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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 10. maí 2021 

Málsnúmer 86805 

Ákvörðun nr. 037/20/COL 

EFTA-ríki Ísland 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Breyting og framlenging á áætlunum um lokunarstyrki í 

þágu minni rekstraraðila og viðspyrnustyrki 

Lagastoð Lög um breytingu á lögum nr. 38/2020 og nr. 160/2020 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Viðhalda áframhaldandi starfsemi rekstraraðila sem 

hafa orðið fyrir tekjufalli vegna heimsfaraldurs 

kórónuveiru og aðgerða stjórnvalda til að verjast 

útbreiðslu veirunnar. 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting Viðspyrnustyrkur: 20,5 milljarðar samkvæmt áætlun 

Lokunarstyrkur: Áætlað; 1 milljarður ISK og að 

hámarki 2 milljarðar ISK 

Gildistími Viðspyrnustyrkur: 31. desember 2021 

Lokunarstyrkur: 30. september 2021 

Atvinnugreinar Allar atvinnugreinar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Skatturinn 

Tryggvagata 19  

101 Reykjavík 

Ísland 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

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

2021/EES/54/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 11. maí 2021 

Málsnúmer 86811 

Ákvörðun nr. 039/21/COL 

EFTA-ríki Ísland 

Titill Breyting á gildistíma stafrænnar ferðagjafar vegna 

COVID-19 

Lagastoð Lög um breytingu á lögum um ferðagjöf nr. 54/2020 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Auka innlenda eftirspurn eftir þjónustu við ferðamenn í 

þágu ferðaþjónustunnar 

Aðstoðarform Styrkir (óbein aðstoð) 

Fjárhagsáætlun 1,4 milljarðar ISK 

Gildistími 1. júní 2021 til 31. ágúst 2021 

Atvinnugreinar Ferðaþjónusta 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Fjármála- og efnahagsráðuneytið 

Arnarhvoli við Lindargötu,  

101 Reykjavík,  

Ísland 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

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

2021/EES/54/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 12. maí 2021 

Málsnúmer 86812 

Ákvörðun nr. 040/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Breyting og framlenging á áætlun um lausafjáraðstoð 

við fyrirtæki í ferðaþjónustu vegna COVID-19 

Lagastoð Ákvörðun þingsins sem heimilar breytingar og 

framlengingu ásamt bréfi um viðbótarúthlutun til 

Innovation Norway frá viðskipta-, iðnaðar- og 

sjávarútvegsráðuneytinu. 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að veita fyrirtækjum sem skyndilega standa frammi 

fyrir lausafjárskorti vegna efnahagslegra áhrifa af 

völdum COVID-19 faraldursins aðgang að lausafé. 

Aðstoðarform Styrkir 

Fjárveiting 1 550 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall Allt að 80% af styrkhæfum kostnaði fyrir lítil og 

meðalstór fyrirtæki. Allt að 70% af styrkhæfum 

kostnaði fyrir stór fyrirtæki. Hámark kostnaðar vegna 

nauðsynlegra áþreifanlegra og óáþreifanlegra eigna 

vegna framkvæmdar verkefna er 50%. 

Gildistími 12.5.2021 – 31.12.2021 

Atvinnugreinar NACE 49, 50, 51, 55, 56, 74.903, 77, 79, 82.3, 90, 91 

og 93. 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Innovasjon Norge 

Akersgata 13 

0104 Oslo, Norge 

Pb. 448 Sentrum 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

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

2021/EES/54/03 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 12. maí 2020 

Málsnúmer 86817 

Ákvörðun nr. 041/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Framlenging og breyting á COVID-19 tryggingakerfi 

vegna stórra opinberra viðburða 

Lagastoð Ákvörðun þingsins sem heimilaði tryggingakerfið og 

setti fram helstu skilyrðin ásamt úthlutunarbréfi frá 

viðskipta-, iðnaðar- og sjávarútvegsráðuneytinu til 

Innovation Norway. 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Bætur fyrir tjón af völdum óvenjulegs atburðar 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárhagsáætlun 260 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall 60% 

Gildistími Til 31. desember 2021 

Atvinnugreinar Allar atvinnugreinar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Innovasjon Norge  

Pb. 448 Sentrum  

Akersgata 13 

0104 Oslo 

Norge 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

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

2021/EES/54/04 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 18. maí 2021 

Málsnúmer 86828 

Ákvörðun nr. 042/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Breytingar á aðstoðarkerfi vegna COVID-19 fyrir 

stofnanir sem annast sjálfboðastarf. 

Lagastoð Breyting á reglugerð um aðstoðarkerfi í þágu stofnana 

sem annast sjálfboðastarf (tilvísunarnúmer vantar). 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að tryggja stofnunum sem annast sjálfboðaliðastarf 

lausafé og ýta með því undir starfsemi og hjálpa 

sjálfboðaliðastarfsemi í gegnum yfirstandandi  

COVID-19 faraldur. 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 1155 milljónir NOK  

Aðstoðarhlutfall  Umsækjendur geta hlotið styrk sem nemur 70% af 

viðbótarkostnaði og/eða kostnaði sem tengist 

þróun og/eða breytingu á starfsemi.  

 Hvað varðar viðburði eða aðra sérstaka starfsemi 

sem fer fram samkvæmt áætlun geta umsækjendur 

hlotið styrk sem nemur 70% af styrkhæfum 

kostnaði.  

 Hvað varðar viðburði eða aðra sérstaka starfsemi 

sem er aflýst geta umsækjendur hlotið styrk sem 

nemur 50% af styrkhæfum kostnaði. 

Gildistími 18. maí 2021 – 31. desember 2021 

Atvinnugreinar Sjálfboðaliðastarf 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Norwegian Gaming and Foundation Authority  

P.O. Box 800 

NO-6805 Førde  

Norge 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

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

2021/EES/54/05 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 20. maí 2020 

Málsnúmer 86839 

Ákvörðun nr. 051/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) COVID-19 aðstoðarkerfi vegna birgðataps 

Lagastoð Breytt reglugerð til fyllingar og framkvæmdar á lögum 

um tímabundið aðstoðarkerfi í þágu fyrirtækja sem hafa 

orðið fyrir umtalsverðu tekjutapi frá ágúst 2020 (hefur 

ekki tekið gildi) 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að bæta veitingahúsum, kaffihúsum, börum og hótelum 

sem bjóða öðrum viðskiptavinum en hótelgestum upp á 

veitingar, sem og blómasmásölum, upp birgðatap. 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 25 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall 100% 

Gildistími 9. júní 2021 – 31. desember 2021. 

Atvinnugreinar Veitingaþjónusta og smásala á blómum.  

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Brønnøysundregistrene  

Postboks 900 

8910 Brønnøysund 

Norge 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

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

2021/EES/54/06 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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EFTA-DÓMSTÓLLINN 

Mál höfðað 9. júlí 2021 af Sýn hf. gegn Eftirlitsstofnun EFTA 

(Mál E-4/21) 

Hinn 9. júlí 2021 höfðaði Sýn hf. mál fyrir EFTA-dómstólnum á hendur Eftirlitsstofnun EFTA; í 

fyrirsvari er Dóra Sif Tynes, lögmaður, ADVEL, Kalkofnsvegi 2, 101 Reykjavík, Ísland. 

Sýn hf. krefst þess að EFTA-dómstóllinn: 

1. Ógildi ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 023/21/COL frá 26. mars 2021, aðstoð í þágu 

Farice ehf. vegna fjárfestingar í þriðja sæstrengnum. 

2. Geri Eftirlitsstofnun EFTA að greiða málskostnað að skaðlausu. 

Lagagrundvöllur, málsatvik og lagarök lögð fram til stuðnings: 

- Sýn („stefnandi“) er fjarskipta- og fjölmiðlafyrirtæki með starfsemi á öllum fjarskipta- og 

fjölmiðlamörkuðum á Íslandi, og með skráð aðsetur að Suðurlandsbraut 8 í Reykjavík. 

Sögu fyrirtækisins má rekja allt aftur til stofnunar Íslandssíma hf. og Tals hf. á síðasta 

áratug 20. aldar í kjölfar þess að frelsi var innleitt í fjarskiptaþjónustu á Íslandi. Stefnandi 

veitir alhliða rafræna fjarskiptaþjónustu, m.a. gagnaveraþjónustu undir merkjum Vodafone 

sem grundvallast á samstarfssamningi við Vodafone Group plc. 

- Farice hf. var stofnsett árið 2002 af íslenskum og færeyskum aðilum í þeim tilgangi að 

undirbúa, leggja og reka sæstreng fyrir gagnaflutning milli Íslands, Færeyja og Bretlands. 

- Þessi krafa varðar ógildingu á ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 023/21/COL 

(„umþrætt ákvörðun“). Hin umþrætta ákvörðun var samþykkt 26. mars 2021, í kjölfar 

tilkynningar frá íslenskum stjórnvöldum sem barst 23. mars 2021. 

- Stefnandi krefst ógildingar á hinni umþrættu ákvörðun á þeim grundvelli að Eftirlits-

stofnun EFTA hafi: 

- Brotið gegn skyldu sinni til þess að hefja formlega rannsókn skv. 2. mgr. 1. gr. I. hluta 

bókunar 3 við samning milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls þar 

sem vafi hafi átt að vera fyrir hendi af hálfu eftirlitsstofnunarinnar um það að ráðstöfunin 

samrýmdist EES-samningnum. 

- Brotið gegn skyldum sínum skv. 16. gr. samningsins um eftirlitsstofnun og dómstól, þ.e. 

að ákvarðanir eftirlitsstofnunarinnar skuli rökstuddar með fullnægjandi hætti. 

2021/EES/54/07 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10274 – EDFR/Lumani/GLD) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. ágúst 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32021M10274. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10277 – Geely/Futaihua/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. ágúst 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32021M10277. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 

2021/EES/54/08 

2021/EES/54/09 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10332 – KKR/Equitix Tetragon/Target) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. ágúst 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32021M10332. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10344 – Accenture/Umlaut) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. ágúst 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32021M10344. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10367 – Platinum Equity Group/Grupo Urbaser) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. ágúst 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32021M10367. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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