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             REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr.  364/2004              2007/EES/26/38 

frá 25. febrúar 2004 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 70/2001 að því er varðar rýmkun gildissviðs hennar 
þannig að hún taki til aðstoðar til eflingar rannsóknum og þróun (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 994/98 frá 7. maí 
1998 um beitingu 92. og 93. gr. stofnsáttmála Evrópu-
bandalagsins gagnvart tilteknum flokkum altækrar 
ríkisaðstoðar (1), einkum i-lið a-liðar og b-lið 1. mgr. 1. gr., 

að birtum drögum að þessari reglugerð (2), 

að höfðu samráði við ráðgjafarnefndina um ríkisaðstoð, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Skilgreiningin á litlum og meðalstórum fyrirtækjum, 
sem notuð er í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 70/2001 frá 12. janúar 2001 (3) um beitingu 
87. og 88. gr. EB-sáttmálans gagnvart ríkisaðstoð til 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja, er sú sama og notuð 
er í tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 96/280/EB 
frá 3. apríl 1996 um skilgreiningu á litlum og 
meðalstórum fyrirtækjum (4). Í stað þeirra tilmæla eru 
komin tilmæli 2003/361/EB frá 6. maí 2003 um 
skilgreiningu á örfyrirtækjum, litlum og meðalstórum 
fyrirtækjum (5) sem gilda frá og með 1. janúar 2005. 

2) Skýra skal reglurnar í þeim tilvikum þegar fjárfest er 
á svæðum sem eiga rétt á svæðisbundinni aðstoð en í 
starfsgrein þar sem svæðisbundin aðstoð er bönnuð. 
Efri mörk svæðisbundinnar aðstoðar skulu því aðeins 
gilda ef svæðið þar sem fjárfestingin er gerð og 
starfsgreinin sem styrkþeginn tilheyrir uppfyllir 
skilyrði um svæðisbundna aðstoð. Skýra skal 
reglurnar um tilkynningu stakra styrkveitinga í 
miklum mæli sem fara yfir ákveðin mörk í samræmi 
við það. 

3) Reynslan sýnir að æskilegt er að hafa sameinað og 
einfaldað kerfi fyrir tilkynningu ársskýrslna sem 
samþykkt er skv. 27. gr. í reglugerð ráðsins (EB) nr. 
659/1999 frá 22. mars 1999 um ítarlegar reglur um 
beitingu 93. gr. EB-sáttmálans (6). Því er rétt er að þau 
sértæku ákvæði um skýrslugjöf, sem mælt er fyrir um 
í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 70/2001, gildi 
eingöngu þar til slíkt almennt tilkynningarkerfi fyrir 
skýrslur hefur verið samþykkt. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB 63, 28.2.2004, bls. 22. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 131/2004, 24. 
september 2004 um breytingu á XV. viðauka (Ríkisaðstoð) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 12, 10.3.2005, bls. 49. 

(1) Stjtíð. EB L 142, 14.5.1998, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB C 190, 12.8.2003, bls. 3. 
(3) Stjtíð. EB L 10, 13.1.2001, bls. 33. 
(4) Stjtíð. EB L 107, 30.4.1996, bls. 4. 
(5) Stjtíð. EB L 124, 20.5.2003, bls. 36. 
(6) Stjtíð. EB L 83, 27.3.1999, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með 

aðildarlögunum frá 2003. 

4) Nauðsynlegt er að mæla fyrir um ákvæði um mat á 
því hvort styrkir til lítilla og meðalstórra fyrirtækja, 
sem veittir voru án fyrirframheimildar 
framkvæmdastjórnarinnar áður en reglugerð (EB) nr. 
70/2001 öðlaðist gildi, samrýmist sameiginlega 
markaðinum. 

 
5) Aðstoð við rannsóknir og þróun getur stuðlað að 

hagvexti, aukið samkeppnishæfni og hleypt auknum 
krafti í atvinnulíf. Aðstoð við rannsóknir og þróun í 
litlum og meðalstórum fyrirtækjum er brýn vegna 
þess að einn helsti ókosturinn við skipulagsform lítilla 
og meðalstórra fyrirtækja er að þeim getur reynst 
erfitt að fá aðgang að tækninýjungum og 
tækniyfirfærslu. Jafnframt er það mat 
framkvæmdastjórnarinnar í rammaákvæðum 
Bandalagsins um ríkisaðstoð til rannsókna og 
þróunar (7) að gera megi ráð fyrir að ríkisaðstoð til 
rannsókna og þróunar verði litlum og meðalstórum 
fyrirtækjum hvatning til að stunda meiri rannsóknir 
og þróun þar eð lítil og meðalstór fyrirtæki verja 
almennt litlum hluta veltu sinnar í rannsóknar- og 
þróunarstarf. Framkvæmdastjórnin hefur því ákveðið, 
á grundvelli reynslu sinnar af að beita 
rammaákvæðum Bandalagsins um ríkisaðstoð til 
rannsókna og þróunar í litlum og meðalstórum 
fyrirtækjum, að rétt sé að slík aðstoð sé undanþegin 
þeirri skyldu að tilkynna hana fyrirfram og einnig að 
teknu tilliti til þess að litlar líkur eru á því að slík 
aðstoð hafi neikvæð áhrif á samkeppni. Þetta á einnig 
við um aðstoð vegna hagkvæmnisathugana og aðstoð 
við að greiða einkaleyfakostnað auk stakrar aðstoðar 
sem er ekki yfir ákveðnum mörkum. 

 
6) Gildissvið reglugerðar (EB) nr. 70/2001 skal því 

rýmkað svo að það nái til aðstoðar við rannsóknir og 
þróun sem veitt er litlum og meðalstórum fyrirtækjum 
í sem flestum starfsgreinum. 

 
7) Breyta skal tilteknum skilgreiningum í reglugerð (EB) 

nr. 70/2001 svo að tekið sé tillit til sérkenna 
ríkisaðstoðar við rannsóknir og þróun og bæta skal 
öðrum við. Einkum skal bæta við skilgreiningum á 
stigum rannsókna og þróunar sem er að finna í I. 
viðauka við rammaákvæði Bandalagsins um 
ríkisaðstoð til rannsókna og þróunar. Skrá yfir 
styrkhæfan kostnað skal samsvara skránni í II. 
viðauka við rammaákvæðin en innihalda nánari 
útskýringar til að það komi fram að reglugerðin gildir 
í aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. Styrkþegar 
skulu ekki geta fengið tvöfalda styrkveitingu vegna 
sams konar rannsóknarniðurstaðna. 

________________  

(7)   Stjtíð. EB C 45, 17.2.1996, bls. 5. 
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8) Leiðbeiningarnar í rammaákvæðum Bandalagsins um 

ríkisaðstoð til rannsókna og þróunar varðandi það 
hvort tilteknar ráðstafanir teljist ríkisaðstoð í skilningi 
1. mgr. 87. gr. sáttmálans eiga einnig við í þessari 
reglugerð. 

9) Í því skyni að hvetja til miðlunar 
rannsóknarniðurstaðna geta lítil og meðalstór 
fyrirtæki fengið aðstoð vegna kostnaðar við öflun og 
staðfestingu einkaleyfa og annarra eignarréttinda á 
sviði iðnaðar sem verða til við rannsóknar- og 
þróunarstarfsemi. Þótt sú starfsemi sem leiddi til 
réttindanna sem um ræðir hafi einnig fengið aðstoð 
skal það ekki vera skilyrði fyrir því að slík aðstoð 
njóti undanþágu. Nægilegt er að starfsemin hafi 
uppfyllt skilyrði til fá aðstoð vegna rannsókna og 
þróunar. 

10) Ekki getur öll aðstoð vegna rannsókna og þróunar hjá 
litlum og meðalstórum fyrirtækjum notið undanþágu 
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 70/2001. Efri mörkin í 
rammaákvæðum Bandalagsins um ríkisaðstoð til 
rannsókna og þróunar, sem gilda um einstakar 
tilkynningar, skulu einnig gilda um staka aðstoð sem 
kann að njóta undanþágu samkvæmt þeirri reglugerð. 
Sérstakar reglur skulu einnig gilda áfram um Eureka-
verkefni sem falla innan gildissviðs yfirlýsingar 
ráðherraráðstefnunnar sem fram fór í Hannover 
6. nóvember 1985 og eru taldar þjóna samevrópskum 
hagsmunum. 

11) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 70/2001 skal aðstoð 
ekki njóta undanþágu ef hún er veitt í formi 
fyrirframgreiðslu sem, tilgreind sem hlutfall af 
styrkhæfum kostnaði, er hærri en umfang aðstoðar 
sem mælt er fyrir um í þeirri reglugerð og fæst aðeins 
endurgreidd ef rannsóknarstarfsemin ber árangur, eins 
og kveðið er á um í rammaákvæðunum um 
ríkisaðstoð til rannsókna og þróunar, þar eð 
framkvæmdastjórnin metur endurgreiðslu aðstoðar í 
hverju tilviki fyrir sig að teknu tilliti til fyrirhugaðra 
endurgreiðsluskilmála. 

12) Reglugerð (EB) nr. 70/2001, eins og henni er breytt 
með þessari reglugerð, gildir aðeins um ríkisaðstoð til 
rannsókna og þróunar sem veitt er litlum og 
meðalstórum fyrirtækjum. Rammaákvæði 
Bandalagsins um ríkisaðstoð til rannsókna og þróunar 
munu áfram verða notuð við mat á allri aðstoð við 
rannsóknir og þróun sem tilkynnt er til 
framkvæmdastjórnarinnar. 

13) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 70/2001 til 
samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 70/2001 er breytt sem hér segir: 

1. ákvæðum 2. mgr. 1. gr. er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi komi í stað a-liðar: 

„a) starfsemi sem tengist framleiðslu, vinnslu 
eða markaðssetningu vara sem eru skráðar í 
I. viðauka við sáttmálann að því er varðar 4. 
og 5. gr.,“ 

b) eftirfarandi d-liður bætist við: 

„d) aðstoð sem fellur undir gildissvið reglugerðar 
ráðsins (EB) nr. 1407/2002 (*).“ 

 

(*) Stjtíð. EB L 205, 2.8.2002, bls. 1. 

 

2. 2. gr. er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi undirgrein bætist við í e-lið: 

„Heildarumfang aðstoðar við rannsóknar- og 
þróunarverkefni, sem unnið er í samstarfi opinberra 
rannsóknarstofnana og fyrirtækja, skal reiknað á 
grundvelli samanlagðrar aðstoðar sem fæst með 
beinum stuðningi stjórnvalda við tiltekið 
rannsóknarverkefni og, teljist það aðstoð, 
framlögum til verkefnisins frá opinberum æðri 
mennta- eða rannsóknarstofnunum sem ekki eru 
reknar í hagnaðarskyni.“, 

b) eftirfarandi liðir, h-, i- og j-liður, bætast við: 

„h) „grunnrannsóknir“: starfsemi sem ætlað er að 
auka við vísindalega og tæknilega þekkingu sem 
ekki tengist iðnaðar- eða viðskiptamarkmiðum, 

i) „iðnaðarrannsóknir“: skipulagðar rannsóknir eða 
veigamiklar athuganir sem beinast að því að afla 
nýrrar þekkingar með það að markmiði að slík 
þekking geti orðið gagnleg við þróun nýrra vara, 
ferla eða þjónustu eða til að koma í kring 
mikilvægum umbótum á vörum, ferlum eða 
þjónustu sem fyrir er, 

j) „þróunarstarf áður en að markaðssetningu 
kemur“: mótun niðurstaðna iðnaðarrannsókna í 
áætlun, fyrirkomulag eða hönnun nýrra, breyttra 
eða endurbættra vara, ferla eða þjónustu, hvort 
heldur er til sölu eða notkunar, þ.m.t. fyrsta 
frummynd sem telst ekki hæf sem verslunarvara. 
Það getur einnig falið í sér hugmyndavinnu og 
hönnun annarra vara, ferla eða þjónustu og 
fyrstu kynningu eða tilraunaverkefni, að því 
tilskildu að ekki sé unnt að umbreyta þessum 
verkefnum til iðnaðarnota eða nýta þau í 
viðskiptalegum tilgangi. Það felur ekki í sér 
venju- eða reglubundnar breytingar á vörum, 
framleiðslulínum, framleiðsluferlum, þjónustu 
sem fyrir er og annarri yfirstandandi starfsemi, 
jafnvel þótt þessar breytingar geti talist til 
endurbóta.“, 

3. í stað 2. og 3. mgr. 4. gr. komi eftirfarandi: 

„2. Þegar fjárfest er á svæðum eða í starfsgreinum, sem 
eiga ekki rétt á svæðisbundinni aðstoð samkvæmt a- og 
c-lið 3. mgr. 87. gr. sáttmálans á þeim tíma sem 
aðstoðin er veitt, skal umfang aðstoðar, brúttó, ekki fara 
yfir: 

a) 15% þegar um lítil fyrirtæki er að ræða, 

b) 7,5% þegar um meðalstór fyrirtæki er að ræða. 
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3. Þegar fjárfest er á svæðum og í starfsgreinum sem 
eiga rétt á svæðisbundinni aðstoð þegar aðstoðin er veitt 
skal umfang aðstoðar ekki fara yfir efri mörk 
svæðisbundinnar aðstoðar í formi fjárfestinga, sem eru 
ákvörðuð á kortinu sem framkvæmdastjórnin hefur 
samþykkt fyrir hvert aðildarríki, um meira en: 

a) 10 prósentustig, brúttó, á svæðum sem falla undir c-
lið 3. mgr. 87. gr., að því tilskildu að heildarumfang 
nettóaðstoðar fari ekki yfir 30%, eða 

b) 15 prósentustig, brúttó, á svæðum sem falla undir a-
lið 3. mgr. 87. gr., að því tilskildu að heildarumfang 
nettóaðstoðar fari ekki yfir 75%. 

Efri mörk svæðisbundinnar aðstoðar skulu því aðeins 
gilda að aðstoðin sé veitt með þeim skilyrðum að 
fjárfestingin standi yfir í a.m.k. fimm ár á svæðinu þar 
sem styrkurinn er veittur og að framlag styrkþega til 
fjármögnunar hennar sé a.m.k. 25%.“, 

4. eftirfarandi greinar, 5. gr. a, 5. gr. b og 5. gr. c bætast 
við: 

„5. gr. a 

Aðstoð til rannsókna og þróunar 

1. Aðstoð til rannsókna og þróunar telst samrýmast 
sameiginlega markaðnum í skilningi c- liðar 3. mgr. 
87. gr. sáttmálans og skal vera undanþegin 
tilkynningaskyldunni sem um getur í 3. mgr. 88. gr. 
sáttmálans ef hún uppfyllir skilyrði í 2. til 5. mgr. 

2. Verkefnið sem nýtur aðstoðar verður að falla 
algerlega undir eitthvert af þeim stigum rannsókna og 
þróunar sem skilgreind eru í h-, i- og j-lið 2. gr. 

3. Umfang aðstoðar, brúttó, reiknað á grundvelli 
styrkhæfs kostnaðar verkefnisins, skal ekki fara yfir: 

a) 100% fyrir grunnrannsóknir, 

b) 60% fyrir iðnaðarrannsóknir, 

c) 35% fyrir þróunarstarf áður en að markaðssetningu 
kemur. 

Ef verkefni felur í sér mismunandi stig rannsókna og 
þróunar skal leyfilegt umfang aðstoðar ákveðið á 
grundvelli vegins meðaltals leyfilegs umfangs aðstoðar í 
hverju tilviki fyrir sig, reiknað á grundvelli þess 
styrkhæfa kostnaðar sem um að ræða. 

Þegar um er að ræða samstarfsverkefni skal 
hámarksfjárhæð aðstoðar til hvers styrkþega ekki fara 
yfir leyfilegt umfang aðstoðar sem reiknað er með 
hliðsjón af styrkhæfum kostnaði viðkomandi styrkþega. 

4. Efri mörk í 3. mgr. má hækka við eftirfarandi 
aðstæður þangað til umfang aðstoðar, brúttó, nemur að 
hámarki 75% fyrir iðnaðarrannsóknir og 50% fyrir 
þróunarstarf áður en að markaðssetningu kemur: 

a) ef verkefnið er unnið á svæði, sem uppfyllir skilyrði 
um svæðisbundna aðstoð þegar aðstoðin er veitt, má 
hækka hámarksumfang aðstoðarinnar um 10 
prósentustig, brúttó, á svæðum sem falla undir a-lið 
3. mgr. 87. gr. sáttmálans og um fimm prósentustig, 

brúttó, á svæðum sem falla undir c-lið 3. mgr. 87. 
gr. sáttmálans, 

b) ef markmiðið með verkefninu er að vinna að 
rannsóknum sem verða hugsanlega notaðar í fleiri 
en einni starfsgrein og beinast að þverfaglegri 
nálgun í samræmi við markmið, verkefni og 
tæknileg stefnumið tiltekins verkefnis eða áætlunar 
sem framkvæmd er samkvæmt sjöttu 
rammaáætluninni á sviði rannsókna og þróunar, sem 
komið var á fót með ákvörðun Evrópuþingsins og 
ráðsins nr. 1513/2002/EB, eða síðari 
rammaáætlunum á sviði rannsókna og þróunar eða 
Eureka, má hækka hámarksumfang aðstoðarinnar 
um 15 prósentustig, brúttó, 

 
c) hámarksumfang aðstoðar má hækka um 10 

prósentustig ef eitt eftirfarandi skilyrða er uppfyllt: 
 

i) verkefnið felur í sér skilvirkt samstarf yfir 
landamæri á milli a.m.k. tveggja sjálfstæðra 
aðila í tveimur aðildarríkjum, einkum að því er 
varðar samræmingu innlendrar stefnu á sviði 
rannsókna og þróunar. Ekkert einstakt fyrirtæki í 
aðildarríkinu, sem veitir aðstoðina, má bera 
meira en 70% af styrkhæfum kostnaði, eða 

 
ii) verkefnið felur í sér skilvirkt samstarf á milli 

fyrirtækis og opinbers rannsóknaraðila, einkum 
að því er varðar samræmingu innlendrar stefnu á 
sviði rannsókna og þróunar, þar sem opinberi 
rannsóknaraðilinn ber a.m.k. 10% af styrkhæfum 
kostnaði við verkefnið og hefur rétt til að birta 
niðurstöðurnar svo fremi að þær megi rekja til 
rannsókna sem aðilinn framkvæmdi, eða  

 
iii) niðurstöðum verkefnisins er dreift víða á tækni- 

og vísindaráðstefnum eða þær birtar í vísinda- 
og tæknitímaritum sem eru endurskoðuð af 
sérfræðingum á sama sviði. 

 
Í i- og ii-lið telst undirverktakastarfsemi ekki vera 
skilvirkt samstarf. 

 
5. Að því er varðar þessa grein skal eftirfarandi teljast 
styrkhæfur kostnaður: 

 
a) starfsmannakostnaður (vísindamenn, tæknimenn og 

annað aðstoðarfólk sem vinnur að 
rannsóknarverkefninu), 

 
b) kostnaður við tæki og búnað að því marki og í þann 

tíma sem þau eru notuð við rannsóknarverkefnið. Ef 
fyrrgreind tæki og búnaður eru ekki notuð allan 
endingartíma sinn við rannsóknarverkefnið telst 
aðeins afskrifaður kostnaður, sem samsvarar þeim 
tíma sem rannsóknarverkefnið varir og er reiknaður 
á grundvelli góðra reikningsskilavenja, styrkhæfur, 
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c) kostnaður tengdur byggingum og landi að því marki 
og í þann tíma sem þau eru notuð við 
rannsóknarverkefnið. Að því er varðar byggingar 
telst aðeins afskrifaður kostnaður, sem samsvarar 
þeim tíma sem rannsóknarverkefnið varir og er 
reiknaður á grundvelli góðra reikningsskilavenja, 
styrkhæfur. Að því er varðar land er kostnaður við 
yfirfærslu í viðskiptalegum tilgangi eða 
fjármagnskostnaður, sem er stofnað til í reynd, 
styrkhæfur, 

d) kostnaður við ráðgjöf og sambærilega þjónustu, sem 
eingöngu er notuð við rannsóknarstarfsemina, þ.m.t. 
rannsóknir, tækniþekking og einkaleyfi sem keypt 
eru eða leyfi eru fengin frá utanaðkomandi aðilum á 
markaðsverði í viðskiptum ótengdra aðila og ef 
ekkert samráð á sér stað. Þessi kostnaður telst þó 
aðeins styrkhæfur upp að sem nemur 70% af 
styrkhæfum heildarkostnaði við verkefnið, 

e) annar kostnaður sem stofnað er til beint vegna 
rannsóknarverkefnisins, 

f) annar rekstrarkostnaður, þ.m.t. efniskostnaður, 
kostnaður við birgðir og aðrar slíkar vörur sem 
stofnað er til beint vegna niðurstaðna 
rannsóknarstarfseminnar. 

5. gr. b 

Aðstoð vegna tæknilegra hagkvæmnisathugana 

Aðstoð vegna tæknilegra hagkvæmnisathugana, sem 
framkvæmdar eru í undirbúningsstarfi fyrir 
iðnaðarrannsóknir eða þróunarstarf áður en að 
markaðssetningu kemur, skal samrýmast sameiginlega 
markaðnum í skilningi c-liðar 3. mgr. 87. gr. sáttmálans 
og skal vera undanþegin tilkynningaskyldunni sem um 
getur í 3. mgr. 88. gr. sáttmálans að því tilskildu að 
umfang aðstoðarinnar, sem reiknað er á grundvelli 
kostnaðar við athuganir, fari ekki yfir 75%. 

5. gr. c 

Aðstoð vegna kostnaðar við einkaleyfi 

1. Aðstoð vegna kostnaðar sem tengist öflun og 
staðfestingu einkaleyfa og annarra eignarréttinda á sviði 
iðnaðar skal samrýmast sameiginlega markaðnum í 
skilningi c-liðar 3. mgr. 87. gr. sáttmálans og skal vera 
undanþegin tilkynningaskyldunni sem um getur í 
3. mgr. 88. gr. sáttmálans upp að sama marki aðstoðar 
sem hefði talist hæfileg aðstoð við rannsóknir og þróun 
að því er varðar þá rannsóknarstarfsemi sem leiddi fyrst 
til þeirra eignarréttinda á sviði iðnaðar sem um ræðir. 

2. Að því er varðar 1. mgr. skal eftirfarandi teljast 
styrkhæfur kostnaður: 

a) allur kostnaður sem kemur til áður en réttindin eru 
veitt í fyrsta lögsagnarumdæmi, þ.m.t. kostnaður 
sem tengist undirbúningi, skjalavistun og meðferð 
umsóknarinnar, auk kostnaðar við endurnýjun 
umsóknarinnar áður en réttindin hafa verið veitt, 

b) þýðing og annar kostnaður tengdur öflun eða 
staðfestingu réttindanna í öðrum 
lögsagnarumdæmum, 

c) kostnaður við að verja lögmæti réttindanna meðan á 
opinberri meðferð umsóknarinnar stendur og 
hugsanlegri andmælameðferð, jafnvel þó að sá 
kostnaður verði til eftir að réttindin eru veitt.“, 

 
(*) Stjtíð. EB L 232, 29.8.2002, bls. 1. 

5. Í stað 6. gr. komi eftirfarandi: 
„6. gr. 
Veiting stakrar aðstoðar í miklum mæli 
1. Þegar um er að ræða aðstoð sem fellur undir 4. og 5. 
gr. skal stök aðstoð, sem uppfyllir skilyrði fyrir eitt af 
eftirfarandi mörkum, ekki njóta undanþágu samkvæmt 
þessari reglugerð: 
a) heildarfjárhæð styrkhæfs kostnaðar við verkefnið í 

heild er a.m.k. 25 000 000 evrur og 
i) umfang brúttóaðstoðarinnar á svæðum eða í 

starfsgreinum, sem eiga ekki rétt á 
svæðisbundinni aðstoð, er a.m.k. 50% af efri 
mörkunum sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 4. gr., 

ii) umfang nettóaðstoðarinnar á svæðum eða í 
starfsgreinum, sem eiga rétt á svæðisbundinni 
aðstoð, er a.m.k. 50% af efri mörkunum fyrir 
nettóaðstoð sem ákveðin eru á korti yfir 
svæðisbundna aðstoð á viðkomandi svæði eða 

b) heildarfjárhæð brúttóaðstoðar er a.m.k. 15 000 000 
evrur. 
2. Þegar um er að ræða aðstoð sem fellur undir 5. gr. a, 
5. gr. b og 5. gr. c, skal stök aðstoð, sem uppfyllir 
skilyrði um eftirfarandi mörk, ekki njóta undanþágu 
samkvæmt þessari reglugerð: 
a) heildarfjárhæð styrkhæfs kostnaðar við verkefnið í 

heild hjá öllum fyrirtækjum, sem taka þátt í 
verkefninu, er a.m.k. 25 000 000 evrur og 

b) lagt er til að veita einu eða fleiri einstökum 
fyrirtækjum aðstoð sem nemur ígildi 
brúttóstyrkveitingar sem er a.m.k. 5 000 000 evrur. 

Þegar um er að ræða aðstoð sem veitt er til Eureka-
verkefnis skal eftirfarandi koma í stað markanna í fyrstu 
undirgrein: 
a) heildarfjárhæð styrkhæfs kostnaðar við Eureka-

verkefnið í heild, sem er kostnaður allra fyrirtækja 
sem taka þátt í verkefninu, er a.m.k. 40 000 000 
evrur, og 

b) lagt er til að veita einu eða fleiri einstökum 
fyrirtækjum aðstoð, sem nemur ígildi 
brúttóstyrkveitingar sem er a.m.k. 10 000 000 
evrur.“, 

6. Eftirfarandi 6. gr. a bætist við: 
„6. gr. a 
Aðstoð sem áfram skal tilkynna 
framkvæmdastjórninni fyrir fram 
1. Samkvæmt þessari reglugerð skal aðstoð ekki njóta 
undanþágu, hvort heldur er stök aðstoð eða aðstoð veitt 
innan aðstoðarkerfis, sé hún í formi einnar eða fleiri 
fyrirframgreiðslna sem aðeins endurgreiðast ef 
rannsóknarstarfsemin ber árangur, þegar heildarfjárhæð 
fyrirframgreiðslnanna, tilgreind sem hlutfall styrkhæfs 
kostnaðar, fer yfir það umfang sem kveðið er á um í 5. 
gr. a, 5. gr. b eða 5. gr. c eða mörkin sem sett eru í 2. 
mgr. 6. gr. 
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2. Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á þá skyldu aðildar-
ríkjanna að tilkynna um veitingu stakrar aðstoðar 
samkvæmt öðrum gerningum um ríkisaðstoð, einkum 
skyldunni að tilkynna framkvæmdastjórninni um eða 
greina henni frá aðstoð við fyrirtæki til endurskipu-
lagningar í skilningi viðmiðunarreglna Bandalagsins um 
ríkisaðstoð til björgunar og endurskipulagningar 
fyrirtækis sem á í erfiðleikum°(*), og skyldunni til að 
tilkynna um svæðisbundna aðstoð til stórra fjárfestingar-
fyrirtækja samkvæmt gildandi rammaákvæðum sem 
taka til margra atvinnugreina. 
 
(*) Stjtíð. EB C 288, 9.10.1999, bls. 2. 

 
7. Í stað 1. mgr. 8. gr. komi eftirfarandi: 
 

„1. efri mörk aðstoðar, sem eru ákveðin í 4. til 6. gr., 
skulu gilda án tillits til þess hvort aðstoðin við verkefnið 
er eingöngu fjármögnuð af ríkinu eða hvort hún er 
fjármögnuð að hluta til af Bandalaginu.“, 

 
8. Í stað 3. mgr. 9. gr. komi eftirfarandi: 
 

„3. Aðildarríkin skulu taka saman árskýrslu um beitingu 
þessarar reglugerðar í samræmi við 
framkvæmdarákvæðin um form og efni árskýrslna sem 
mælt er fyrir um skv. 27. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 659/1999 (*). 

 
Þar til slík ákvæði öðlast gildi skulu aðildarríkin taka 
saman ársskýrslu um beitingu þessarar reglugerðar fyrir 
hvert heilt almanaksár, sem þessi reglugerð gildir eða 
hluta almanaksárs, á því formi, sem mælt er fyrir um í 
III. viðauka, og einnig á tölvutæku formi. Aðildarríkin 
skulu láta framkvæmdastjórninni í té slíka skýrslu eigi 
síðar en þremur mánuðum eftir að tímabilinu, sem 
fjallað er um í skýrslunni, lýkur.“ 
 
(*) Stjtíð. EB L 83, 27.3.1999, bls. 1. 

9. Eftirfarandi 9. gr. a bætist við: 

„9. gr. a 
Bráðabirgðaákvæði 
1. Tilkynningar um aðstoð vegna rannsókna og 
þróunar, sem ekki hafa verið afgreiddar 19. mars 2004, 
skulu áfram metnar samkvæmt rammaákvæðum um 
ríkisaðstoð við rannsóknir og þróun en allar aðrar 
tilkynningar, sem hafa ekki verið afgreiddar, skulu 
metnar í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar. 
2. Aðstoðarkerfi, sem er hrundið í framkvæmd áður en 
reglugerð þessi öðlast gildi, og aðstoð veitt samkvæmt 
þessum kerfum án heimildar framkvæmdastjórnarinnar 
og í bága við tilkynningarskylduna, sem um getur í 
3. mgr. 88. gr. sáttmálans, skulu vera samrýmanleg 
sameiginlega markaðnum í skilningi 3. mgr. 87. gr. 
sáttmálans og njóta undanþágu ef þau uppfylla skilyrðin 
sem mælt er fyrir um í a-lið 2. mgr. 3. gr. og 3. mgr. 
3. gr. þessarar reglugerðar. 
Stök aðstoð utan allra kerfa, sem veitt er áður en þessi 
reglugerð öðlast gildi, án heimildar 
framkvæmdastjórnarinnar og brýtur í bága við 
tilkynningarskylduna, sem um getur í 3. mgr. 88. gr. 
sáttmálans, skal teljast samrýmanleg sameiginlega 
markaðnum í skilningi 3. mgr. 87. gr. sáttmálans og 
njóta undanþágu ef hún uppfyllir öll skilyrði þessarar 
reglugerðar, að undanskilinni þeirri kröfu í 1. mgr. 3. gr. 
að vísað skuli með skýrum hætti í þessa reglugerð. 
Framkvæmdastjórnin skal meta alla aðstoð, sem 
uppfyllir ekki þessi skilyrði, í samræmi við viðkomandi 
rammaákvæði, viðmiðunarreglur, orðsendingar og 
tilkynningar.“, 

10. Í stað I. viðauka komi textinn í I. viðauka við þessa 
reglugerð. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
Ákvæði 10. mgr. 1. gr. skal gilda frá og með 1. janúar 2005. 

 
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 25. febrúar 2004. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Mario MONTI 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

 

„I. VIÐAUKI 

 

Skilgreining á litlum og meðalstórum fyrirtækjum 

 

(Útdráttur úr tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 2003/361/EB frá 6. maí 2003 um skilgreiningu á litlum og 
meðalstórum fyrirtækjum (Stjtíð. EB L 124, 20.5.2003, bls. 36)) 

 

SKILGREINING Á ÖRFYRIRTÆKJUM, LITLUM OG MEÐALSTÓRUM FYRIRTÆKJUM SEM 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN HEFUR SAMÞYKKT 

 

1. gr. 

 

Fyrirtæki 

 

Fyrirtæki er aðili sem stundar atvinnustarfsemi, óháð því hvert rekstrarform þess er að lögum. Þetta tekur einkum til 
sjálfstætt starfandi einstaklinga og fjölskyldufyrirtækja sem fást við handverk eða aðra starfsemi og sameignarfélaga 
eða samtaka sem stunda atvinnustarfsemi að staðaldri. 
 

2. gr. 

 

Fjöldi starfsfólks og fjárhagsleg mörk sem ákvarða flokkun fyrirtækja 

 

1. Flokkur örfyrirtækja, lítilla og meðalstórra fyrirtækja nær til fyrirtækja sem hafa færri en 250 starfsmenn og 
ársvelta fer ekki yfir 50 milljónir evra og/eða heildartala efnahagsreiknings fer ekki yfir 43 milljónir evra. 

 

2. Innan flokks lítilla og meðalstórra fyrirtækja eru lítil fyrirtæki skilgreind sem fyrirtæki sem hafa færri en 50 
starfsmenn og ársvelta og/eða heildartala efnahagsreiknings fer ekki yfir 10 milljónir evra. 

 

3. Innan flokks lítilla og meðalstórra fyrirtækja eru örfyrirtæki skilgreind sem fyrirtæki sem hafa færri en 10 
starfsmenn og ársvelta og/eða heildartala efnahagsreiknings fer ekki yfir 2 milljónir evra. 

 

3. gr. 

 

Tegundir fyrirtækja sem mið er tekið af við útreikning starfsmannafjölda og fjárhæða 

 

1. „Óháð fyrirtæki“ er fyrirtæki sem ekki er flokkað sem hlutdeildarfyrirtæki í skilningi 2. mgr. eða sem tengt 
fyrirtæki í skilningi 3. mgr. 

 

2. „Hlutdeildarfyrirtæki“ eru öll fyrirtæki sem ekki eru flokkuð sem tengd fyrirtæki í skilningi 3. mgr. og þar sem 
eftirfarandi vensl eru til staðar: fyrirtæki (aðliggjandi fyrirtæki) sem eiga, annaðhvort ein eða ásamt einu eða fleiri 
tengdum fyrirtækjum í skilningi 3. mgr., 25% eða meira af eigin fé eða atkvæðisrétti í öðru fyrirtæki (fráliggjandi 
fyrirtæki). 

 

Þó má flokka fyrirtæki sem óháð, og líta svo á að það eigi ekki hlutdeildarfyrirtæki, jafnvel þótt þessum 25% mörkum 
sé náð eða farið yfir þau ef um er að ræða eftirfarandi fjárfesta svo fremi að þeir séu ekki tengdir fyrirtækinu sem um 
ræðir í skilningi 3. mgr., annaðhvort einir eða sameiginlega: 

 

a) opinber fjárfestingarfélög, áhættufjármagnsfélög, einstaklinga eða hópa einstaklinga sem stunda reglulega 
áhættufjárfestingarstarfsemi og fjárfesta fyrir eigið fé í óskráðum fyrirtækjum (viðskiptaenglar) svo fremi að 
heildarfjárfesting þessara fjárfesta í sama fyrirtækinu sé innan við 1 250 000 evrur, 

 

b) háskóla eða rannsóknarmiðstöðvar sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni, 
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c) stofnanafjárfesta, þ.m.t. byggðaþróunarsjóði, 

 

d) óháð staðaryfirvöld með árlega fjárveitingu sem er lægri en 10 milljónir evra og þar sem íbúar eru færri en 5000. 

 

3. „Tengd fyrirtæki“ eru fyrirtæki sem tengjast hvert öðru á einhvern eftirfarandi hátt: 

 

a) fyrirtæki ræður meirihluta atkvæða hluthafa eða félaga í öðru fyrirtæki, 

 

b) fyrirtæki hefur rétt til að skipa eða leysa frá störfum meirihluta manna í stjórn, framkvæmdastjórn eða 
eftirlitsstjórn annars fyrirtækis, 

 

c) fyrirtæki hefur yfirráð yfir öðru fyrirtæki samkvæmt samningi sem gerður hefur verið við það fyrirtæki eða 
ákvæðum í stofnsamþykktum þess, 

 

d) fyrirtæki, sem er hluthafi eða félagi í öðru fyrirtæki, ræður eitt meirihluta atkvæða hluthafanna eða félaganna 
samkvæmt samningi við aðra hluthafa eða félaga fyrirtækisins. 

 

Gert er ráð fyrir að ekki sé um að ræða yfirráð ef fjárfestarnir, sem taldir eru upp í annarri undirgrein 2. mgr., taka 
ekki beinan eða óbeinan þátt í stjórnun fyrirtækisins sem um er að ræða, með fyrirvara um réttindi þeirra sem 
hagsmunaaðila. 

 

Fyrirtæki sem tengjast á einhvern þann hátt sem lýst er í fyrstu undirgrein í gegnum eitt eða fleiri önnur fyrirtæki eða 
einhvern af fjárfestunum, sem lýst er í 2. mgr., teljast einnig tengd. 

 

Fyrirtæki sem tengjast á þennan hátt í gegnum einstakling, eða hóp einstaklinga sem starfa saman, teljast líka tengd 
fyrirtæki ef þau stunda starfsemi sína eða hluta starfsemi sinnar á sama viðkomandi markaði eða á aðliggjandi 
mörkuðum. 

 

„Aðliggjandi markaður“ er markaður fyrir vöru eða þjónustu sem liggur að eða frá viðkomandi markaði. 

 

4. Ekki er hægt að líta svo á að fyrirtæki sé lítið eða meðalstórt ef 25% eða meira af atkvæðisrétti eða eigin fé þess 
er stjórnað beint eða óbeint af einum eða fleiri opinberum aðilum, ýmist einum aðila eða nokkrum í sameiningu, nema 
í þeim tilvikum sem sett eru fram í annarri undirgrein 2. mgr. 

 

5. Fyrirtæki geta gefið út stöðuyfirlýsingu sem inniheldur gögnin um mörkin sem sett eru fram í 2. gr. þar sem fram 
kemur hvort þau eru óháð fyrirtæki, hlutdeildarfyrirtæki eða tengd fyrirtæki. Yfirlýsinguna má gefa út jafnvel þótt 
fjármagnið dreifist á þann hátt að ekki sé mögulegt að ákvarða eignarhald á því, og getur þá fyrirtækið lýst því yfir í 
góðri trú að hægt sé með réttu að álykta að ekki séu meira en 25% þess í eigu eins fyrirtækis eða í sameign margra 
fyrirtækja sem tengjast. Slíkar yfirlýsingar eru gefnar út með fyrirvara um eftirlit og rannsóknir sem kveðið er á um í 
innlendum reglum eða reglum Bandalagsins. 
 

4. gr. 
 

Gögn sem notuð eru við útreikning á fjölda starfsfólks, fjárhæðum og viðmiðunartímabili 

 

1. Gögnin um útreikning á fjölda starfsfólks og fjárhæða eru þau sem varða síðasta samþykkta reikningsskilatímabil 
og eru reiknuð á ársgrundvelli. Tekið er mið af þeim frá þeirri dagsetningu þegar uppgjörinu er lokað. Fjárhæðin sem 
valin er fyrir veltuna er reiknuð án virðisaukaskatts og annarra óbeinna skatta. 
 

2. Ef fyrirtæki uppgötvar, þann dag sem uppgjöri er lokað, að það hefur á ársgrundvelli farið yfir eða fallið niður 
fyrir mörkin um fjölda starfsfólks eða fjárhagsmörkin, sem sett eru fram í 2. gr., mun það ekki leiða til þess að það 
öðlist eða tapi stöðu örfyrirtækis, lítils eða meðalstórs fyrirtækis nema að farið sé yfir þau mörk tvö samfelld 
reikningsskilatímabil. 

 

3. Þegar um er að ræða nýlega stofnuð fyrirtæki þar sem uppgjör hefur enn ekki verið samþykkt skulu gögnin fengin 
úr áreiðanlegu mati sem hefur farið fram á fjárhagsárinu. 
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5. gr. 
 

Fjöldi starfsfólks 
 
Fjöldi starfsfólks samsvarar fjölda ársverka, þ.e. fjölda einstaklinga sem unnu fullt starf í viðkomandi fyrirtæki eða á 
vegum þess allt viðmiðunarárið sem um ræðir. Störf einstaklinga sem hafa ekki unnið allt árið, eða unnið í hlutastarfi, 
hvort sem það er lengur eða skemur, og árstíðabundins starfsfólks reiknast sem brot af ársverkum. Til starfsfólks 
teljast: 
 
a) launþegar, 
 
b) einstaklingar sem starfa fyrir fyrirtækið, aðrir en yfirmenn þess, og sem teljast starfsfólk samkvæmt landslögum, 
 
c) eigendur sem stjórna, 
 
d) aðilar sem stunda reglulega starfsemi í fyrirtækinu og njóta fjárhagslegs ávinnings af fyrirtækinu. 
 
Lærlingar eða nemendur í starfsþjálfun á námssamningi eða á starfsþjálfunarsamningi teljast ekki til starfsfólks. Sá 
tími sem varið er til fæðingar- og foreldraorlofs reiknast ekki með. 
 

6. gr. 
 

Ákvörðun gagna fyrirtækis 
 
1. Þegar um er að ræða óháð fyrirtæki eru gögnin, þ.m.t. fjöldi starfsfólks, eingöngu ákvörðuð á grundvelli uppgjörs 
fyrirtækisins. 
 
2. Gögn fyrirtækis, þ.m.t. fjöldi starfsfólks, sem á hlutdeildarfyrirtæki eða tengd fyrirtæki eru ákvörðuð á grundvelli 
uppgjörs og annarra gagna fyrirtækisins eða samstæðureikninga þess, séu þeir fyrir hendi, eða samstæðureikninga þar 
sem gögn fyrirtækisins koma fram sem hluti af samstæðureikningum. 
 
Við gögnin sem um getur í fyrstu undirgrein bætast gögn hlutdeildarfyrirtækja viðkomandi fyrirtækis sem liggja að 
því eða frá því. Samsöfnun er í réttu hlutfalli við hlutdeild í eigin fé eða atkvæðisrétti (hvort sem hærra er). Þegar um 
er að ræða krosseign gildir hærri hlutfallstalan. 
 
Við gögnin sem um getur í fyrstu og annarri undirgrein bætast 100% gagna allra fyrirtækja sem tengjast beint eða 
óbeint viðkomandi fyrirtæki ef þau gögn eru ekki þegar hluti af uppgjörinu sem hluti af samstæðureikningum.  
 
3. Að því er varðar beitingu 2. mgr. eru gögn hlutdeildarfyrirtækja viðkomandi fyrirtækis fengin úr uppgjöri þeirra 
og öðrum gögnum, eða úr samstæðureikningum séu þeir fyrir hendi. Við þau bætast 100% gagna fyrirtækja sem eru 
tengd þessum hlutdeildarfyrirtækjum nema gögnin úr uppgjöri þeirra séu þegar hluti af samstæðureikningum. 
 
Að því er varðar beitingu 2. mgr. skal taka gögn fyrirtækja sem eru tengd viðkomandi fyrirtæki úr uppgjöri þeirra og 
öðrum gögnum, eða úr samstæðureikningum séu þeir fyrir hendi. Við þetta bætast í réttu hlutfalli gögn hugsanlegra 
aðliggjandi eða fráliggjandi hlutdeildarfyrirtækja tengda fyrirtækisins nema að þau hafi þegar verið tekin inn í 
samstæðureikningana í hlutfalli sem er a.m.k. jafnt hlutfallinu sem getið er í annarri undirgrein 2. mgr. 
 
4. Þegar engin gögn um starfsfólk tiltekins fyrirtækis birtast í samstæðureikningum er fjöldi starfsfólks reiknaður 
með því að safna saman, í réttum hlutföllum, gögnunum frá hlutdeildarfyrirtækjum þess og með því að bæta við 
gögnunum frá fyrirtækjunum sem viðkomandi fyrirtæki tengist.“ 
 

 
 
 
 


