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                                             REGLUGER  EVRÓPU INGSINS OG RÁ SINS (EB) nr. 1655/1999                      2008/EES/45/35 

frá 19. júlí 1999 

um breytingu á regluger  (EB) nr. 2236/95 um almennar reglur um fjárhagsa sto  Bandalagsins 
á svi i samevrópskra neta 

EVRÓPU INGI  OG RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
fyrstu málsgrein 156. gr., 

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 251. gr. 
sáttmálans (4), 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reynslan af beitingu regluger ar (EB) nr. 2236/95 (5) 
hefur leitt í ljós a  gera arf á henni nokkrar breytingar. 

2) Nau synlegt er a  grei a fyrir fjármögnun tiltekinna 
verkefna me  ví a  gera framlag til myndunar 
áhættufjármagns hluta af hugsanlegri a sto . Æskilegt er 
a  nota a  fjármagn, sem kve i  er á um í regluger  
(EB) nr. 2236/95 til a  framlag fjármagns frá 
einkaa ilum ver i sem mest. 

3) Áhættufjármagn, sem hluti af heildarfjármögnun 
verkefnis, getur stu la  a  ví a  koma á samstarfi milli 
opinberra a ila og einkaa ila í verkefnum er lúta a  
samevrópskum netum. Frambo  áhættufjármagns vegna 
samevrópskra neta er takmarka , einkum á fyrstu stigum 

eirra. 

4) Rétt er a  heimila a  hlutur áhættufjármagns í 
fjárfestingarsjó um, sem hafa a  a  meginmarkmi i a  
útvega áhættufjármagn til verkefna er lúta a  
samevrópskum netum, sé allt a  1% af 
heildarfjárhæ inni á tímabilinu 2000–2006 til a  afla 
megi reynslu af essari n ju fjármögnunarlei . Mörk 

essi er heimilt a  hækka upp í allt a  2% a  lokinni 
endursko un á framkvæmd essa gernings. Einnig er rétt 
a  sko a hugsanlega útvíkkun hans sí ar. 

5) Til a  auka gagnsæi og standa undir væntingum var andi 
verkefni e a verkefnaflokka, sem krefjast mikils 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 197, 29.7.1999, 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 C 175, 9.6.1998, bls. 7 og Stjtí . EB C 27, 2.2.1999, bls. 18. 
(2) Stjtí . EB C 407, 28.12.1998, bls. 120. 
(3) Stjtí . EB L 93, 6.4.1999, bls. 29. 
(4) Álit Evrópu ingsins frá 19. nóvember 1998 (Stjtí . EB C 379, 7.12.1998, 

bls. 186), sameiginleg afsta a rá sins frá 21. desember 1998 (Stjtí . EB C 
49, 22.2.1999, bls. 4) og ákvör un Evrópu ingsins frá 6. maí 1999 (hefur 
enn ekki veri  birt í Stjórnartí indum ESB). Ákvör un rá sins frá 7. júní 
1999. 

(5) Stjtí . EB L 228, 23.9.1995, bls. 1. 

fjármagns í langan tíma, er æskilegt a  gera lei beinandi 
áætlanir til margra ára innan tiltekinna atvinnugreina e a 
svi a. Í essum áætlunum skal tilgreina heildarfjárhæ  
og árlega fjárhæ  a sto ar, sem úthluta má til verkefna 
e a verkefnaflokka á tilteknu tímabili, og skal nota 

essar fjárhæ ir sem vi mi un fyrir árlegar ákvar anir 
um veitingu fjárhagsa sto ar innan ramma árlegra 
fjárveitinga á fjárhagsáætlun egar ær eru í samræmi 
vi  vi eigandi lei beinandi áætlanir til margra ára. 
Árlegar fjárhæ ir, sem eru tilgreindar í essum 
áætlunum, jafngilda ó ekki skuldbindingum um 
fjárveitingu á fjárhagsáætlun. 

6) Verkefni e a verkefnaflokkar eiga a  geta noti  gó s af 
sí ari ákvör unum um fjárhagsa sto . 

7) Í umsókn um fjárstu ning vegna verkefna er nau synlegt 
a  leggja fram nákvæma sundurli un á áætlunum a  ví 
er var ar uppruna framlaga frá Bandalaginu og frá 
landsbundnum, svæ isbundnum og sta bundnum 
opinberum stofnunum, svo og umfang fjárframlaga frá 
einkageiranum. 

8) Ef vi komandi a ger ir eru ekki hafnar innan tiltekins 
tíma skal veitt fjárhagsa sto  felld ni ur, nema í 
tilhl ilega rökstuddum tilvikum. 

9) Nau synlegt er a  starfsemi Fjárfestingarsjó s Evrópu sé 
talin me  eim fjármálagerningum Bandalagsins sem 
a ger ir á grundvelli regluger ar (EB) nr. 2236/95 urfa 
a  samr mast. 
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10) Framkvæmdastjórnin á a  geta krafist ess a  iggjendur 
a sto ar leggi fram mat á verkefnum, sem hljóta 
stu ning á grundvelli regluger ar (EB) nr. 2236/95, e a 
nau synlegar uppl singar sem gera henni kleift a  
framkvæma sitt eigi  mat. 

11) Í ákvör un rá sins 87/373/EBE (1) er mælt fyrir um 
málsme fer  vi  beitingu framkvæmdavalds sem rá i  
hefur fali  framkvæmdastjórninni vegna framkvæmdar 
ger a sem a  sam ykkir. Vi  málsme fer , sem mælt 
er fyrir um í essari regluger , ber a  taka tillit til 
hugsanlegra breytinga á gildandi fyrirkomulagi, sem 
mælt er fyrir um í samstarfssamningi milli stofnana, e a 
í ákvör un 87/373/EBE. 

12) Me  tilliti til mikilvægis samevrópskra neta er rétt a  
fella inn í regluger  (EB) 2236/95 fjárhagsramma, í 
skilningi 1. li ar í yfirl singu Evrópu ingsins, rá sins og 
framkvæmdastjórnarinnar frá 6. mars 1995, a  fjárhæ  
4 600 milljónir evra, sem kemur til framkvæmda á 
tímabilinu 2000–2006. 

13) Rétt er a  rá i  kanni hvort rá stöfunum á grundvelli 
regluger ar (EB) nr. 2236/95 ver i haldi  áfram e a 

eim breytt í ljósi ítarlegrar sk rslu sem 
framkvæmdastjórnin leggur fram fyrir árslok 2006. 

14) Á a lögunartímabilinu frá 1. janúar 1999 til 
31. desember 2001 skal líta á allar vísanir til evrunnar 
sem vísanir til evrunnar sem mynteiningar, eins og um 
getur í regluger  rá sins (EB) nr. 974/98 frá 3. maí 1998 
um upptöku evrunnar (2). 

15) ví ber a  breyta regluger  (EB) nr. 2236/95 til 
samræmis vi  a . 

SAM YKKT REGLUGER  ESSA: 

1. gr. 

Regluger  (EB) nr. 2236/95 er breytt sem hér segir: 

1. Ákvæ i 2. mgr. 2. gr. falli brott. 

2. Ákvæ i 3. gr. falli brott. 

3. Í sta  4. gr. komi eftirfarandi: 

„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 

_______________  

(1) Stjtí . EB L 197, 18.7.1987, bls. 33. 
(2) Stjtí . EB L 139, 11.5.1998, bls. 1. 

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) hlutdeild í áhættufjármagni fyrir fjárfestingarsjó i 
e a sambærileg fjármagnsfyrirtæki, sem hafa a  
a  meginmarkmi i a  útvega áhættufjármagn 
vegna verkefna er lúta a  samevrópskum netum og 

ar sem fjárfestingar einkageirans eru verulegar; 
áhættufjármagn etta má ekki fara yfir 1% af 
fjárveitingum skv. 18. gr. Í samræmi vi  
málsme fer ina sem er tilgreind í 17. gr. má hækka 

essi mörk upp í allt a  2% frá árinu 2003 a  telja í 
ljósi endursko unar á framkvæmd essa gernings 
sem framkvæmdastjórnin leggur fyrir Evrópu ingi  
og rá i . 

Í vi aukanum er mælt nánar fyrir um framkvæmd 
essarar hlutdeildar í áhættufjármagni. 

Áhættufjármagni  má grei a beint til sjó sins e a 
sambærilegs fjármögnunarfyrirtækis e a til 
vi eigandi sameiginlegs fjárfestingara ila undir 
stjórn sömu sjó sstjóra, 

f) Bandalagsa sto  samkvæmt a- til e-li  skal 
sameinu , eftir ví sem vi  á, til a  úthluta ar 
fjárveitingarnar 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 a  slík a sto  raski ekki 
samkeppni milli fyrirtækja í vi komandi atvinnugrein. 

3. Fjármögnun verkefna á svi i samgöngumannvirkja 
á tímabilinu sem um getur í 18. gr. skal nota á ann hátt 
a  minnst 55% fari til járnbrauta ( .m.t. samsettir 
flutningar) og 25% a  hámarki fari til 
vegaframkvæmda. 

4. Framkvæmdastjórnin skal sérstaklega stu la a  ví 
a  leita  ver i eftir einkafjármagni vegna verkefna, 
sem eru fjármögnu  á grundvelli essarar regluger ar, 

ar sem margföldunaráhrifin af fjármálagerningum 
Bandalagsins geta or i  mest í samstarfsverkefnum 
opinberra a ila og einkaa ila. Framkvæmdastjórnin 
sko ar hvert mál fyrir sig, ef vi  á, me  tilliti til 
hugsanlegrar annars konar lausnar sem eingöngu er 
fjármögnu  me  opinberu fé. ess er krafist a  hvert 
verkefni njóti stu nings hluta eigandi a ildarríkis í 
samræmi vi  sáttmálann.“ 
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4. Í 3. mgr. 5. gr. bætist eftirfarandi undirgrein vi : 

„Heildarfjárhæ  a sto ar Bandalagsins á grundvelli 
essarar regluger ar getur, í undantekningartilvikum a  ví 

er var ar verkefni tengd sta setningar- og lei sögukerfum 
um gervihnött, eins og kve i  er á um í 17. gr. ákvör unar 
nr. 1692/96/EB (*), numi  allt a  20% af 
heildarfjárfestingarkostna i frá og me  1. janúar 2003, a  
lokinni endursko un. 

 

(*) Stjtí . EB L 228, 9.9.1996, bls. 1.“ 

 

5. Eftirfarandi grein bætist vi : 

„5. gr. a 

Lei beinandi áætlun Bandalagsins til margra ára 

1. Me  fyrirvara um beitingu 6. gr. og til a  auka 
skilvirkni a ger a Bandalagsins getur 
framkvæmdastjórnin, í samræmi vi  málsme fer ina sem 
sett er fram í 17. gr., móta  lei beinandi áætlun til margra 
ára fyrir hverja atvinnugrein (hér á eftir nefnd „áætlunin“) á 
grundvelli vi mi unarreglnanna sem um getur í 155. gr. 
sáttmálans. Áætlunin byggist á umsóknum um 
fjárhagsa sto  á grundvelli 8. gr. og endurspeglar m.a. 
uppl singar sem a ildarríkin veita, einkum uppl singarnar 
sem settar eru fram í 9. gr. 

2. Áætlunin skal eingöngu taka til verkefna sem jóna 
sameiginlegum hagsmunum og/e a samfelldra 
verkefnaflokka sem jóna sameiginlegum hagsmunum, 
sem á ur hafa veri  tilgreindir innan ramma 
vi urmi unarreglnanna, sem um getur í 1. mgr. 155. gr. 
sáttmálans, á sérstökum svi um ar sem örf er á verulegu 
fjármagni til langs tíma. 

3. Í áætluninni eru fastsettar lei beinandi fjárhæ ir fyrir 
veitingu fjárhagsa sto ar fyrir hvert verkefni e a 
verkefnaflokk, sem um getur í 2. mgr. áætlunarinnar, me  
fyrirvara um árlegar ákvar anir fjárveitingavaldsins. Ekki 
skal nota meira en 75% fjárveitinga skv. 18. gr. fyrir 
lei beinandi áætlanir til margra ára. 

4. Áætlunin á a  vera vi mi un fyrir árlegar ákvar anir 
um úthlutun Bandalagsa sto ar til verkefna innan árlegra 
fjárveitinga á fjárhagsáætlun. Framkvæmdastjórnin skal 
reglulega tilkynna nefndinni, sem um getur í 17. gr., um 
framgang áætlunarinnar og um allar ákvar anir sem 
framkvæmdastjórnin tekur um úthlutun Bandalagsa sto ar 
til verkefna. Í fylgiskjölum me  brá abirg adrögum 
framkvæmdastjórnarinnar a  fjárhagsáætlun skal vera 
sk rsla um hvernig mi ar vi  framkvæmd hverrar 
lei beinandi áætlunar til margra ára, í samræmi vi  
fjárhagsregluger ina. 

Endursko a ver ur áætlunina eigi sí ar en á mi ju 
tímabilinu e a í ljósi raunverulegs árangurs 
verkefnisins/verkefnanna e a verkefnaflokkanna og ef örf 
krefur ber a  endursko a hana í samræmi vi  
málsme fer ina sem sett er fram í 17. gr. 

Í áætluninni skulu einnig koma fram uppl singar um a rar 
fjármögnunarlei ir vegna vi komandi verkefna, einkum frá 
ö rum Bandalagsgerningum og Fjárfestingarbanka Evrópu. 

5. Ef verulegar breytingar ver a á framkvæmd 
verkefnisins/verkefnanna e a verkefnaflokkanna tilkynnir 
vi komandi a ildarríki framkvæmdastjórninni a  án tafar. 

Ef nau synlegt reynist, í kjölfar essara breytinga, a  
breyta lei beinandi heildarfjárhæ unum, sem fastsettar eru 
í áætluninni fyrir verkefni /verkefnin e a 
verkefnaflokkana, skal ákvör un ar um tekin í samræmi 
vi  málsme fer ina í 17. gr.“ 

6. Eftirfarandi 1. mgr. a bætist vi  í 6. gr.: 

„1. a Vi  framkvæmd essarar regluger ar skal 
framkvæmdastjórnin tryggja samræmi milli ákvar ana 
sinna um úthlutun Bandalagsa sto ar og 
forgangsverkefnanna, sem mælt er fyrir um í 
vi mi unarreglunum fyrir mismunandi atvinnugreinar skv. 
1. mgr. 155. gr. sáttmálans. etta skal fela í sér samræmi 
vi  allar kröfur sem kann a  vera mælt fyrir um í essum 
vi mi unarreglum sem hlutfall af heildara sto  
Bandalagsins.“ 

7. Í sta  8. gr. komi eftirfarandi: 

„8. gr. 

Framlagning umsókna um fjárhagsa sto  

Vi komandi a ildarríki e a, me  sam ykkti vi eigandi 
a ildarríkis/-ríkja, opinber fyrirtæki e a einkafyrirtæki, 
e a stofnanir sem máli  var ar, skulu senda umsóknir 
um fjárhagsa sto  til framkvæmdastjórnarinnar. 
Framkvæmdastjórnin skal sta festa samning 
vi komandi a ildarríkja.“ 

8. Í sta  áttunda undirli ar a-li ar 1. mgr. 9. gr. komi 
eftirfarandi: 

„– fjárhagsáætlun ar sem allir fjármögnunarli ir eru 
tilgreindir í evrum e a innlendri mynt, .m.t. sú 
fjárhagsa sto  sem óska  var eftir frá Bandalaginu, 
í mismunandi formi, eins og greint er frá í 4. gr., og 
frá sta bundnum, svæ isbundnum e a 
landsbundnum opinberum stofnunum, svo og frá 
einkaa ilum, og sú a sto  sem egar hefur veri  
veitt,“ 

9. Í sta  2. mgr. 9. gr. komi eftirfarandi: 

„2. Umsækjendur skulu veita framkvæmdastjórninni 
allar vi eigandi vi bótaruppl singar sem hún fer fram 
á, s.s. færibreytur, vi mi unarreglur og tilgátur sem 
kostna ar- og ábatagreiningin byggist á.“ 

10. Í sta  10. gr. komi eftirfarandi: 

„10. gr. 

Veiting fjárhagsa sto ar 

Í samræmi vi  274. gr. sáttmálans skal 
framkvæmdastjórnin ákve a a  veita fjárhagsa sto  
samkvæmt essari regluger  samkvæmt mati sínu á 
umsóknum í samræmi vi  valvi mi anir. egar um er 
a  ræ a verkefni, sem eru tilgreind í vi komandi 
lei beinandi áætlun til margra ára, sem komi  var á fót 
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á grundvelli 5. gr. a, skal framkvæmdastjórnin taka 
árlegar ákvar anir sínar um veitingu a sto ar innan 
marka eirra lei beinandi fjárhæ a sem kve i  er á um 
í eirri áætlun. egar um er a  ræ a önnur verkefni skal 
sam ykkja rá stafanir í samræmi vi  málsme fer ina í 
17. gr. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna iggjendum 
a sto ar og a ildarríkjunum um ákvör un sína 
millili alaust.“ 

11. Í sta  7. mgr. 11. gr. komi eftirfarandi: 

„7. Í samræmi vi  málsme fer ina sem sett er fram í 
17. gr. skal framkvæmdastjórnin setja ramma um a  me  
hva a hætti, hvenær og hve háar fjárhæ ir fara í 
ni urgrei slu vaxta og ábyrg ari gjalda og til stu nings í 
formi átttöku í áhættufjármagni a  ví er var ar 
fjárfestingarsjó i e a sambærileg fjármagnsfyrirtæki sem 
hafa a  a  meginmarkmi i a  leggja fram áhættufjármagn 
til verkefna er var a samevrópsk net.“ 

12. Í 12. gr.: 

a) í sta  inngangssetningarinnar a  1. mgr. komi 
eftirfarandi: 

„1. Til a  tryggja a  verkefnum sem eru fjármögnu  
me  essari regluger  sé loki  á farsælan hátt skulu 
a ildarríkin og framkvæmdastjórnin, hvert á sínu 
valdsvi i, gera nau synlegar rá stafanir til a :“. 

b) í sta  ri ja undirli ar 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„– endurheimta allar fjárhæ ir sem hafa glatast vi  
brot 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 opinber 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.“ 

c) í sta  6.  mgr. komi eftirfarandi: 

„6. egar um er a  ræ a Bandalagsa sto  til opinberra 
fyrirtækja e a einkafyrirtækja e a stofnana sem máli  
var ar skal framkvæmdastjórnin, eftir ví sem vi  á, 
sinna eftirlitsrá stöfunum í samvinnu vi  a ildarríkin.“ 

d) í sta  7. mgr. komi eftirfarandi: 

„7. Ábyrgar stofnanir og yfirvöld, opinber fyrirtæki og 
einkafyrirtæki e a a ilar sem máli  var ar, skulu hafa 
öll fylgiskjöl vegna grei slna til verkefnis tiltæk fyrir 
framkvæmdastjórnina í fimm ár eftir a  lokagrei sla til 
verkefnisins hefur veri  innt af hendi.“ 

13. Eftirfarandi málsgrein bætist vi  í 13. gr.: 

„2a. Framkvæmdastjórnin fellir úr gildi, nema í tilvikum 
sem eru vel rökstudd gagnvart framkvæmdastjórninni, alla 
a sto  til verkefna sem ekki er hafist handa vi  innan 
tveggja ára frá áformu um upphafsdegi eirra, eins og 
tilgreint er í ákvör uninni um veitingu a sto ar.“ 

14. Í sta  14. gr. komi eftirfarandi: 

„14. gr. 

Samræming 

Framkvæmdastjórnin ber ábyrg  á samræmingu og 
samfellu milli eirra verkefna og áætlana, sem um getur í 
1. mgr. 5. gr. a og rá ist er í samkvæmt essari regluger  
og verkefna sem rá ist er í me  a sto  framlaga af 
fjárhagsáætlun Bandalagsins, frá Fjárfestingarbanka 
Evrópu, Fjárfestingarsjó i Evrópu og ö rum 
fjármálastofnunum Bandalagsins.“ 

15. Í sta  15. gr. komi eftirfarandi: 

„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 
fylgjast me  framgangi verkefna kerfisbundi , ef vi  á í 
samvinnu vi  Fjárfestingarbanka Evrópu e a a rar 
vi eigandi stofnanir. 

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 e a ö rum vi komandi 
stofnunum a  taka átt í essari úttekt. 

4. Framkvæmdastjórnin og a ildarríkin skulu meta 
hvernig verkefni og áætlanir 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. 
Framkvæmdastjórnin getur einnig, a  höf u samrá i vi  
vi komandi a ildarríki, krafist ess af iggjanda a sto ar 
a  hann leggi fram sérstakt mat á verkefnum e a 
verkefnaflokkum, sem njóta stu nings samkvæmt essari 
regluger , e a veiti henni nau synlegar uppl singar og 
a sto  til a  meta slík verkefni. 

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. 
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7. Verklag vi  mat og eftirlit, eins og kve i  er á um í 
4. og 5. mgr., skal fastsett í ákvör unum um a  sam ykkja 
verkefnin og/e a í samningsákvæ unum sem tengjast 
fjárhagsa sto inni.“ 

16. Í sta  1. mgr. 16. gr. komi eftirfarandi: 

„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 , svo og kafli um efni og framkvæmd 
gildandi áætlana til margra ára, einkum greinarger  um 
endursko unina sem kve i  er á um í 5. gr. a.“ 

17. Í sta  18. gr. komi eftirfarandi: 

„18. gr. 

Fjárveitingar 

Fjárhagsramminn fyrir framkvæmd regluger arinnar er 4 
600 milljónir evra á tímabilinu 2000 til 2006. 

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

18. Í sta  19. gr. komi eftirfarandi: 

„19. gr. 

Endursko unarákvæ i 

Fyrir árslok 2006 skal framkvæmdastjórnin leggja fyrir 
Evrópu ingi  og rá i  ítarlega sk rslu um reynsluna sem 
fengist hefur af fyrirkomulaginu á grundvelli essarar 
regluger ar vi  veitingu Bandalagsa sto ar, einkum 
fyrirkomulagi  og ákvæ in sem mælt er fyrir um í 4. gr. 
Evrópu ingi  og rá i  skulu, í samræmi vi  
málsme fer ina, sem mælt er fyrir um í fyrstu málsgrein 
156. gr. sáttmálans, 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 e a eim breytt eftir a  tímabilinu sem 
um getur í 18. gr. l kur.“ 

19. Í sta  hugtaksins „eka“ komi „evra“ í öllum textanum. 

20. Textinn sem kemur fyrir í vi aukanum vi  essa regluger  
bætist vi . 

2. gr. 

Regluger  essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópubandalaganna. 

Ákvæ i 19. mgr. 1. gr. gilda frá og me  1. janúar 1999. 

Regluger  essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum a ildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 19. júlí 1999. 

Fyrir hönd Evrópu ingsins, Fyrir hönd rá sins, 

J. M. GIL-ROBLES  T. HALONEN 

forseti. forseti. 
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VI AUKI 

 

„VI AUKI 

Fyrirkomulag framkvæmdar sem um getur í e-li  1. mgr. 4. gr. 

 

1. Skilyr i fyrir framlagi Bandalagsins vegna áhættufjármagns 

Í umsóknum um fjárhagsa sto  á grundvelli e-li ar 1. mgr. 4. gr. regluger arinnar skulu vera eftirfarandi uppl singar 
sem nefndin, sem um getur í 17. gr., telur fullnægjandi sem grundvöll fyrir ákvar anir um a  veita a sto : 

– uppl singaminnisbla  me  helstu ákvæ um lögbo inna gagna sjó sins, .m.t. rekstrarform hans a  lögum og 
stjórnunarhættir, 

– nákvæmar vi mi unarreglur fyrir fjárfestingar, .m.t. uppl singar um markverkefni, 

– uppl singar um átttöku einkafjárfesta, 

– uppl singar um landfræ ilega útbrei slu, 

– uppl singar um hvort sjó urinn getur bori  sig fjárhagslega, 

– uppl singar um rétt fjárfesta til a  grípa til a ger a til úrbóta fari svo a  sjó urinn standi ekki vi  skuldbindingar 
sínar gagnvart eim, 

– uppl singar um útgöngulei ir úr sjó num og rá stafanir til leggja sjó inn ni ur, 

– réttur til setu í nefndum fjárfesta. 

Á ur en ákvör un er tekin um a  veita a sto  ver ur fjárfestingarsjó ur millili a, e a önnur sambærileg 
fjármálastofnun, a  skuldbinda sig til a  fjárfesta ekki lægri fjárhæ  en sem samsvarar tvöföldu framlagi Bandalagsins 
og hálfu betur í verkefnum, sem hafa á ur veri  skilgreind sem verkefni sem jóna sameiginlegum hagsmunum, í 
samræmi vi  fyrsta undirli , fyrstu undirgreinar 1. mgr. 155 gr. sáttmálans. 

Ef Bandalagsa sto  vi  fjárfestingarsjó i e a sambærileg fjármálafyrirtæki er veitt í formi átttöku í áhættufjármagni 
skal a  jafna i a eins veita hana ef framlag Bandalagsins er meti  jafngilt, a  ví er var ar áhættu, framlagi annarra 
fjárfesta til sjó sins. 

Fjárfestingarsjó ir e a sambærileg fjármálafyrirtæki, sem taka vi  a sto , ver a a  fylgja traustum grundvallarreglum 
um fjármál. 

2. Takmarkanir á íhlutun og hámarksfjárfesting 

Framlög á grundvelli e-li ar 1. mgr. 4. gr. regluger arinnar skulu ekki vera meira en 1% heildarfjárhæ arinnar fyrir 
tímabili  sem um getur í 18. gr. ó má hækka essi mörk í samræmi vi  á urnefndan e-li  1. mgr. 4. gr. 

A sto  Bandalagsins á grundvelli á urnefnds e-li ar 1. mgr. 4. gr. skal ekki vera meira en 20% af heildarfjármagni 
fjárfestingarsjó s e a sambærilegs fjármálafyrirtækis. 

3. Stjórnun á framlagi Bandalagsins 

Fjárfestingarsjó ur Evrópu (EIF) hefur umsjón me  framlagi Bandalagsins. Mæla ber fyrir um nánari skilmála og 
skilyr i fyrir framkvæmd a sto ar Bandalagsins á grundvelli e-li ar 1. mgr. 4. gr. regluger arinnar, .m.t. eftirlit og 
stjórn hennar, í samstarfssamningi milli framkvæmdastjórnarinnar og Fjárfestingarsjó s Evrópu ar sem teki  er tillit til 
ákvæ anna sem mælt er fyrir um í essum vi auka. 

4. Önnur ákvæ i 

Ákvæ in sem gilda um úttekt, eftirlit og mat, eins og tilgreint er í regluger inni, gilda til fulls um e-li  1. mgr. 4. gr., 
.m.t. ákvæ i um skilyr i fyrir a sto  Bandalagsins, um fjármálastjórn og sker ingu, frestun og afturköllun a sto ar. 
etta skal m.a. tryggja me  vi eigandi ákvæ um í samstarfssamningnum milli framkvæmdastjórnarinnar og 

Fjárfestingarsjó s Evrópu og vi eigandi samningum vi  fjárfestingarsjó i e a sambærileg fjármálafyrirtæki ar sem 
ger  er grein fyrir nau synlegu eftirliti me  einstökum verkefnum sem jóna sameiginlegum hagsmunum. Ger ar ver a 
vi eigandi rá stafanir til a  endursko unarrétturinn geti gegnt hlutverki sínu, einkum til a  sannreyna lögmæti eirra 
grei slna sem inntar eru af hendi. 

Ákvæ i 7. mgr. 11. gr. gilda um grei slur á grundvelli e-li ar 1  mgr. 4. gr., rátt fyrir 6. mgr. 11. gr. Vi  lok 
fjárfestingartímabilsins e a fyrr, eftir atvikum, skal færa allar innstæ ur, sem ver a til vi  ávöxtun fjárfestingarinnar e a 
úthlutun hagna ar og söluhagna ar og allar a rar úthlutanir til fjárfesta, aftur á fjárlög Bandalagsins. 
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Allar ákvar anir um a  leggja fram áhættufé á grundvelli e-li ar 1. mgr. 4. gr. regluger arinnar ber a  leggja fyrir 
nefndina sem um getur í 17. gr. 

Framkvæmdastjórnin gefur á urnefndri nefnd reglulega sk rslu um átttöku í áhættufjármagninu á grundvelli e-li ar 
1. mgr. 4. gr. regluger arinnar. 

Fyrir árslok 2006 skal framkvæmdastjórnin, innan ramma 15. gr. regluger arinnar, leggja fram mat á a ger unum sem 
ger ar hafa veri  á grundvelli e-li ar 1. mgr. 4. gr. regluger arinnar, einkum mat á notkun hennar, á áhrifum hennar á 
framkvæmd verkefna er lúta a  samevrópskum netum sem hafa hloti  stu ning og á átttöku einkafjárfesta í 
verkefnunum sem eru fjármögnu .“ 

 
 

 


