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                                                               REGLUGER  RÁ SINS (EB) nr. 2236/95                                              2008/EES/45/34 

frá 18. september 1995 

um almennar reglur um fjárhagsa sto  Bandalagsins á svi i samevrópskra neta (*) 

RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
ri ju málsgrein 129. gr. d, 

 

me  hli sjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

 

me  hli sjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2), 

 

me  hli sjón af áliti svæ anefndarinnar (3), 

 

í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 
189. gr. c í sáttmálanum (4), 

 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

Samkvæmt n-li  3. gr. sáttmálans skal starfsemi Bandalagsins 
fela í sér hvatningu til a  koma á fót samevrópskum netum og 

róa au. 

 

Í 129. gr. b í sáttmálanum kemur fram a  Bandalagi  skuli 
stu la a  ví a  koma á fót og róa samevrópsk net á svi i 
flutninga, fjarskipta og orkugrunnvirkja til a  markmi unum, 
sem um getur í 7. gr. a og 130. gr. a í sáttmálanum, ver i ná  
fram. 

 

Ákvæ i 2. mgr. 129. gr. b í sáttmálanum mi a a  ví a  stu la 
a  samtengingu og rekstrarsamhæfi innlendra neta sem og 
a gangi a  slíkum netum og ver a einkum a  taka mi  af 
nau syn ess a  tengja eyjar, landlukt svæ i og ja arsvæ i vi  
mi læg svæ i Bandalagsins. 

 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 228, 23.9.1995, bls. 1. Hennar var geti  
í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 38/2006 frá 10. mars 2006 
um breytingu á bókun 31 vi  EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum 
svi um utan marka fjór ætta frelsisins, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi 

Evrópusambandsins nr. 28, 1.6.2006, bls. 24. 
(1) Stjtí . EB nr. C 89 frá 26.3.1994, bls. 8. 
(2) Stjtí . EB nr. C 195 frá 18.7.1994, bls. 74. 
(3) Stjtí . EB nr. C 217 frá 6.8.1994, bls. 36. 
(4) Álit Evrópu ingsings frá 30. nóvember 1994 (Stjtí . EB nr. C 363 frá 

19.12.1994, bls. 23). Sameiginleg afsta a rá sins frá 31. mars 1995 (Stjtí . 
EB nr. C 130 frá 29.5.1995, bls. 1) og ákvör un Evrópu ingsins frá 12. júlí 
1995 (hefur enn ekki veri  birt í Stjtí . ESB)). 

Í 129. gr. c í sáttmálanum er kve i  á um a  Bandalagi  skuli 
semja vi mi unarreglur sem taka til markmi a, forgangsatri a 
og meginlína eirra rá stafana sem fyrirhuga ar eru á svi i 
samevrópskra neta og a  ví sé heimilt a  sty ja vi  
fjárhagslegar a ger ir a ildarríkjanna til a  koma á fót 
samevrópskum netum. 

Mæla skal fyrir um almennar reglur um fjármögnun 
Bandalagsins á samevrópskum netum sem gera kleift a  hrinda 
ákvæ um essarar greinar í framkvæmd. 

 

Samkvæmt 129. gr. c í sáttmálanum er heimilt a  veita 
Bandalagsa sto  til verkefna sem jóna sameiginlegum 
hagsmunum sem eru tilgreind innan ramma 
vi mi unarreglnanna. 

 

Vi mi unarreglurnar, sem um getur í 1. mgr. 129. gr. c í 
sáttmálanum, sem framkvæmdastjórnin ger i tillögu um, eru til 
umfjöllunar hjá Evrópu inginu og rá inu. Ef ákvör un um a  
sam ykkja essar vi mi unarreglur hefur ekki ö last gildi vi  
gildistöku essarar regluger ar, skal setja ákvæ i til 
brá abirg a um mögulegt framlag Bandalagsins til sérstakra 
forgangsverkefna innan marka fjárveitingar fyrir fjárhagsári  
1995 og eigi sí ar en 31. desember 1995. 

 

Hlutdeild einkafjármögnunar vi  fjármögnun samevrópskra 
neta skal aukin og samvinna milli hins opinbera og 
einkageirans róu . 

 

A sto  Bandalagsins getur einkum veri  í formi 
hagkvæmniathugana, lánatrygginga e a vaxtastyrkja. essir 
styrkir og ábyrg ir tengjast einkum fjárstu ningi frá 
Fjárfestingarbanka Evrópu e a ö rum opinberum e a 
einkareknum fjármálastofnunum. Í tilteknum rökstuddum 
tilvikum koma beinir fjárfestingastyrkir til greina. 
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Fjárfestingarsjó ur Evrópu e a a rar fjárfestingastofnanir veita 
lánatryggingar á vi skiptalegum grundvelli. Fjárhagsa sto  
Bandalagsins getur teki  til allra e a hluta eirra i gjalda sem 
tryggingar egar grei a. 

 

A sto  Bandalagsins til verkefnis er einkum ætla  a  yfirstíga 
hvers konar fjárhagsleg vandkvæ i sem geta komi  upp á 
byrjunarstigi ess. 

 

Nau synlegt er a  setja mörk fyrir Bandalagsa sto  í réttu 
hlutfalli vi  heildarkostna  vi  fjárfestingu. 

 

Veita skal Bandalagsa sto  til verkefna á grundvelli ess hve 
miki  au stu la a  ví a  ná markmi um 129. gr. b í 
sáttmálanum og ö rum markmi um og forgangsverkefnum 
sem falla undir vi mi unarreglurnar, sem um getur í 129. gr. c 
í sáttmálanum, einnig skal taka tillit til annarra átta s.s. 
hvetjandi áhrifa á fjármögnun hins opinbera og einkaa ila, 
beinna og óbeinna félagshagfræ ilegra áhrifa verkefnanna, 
einkum á atvinnumál, og aflei inga fyrir umhverfi . 

 

Framkvæmdastjórnin ver ur a  meta vandlega, me  
kostna ar/ábatagreiningum og ö rum vi eigandi vi mi unum, 
möguleika ess a  verkefnin beri sig fjárhagslega svo og 
fjárhagslega ar semi eirra. 

 

Fjárstu ningur Bandalagsins samkvæmt 1. mgr. 129. gr. c í 
sáttmálanum ver ur a  samr mast stefnu Bandalagsins, 
einkum var andi net og a  ví er var ar umhverfisvernd, 
samkeppni og ger  opinberra samninga. Umhverfisvernd felur í 
sér mat á umhverfisáhrifum. 

 

Nau synlegt er a  sk ra heimildir og ábyrg ir a ildarríkjanna 
annars vegar og framkvæmdastjórnarinnar hins vegar a  ví er 
var ar fjármálastjórn. 

 

Framkvæmdastjórnin ver ur a  tryggja vi eigandi 
samræmingu á allri starfsemi Bandalagsins sem hefur áhrif á 
samevrópsku netin, einkum milli fjármögnunar sem var ar 
samevrópsk net og fjármögnunar úr róunar- og 
samstö usjó um, Fjárfestingarsjó i Evrópu og 
Fjárfestingarbanka Evrópu. 

 

Setja skal ákvæ i um vi eigandi a fer ir vi  mat, eftirfylgni og 
eftirlit me  a sto  Bandalagsins. 

 

Tryggja skal vi eigandi uppl singar, kynningu og gagnsæi 
var andi ær framkvæmdir sem eru fjármagna ar. 

 

Í essari regluger  er tilgreind fjárhagsvi mi un, í skilningi 
2. li ar í yfirl singu Evrópu ingsins, rá sins og 
framkvæmdastjórnarinnar frá 6. mars 1995, án ess ó a  a  
hafi áhrif á heimildir fjárveitingavaldsins samkvæmt ákvæ um 
sáttmálans. 

Á ur en tímabili fjárhagsáætlunar 1994–1999 l kur skal meta 
hvort og a  hve miklu leyti ær a ger ir, sem kve i  er á um í 

essari regluger , uppfylla arfir Bandalagsins. 

 

SAM YKKT REGLUGER  ESSA: 

 

1. gr. 

 

Skilgreiningar og gildissvi  

 

Í essari regluger  eru skilgreind skilyr i og málsme fer  vi  
veitingu Bandalagsa sto ar til verkefna sem jóna 
sameiginlegum hagsmunum á svi i samevrópska neta fyrir 
flutninga, fjarskipti og orkugrunnvirki skv. 1. mgr. 129. gr. c í 
sáttmálanum. 

 

2. gr. 

 

A sto arhæfi  

 

1. Einungis er heimilt a  veita Bandalagsa sto  til verkefna 
sem jóna sameiginlegum hagsmunum (hér á eftir nefnd 
„verkefni“) og tilgreind eru innan ramma 
vi mi unarreglnanna, sem um getur í 1. mgr. 129. gr. c í 
sáttmálanum. 

 

Hlutar verkefna, í skilningi fyrstu undirgreinar, skulu einnig 
styrkhæfir a  ví marki sem eir mynda tæknilega og 
fjárhagslega sjálfstæ ar einingar. 

 

2. Verkefni skulu teljast a sto arhæf ef au eru fjármögnu  
af a ildarríkjunum e a svæ isbundnum e a sta bundnum 
yfirvöldum, e a stofnunum sem starfa innan stjórns slulegs 
ramma e a lagaramma sem gerir á jafngilda opinberum 
stofnunum, einkum opinber fyrirtæki e a einkafyrirtæki sem 
reka opinbera jónustu e a jónustu í águ almennings. 

 

Verkefni telst fjármagna  af a ildarríki egar opinber yfirvöld 
framkvæma og fjármagna a  beint e a ef a  fær opinbera 
a sto  e a a sto  af opinberu fé, í hva a mynd sem er, sem 
veitt er af innlendum stofnunum, svæ astofnunum e a 
sta bundnum stofnunum. 
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3. gr. 

 

Brá abirg aákvæ i. 

 

Enda ótt ákvar anir um a  sam ykkja vi mi unarreglurnar, 
sem um getur í 1. mgr. 129. gr. c í sáttmálanum, hafi enn ekki 
teki  gildi vi  gildistöku essarar regluger ar er heimilt a  
telja sérstök verkefni a sto arhæf í skilningi essarar 
regluger ar ef fjármögnun eirra er forgangsatri i og verkefnin 
tengjast einkum samgöngugrunnvirkjum. 

 

Ákvæ i etta gildir ar til ákvar anir um a  sam ykkja 
vi mi unarreglurnar á svi i vi komandi samgöngugrunnvirkja 
taka gildi, ó eigi lengur en til 31. desember 1995. 

 

4. gr. 

 

Tegund a sto ar 

 

1. A sto  Bandalagsins vi  verkefni getur veri  á einn e a 
fleiri vegu, sbr. eftirfarandi: 

 

a) sameiginleg fjármögnun rannsókna sem tengjast 
verkefnum, .m.t. undirbúnings-, hagkvæmni- og 
matsrannsóknir, og a rar tæknilegar stu ningsrá stafanir 
vegna essara rannsókna. 

 

Hlutdeild Bandalagsins má alla jafna ekki fara yfir 50% af 
heildarkostna i vi  rannsókn. 

 

Í vel rökstuddum undantekningartilvikum getur hlutdeild 
Bandalagsins fari  yfir 50% mörkin a  frumkvæ i 
framkvæmdastjórnarinnar og a  fengnu sam ykki 
hluta eigandi a ildarríkja, 

 

b) ni urgrei sla vaxta af lánum frá Fjárfestingarbanka Evrópu 
e a ö rum opinberum e a einkareknum 
fjármálastofnunum. A  jafna i skal ni urgrei slan ekki 
standa yfir lengur en í fimm ár, 

 

c) grei sla upp í gjöld af ábyrg um vegna lána frá 
Fjárfestingarsjó i Evrópu e a ö rum fjármálastofnunum, 

 

d) beinir fjárfestingarstyrkir í tilhl ilega rökstuddum 
tilvikum, 

 

e) Bandalagsa sto  samkvæmt a- til e-li  skal sameinu , eftir 
ví sem vi  á, til a  fjárveitingarnar sem hefur veri  

úthluta  hafi sem mest hvetjandi áhrif og séu nota ar á sem 
hagkvæmastan hátt. 

 

2. ær tegundir Bandalagsa sto ar, sem um getur í a- til e-li , 
skal nota á valvísan hátt annig a  teki  sé tillit til sérkenna 
hinna msu ger a neta sem um er a  ræ a og a  tryggt sé, í 
tengslum vi  fjarskipta- og orkunet, a  slík a sto  raski ekki 
samkeppni milli fyrirtækja í vi komandi atvinnugrein. 

5. gr. 

 

Skilyr i fyrir Bandalagsa sto  

 

1. A sto  Bandalagsins skal a  jafna i ekki veitt nema 
fjárhagsleg vandkvæ i standi í vegi fyrir ví a  verkefni ljúki. 

 

2. A sto  Bandalagsins skal ekki fara fram úr ví lágmarki 
sem tali  er nau synlegt til a  hefjast handa vi  verkefni. 

 

3. Heildarfjárhæ  Bandalagsa sto arinnar samkvæmt essari 
regluger  skal ekki fara yfir 10% af heildarfjárfestingar-
kostna inum, óhá  ví hva a stu ningslei  er valin. 

 

4. Meginreglan er a  ví fjármagni, sem kve i  er á um í 
essari regluger , sé ekki úthluta  til verkefna e a 

verkefnaáfanga sem njóta gó s af framlögum úr ö rum sjó um 
Bandalagsins. 

 

6. gr. 

 

Vi mi anir vi  val á verkefnum 

 

1. Verkefni skulu njóta a sto ar í samræmi vi  hvernig au 
stu la a  uppfyllingu markmi a sem um getur í 129. gr. b í 
sáttmálanum og annarra markmi a og forgangsverkefna sem 
skilgreind eru í vi mi unarreglunum sem um getur í 1. mgr. 
129. gr. c í sáttmálanum. 

 

2. Úthluta skal Bandalagsa sto  til verkefna sem hugsanlega 
eru fjárhagslega hagkvæm en teljast ekki nægilega ar bær á 

eim tíma egar sótt er um. 

 

3. Vi  ákvör un um a  veita Bandalagsa sto  skal einnig 
taka mi  af: 

 

— hvenær verkefni á a  vera tilbúi , 

 

— hvetjandi áhrifum a ger a Bandalagsins á fjármögnun 
almennra a ila og einkaa ila, 

 

— styrkleika fjárhagsáætlunar, 

 

— beinum e a óbeinum félagshagfræ ilegum áhrifum, 
einkum á atvinnumál, 

 

— aflei ingunum fyrir umhverfi . 

 

4. Einnig skal taka tillit til samræmingar á tímasetningum 
mismunandi hluta verkefnisins, einkum egar um er a  ræ a 
verkefni sem ná yfir landamæri. 

 

7. gr. 

 

Samr manleiki 

 

au verkefni sem fjármögnu  eru á grundvelli essarar 
regluger ar skulu vera í samræmi vi  lög Bandalagsins og 
stefnu, einkum a  ví er var ar umhverfisvernd, samkeppni og 
ger  opinberra samninga. 
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8. gr. 

 

Framlagning umsókna um fjárhagsa sto  
 

Vi komandi a ildarríki e a, me  sam ykki a ildarríkisins, sú 
stofnun sem máli  var ar, skulu senda umsóknir um 
fjárhagsa sto  til framkvæmdastjórnarinnar. 

 

9. gr. 

 

Uppl singar sem krafist er fyrir mat og greiningu á 
umsóknum 

 

1. Hver umsókn um fjárhagsa sto  skal hafa a  geyma allar 
nau synlegar uppl singar vegna athugunar á verkefninu í 
samræmi vi  5., 6. og 7. gr., einkum: 

 

a) ef umsóknin var ar verkefni: 

 

— uppl singar um stofnunina sem ber ábyrg  á 
framkvæmd verkefnisins, 

 

— l singu á vi komandi verkefni og tegund a sto ar sem 
fyrirhugu  er frá Bandalaginu, 

 

— ni urstö ur úr kostna ar/ábatagreiningum, .m.t. 
ni urstö ur greiningar á ví hvort verkefni  ber sig 
fjárhagslega og greiningar á fjárhagslegri ar semi, 

 

— sta setningu verkefnisins á leggjum og í hnútpunktum 
samkvæmt vi mi unarreglunum á svi i samgangna, 

 

— uppl singar um samkvæmni vi  svæ isbundi  
skipulag, 

 

— stutta l singu á umhverfisáhrifum byggt á mati sem 
framkvæmt er í samræmi vi  tilskipun rá sins 
85/337/EBE frá 27. júní 1985 um mat á áhrifum sem 
tilteknar framkvæmdir á vegum hins opinbera e a 
einkaa ila kunna a  hafa á umhverfi  (1), 

 

— yfirl singu um a  a rir möguleikar til fjármögnunar frá 
opinberum a ilum e a einkaa ilum hafi veri  kanna ir, 

.m.t. Fjárfestingarsjó ur Evrópu og Fjárfestingarbanki 
Evrópu, 

 

— fjárhagsáætlun ar sem allir fjármögnunarli ir eru 
tilgreindir í ekum e a innlendri mynt, .m.t. sú 
fjárhagsa sto  sem óska  var eftir frá Bandalaginu og 
a ildarríkinu og sú a sto  sem egar hefur veri  veitt, 

 

b) ef umsóknin tengist rannsókn, uppl singar um markmi  
rannsóknarinnar og tilgang og fyrirhuga ar a fer ir og 
tækni, 

 

c) uppl singar um tímaáætlun til brá abirg a fyrir verki , 

 

d) l singu á eftirlitsrá stöfunum sem vi komandi a ildarríki á 
a  st ra var andi notkun á ví fé sem be i  er um. 

_______________  

(1) Stjtí . EB nr. L 175, 5.7.1985, bls. 40. 

2. Umsækjendur skulu veita framkvæmdastjórninni allar 
vi eigandi vi bótaruppl singar sem hún fer fram á. 

 

3. Framkvæmdastjórninni er heimilt a  leita hvers konar 
sérfræ iálits sem hún arfnast til ess a  meta umsókn, .m.t. 
álit Fjárfestingabanka Evrópu. 

 

10. gr. 

 

Veiting fjárhagsa sto ar 

 

Framkvæmdastjórnin skal ákve a a  veita fjárhagsa sto  
samkvæmt essari regluger  samkvæmt mati sínu á umsóknum 
í samræmi vi  valvi mi anir og málsme fer ina sem tilgreind 
er í 17. gr. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna iggjendum 
a sto ar og a ildarríkjunum um ákvör un sína millili alaust. 

 

11. gr. 

 

Fjárhagsákvæ i 

 

1. A sto  frá Bandalaginu má einungis ná yfir kostna  sem 
tengist verkefninu sem iggjendur a sto ar e a ri ju a ilar, 
sem ber ábyrg  á framkvæmd verkefnis, stofna til. 

 

2. Kostna ur, sem stofna  er til fyrir ann dag sem 
framkvæmdastjórnin móttekur umsókn um fjárhagsa sto , 
fellur ekki undir a sto ina. 

 

3. Ákvar anir, sem framkvæmdastjórnin tekur skv. 10. gr. um 
a  veita fjárhagsa sto , skulu bindandi eins og skuldbindingar 
um a  stofna til útgjalda sem eru heimilu  í fjárhagsáætlun. 

 

4. A  jafna i skulu grei slur fara fram sem 
fyrirframgrei slur, hlutagrei slur og lokagrei slur. 
Fyrirframgrei slan, sem skal a  öllu jöfnu ekki fara yfir 50% af 
fyrstu árlegu grei slunni, skal greidd um lei  og umsókn um 
a sto  hefur veri  sam ykkt. Hlutagrei slur skulu greiddar á 
grundvelli bei ni um grei slu a  teknu tilliti til árangurs vi  
framkvæmd verkefnis e a rannsóknar og, ef nau syn krefur, a  
teknu tilliti til fjárhagsáætlana sem hafa veri  endursko a ar 
me  nákvæmum og gagnsæjum hætti. 

 

5. Mi a ver ur grei slurnar vi  á sta reynd a  
grunnvirkjaverkefnin ver a framkvæmd á mörgum árum og ví 
er rétt a  gera rá stafanir var andi fjármögnun til margra ára. 

 

6. Framkvæmdastjórnin skal grei a lokagrei sluna eftir a  
hafa sam ykkt lokask rslu um verkefni  e a rannsóknina sem 

iggjandi a sto ar hefur lagt fram og tilgreint öll raunútgjöld. 

 

7. Í samræmi vi  málsme fer ina sem sett er fram í 17. gr. 
skal framkvæmdastjórnin ákve a me  hva a hætti, hvenær og 
hve háar fjárhæ ir fara í ni urgrei slu vaxta og 
ábyrg ari gjalda.  
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12. gr. 

 

Fjármálastjórn 

 

1. Til a  tryggja a  verkefnum sem eru fjármögnu  me  
essari regluger  sé loki  á farsælan hátt skulu a ildarríkin 

gera nau synlegar rá stafanir til a : 

 

— ganga reglulega úr skugga um a  verkefni og rannsóknir, 
sem Bandalagi  fjármagnar, hafi veri  unnin á réttan hátt, 

 

— fyrirbyggja og grípa til rá stafana vegna brota á reglum, 

 

— endurheimta allar fjárhæ ir sem hafa glatast vegna brota á 
reglum, .m.t. vextir vegna dráttar á endurgrei slu í 
samræmi vi  reglurnar sem framkvæmdastjórnin hefur 
sam ykkt. Ef a ildarríkin og/e a yfirvöld, sem bera ábyrg  
á framkvæmdinni, geta ekki lagt fram sannanir um a  au 
séu ekki ábyrg fyrir brotum á reglum ver ur a ildarríki  a  
taka ann kostinn a  endurgrei a allar fjárhæ ir sem voru 
greiddar á óréttmætan hátt. 

 

2. A ildarríkin skulu gera framkvæmdastjórninni grein fyrir 
eim rá stöfunum sem gripi  er til í essu skyni og veita henni 

jafnframt l singu á fyrirkomulagi stjórnunar og eftirlits sem 
komi  er á til a  tryggja árangursríka framkvæmd verkefna og 
rannsókna. 

 

3. A ildarríkin skulu láta framkvæmdastjórninni í té allar 
vi eigandi, innlendar sk rslur var andi eftirlit me  verkefnum. 

 

4. Me  fyrirvara um hvers konar eftirlitsrá stafanir sem 
a ildarríkin hafa framfylgt í samræmi vi  innlend lög og 
stjórns slufyrirmæli og me  fyrirvara um ákvæ i 188. gr. a í 
sáttmálanum og eftirlitsrá stafanir sem framfylgt er í samræmi 
vi  c-li  209. gr. sáttmálans, er embættismönnum 
framkvæmdastjórnarinnar e a fulltrúum hennar heimilt a  láta 
fara fram vettvangseftirlit, .m.t. a  taka s ni til sko unar, 
vegna verkefna sem eru fjármögnu  samkvæmt essari 
regluger  og er heimilt a  kanna eftirlitskerfi og a ger ir sem 
innlend yfirvöld hafa teki  upp og au skulu tilkynna 
framkvæmdastjórninni um rá stafanir sem ger ar eru í ví 
skyni. 

 

5. Á ur en framkvæmdastjórnin framkvæmir vettvangseftirlit 
skal hún tilkynna a  hluta eigandi a ildarríki me  a  í huga 
a  fá alla nau synlega a sto . Ef framkvæmdastjórnin 
framkvæmir vettvangseftirlit án tilkynningar skal a  fara fram 
samkvæmt samkomulagi sem ná st hefur í samræmi vi  
ákvæ i fjárhagsregluger arinnar. Embættismönnum e a 
fulltrúum hluta eigandi a ildarríkis er heimilt a  taka átt í 
slíku eftirliti. 

 

Framkvæmdastjórninni er heimilt a  krefjast ess a  
hluta eigandi a ildarríki láti fara fram vettvangseftirlit til a  
sannreyna hvort umsóknir um grei slur eru í samræmi vi  
ákvæ in. Embættismönnum e a fulltrúum framkvæmda-

stjórnarinnar er heimilt a  taka átt í slíku eftirliti og er skylt a  
gera a  ef hluta eigandi a ildarríki fer fram á a . 
Framkvæmdastjórnin skal tryggja a  allt eftirlit sem hún lætur 
framkvæma sé framkvæmt á samræmdan hátt til ess a  
komast hjá endurteknu eftirliti í tengslum vi  sama 
vi fangsefni á sama tímabili. Hluta eigandi a ildarríki og 
framkvæmdastjórnin skulu egar í sta  skiptast á öllum 
uppl singum sem var a ni urstö ur eftirlits sem fram fer. 

 

6. egar um er a  ræ a Bandalagsa sto  til eirra stofnana, 
sem um getur í 2. mgr. 2. gr., skal framkvæmdastjórnin sinna 
eftirlitsrá stöfunum í samvinnu vi  a ildarríkin. 

 

7. Ábyrgar stofnanir og yfirvöld skulu hafa öll fylgiskjöl 
vegna grei slna til verkefnis tiltæk fyrir framkvæmdastjórnina í 

rjú ár eftir a  lokagrei sla til verkefnisins hefur veri  innt af 
hendi. 

 

13. gr. 

 

Sker ing, frestun og afturköllun a sto ar 

 

1. Ef framkvæmd a ger ar vir ist ekki réttlæta a  öllu leyti 
e a a  hluta til á fjárhagsa sto  sem úthluta  var til hennar 
skal framkvæmdastjórnin láta fara fram vi eigandi rannsókn á 
málinu og krefjast ess einkum a  a ildarríki , e a au 
yfirvöld e a stofnanir sem hún hefur tilnefnt til a  framkvæma 
verki , leggi fram athugasemdir sínar innan tiltekins frests. 

 

2. Í kjölfar rannsóknarinnar, sem um getur í 1. mgr. hér a  
framan, er framkvæmdastjórninni heimilt a  sker a, fresta e a 
afturkalla a sto  var andi vi komandi framkvæmd ef rannsókn 
lei ir í ljós a  reglur hafi veri  brotnar e a ekki fari  a  
einhverju eirra skilyr a sem mælt er fyrir um í ákvör uninni 
um a  veita a sto ina, einkum allar verulegar breytingar sem 
hafa áhrif á e li e a skilyr i fyrir framkvæmd verkefnisins sem 
sam ykkis framkvæmdastjórnarinnar var ekki leita  fyrir. 

 

Hvers konar óréttmæt uppsöfnun skal hafa í för me  sér 
endurheimt fjárhæ a sem voru greiddar á óréttmætan hátt 

 

3. Allar fjárhæ ir, sem endurheimta skal egar réttur til eirra 
er ekki fyrir hendi, skal endurgrei a framkvæmdastjórninni. 

 

14. gr. 

 

Samræming 

 

Framkvæmdastjórnin ber ábyrg  á samræmingu og samfellu 
milli eirra verkefna sem rá ist er í samkvæmt essari 
regluger  og verkefna sem rá ist er í me  a sto  framlaga af 
fjárhagsáætlun Bandalagsins, frá Fjárfestingarbanka Evrópu og 
ö rum fjármálastofnunum Bandalagsins. 
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15. gr. 

 

Úttekt, eftirlit og mat 

 

1. A ildarríkin og framkvæmdastjórnin skulu tryggja a  
framkvæmd verkefna samkvæmt essari regluger  sé há  
skilvirku eftirliti og mati. Breyta má verkefnum samkvæmt 
ni urstö um eftirlitsins og matsins. 

 

2. Til a  tryggja a  Bandalagsa sto  sé notu  á skilvirkan 
hátt skulu framkvæmdastjórnin og hluta eigandi a ildarríki 
meta framgang verkefna kerfisbundi , ef vi  á í samvinnu vi  
Fjárfestingarbanka Evrópu. 

 

3. egar framkvæmdastjórnin tekur vi  umsókn um a sto  og 
á ur en hún sam ykkir hana gerir hún úttekt á ví hvort 
verkefni  er í samræmi vi  skilyr in og forsendurnar sem mælt 
er fyrir um í 5. og 6. gr. Ef ess gerist örf skal 
framkvæmdastjórnin bjó a Fjárfestingarbanka Evrópu a  taka 

átt í essari úttekt. 

 

4. Me an á framkvæmd verkefna stendur og eftir a  eim er 
loki  skulu framkvæmdastjórnin og a ildarríkin meta hvernig 

au hafa veri  framkvæmd og áhrif framkvæmdar eirra til 
ess a  meta hvort hægt er a  ná upphaflegum markmi um e a 

hvort eim hefur veri  ná . Mat etta skal m.a. ná til áhrifa 
verkefna á umhverfi , a  teknu tilliti til gildandi laga 
Bandalagsins. 

 

5. Eftirliti  skal, eftir ví sem vi  á, fara fram me  a sto  
efnislegra og fjárhagslegra vísa. Vísarnir skulu tengjast 
séreinkennum verkefnanna og markmi um eirra. eim skal 

annig fyrir komi  a  eir s ni: 

 

— hve langt verkefni  er komi  me  tilliti til áætlunarinnar og 
markmi anna sem upphaflega var mælt fyrir um, 

 

— árangurinn sem ná st hefur vi  stjórnunina og hugsanleg 
vandamál í ví sambandi. 

 

6. egar framkvæmdastjórnin fer yfir einstakar umsóknir um 
a sto  tekur hún tillit til ni ursta na úttekta og mats sem gert 
var í samræmi vi  essa grein. 

 

7. Verklag vi  mat og eftirlit, eins og kve i  er á um í 4. og 5. 
gr., skal fastsett í ákvör unum um a  sam ykkja verkefnin. 

 

16. gr. 

 

Uppl singar og birting 

 

1. Framkvæmdastjórnin leggur árlega sk rslu um starfsemina, 
sem fram fer samkvæmt essari regluger , fyrir Evrópu ingi , 
rá i , efnahags- og félagsmálanefndina og svæ anefndina til 
a  au geti lagt á hana mat. Í essari sk rslu skal vera mat á 

eim árangri sem ná st hefur me  Bandalagsa sto  á msum 
svi um a  ví er var ar upphafleg markmi . 
 
2. iggjendur a sto ar skulu sjá til ess a  a sto , sem veitt 
er samkvæmt essari regluger , fái vi eigandi kynningu til a  
uppl sa almenning um hlutverk Bandalagsins í framkvæmd 

verkefnanna. eir skulu hafa samrá  vi  framkvæmdastjórnina 
um hvernig fara skuli a . 

 

17. gr. 

 

Nefnd 

 

1. Framkvæmdastjórnin ber ábyrg  á framkvæmd essarar 
regluger ar. 

 

2. Vi  framkvæmd essarar regluger ar skal 
framkvæmdastjórnin njóta a sto ar nefndar sem skipu  er me  
hli sjón af eftirfarandi: 

 

— samevrópskum netum á svi i flutninga, 

 

— samevrópskum netum á svi i fjarskipta, 

 

— samevrópskum netum á svi i orkumála. 

 

Nefndin skal skipu  fulltrúum a ildarríkjanna undir 
formennsku fulltrúa framkvæmdastjórnarinnar. 

 

Fjárfestingarbanki Evrópu skal tilnefna fulltrúa án 
atkvæ isréttar í nefndina. 

 

3. Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar leggur fyrir nefndina 
drög a  eim rá stöfunum sem gera skal. Nefndin skal skila 
áliti sínu á drögunum innan eirra tímamarka sem forma urinn 
setur eftir ví hversu br nt máli  er. Áliti  skal sam ykkt me  

eim meirihluta sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 148. gr. 
sáttmálans egar um er a  ræ a ákvar anir sem rá inu ber a  
sam ykkja a  tillögu framkvæmdastjórnarinnar. egar atkvæ i 
eru greidd í nefndinni skulu atkvæ i fulltrúa a ildarríkjanna í 
nefndinni vega eins og mælt er fyrir um í eirri grein. 
Forma urinn grei ir ekki atkvæ i. 

 

4. a) Framkvæmdastjórnin skal sam ykkja fyrirhuga ar 
rá stafanir ef ær eru í samræmi vi  álit nefndarinnar. 

 

b) Séu fyrirhuga ar rá stafanir ekki í samræmi vi  álit 
nefndarinnar e a skili nefndin ekki áliti ber 
framkvæmdastjórninni án tafar a  leggja tillögu fyrir 
rá i  um ær rá stafanir sem gera skal. Rá i  tekur 
ákvör un me  auknum meirihluta. 
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Hafi rá i  ekki a hafst innan riggja mána a frá ví a  tillagan 
var lög  fyrir a  skal framkvæmdastjórnin sam ykkja 
fyrirhuga ar rá stafanir. 

 

18. gr. 

 

Fjárveitingar 

 

Vi mi unarfjárhæ in fyrir framkvæmd regluger arinnar er 2 
345 milljónir eka á tímabilinu 1995 til 1999. 

 

Árlegar fjárveitingar skulu há ar sam ykki fjárveitingavaldsins 
og rúmast innan ramma fjárhagsáætlunarinnar. 

19. gr. 
 

Endursko unarákvæ i 
 
Fyrir árslok 1999 skal rá i , í samræmi vi  málsme fer ina 
sem mælt er fyrir um í ri ju málsgrein 129. gr. d í 
sáttmálanum, sko a hvort og vi  hva a a stæ ur rá stöfunum, 
sem kve i  er á um í essari regluger , ver ur haldi  áfram 
eftir a  tímabilinu sem um getur í 18. gr. l kur. 
 

20. gr. 

 
Gildistaka 

 
Regluger  essi ö last gildi daginn eftir a  hún birtist í 
Stjórnartí indum Evrópubandalaganna. 

 

Regluger  essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum a ildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 18. september 1995. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

P. SOLBES MIRA  

framkvæmdastjóri. 

 

 
 
 
 
 


