
 

DI’s høringssvar til Kommissionens 2. udkast til revideret 
gruppefritagelsesforordning på statsstøtteområdet 
 

Kommissionen har den 13. oktober 2016 sendt 2. udkast til revideret 

gruppefritagelsesforordningen på statsstøtteområdet i høring. Der lægges bl.a. op til en 

udvidelse af forordningen med bestemmelser om støtte til lufthavne og havne.  

 

DI har følgende generelle og specifikke bemærkninger til det foreliggende 2. udkast.  

 

Generelle bemærkninger 

 

EU’s statsstøtteregler udgør en vigtig brik i reguleringen af det indre marked og er med til 

at sikre fri og fair konkurrence. DI støtter generelt en effektiv og gennemsigtig kontrol 

med statsstøtte i EU, da det er en forudsætning for at sikre lige konkurrencevilkår på tværs 

af grænserne.  

 

DI er som udgangspunkt forbeholden over for udvidelsen af 

gruppefritagelsesforordningen, da dette vil lede til en stigning i omfanget af den 

statsstøtte, som Kommissionen ikke på forhånd skal kontrollere. Kommissionen har ved 

en række lejligheder fremhævet, at der er udfordringer i forhold til medlemsstaternes 

kontrol med støtte, der ydes i medfør af gruppefritagelsesforordningen. Det er således 

vigtigt, at der skabes mere disciplin på statsstøtteområdet i de enkelte medlemslande.  

 

Specifikke bemærkninger 

 

Investeringsstøtte til regionale lufthavne  

I definitionerne vedrørende støtte til regionale lufthavne mangler umiddelbart en 

definition af begrebet ”gennemsnitlig årlig fragttrafik”, der anvendes i artikel 56a, stk. 6. 

Det er således uklart, om den gennemsnitlige årlige fragttrafik beregnes på basis af både 

den ind- og udgående fragt eller blot en af delene. 

 

Det fremgår af artikel 56a, stk. 6, at der ikke må ydes støtte til lufthavne med en 

gennemsnitlig årlig fragttrafik på over 200.000 ton i de to regnskabsår, der går forud for 

det år, hvor støtten faktisk ydes. DI finder, at grænsen på 200.000 ton er meget høj, 
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særligt set i lyset af, at den samlede danske fragtmængde i henhold Danmarks Statistik 

udgør ca. 300.000 ton om året. DI skal derfor foreslå, at grænsen reduceres til 100.000 

ton.  

 

I artikel 56a, stk. 13 lægges der op til, at lufthavne med årligt passagertal på op til 150.000 

ikke skal opfylde stk. 2 eller stk. 4 i artikel 56a. DI finder, at et årligt passagertal på 

150.000 er meget højt sammenholdt med at støtten gerne må være mere omfattende, end 

hvad der er nødvendigt til den trafik, der på basis af rimelige trafikprognoser forventes på 

mellemlang sigt (stk. 2 modsætningsvist), og at der må ydes støtte til en lufthavn, der 

befinder sig inden for en afstand på 100 km eller 60 minutters rejsetid med bil, bus, tog 

eller højhastighedstog fra en eksisterende lufthavn, hvorfra der drives ruteflyvning (stk. 4 

modsætningsvist). Der er således risiko for konkurrenceforvridning. DI skal bemærke, at 

Kommissionens 1. udkast indeholdt et markant lavere passagerloft på 50.000.  

 

Det er endvidere uklart, hvad konsekvensen er, hvis en lille lufthavn under tærskelværdien 

i artikel 56a, stk. 13 modtager støtte, der bringer lufthavnens passagertal over 

tærskelværdien.  

 

Derudover finder DI, at støtte til disse mindre lufthavne rettelig burde reguleres via 

Kommissionens SGEI-regelsæt og ikke via gruppefritagelsesforordningen, da støtten til 

disse mindre lufthavne mere har karakter af SGEI-støtte. 

 

Investeringsstøtte til søhavne 

DI vil generelt anbefale en restriktiv tilgang til statsstøtte til havne. Dette skyldes følgende 

forhold: 
 
- Det er bedre at fremme de generelle erhvervsvilkår end at anvende statsstøtte. For-

vridning af konkurrence mellem stater på baggrund af statsstøtte bør undgås. 
- Den danske havneinfrastruktur er brugerfinansieret. Der er således en tradition for 

en lav offentlig finansiel involvering i sektoren. 
- Den danske havnestruktur er opbygget omkring det fri marked. Der er således en 

stærk grad af konkurrence imellem de forskellige aktører i sektoren, som derfor ikke 
vil have gavn af øgede muligheder for statsstøtte. 

 

I definitionerne vedrørende støtte til havne fremgår i punkt 162 ”infrastruktur til 

alternative brændstoffer” en oplistning andre brændstoffer, der delvis erstatter fossile 

oliekilder i energiforsyningen til transport. DI skal foreslå, at oplistningen ”såsom 

elektricitet, hydrogen, (flydende) biobrændstoffer, syntetiske brændstoffer, methan, 

herunder naturgas (CNG og LNG) og biomethan samt LPG” udgår, for at definitionen ikke 

bliver for statisk.  

 

DI noterer sig, at Kommissionen i artikel 56b, stk. 3 specifikt undtager støtte til 

suprastrukturer. DI har i sit tidligere høringssvar fremhævet, at suprastrukturer skulle 

undtages fra gruppefritagelsens anvendelsesområde, da støtte til suprastrukturer som 

regel sker i konkurrence med private aktører i selvsamme eller en nærliggende havn og 

dermed kan forvride konkurrencen. Det er derfor meget positivt, at Kommissionen nu 

lægger op til, at omkostninger ved investeringer i suprastrukturer ikke er støtteberettigede 

i henhold gruppefritagelsesforordningen.  

 



 

Det er fortsat bekymrende, at der lægges op til, at der kan ydes så store statsstøttebeløb 

og –intensiteter til havneprojekter i Europa, uden at det skal notificeres. Det kan forvride 

konkurrencen for særligt de medlemslande, der har mange mindre havne i forhold til de 

medlemslande, der primært har enkelte større havne. DI forslår derfor, at de anførte 

statsstøttebeløb og -intensiteter halveres. Behovet for en balancering af statsstøttebeløb 

hænger endvidere sammen med, at suprastrukturer - i modsætning til Kommissionens 1. 

udkast - nu er undtaget fra gruppefritagelsens anvendelsesområde. 

 

Ifølge artikel 56b, stk. 4 må støtteintensiteten ikke overstige forskelle mellem de 

støtteberettigede omkostninger og driftsresultatet af investeringen. Støtteintensiteterne i 

henhold til artikel 56b, stk. 5 refererer til de støtteberettigede omkostninger. DI finder, at 

der er behov for at tydeliggøre sammenhængen mellem disse bestemmelser, for at undgå 

en situation hvor havnenes incitament for at medfinansiere de pågældende investeringer 

reelt reduceres. For at sikre, at støtten er proportional, bør det tydeligt fremgå af 

bestemmelserne, at støtten ikke kan overstige investeringens funding gap. 

 

I artikel 56b, stk. 8 lægges op til en regulering af koncessioner og lejekontrakter. DI finder, 

denne bestemmelse bør udgå af gruppefritagelsesforordningen for at undgå 

dobbeltregulering. Koncessioner reguleres af det nye koncessionsdirektiv 2014/23/EU, og 

frie lejekontrakter falder uden for koncessionsområdet. 

 

Investeringsstøtte til indlandshavne 

DI noterer sig, at Kommissionen i artikel 56c, stk. 3 specifikt undtager støtte til 

suprastrukturer. DI har i sit tidligere høringssvar fremhævet, at suprastrukturer skulle 

undtages fra gruppefritagelsens anvendelsesområde, da støtte til suprastrukturer som 

regel sker i konkurrence med private aktører i selvsamme eller en nærliggende havn og 

dermed kan forvride konkurrencen. Det er derfor meget positivt, at Kommissionen nu 

lægger op til, at omkostninger ved investeringer i suprastrukturer ikke er støtteberettigede 

i henhold gruppefritagelsesforordningen.  

 

I artikel 56c, stk. 7 lægges op til en regulering af koncessioner og lejekontrakter. DI finder, 

denne bestemmelse bør udgå af gruppefritagelsesforordningen for at undgå 

dobbeltregulering. Koncessioner reguleres af det nye koncessionsdirektiv 2014/23/EU, og 

frie lejekontrakter falder uden for koncessionsområdet. 

 

DI står naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående bemærkninger ønskes uddybet. 

 

 

Med venlig hilsen 
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