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Samråd om ett förenklat förfarande för handläggning 
av vissa typer av statligt stöd 

 
 
 
 
Nedan finns Ålands landskapsregerings svar på Europeiska 
kommissionens samråd om översyn av tillkännagivandet om ett förenklat 
förfarande för handläggning av vissa typer av statligt stöd (nedan 
tillkännagivandet). 
 
Bakgrund 
Den 29 april 2009 antog kommissionen tillkännagivandet om ett 
förenklat förfarande för att säkerställa att vissa kategorier av anmälda 
stöd, som normalt inte ger upphov till tvivel om åtgärdernas förenlighet 
med den inre marknaden, godkänns så snart som möjligt efter det att 
medlemsstaten har lämnat in en fullständig anmälan. 
 
Efter översynen av förordningen om allmänt gruppundantag och 
riktlinjerna i samband med processen för att modernisera det statliga 
stödet anser kommissionen att en översyn av tillkännagivandet är 
nödvändig för att spegla den nya strukturen. Detta samråd syftar därför 
till att samla in synpunkter från medlemsstaterna och andra berörda 
parter om de erfarenheter som gjorts under de senaste sex åren av 
tillämpningen av tillkännagivandet. Synpunkterna kommer att användas 
som underlag för den planerade översynen eller det eventuella 
upphävandet av det förenklade förfarandet. 
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Synpunkter 
Regelverket för statligt stöd är idag komplicerat och notifieringar tar allt 
längre tid. Generellt anser landskapsregeringen därför att regelverket för 
statligt stöd borde förenklas. Landskapsregeringen anser att regelverket 
måste utformas så att det förenklade förfarandet är användbart i så många 
fall som möjligt och att det utformas så att det inte är onödigt komplicerat 
och tidskrävande. En regelrätt notifiering kan idag ta närmare 1,5 år att få 
igenom vid kommissionen, vilket enligt landskapsregeringens 
uppfattning är alldeles för lång tid. 
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