in creating the internal gas and electricity market, COM (2010) lokagerð 84,  
bls. 12.
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IV. NIÐ UR STAÐA

27. Með tilliti til ofan greindra vísa í Noregi, er litið svo á að skil yrði fyrir beina samkeppni, sem 
kveðið er á um 1. mgr. 30. gr. til skip unar 2004/17/EB, séu uppfyllt með tilliti til fram leiðslu og 
heildsölu á rafmagni í Noregi. Auk þess, eins og vakin er athygli á í 18. forsendulið, skal litið svo 
á að skil yrði fyrir frjálsum aðgangi að starf seminni séu uppfyllt. Af þessum sökum skal til skip-
un 2004/17/EB ekki gilda þegar samn ingsstofnun gerir samn inga, sem gerðir eru með það fyrir 
augum að unnt sé að stunda raf orkufram leiðslu eða heildsölu með rafmagn á þessum svæðum, né 
heldur þegar hún skipuleggur hönnunarsamkeppni vegna slíks reksturs þar.

28. Þessi ákvörð un byggist á aðstæðum að lögum og í reynd, frá 24. janúar 2012, eins og þær birt-
ast í upp lýs ingunum sem umsækjandi lagði fram. Heimilt er að endur skoða hana, ef marktækar 
breyt ingar á aðstæðum, að lögum eða í reynd, hafa í för með sér að skil yrðin fyrir beitingu 1. mgr.  
30. gr. til skip unar 2004/17/EB séu ekki lengur uppfyllt.

29. Þessi ákvörð un er ein göngu tekin í þeim tilgangi að veita undan þágu skv. 30. gr. til skip unar 
2004/17/EB og er með fyrirvara um beitingu reglna um samkeppni.

30. Þessi ákvörð un gildir um fram leiðslu og heildsölu á rafmagni í Noregi og varðar ekki starf semi 
sem lýtur að flutningi, dreifingu og smásölu á rafmagni í Noregi.

31. Ráð staf anirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörð un, eru í sam ræmi við álit nefndar EFTA um 
opin ber innkaup, sem er Eftir lits stofn un EFTA til ráðu neytis.

SAM ÞYKKT ÞESSA ÁKVÖRÐ UN :

1. gr.

Gerðin, sem vísað er til í 4. lið XVI. við auka við samn ing inn um Evrópska efna hags svæðið, um reglur 
um gerð opin berra samn inga í veitugeiranum (Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/17/EB frá 31. 
mars 2004 um sam ræmingu reglna um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og 
póstþjón ustu) skal ekki gilda þegar samn ingsstofnun gerir samn inga með það fyrir augum að unnt sé að 
stunda raf orkufram leiðslu og heildsölu með rafmagn í Noregi.

2. gr.

Ákvörð un þessari er beint til Kon ungs ríkisins Noregs.

Ákvörð un tekin í Brussel 22. maí 2012.

Fyrir hönd Eftir lits stofn un ar EFTA

 Sverrir Haukur Gunnlaugsson Xavier Lewis 

 stjórn armaður deildarstjóri
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Kæra DB Schenker á hendur Eftirlitsstofnun EFTA sem lögð var fram 9. júlí 2012

(Mál E-7/12)

Hinn 9. júlí 2012 lögðu Schenker North AB, Schenker Privpak AB og Schenker Privpak AS (einu nafni 
„DB Schenker“) fram kæru fyrir EFTA-dómstólnum á hendur Eftirlitsstofnun EFTA; í fyrirsvari er Jon 
Midthjell, lögmaður, Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels plass 5, N-0151 Ósló, Noregi.

Kröfur sóknaraðila eru sem hér segir:

Með tilliti til kæru fyrir að hafa ekki gripið til aðgerða:

1. Dómstóllinn lýsi yfir að varnaraðili hafi brotið gegn ákvæðum 1. mgr. 37. gr. samningsins um 
eftirlitsstofnun og dómstól með því að láta hjá líða að rækja skyldur sínar samkvæmt reglum um 
aðgang að skjölum, samningnum um eftirlitsstofnun og dómstól og EES-samningnum, að skilgreina 
afstöðu sína til beiðni sem sóknaraðilar lögðu fram 3. ágúst 2010 um að fá aðgang að öllum 
málsskjölum í ESA-máli nr. 34250 (Posten Norge/Privpak), og

2. Dómstóllinn geri varnaraðila að greiða málskostnað.

Með tilliti til skaðabótakröfunnar, að gefa út bráðabirgðaúrskurð um skaðabótaábyrgð varnaraðila 
og fresta því þar til á síðari stigum málarekstrarins að meta skaðabætur sem rekja má til varnaraðila:

1. Dómstóllinn komist að þeirri niðurstöðu að athafnaleysi varnaraðila á tímabilinu frá 7. september 
2010 eða síðar og þar til varnaraðili hafi í samræmi við lög skilgreint afstöðu sína til beiðni 
sóknaraðila um aðgang að öllum málsskjölum í ESA-máli nr. 34250 (Posten Norge) hinn 3. ágúst 
2010, sé slíkt að varnaraðili beri skaðabótaábyrgð, m.a. fyrir vanskilavöxtum, samkvæmt ákvæðum 
2. mgr. 46. gr. samningsins um eftirlitsstofnun og dómstól.

2. Sóknaraðilar greini dómstólnum frá því, eigi síðar en sex mánuðum eftir að varnaraðili hefur í 
samræmi við lög skilgreint afstöðu sína til beiðni sóknaraðila um aðgang að öllum málsskjölum í 
ESA-máli nr. 34250 (Posten Norge), hinn 3. ágúst 2010, hversu háar skaðabætur þeir fari fram á og 
hvort málsaðilar séu á einu máli um þá fjárhæð.

3. Fari svo að ekki náist samkomulag um fjárhæð skaðabóta skuli málsaðilar afhenda dómstólnum, 
innan sama frests, útreikninga sína á fjárhæð skaðabóta sem rekja megi til þess að varnaraðili hafi 
látið hjá líða að taka afstöðu til beiðni sóknaraðila um aðgang að öllum málsskjölum í ESA-máli nr. 
34250 (Posten Norge) hinn 3. ágúst 2010.

4. Dómstóllinn geri varnaraðila að greiða málskostnað.

Lagagrundvöllur, málsatvik og lagarök til stuðnings dómkröfunum:

– Sóknaraðilar, Schenker North AB, Schenker Privpak AB og Schenker Privpak AS, eru hluti 
af DB Schenker, alþjóðlegri samsteypu á sviði fraktflutninga og vöruferlisstjórnunar, sem er í 
eigu Deutsche Bahn AG. Schenker North AB annast rekstur viðskiptastarfsemi samsteypunnar á 
láði, legi og með járnbrautum í Noregi, Svíþjóð og Danmörku, þ.m.t. dótturfélaganna Schenker 
Privpak AS og Schenker Privpak AB (einu nafni „DB Schenker“).

– Eftirlitsstofnun EFTA samþykkti 14. júlí 2010 ákvörðun í máli nr. 34250 (Posten Norge/Privpak) 
þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að Posten Norge hefði misnotað markaðsráðandi stöðu 
sína í Noregi á markaði fyrir pakkasendingar frá fyrirtækjum til neytenda á árunum 2000 til 2006. 
EFTA-dómstóllinn staðfesti ákvörðunina í máli E-15/10 Posten Norge AS gegn Eftirlitsstofnun 
EFTA. Sóknaraðilar sækja rétt sinn til skaðabótagreiðslna frá Posten Norge vegna þess tjóns sem 

EFTA-DóMSTóLLINN

  2012/EES/58/06



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 58/20 18.10.2012

brotið olli og þeir vilja skoða hvernig varnaraðili sinnti rannsókninni og stjórnsýslumeðferðinni. 
Sóknaraðilar lögðu 3. ágúst 2010 fram beiðni um aðgang að skjölum sem tilheyra ESA-máli nr. 
34250 samkvæmt reglum um aðgang að skjölum sem voru settar með ákvörðun Eftirlitsstofnunar 
EFTA 407/08/COL hinn 27. júní 2008. 

– Hinn 8. mars 2012 afhentu sóknaraðilar varnaraðila tilkynningu í aðdraganda málssóknar 
samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 37. gr. samningsins um eftirlitsstofnun og dómstól á grunvelli þess 
að varnaraðili hafi látið hjá líða að taka endanlega ákvörðun um beiðni þeirra um aðgang sem 
var lögð fram 3. ágúst 2010. Sóknaraðilar halda fram að varnaraðili hafi í framhaldi af því látið 
hjá líða að taka ákvörðun um beiðni þeirra um aðgang eftir að lögboðinn frestur í aðdraganda 
málssóknar rann út og hafi með því einnig valdið tjóni. 

Sóknaraðilar telja að Eftirlitsstofnun EFTA hafi:

– brotið gegn ákvæðum 37. gr. samningsins um eftirlitsstofnun og dómstól með því að láta hjá líða 
að uppfylla þá lagalegu skyldu sína að taka ákvörðun um beiðni um aðgang sem sóknaraðilar 
lögðu fram 3. ágúst 2010, og

– brotið gegn ákvæðum 2. mgr. 46. gr. samningsins um eftirlitsstofnun og dómstól með því að láta 
hjá líða að uppfylla þá lagalegu skyldu sína að taka tímanlega ákvörðun um beiðni um aðgang 
sem sóknaraðilar lögðu fram 3. ágúst 2010 og meðhöndla beiðnina á annars lögmætan hátt.
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Kæra DB Schenker á hendur Eftirlitsstofnun EFTA sem lögð var fram 15. júlí 2012

(Mál E-8/12)

Hinn 15. júlí 2012 lögðu Schenker North AB, Schenker Privpak AB og Schenker Privpak AS (einu nafni 
„DB Schenker“) fram kæru fyrir EFTA-dómstólnum á hendur Eftirlitsstofnun EFTA; í fyrirsvari er Jon 
Midthjell, lögmaður, Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels plass 5, N-0151 Ósló, Noregi.

Kröfur sóknaraðila eru sem hér segir:

1. Dómstóllinn ógildi hina umdeildu ákvörðun, sem var tilkynnt sóknaraðilum 18. maí 2012, í máli 
ESA nr. 68736 (DB Schenker), að því leyti sem hún meinar aðgang að:

i. Öllum upplýsingum um efni ESA-máls nr. 34250 (Posten Norge/Privpak).

ii. Bréfi frá Posten Norge sem var dagsett eða móttekið 13. júlí 2010.

iii. Fundargerðum frá fundum varnaraðila, þar með töldum forstjóra, með Posten Norge og/eða 
norskum stjórnvöldum.

2. Dómstóllinn ógildi hina umdeildu ákvörðun, sem var tilkynnt sóknaraðilum 23. maí 2012, í ESA-
máli nr. 68736 (DB Schenker), að því leyti sem hún meinar aðgang að öllum upplýsingum um efni 
málsskjala í sama máli.

3. Dómstóllinn ógildi hina umdeildu ákvörðun, sem var tilkynnt sóknaraðilum 2. júlí 2012, í ESA-máli 
nr. 68736 (DB Schenker), að því leyti sem hún meinar aðgang að:

a) málsmeðferð sem lýtur að meðferð málsskjala, m.a. en ekki einvörðungu hvernig, venjubundinni 
skráningu bréfaskipta (inn og út) og innanhússskjala; hver hafi vald til að opna eða loka 
málsnúmerum og skrá skjöl eða viðburði í máli; hvers konar upplýsingar beri að skrá um hvert 
skjal eða viðburð í gagnagrunni varnaraðila,

b) málsmeðferð sem lýtur að meðferð beiðna um almennan aðgang samkvæmt reglum um aðgang 
að skjölum, sem voru settar með ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 407/08/COL þann 27. júní 
2008,

c) ákvörðunum stjórnar ESA þar sem deildarstjóra stjórnsýslusviðs varnaraðila, deildarstjóra 
samkeppnis- og ríkisaðstoðarsviðs og deildarstjóra laga- og umsýsludeildar er falið núverandi 
umboð.

4. Varnaraðili og meðalgönguaðilar greiði málskostnað.

Lagagrundvöllur, málsatvik og lagarök til stuðnings dómkröfunum:

– Sóknaraðilar, Schenker North AB, Schenker Privpak AB og Schenker Privpak AS (einu nafni 
„DB Schenker“), eru hluti af alþjóðlegri samsteypu á sviði fraktflutninga og vöruferlisstjórnunar, 
sem er í eigu Deutsche Bahn AG. Schenker North AB annast rekstur viðskiptastarfsemi 
samsteypunnar á láði, legi og með járnbrautum í Noregi, Svíþjóð og Danmörku, þ.m.t. 
dótturfélaganna Schenker Privpak AS og Schenker Privpak AB.

– Eftirlitsstofnun EFTA samþykkti 14. júlí 2010 ákvörðun í máli nr. 34250 (Posten Norge/Privpak) 
þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að Posten Norge hefði misnotað markaðsráðandi stöðu 
sína í Noregi á markaði fyrir pakkasendingar frá fyrirtækjum til neytenda á árunum 2000 til 2006. 
EFTA-dómstóllinn staðfesti ákvörðunina í máli E-15/10 Posten Norge AS gegn Eftirlitsstofnun 
EFTA. Sóknaraðilar gera kröfu um skaðabótagreiðslur frá Posten Norge vegna þess tjóns sem 
brotið olli og þeir vilja skoða hvernig varnaraðili sinnti rannsókninni og stjórnsýslumeðferðinni. 
Sóknaraðilar lögðu 3. ágúst 2010 fram beiðni um aðgang að skjölum sem tilheyra ESA-máli nr. 
34250 samkvæmt reglum um aðgang að skjölum sem voru settar með ákvörðun Eftirlitsstofnunar 
EFTA 407/08/COL hinn 27. júní 2008. 

– Hinn 8. mars 2012 afhentu sóknaraðilar varnaraðila tilkynningu í aðdraganda málssóknar 
samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 37. gr. samningsins um eftirlitsstofnun og dómstól á grunvelli 
þess að varnaraðili hafi látið hjá líða að taka endanlega ákvörðun um beiðni þeirra um aðgang 
sem var lögð fram 3. ágúst 2010. Sóknaraðilar halda fram, í sérstakri kæru í máli E-7/12, að 
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varnaraðili hafi í framhaldi af því látið hjá líða að taka ákvörðun um beiðni þeirra um aðgang 
eftir að lögboðinn frestur í aðdraganda málssóknar rann út og að fjalla að öðru leyti um beiðni 
þeirra um aðgang, lögum samkvæmt, og þar með valdið þeim tjóni.

– Sóknaraðilar halda fram í núverandi kæru að þeir hafi í tvígang enn, 12. mars 2012 og 11. apríl 
2012, óskað eftir því við varnaraðila að þeir fengju aðgang að skjölum, þ.e. öllum upplýsingum 
um efni þeirra eigin máls varðandi aðgang að skjölum, sem er skráð sem ESA-mál nr. 68736, 
svo og innanhússmálsferð eða fyrirmælum varnaraðila um umsýslu málsskjala hans og meðferð 
beiðna um almennan aðgang.

– Hinn 18. maí 2012, 23. maí 2012 og 2. júlí 2012 tilkynnti varnaraðili sóknaraðilum ákvarðanir 
um fyrstu beiðni þeirra um aðgang frá 3. ágúst 2010, aðra beiðni um aðgang frá 12. mars 2012 
og þriðju beiðni um aðgang frá 11. apríl 2012. Sóknaraðilar fara, með þessari kæru, fram á að 
þær ákvarðanir verði ógiltar, annaðhvort í heild eða að hluta.

Sóknaraðilar telja að Eftirlitsstofnun EFTA hafi:

– í tengslum við fyrstu ákvörðunina, 18. maí 2012, brotið gegn ákvæðum 1. mgr. 2. gr. reglna um 
aðgang að skjölum og 16. gr. samningsins um eftirlitsstofnun og dómstól.

– Í tengslum við aðra ákvörðunina, 23. maí 2012, gert sig seka um valdníðslu, brotið gegn 
ákvæðum 1. mgr. 2. gr. reglna um aðgang að skjölum og 16. gr. samningsins um eftirlitsstofnun 
og dómstól, og

– Í tengslum við þriðju ákvörðunina, 2. júlí 2012, brotið gegn ákvæðum 1. mgr. 2. gr. reglna um 
aðgang að skjölum og 16. gr. samningsins um eftirlitsstofnun og dómstól.
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EB-STOFNANIR
FRAMKVæMDASTjóRNIN

  2012/EES/58/08Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6675 – GE/Accenture/Taleris)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 4. október 2012 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið General Electric Co. 
(„GE“) og hið írska Accenture plc („Accenture“), öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, 
í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki, 
Taleris Management LLC („Taleris“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– GE: fyrirtæki með fjölbreytta starfsemi á heimsvísu á sviði framleiðslu, tækni og þjónustu þar 
sem helstu viðskiptaeiningarnar eru: GE Energy Infrastructure, GE Healthcare, GE Aviation, 
GE Transportation, GE Capital og GE Home & Business Solutions. Starfsemi GE á sviði 
flugvélaframleiðslu lýtur m.a. að framleiðslu þotuhreyfla fyrir flugvélar í almennu flugi og 
herflugvélar og íhluti, svo og rafkerfi og vélræn kerfi fyrir flugvélar

– Accenture: ráðgjöf á sviði stjórnunar um heim allan, tækniþjónusta og útvistun sem veitir 
þjónustu og lausnir fyrir milligöngu fimm rekstrareininga: Communications, Media & 
Technology; Financial Services; Health & Public Services; Products; og Resources. Accenture 
býður flugfélögum lausnir á sviði útvistunar fyrir milligöngu þjónustuveitandans Navitaire

– Taleris: nýtt fyrirtæki sem veitir þjónustu á sviði Integrated Vehicle Health Management 
(„IVHM“) fyrir bestun við viðhald og rekstur fastvængjaloftfara. Taleris mun þróa, betrumbæta, 
markaðssetja, selja og veita viðhald vegna IVHM-þjónustu fyrir stórar farþegaflugvélar og 
smærri flugvélar um heim allan

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um 
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 
samfylkinga samkvæmt samrunareglugerð EB (2).

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning  
þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 308, 12. október 2012). Þær má senda með símbréfi  
(faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 
eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.6675 – GE/Accenture/Taleris, á eftirfarandi póstfang:

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

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

(mál COMP/M.6682 – Kinnevik/Billerud/Korsnäs)

1. Framkvæmdastjórninni barst 5. október 2012 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem sænska fyrirtækið Investment AB Kinnevik 
(„Kinnevik“) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. 
samrunareglugerðar EB, í sænska fyrirtækinu Billerud AB („Billerud“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Kinnevik: hlutafjáreign í fjölda fyrirtækja sem starfa á sviði fjarskipta, netsölu, fjölmiðla, 
örfjármögnunar, landbúnaðar og endurnýjanlegar orku, t.d. í Korsnäs AB, sem starfar á sviði 
umbúðaefnis úr pappír, svo sem pappa, kraftpappírs og pappaumbúða fyrir fljótandi vörur

– Billerud: framleiðir pappírsmauk og umbúðavörur úr pappír og starfar á sviði umbúða og 
sérnotapappírs, kraftpappírs, pappaumbúða og óunnins pappírsmauks

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 312, 16. október 2012). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.6682 – Kinnevik/Billerud/Korsnäs, á eftirfarandi póstfang:

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

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6686 – Terex/GAZ/jV)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 10. október 2012 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið Terex Corporation 
(„Terex“) og hið rússneska Open Joint Stock Company GAZ („GAZ“), sem tilheyrir rússnesku 
fyrirtækjasamsteypunni Basic Element Group („Basic Element“), sem lýtur endanlegum yfirráðum 
Rússans Olegs Deripaska, öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 
1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í hollenska fyrirtækinu Construction Equipment Corporation 
B.V. („JV“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Terex: framleiðsla á vélbúnaði og iðnaðarvörum til nota við margvíslega framleiðslustarfsemi, 
m.a. í tengslum við byggingariðnað, grunnvirki, grjótnám, framleiðslu, námugröft, skipaútgerð, 
flutningastarfsemi, hreinsun, orku og veitustarfsemi

– Basic Element: rekstur á margvíslegum sviðum, m.a. í orku, framleiðslu, fjármálaþjónustu, 
byggingariðnaði, flugrekstri og landbúnaði og, fyrir tilstilli GAZ-samsteypunnar, á sviði 
framleiðslu á léttum og meðalstórum atvinnubifreiðum, þungaflutningabílum, langferðabílum, 
fólksbifreiðum, tækjabúnaði fyrir byggingariðnað og vegalagningu, drifbúnaði og íhlutum í 
Rússlandi

– JV: framleiðsla í Rússlandi og dreifing í Rússlandi og öðrum löndum Samveldis sjálfstæðra ríkja 
á tækjabúnaði fyrir byggingariðnað

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um 
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 
samfylkinga samkvæmt samrunareglugerð EB (2).

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 314, 18. október 2012). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.6686 – Terex/GAZ/JV, á eftirfarandi póstfang:

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

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

(mál COMP/M.6694 – Helvetia/Certain Parts of Gan Eurocourtage‘s Transport and 
Marine Insurance Portfolio)

1. Framkvæmdastjórninni barst 4. október 2012 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) og í kjölfar vísunar samkvæmt 5. mgr. 4. gr. sömu reglugerðar um fyrirhugaða 
samfylkingu þar sem franska fyrirtækið Helvetia Assurances SA („Helvetia Assurances SA“), sem 
lýtur óbeinum yfirráðum svissneska félagsins Helvetia Holding AG („Helvetia Holding“), öðlast 
með eignakaupum yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í hluta 
franska fyrirtækisins Gan Eurocourtage SA („markfyrirtækinu“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Helvetia: samevrópskt vátryggingafélag sem stundar starfsemi á sviði líftrygginga og vátrygginga

– Markfyrirtækið: eignasafn GEC á sviði vátryggingasamninga sem lúta að sjóflutninga- og 
flutningastarfsemi (þó ekki á sviði loft- og geimfara) og tengdar eignir sem fyrirtækið ábyrgist í 
Frakklandi og ýmsum yfirráðasvæðum Frakklands í öðrum heimshlutum

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 312, 16. október 2012). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.6694 – Helvetia/Certain Parts of Gan Eurocourtage‘s Transport and Marine Insurance 
Portfolio, á eftirfarandi póstfang:

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

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6705 – Procter & Gamble/Teva Pharmaceuticals OTC II)

1. Framkvæmdastjórninni barst 9. október 2012 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið Procter & Gamble 
öðlast með því að leggja nýstofnaðri einingu til eignir yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. 
samrunareglugerðar EB, í deild ísraelska fyrirtækisins Teva Pharmaceuticals Industries Ltd fyrir lyf 
sem eru ekki lyfseðilsskyld.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Procter&Gamble: framleiðsla, dreifing og markaðssetning á hreinsivörum, snyrti- og heilsuvörum, 
vörum fyrir umhirðu barna og vellíðan og fjölskylduvörum

– Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.: framleiðsla, dreifing og markaðssetning ódýrra 
samheitalyfja, nýstárlegra og sérstakra lyfja og virkra innihaldsefna í lyf

– Teva Pharmaceuticals (viðskipti með lyf sem eru ekki lyfseðilsskyld): Procter & Gamble keypti 
þessa deild Teva fyrst árið 2011 (sjá mál COMP/M.6280) og Teva eignaðist þessa deild með 
yfirtöku á Cephalon Inc. árið 2011 (sjá mál COMP/M.6258)

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 314, 18. október 2012). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.6705 – Procter & Gamble/Teva Pharmaceuticals OTC II, á eftirfarandi póstfang:

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

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6718 – Toyota Tsusho Corporation/CFAO)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 5. október 2012 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem japanska fyrirtækið Toyota Tsusho 
Corporation („TTC“) öðlast með yfirtökutilboði að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. 
samrunareglugerðar EB, í franska fyrirtækinu CFAO.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– TTC: dreifing og þjónusta á sviði vöruferlisstjórnunar fyrir bifreiðaframleiðendur og viðskipti 
með málma, vélbúnað, íðefni, matvæli, rafeindatæki og aðrar vörur

– CFAO: viðskipti með vélknúin ökutæki, lyf, vélbúnað, neytendavörur, tæknivörur og aðrar vörur, 
einkum í Afríku og á frönskum yfirráðasvæðum í öðrum heimshlutum

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um 
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 
samfylkinga samkvæmt samrunareglugerð EB (2).

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 308, 12. október 2012). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.6718 – Toyota Tsusho Corporation/CFAO, á eftirfarandi póstfang:

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

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

(mál COMP/M.6721 – First Reserve Management/SK Capital Partners/TPC)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 8. október 2012 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandarísku fyrirtækin First Reserve 
Management, L.P. („First Reserve“) og SK Capital Partners („SK“), öðlast með hlutafjárkaupum 
í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í bandaríska 
fyrirtækinu TPC Group Inc. („TPC“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– First Reserve: fjárfestingar í óskráðum félögum og grunnvirkjum, einkum í orkuframleiðslu, m.a. 
þjónustu við olíulindir, orkugrunnvirki og varaforða orku

– SK: félag sem fjárfestir í óskráðum félögum með áherslu á sérnotaefni, íðefni og heilbrigðisþjónustu

– TPC: framleiðir virðauknar vörur úr hráefni sem er unnið úr jarðolíu eða jarðgasi, s.s. C4 og C3 
kolvatnsefni sem eru notuð við framleiðslu gæða- og snernotaíðefna

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um 
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 
samfylkinga samkvæmt samrunareglugerð EB (2).

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 310, 13. október 2012). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.6721 – First Reserve Management/SK Capital Partners/TPC, á eftirfarandi póstfang:

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

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

(Mál COMP/M.6663 – Ryanair/Aer Lingus III)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 29. ágúst 2012 að hefja máls með ferð í ofan greindu máli eftir að hafa komist 
að þeirri nið ur stöðu að mikill vafi léki á að hin tilkynnta sam fylk ing væri sam rým an leg sam eigin lega mark-
aðnum. Upphaf máls með ferða r markar byrjun annars áfanga rann sóknar á þessari sam fylk ingu og er með 
fyrirvara um endanlega ákvörð un í málinu. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi við staf lið c) í 1. mgr. 6. gr. reglu-
gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004.

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.

Til að unnt sé að taka fullt mið af athuga semdunum verða þær að berast fram kvæmda stjórn inni innan 15 daga 
frá því að til kynn ing þessi birt ist í Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins (C 308, 12.10.2012). Þær má senda 
með símbréfi (faxnr. +32 22964301/22967244) eða í pósti, með tilvísun til máls COMP/M.6663 – Ryanair/
Aer Lingus III, á eftir far andi póst fang:

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

  2012/EES/58/15
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Auglýst eftir tillögum – EACEA/21/12

MEDIA 2007 – Styrkir til að dreifa evrópskum kvikmyndum milli landa –  
„Valvíst kerfi“ 2013

1.  Markmið og lýsing 

Auglýst er eftir tillögum á grundvelli ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1718/2006/EB frá 
15. nóvember 2006 um framkvæmd áætlunar um stuðning við hljóð- og myndefnisframleiðslu í 
Evrópu (MEDIA 2007). 

Samkvæmt ákvörðuninni ber meðal annars að styðja starfsemi á sviði dreifingar á evrópskum 
kvikmyndum milli landa. 

Markmið „valvíss“ kerfis er að ýta undir og styrkja aukna dreifingu nýrra kvikmynda, sem eru 
framleiddar á vegum tveggja eða fleiri Evrópulanda, milli landa, einkum með því að hvetja 
dreifendur til að leggja fé í kynningu og fullnægjandi dreifingu á slíkum myndum. 

Áætlunin hefur einnig það markmið að ýta undir tengslamyndun framleiðenda og dreifenda og auka 
þannig samkeppnishæfni kvikmynda sem eru framleiddar á vegum tveggja eða fleiri Evrópulanda. 

2.  Hlutgengir umsækjendur 

Auglýsingu þessari er beint til fyrirtækja í Evrópu sem stuðla með starfsemi sinni að ofangreindum 
markmiðum. 

Umsækjendur verða að koma frá einu eftirtalinna ríkja: 

–  einu hinna 27 aðildarríkja Evrópusambandsins, 

–  einu EES-ríkjanna, 

–  Sviss eða Króatíu, 

–  Bosníu og Hersegóvínu (háð því að samningaferlinu ljúki og að formlega verði gengið frá aðild 
landsins að MEDIA-áætluninni). 

3.  Styrkhæf starfsemi 

Eftirfarandi starfsemi getur hlotið styrki samkvæmt þessari auglýsingu: 

Dreifing leikinna kvikmynda í fullri lengd, sem eru framleiddar á vegum tveggja eða fleiri 
Evrópulanda, í kvikmyndahús. Kvikmyndin verður að hafa verið framleidd að stærstum hluta á 
vegum eins eða fleiri framleiðslufyrirtækja með staðfestu í löndunum sem taka þátt í MEDIA-
áætluninni og með umtalsverðri þátttöku fagfólks frá þessum löndum. Kvikmyndin verður að 
vera nýlegt leikið verk, teikni- eða brúðumynd eða heimildamynd meira en 60 mínútur að lengd 
og frá öðru landi en því sem henni er dreift í. Kvikmyndir, sem framleiddar hafa verið með meira 
tilkostnaði en 15 milljónum EUR, eru ekki styrkhæfar. 

Til þess að kvikmynd geti orðið hlutgeng má fyrsti höfundarréttur hennar ekki vera frá því fyrir árið 
2010. 

Eining Dagsetningar verkefnis Tímabil styrkhæfs kostnaðar

Fyrsti frestur
(31.11.2012)

Frumsýning í kvikmyndahúsum á yfirráðasvæðinu má fyrst 
verða 30.11.2012 og eigi síðar en 30.5.2014

Frá 30.5.2012 til 30.3.2015

Annar frestur
(1.4.2013)

Frumsýning í kvikmyndahúsum á yfirráðasvæðinu má fyrst 
verða 1.4.2013 og eigi síðar en 1.10.2014

Frá 1.10.2012 til 1.8.2015

Þriðji frestur
(1.7.2013)

Frumsýning í kvikmyndahúsum á yfirráðasvæðinu má fyrst 
verða 1.7.2013 og eigi síðar en 1.1.2015

Frá 1.1.2013 til 1.11.2015
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4.  Viðmið við úthlutun 

Styrkja skal dreifingu, þ.e. gerð sýningareintaka og auglýsingar, á nýlegum kvikmyndum sem 
framleiddar hafa verið á vegum tveggja eða fleiri Evrópulanda fyrir eigi hærri fjárhæð en 15 
milljónir EUR og dreift er á vegum hóps eigi færri en fimm dreifenda, þegar um ræðir kvikmyndir 
sem framleiddar hafa verið fyrir lægri fjárhæð en 3 milljónir EUR og eigi færri en sjö dreifenda, 
þegar um ræðir kvikmyndir sem framleiddar hafa verið fyrir fjárhæð á bilinu 3 milljónir EUR til 15 
milljónir EUR. 

Á grundvelli þessara viðmiða verða valdir þeir hópar sem fá flest stig að teknu tilliti til þess 

–  hversu margir styrkhæfir dreifendur standa að umsókninni, 

–  hver framleiðslukostnaður kvikmyndarinnar er, 

–  hvar kvikmyndin er gerð, 

–  hverrar gerðar kvikmyndin er, 

–  hvort söluaðili/framleiðandi hefur umsjón með dreifingunni og hverrar þjóðar hann eða hún er. 

5.  Fjárveiting 

Fjárveiting nemur alls 12 250 000 EUR með fyrirvara um fjárveitingu á fjárhagsárinu 2013. 

Fjárframlög verða greidd sem styrkir. Fjárframlagið verður í engu tilviki hærra en sem nemur 50% 
af styrkhæfum kostnaði. 

Hámarksstyrkur er 150 000 EUR á hverja kvikmynd og hvert land. 

Framkvæmdastofnunin áskilur sér rétt til að úthluta ekki öllu því fé sem er til ráðstöfunar. 

6.  Umsóknarfrestur 

Umsóknarfrestur er 30. nóvember 2012, 1. apríl 2013 og 1. júlí 2013. 

Rafræn eyðublöð ber að senda fyrir kl. 12 á hádegi (Brussel-tíma) daginn sem viðkomandi 
umsóknarfrestur rennur út. 

Umsóknir verða berast á opinberu umsóknareyðublaði með undirskrift fulltrúa umsóknarsamtakanna 
sem hefur umboð til lagalegra skuldbindinga fyrir hönd þeirra. 

Í umsóknunum skulu vera öll eyðublöð og fylgiskjöl, sem tilgreind eru í leiðbeiningunum, og þær 
skulu greinilega merktar:

MEDIA 2007 – Distribution EACEA/21/12 – Selective cinema 

Þær ber að senda á eftirfarandi póstfang áður en viðkomandi frestur rennur út: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 
MEDIA Programme – P8 
BOUR 3/66 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Umsóknir, sem sendar eru með símbréfi eða rafpósti, verða ekki teknar til greina. 

7.  Nánari upplýsingar 

 Umsóknarleiðbeiningar ásamt umsóknareyðublöðum og rafrænum eyðublöðum er að finna á 
eftirfarandi vefslóð: 

 http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm

 Umsóknum ber að skila á til þess gerðu eyðublaði ásamt öllum upplýsingum og fylgiskjölum sem 
óskað er eftir.
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Auglýst eftir tillögum – EACEA/31/12

MEDIA 2007 – Þróun, dreifing, kynning og fræðslustarf

Styrkir til framleiðsluverkefna – Teikni- og brúðumyndir, listrænar heimildamyndir 
og leiknar myndir – Stök verkefni, verkefnaraðir og verkefnaraðir annar áfangi

Auglýst er eftir tillögum á grundvelli ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1718/2006/EB frá  
15. nóvember 2006 um framkvæmd áætlunar um stuðning við hljóð- og myndefnisframleiðslu í Evrópu 
(MEDIA 2007). 

Meðal markmiða áætlunarinnar er að ýta með fjárstyrkjum undir framleiðslu sjálfstæðra evrópskra 
framleiðslufyrirtækja á efni sem ætlað er til dreifingar á Evrópumarkaði og heimsmarkaði og fellur í 
eftirtalda flokka: Teikni- og brúðumyndir, listrænar heimildamyndir og leiknar myndir. 

Um nánari upplýsingar um þessa auglýsingu vísast til Stjórnartíðinda Evrópusambandsins, C 300, 
5.10.2012, bls. 8.

Umsóknir verða að berast á neðangreint póstfang framkvæmdastofnunar áætlunarinnar (EACEA), á 
umsóknareyðublöðum sem er að finna á Netinu, og eru umsóknarfrestir 23. nóvember 2012 og 12. apríl 
2013: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) – MEDIA 
BOUR 3/30 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Heildartexta umsóknarleiðbeininganna og umsóknareyðublöð er að finna á eftirfarandi vefslóð: 

http://www.ec.europa.eu/media

  2012/EES/58/17
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Auglýst eftir tillögum – EACEA/32/12

MEDIA 2007 – Þróun, dreifing, kynning og fræðslustarf

Stuðningur við framleiðslu gagnvirks efnis á nettengdum og ónettengdum miðlum

Auglýst er eftir tillögum á grundvelli ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1718/2006/EB frá  
15. nóvember 2006 um framkvæmd áætlunar um stuðning við hljóð- og myndefnisframleiðslu í Evrópu 
(MEDIA 2007). 

Meðal markmiða áætlunarinnar er að ýta með fjárstyrkjum undir framleiðslu sjálfstæðra evrópskra 
framleiðslufyrirtækja á efni sem ætlað er til dreifingar á Evrópumarkaði og heimsmarkaði.

Um nánari upplýsingar um þessa auglýsingu vísast til Stjórnartíðinda Evrópusambandsins, C 300, 
5.10.2012, bls. 11.

Umsóknir verða að berast á neðangreint póstfang framkvæmdastofnunar áætlunarinnar (EACEA), á 
umsóknareyðublöðum sem er að finna á Netinu, og eru umsóknarfrestir 23. nóvember 2012 og 12. apríl 
2013: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) – MEDIA 
BOUR 3/30 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Heildartexta umsóknarleiðbeininganna og umsóknareyðublöð er að finna á eftirfarandi vefslóð: http://
ec.europa.eu/media
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Auglýst eftir tillögum – EACEA/33/12

MEDIA 2007 – Þróun, dreifing, kynning og fræðslustarf

Stuðningur við útsendingar á evrópskum hljóð- og myndverkum í sjónvarpi

1.  Markmið og lýsing

Auglýst er eftir tillögum á grundvelli ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1718/2006/EB frá 
15. nóvember 2006 um framkvæmd áætlunar um stuðning við hljóð- og myndefnisframleiðslu í 
Evrópu (MEDIA 2007). 

Meðal markmiða áætlunarinnar er að stuðla að útsendingum í mismunandi löndum á evrópskum 
hljóð- og myndverkum sem verða til á vegum sjálfstæðra framleiðslufyrirtækja með því að ýta undir 
samvinnu útvarpsrekenda annars vegar og sjálfstæðra framleiðenda og dreifenda hins vegar.

2.  Hlutgengir umsækjendur 

Auglýsingu þessari er beint til fyrirtækja í Evrópu sem stuðla með starfsemi sinni að ofangreindum 
markmiðum, einkum sjálfstæðra framleiðenda sjónvarpsefnis. 

Umsækjendur verða að koma frá einu eftirtalinna ríkja: 

–  einu hinna 27 aðildarríkja Evrópusambandsins, 

–  einu EES-ríkjanna, Sviss eða Króatíu. 

–  Bosníu og Hersegóvínu (háð því að samningaferlinu ljúki og að formlega verði gengið frá aðild 
landsins að MEDIA-áætluninni).

3.  Styrkhæf starfsemi 

Hljóð- og myndverkið, sem tillagan varðar, verður að vera sjálfstætt evrópskt framleiðsluverkefni 
fyrir sjónvarp (leikin mynd, teikni- eða brúðumynd eða skapandi heimildamynd) með þátttöku eigi 
færri en þriggja sjónvarpsfyrirtækja frá fleiri en einu ríki meðal aðildarríkja Evrópusambandsins og 
annarra landa sem eiga aðild að áætluninni MEDIA 2007. 

Umsóknin skal send eigi síðar en fyrsta dag aðalupptöku. 

Hámarkslengd verkefna er 30 mánuðir eða 42 mánuðir (þegar um ræðir myndaraðir). 

4.  Viðmið við úthlutun 

 Gefin verða allt að 100 stig á grundvelli eftirtalinna viðmiða sem hafa mismunandi vægi eins og hér 
er greint; atriði, sem tekið er tillit til, koma fram á eftir hverju viðmiði um sig: 

–  Evrópuþátturinn og fjármögnun verkefnisins (45 stig): 

–  Heimaland fyrirtækisins sem stendur að umsókninni. 

–  Hversu mörg sjónvarpsfyrirtæki tengjast verkefninu. 

–  Hversu mikið sjónvarpsfyrirtækin leggja af mörkum fjárhagslega. 

–  Hversu mikið fé kemur frá öðrum löndum. 

–  Þátttaka alþjóðlegs dreifingarfyrirtækis (10 stig): 

– Hversu mörg dreifingarfyrirtæki taka þátt í verkefninu og reynsla af þeim. 

– Hversu umfangsmikil þátttaka dreifingarfyrirtækisins er. 

– Hvort framleiðslufyrirtækið, sem stendur að umsókninni, hefur dreifingardeild á sínum vegum. 
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–  Alþjóðleg skírskotun og gæði verkefnisins (25 stig): 

–  Hversu vandað verkefnið er. 

–  Hugsanleg sala á alþjóðavettvangi. 

–  Alþjóðleg markaðsáætlun. 

–  Stuðlað að aukinni fjölbreytni í evrópskum tungumála- og menningarheimi (7 stig): 

–  Fjöldi tungumálasvæða sem verkefnið tekur til. 

–  Styrkur fyrir fjölbreytni menningar í Evrópu. 

–  Efling hljóð- og myndhefðar í Evrópu (3 stig): 

–  Athugun á eldri gögnum sem notuð eru. 

–  Saga markaðsfærslu á alþjóðavettvangi (10 stig): 

–  Sala fyrirtækisins/framleiðandans, sem stendur að umsókninni, á alþjóðavettvangi 
undangengin 5 ár. 

5.  Fjárveiting 

 Fjárveiting nemur alls 10,8 milljónum evra. 

 Fjárframlög eru veitt sem styrkir. Ekki verða veittir hærri styrkir en sem nemur 500 000 evra 
fyrir hvert verkefni í flokki leikinna mynda og teikni- og brúðumynda og 300 000 evra fyrir hvert 
verkefni í flokki heimildamynda. Engir styrkir verða veittir umfram 12,5% framleiðslukostnaðar 
samkvæmt áætlun framleiðanda vegna leikinna mynda og teikni- og brúðumynda og 20% vegna 
heimildarmynda. 

6.  Umsóknarfrestur 

 Umsóknir skulu sendar framkvæmdastofnun áætlunarinnar (EACEA) í eftirfarandi póstfangi eigi 
síðar en 10. desember 2012 eða 3. júní 2013: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 
Unit MEDIA 
BOUR 3/30 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Umsóknir verða teknar til greina því aðeins að þær berist á opinberum umsóknareyðublöðum 
með undirskrift fulltrúa umsóknarfyrirtækisins, sem hefur umboð til lagalegra skuldbindinga fyrir 
hönd þess, og þeim fylgi allar þær upplýsingar og öll þau fylgiskjöl sem tilgreind eru í heildartexta 
auglýsingarinnar. 

Umsóknir, sem sendar eru með símbréfi eða rafpósti, verða ekki teknar til greina. 

7.  Nánari upplýsingar 

Heildartexta umsóknarleiðbeininganna og umsóknareyðublöð er að finna á eftirfarandi vefslóð: 

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/tv/detail/index_en.htm

Fullnægja ber öllum skilmálum leiðbeininganna og skila umsóknum á til þess gerðum eyðublöðum.
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2004/22/EB um mælitæki

(Birting á heitum og tilvísunarnúmerum samræmdra staðla samkvæmt tilskipuninni)

Evrópsk 
staðla-

samtök (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 1359:1998
Gasmælar – Þindargasmælar

EN 1359:1998/A1:2006

CEN EN 1434-1:2007
Varmamælar – Hluti 1: Almennar kröfur

CEN EN 1434-2:2007
Varmamælar – Hluti 2: Kröfur um smíði

EN 1434-2:2007/AC:2007 

CEN EN 1434-4:2007
Varmamælar – Hluti 4: Gerðarprófun

EN 1434-4:2007/AC:2007

CEN EN 1434-5:2007
Varmamælar – Hluti 5: Upphafssannprófun

CEN EN 12261:2002
Gasmælar – Hverfilgasmælar

EN 12261:2002/A1:2006

EN 12261:2002/AC:2003

CEN EN 12405-1:2005+A2:2010
Gasmælar – Umbreytingarbúnaður – Hluti 1: Rúmmálsum-
breyting

EN 12405-1:2005

Athugasemd 2.1

Útrunninn
(31.10.2011)

CEN EN 12480:2002
Gasmælar – Skrúfukeilugasmælar

EN 12480:2002/A1:2006 

CEN EN 14154-1:2005+A2:2011
Vatnsmælar – Hluti 1: Almennar kröfur

EN 14154-
1:2005+A1:2007

Athugasemd 2.1

Útrunninn
(31.10.2011)

CEN EN 14154-2:2005+A2:2011
Vatnsmælar – Hluti 2: Uppsetning og notkunarskilyrði

EN 14154-
2:2005+A1:2007

Athugasemd 2.1 

Útrunninn
(31.10.2011)

CEN EN 14154-3:2005+A2:2011
Vatnsmælar – Hluti 3: Prófunaraðferðir og búnaður

EN 14154-
3:2005+A1:2007

Athugasemd 2.1 

Útrunninn
(31.10.2011)

CEN EN 14236:2007
Úthljóðsgasmælar til heimilisnota

Cenelec EN 50470-1:2006
Rafmagnsmælibúnaður (a.c.) – Hluti 1: Almennar kröfur, 
prófanir og prófunarskilyrði – Mælibúnaður (flokkar A, 
B og C) 
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Evrópsk 
staðla-

samtök (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 50470-2:2006
Rafmagnsmælibúnaður (a.c.) – Hluti 2: Sérstakar kröfur – 
Rafvélrænir mælar fyrir raunorku (flokkar A og B) 

Cenelec EN 50470-3:2006
Rafmagnsmælibúnaður (a.c.) – Hluti 3: Sérstakar kröfur 
– Rafvélrænir mælar fyrir raunorku (flokkar A, B og C) 

Cenelec EN 62058-11:2010
Rafmagnsmælibúnaður (AC) – Viðtökuskoðun – Hluti 11: 
Almennar viðtökuskoðunaraðferðir
IEC 62058-11:2008 (Breytt) 

Cenelec EN 62058-21:2010
Rafmagnsmælibúnaður (AC) – Viðtökuskoðun – Hluti 21: 
Sérstakar kröfur varðandi rafvélræna mæla fyrir raunorku 
(flokkar 0,5, 1 og 2)
IEC 62058-21:2008 (Breytt)

Cenelec EN 62058-31:2010
Rafmagnsmælibúnaður (AC) – Viðtökuskoðun – Hluti 31: 
Sérstakar kröfur varðandi rafeindamæla fyrir raunorku 
(flokkar 0,2 S, 0,5 S, 1 og 2)
IEC 62058-31:2008 (Breytt) 

Cenelec EN 62059-32-1:2012 
Rafmagnsmælibúnaður – Áreiðanleiki – Hluti 32-1: 
Ending – Prófun á stöðugleika mælifræðilegra eiginleika 
með hitaaukningu 
IEC 62059-32-1:2011

(1) CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, BELGIUM, sími +32 25500811, bréfasími +32 25500819  
(http://www.cen.eu)
Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, BELGIUM, sími +32 25196871, bréfasími +32 25196919  
(http://www.cenelec.eu)
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, FRANCE, sími +33 492944200, bréfasími +33 493654716  
(http://www.etsi.eu)

http://www.cen.eu/
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
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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.

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



