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Yttrande till Näringsdepartementet - Offentlig konsultation av Europeiska 

kommissionens förslag till ändringar av den allmänna 

gruppundantagsförordningen (N2016/02160/KSR) 

 

Göteborgs Stad har beretts möjlighet av Näringsdepartementet att inkomma med 

synpunkter på Europeiska kommissionens offentliga konsultation av förslag till 

ändringar av förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 

kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 

108 i EUF-fördraget
1
 (den allmänna gruppundantagsförordningen).  

 

Göteborgs Stad har inget att anmärka mot förslaget om att undanta vissa former av 

investeringsstöd till regionala flygplaster från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i 

EUF-fördraget. 

 

Göteborgs Stad tillstyrker förslaget om att undanta vissa former av investeringsstöd 

till kusthamnar från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i EUF-fördraget. Göteborgs 

Stad anser att det kan underlätta utveckling av till exempel Göteborgs hamn till en 

resurseffektiv transportpunkt och knyta övriga Europa närmare Göteborgs Stad. 

 

Göteborgs Stad har inget att anmärka mot förslaget om att undanta vissa former av 

investeringsstöd till inlandshamnar från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i EUF-

fördraget. Stadsledningskontoret anser att förslaget det kan underlätta utveckling av 

resurseffektivitet av inlandshamnar. 

 

  

                                                 
1
 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
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Göteborgs Stad har inget att anmärka mot förslaget om att medlemsstater ska föra 

register med information om stöd som genom förordning nr 651/2014 beviljats 

undantag från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i EUF-fördraget  för att styrka att 

samtliga villkor i förordning nr 651/2014 är uppfyllda. Medlemsstaterna får, enligt 

förslaget, själva bestämma hur sådana register ska se ut och hur de ska administreras. 

Göteborgs Stad anser däremot att det vore önskvärt om kommissionen utarbetade 

riktlinjer för sådana register, dels för att underlätta en enhetlig behandling av 

information och handlingar, dels för att undvika att begäran om information och 

handlingar till sådana register inte föranleder en större administrativ börda för 

stödgivaren än vad som är behövligt. 

 

Göteborgs Stad har inget att anmärka mot förslag att regler om regionalt driftstöd i 

de yttersta randområdena ersätts med en metod som kan tillämpas på alla merkostnader 

och att tröskelvärden för stöd till kultur och bevarande av kulturarvet bör höjas. 

 

 

Göteborg den 4 maj 2016 

GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 

 

 

Ann-Sofie Hermansson 

    Lina Isaksson 

 


