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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… 

af XXX 

om ændring af forordning (EU) nr. 651/2014 om visse kategorier af støttes forenelighed 
med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 

UDKAST 

(EØS-relevant tekst) 

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR — 
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
under henvisning til Rådets forordning (EU) 2015/1588 af 13. juli 2015 om anvendelse af 
artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse former for 
horisontal statsstøtte1, særlig artikel 1, stk. 1, litra a), 
efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, og 
ud fra følgende betragtninger: 
(1) Ifølge forordning (EU) nr. 651/2014 betragtes visse kategorier af støtte som forenelige 

med det indre marked. 
(2) Virksomheder, der deltager i projekter, som hører under det europæiske territoriale 

samarbejde (ETC), og er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1299/20132 eller af [den nye ETC-forordning], har ofte vanskeligt ved at finansiere 
meromkostninger, der følger af samarbejdet mellem parter i forskellige regioner og i 
forskellige medlemsstater eller tredjelande. Som følge af den betydning ETC har for 
samhørighedspolitikken, idet den skaber en ramme for gennemførelse af fælles 
aktiviteter og udveksling af politiske løsninger mellem nationale, regionale og lokale 
aktører fra forskellige medlemsstater eller tredjelande, bør der tages højde for, at ETC-
projekter har visse vanskeligheder, for at fremme projekternes forenelighed med 
statsstøttereglerne. På baggrund af Kommissionens erfaringer bør forordning (EU) 
nr. 651/2014 navnlig omfatte støtte til ETC-projekter uanset de støttemodtagende 
virksomheders størrelse. 

(3) De små støttebeløb, som ydes til virksomheder, der deltager i ETC-projekter, har en 
begrænset indvirkning på samhandel og konkurrence, og derfor bør der fastsættes 
enkle regler for de tilfælde, hvor det samlede støttebeløb pr. virksomhed pr. projekt 
ikke overstiger et bestemt loft. 

(4) Forsknings- og udviklingsprojekter, som tildeles kvalitetsmærket "Seal of Excellence" 
efter en evaluering og rangordning foretaget af uafhængige eksperter, og som anses for 
at være fremragende og værdige til at modtage offentlige midler, men som ikke kan 
finansieres under Horisont-rammeprogrammet på grund af manglende budgetmidler, 

                                                 
1 EUT L 248 af 24.9.2015, s. 1.  
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige 

bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk 
territorialt samarbejde (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259). 
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må støttes med nationale midler, herunder midler fra de europæiske struktur- og 
investeringsfonde for perioden 2014-2020, og fra Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond Plus for perioden 2021-2027. Da 
disse projekter gennemføres af små og mellemstore virksomheder, ikke omfatter 
markedsnære aktiviteter og modtager få offentlige midler, bør de dertil afsatte 
nationale midler betragtes som forenelige med det indre marked og fritages for 
anmeldelsespligten på visse betingelser. Hertil kommer, at de betingelser, der allerede 
er blevet vurderet på EU-niveau forud for tildelingen af kvalitetsmærket "Seal of 
Excellence", ikke bør vurderes på ny. Konkurrencen på det indre marked forventes 
ikke påvirket af, hvorvidt de virksomheder, der gennemfører projekterne, er 
kommercielle eller almennyttige. Tilskud, som ydes til forskere inden for rammerne af 
EFR's proof of concept henholdsvis Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne (MSCA), 
der anses for at være økonomiske aktiviteter, bør også betragtes som forenelige med 
det indre marked, såfremt de er tildelt kvalitetsmærket "Seal of Excellence". 

(5) Kombineret offentlig finansiering med centralt forvaltede nationale og EU-forvaltede 
midler til forsknings- og udviklingsprojekter, der er udvalgt på EU-niveau inden for 
rammerne af Horisont-rammeprogrammets samfinansieringsinstrument efter 
tværnationale indkaldelser, hvori mindst tre medlemsstater deltager, kan medvirke til 
at forbedre den europæiske konkurrenceevne inden for forskning og udvikling. Da 
disse projekter evalueres og udvælges af uafhængige eksperter, opfylder mål af fælles 
europæisk interesse og afhjælper veldefinerede markedssvigt, bør medlemsstaternes 
finansielle bidrag, herunder midler fra de europæiske struktur- og investeringsfonde 
for perioden 2014-2020, og fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den 
Europæiske Socialfond Plus for perioden 2021-2027 betragtes som værende forenelige 
med det indre marked og fritages for anmeldelsespligten på visse betingelser. Hertil 
kommer, at de betingelser, der allerede er blevet vurderet i forbindelse med 
samfinansieringsinstrumentet forud for udvælgelsen af et projekt, ikke bør vurderes på 
ny. 

(6) I Horisont-rammeprogrammet fastlægges, hvilke forsknings- og innovationsaktiviteter 
der kan komme i betragtning til finansiering. I tilfælde, hvor sådanne aktiviteter også 
kan komme i betragtning til statsstøtte til forskning og udvikling, er der behov for at 
præcisere, i hvilket omfang aktiviteter, der er støtteberettigede under Horisont-
rammeprogrammet, svarer til kategorierne grundforskning, industriel forskning eller 
eksperimentel udvikling som defineret i denne forordning. Til formålet bør 
definitionerne af teknologisk modenhedsniveau ("TRL") tages i betragtning. TRL 1 
svarer til grundforskning, TRL 2, 3 og 4 til industriel forskning og TRL 5, 6 og 8 til 
eksperimentel udvikling. På dette grundlag bør "forsknings- og innovationsaktiviteter" 
under Horisont-rammeprogrammet svare til TRL 1-4, og kategorien 
"innovationsaktiviteter" under Horisont-rammeprogrammet bør svare til TRL 5-8, 
undtagen for så vidt angår markedsreproduktion. 

(7) Finansielle produkter, der støttes af InvestEU-fonden, kan omfatte midler, der 
kontrolleres af medlemsstaterne, herunder EU-midler med delt forvaltning, for at øge 
løftestangseffekten og understøtte yderligere investeringer i Europa. Eksempelvis vil 
medlemsstaterne kunne bidrage med en del af EU's midler med delt forvaltning eller 
med egne midler til medlemsstatssegmentet af EU-garantien inden for rammerne af 
InvestEU-fonden. Medlemsstaterne kan derudover finansiere de finansielle produkter 
med støtte fra InvestEU-fonden med egne midler eller via nationale 
erhvervsfremmende banker. En sådan finansiering kan betragtes som "statsmidler" og 
kan tilregnes staten, hvis medlemsstaterne har skønsbeføjelse med hensyn til 



DA 3  DA 

anvendelsen af disse midler. Omvendt kan anvendelsen af disse midler ikke tilregnes 
staten i de tilfælde, hvor medlemsstaterne ingen skønsbeføjelse har med hensyn til 
midlernes anvendelse. Hvad disse tilfælde angår agter Kommissionen at vejlede 
yderligere om de typiske scenarier, der kan modtage støtte fra InvestEU-fonden.  

(8) Udgør nationale midler, herunder EU-midler med delt forvaltning, statsstøtte i henhold 
til traktatens artikel 107, stk. 1, bør der fastsættes en række betingelser, hvis opfyldelse 
bevirker, at støtten bør anses for at være forenelig med det indre marked og være 
fritaget for anmeldelsespligten med henblik på at lette gennemførelsen af InvestEU-
fonden. 

(9) Kommissionen har ved udformningen af InvestEU-fonden indført en række vigtige 
konkurrenceforanstaltninger, såsom støtte til investeringer, der opfylder Unionens 
politiske målsætninger og skaber EU-merværdi, og kravet om, at InvestEU-fonden 
skal være af supplerende karakter og afhjælpe markedssvigt og suboptimale 
investeringssituationer. Forud for udstedelsen af EU-garantien vil forvaltningssystemet 
og beslutningsprocessen desuden sikre, at InvestEU-støttede aktiviteter opfylder de 
ovennævnte krav. Endelig vil den støtte, der ydes af InvestEU-fonden, være 
gennemsigtig, og virkningerne heraf vil blive evalueret. Derfor bør statsstøtte, der 
indgår i de finansielle produkter, der støttes af InvestEU-fonden, anses for at være 
forenelig med det indre marked og være fritaget for anmeldelsespligten på grundlag af 
opfyldelsen af et begrænset antal betingelser. 

(10) Forordning (EU) nr. 651/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —  
VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 
I forordning (EU) nr. 651/2014 foretages følgende ændringer: 
(1) I artikel 1 foretages følgende ændringer: 

(a) I stk. 1 indsættes som litra o) og p): 
"o) støtte til projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde  
p) støtte, der indgår i de finansielle produkter, der støttes af InvestEU-fonden." 

(b) Stk. 3, litra a) og b), affattes således: 
"a) støtte til fiskeri- og akvakultursektoren, som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1379/2013(*), med undtagelse af uddannelsesstøtte, støtte til SMV'ers 
adgang til finansiering, støtte til forskning og udvikling, innovationsstøtte til SMV'er, støtte til 
dårligt stillede og handicappede arbejdstagere, regionale investeringsstøtteordninger i regioner 
i den yderste periferi, regionale driftsstøtteordninger og støtte til projekter inden for det 
europæiske territoriale samarbejde  
b) støtte ydet inden for sektoren for primærproduktion af landbrugsprodukter, med undtagelse 
af regional investeringsstøtte i regioner i den yderste periferi, regionale driftsstøtteordninger, 
støtte til konsulentbistand til SMV'er, risikofinansieringsstøtte, støtte til forskning og 
udvikling, innovationsstøtte til SMV'er, miljøstøtte, uddannelsesstøtte, støtte til dårligt stillede 
og handicappede arbejdstagere og støtte til projekter inden for det europæiske territoriale 
samarbejde samt støtte, der indgår i de finansielle produkter, der støttes af InvestEU-fonden" 

(c) Stk. 4 affattes således: 
"4. Denne forordning finder ikke anvendelse på: 
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"a) støtteordninger, som ikke udtrykkeligt udelukker individuel støtte til en virksomhed, der 
ikke har efterkommet et påbud om tilbagebetaling af støtte ydet af den samme medlemsstat, 
som Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det 
indre marked, med undtagelse af støtteordninger, hvis formål er at råde bod på skader, der er 
forårsaget af visse naturkatastrofer, samt støtteordninger, jf. afdeling 2a og 16 i kapitel III" 
b) ad hoc-støtte til en i litra a) omhandlet virksomhed 
c) støtte til kriseramte virksomheder, med undtagelse af støtteordninger, hvis formål er at råde 
bod på skader, der er forårsaget af visse naturkatastrofer, etableringsstøtteordninger, regionale 
driftsstøtteordninger, støtte til SMV'er i henhold til artikel 56e og støtte til finansielle 
formidlere i henhold til afdeling 16 i kapitel III, forudsat at kriseramte virksomheder ved 
sådanne ordninger ikke stilles bedre end andre virksomheder. 
* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og 
(EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 1)." 

(2) I artikel 2 foretages følgende ændringer: 
(a) Nr. 63), 64) og 65) udgår. 
(b) Følgende nr. 83a) indsættes: 

"83a) "teknologisk modenhedsniveau": det målesystem, som vedrører hele forsknings-, 
udviklings- og innovationskæden, og som anvender indikatorerne 1-9 med henblik på at skabe 
en fælles forståelse af nærmere bestemte teknologiers modenhedsniveau og teknologiske 
status*" 

(c) Nr. 84), 85) og 86) affattes således: 
"84) "grundforskning": eksperimentelt eller teoretisk arbejde, hovedsagelig med henblik på 
erhvervelse af ny viden om de grundlæggende årsager til fænomener og observerbare forhold 
uden direkte kommerciel anvendelse for øje (svarende til teknologisk modenhedsniveau 1) 
85) "industriel forskning": planlagt forskning eller kritiske undersøgelser med henblik på 
erhvervelse af ny viden og nye færdigheder med det formål at udvikle nye produkter, 
produktionsmetoder eller tjenesteydelser, eller, med henblik på en væsentlig forbedring af 
eksisterende produkter, at udvikle nye produktionsmetoder eller tjenesteydelser. Dette 
omfatter frembringelse af komponenter til komplekse systemer og kan omfatte konstruktion af 
prototyper i et laboratoriemiljø eller i et miljø med simulerede brugerflader til eksisterende 
systemer samt pilotlinjer, hvor det måtte være nødvendigt for den industrielle forskning og for 
validering af generisk teknologi (svarende til teknologisk modenhedsniveau 2, 3 og 4) 
86) "eksperimentel udvikling": erhvervelse, kombination, udformning og anvendelse af 
eksisterende videnskabelig, teknologisk, forretningsmæssig og anden relevant viden og 
færdigheder, der har som mål at udvikle nye eller forbedrede produkter, processer eller 
tjenesteydelser. Dette kan f.eks. også omfatte aktiviteter, der er rettet mod 
konceptformulering, planlægning og frembringelse af dokumentation vedrørende nye 
produkter, processer eller tjenesteydelser (svarende til teknologisk modenhedsniveau 5-8). 
Eksperimentel udvikling kan omfatte fremstilling af prototyper, demonstrationer, fremstilling 
af piloter, afprøvning og validering af nye eller forbedrede produkter, processer eller 
tjenesteydelser i sammenhænge, der er repræsentative for de reelle driftsforhold, med det 
primære formål teknisk at videreudvikle produkter, processer eller tjenesteydelser, som endnu 
ikke har fået en endelig form. Dette kan omfatte udvikling af en kommercielt anvendelig 
prototype eller pilot, når en sådan nødvendigvis må være det endelige kommercielle produkt, 
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og såfremt den er for kostbar at fremstille til kun at blive brugt til demonstrations- og 
valideringsformål. 
Eksperimentel udvikling omfatter ikke rutinemæssige eller regelmæssige ændringer af 
eksisterende produkter, produktionslinjer, fremstillingsmetoder, tjenesteydelser og andre 
igangværende transaktioner, selv om sådanne ændringer kan udgøre forbedringer" 

(d) Følgende nr. 86b) indsættes: 
"86b) "digitalisering": indførelse af teknologier, der gennemføres ved hjælp af elektronisk 
udstyr og/eller elektroniske systemer, og hvormed det bliver muligt at øge produkters 
funktionalitet, udvikle onlinetjenester, modernisere processer eller migrere til 
forretningsmodeller, som er baseret på afvikling af mellemmænd i forbindelse med 
vareproduktion og levering af tjenesteydelser, og som med tiden genererer en transformativ 
virkning" 

(e) Følgende nr. 138a) indsættes: 
"138a) "næstegenerationsbackhaulnet (NGN)": avancerede backhaulnet, som kan understøtte 
ibrugtagning af NGA-net via optiske fibre (eller en ækvivalent teknologi)" 

(f) Følgende nr. 166)-182) tilføjes: 

"Definitioner vedrørende støtte, der indgår i de finansielle produkter, der støttes af 
InvestEU-fonden  
166) "EU-garanti" som defineret i forordning [reference] om [InvestEU-programmet]: en EU-
budgetgaranti, i henhold til hvilken budgetgarantierne i overensstemmelse med 
[finansforordningens artikel 219, stk. 1] får virkning gennem undertegnelsen af individuelle 
garantiaftaler med gennemførelsespartnere  
167) "InvestEU-fonden": en fond oprettet ved forordning [reference] om [InvestEU-
programmet], hvormed der tilvejebringes en EU-garanti til støtte for finansierings- og 
investeringstransaktioner gennemført af gennemførelsespartnerne 
168) "finansielt produkt" som defineret i forordning [reference] om [InvestEU-fonden]: en 
finansiel mekanisme eller ordning, i henhold til hvilken gennemførelsespartneren yder direkte 
eller formidlet finansiering til endelige støttemodtagere i enhver af de former, der er nævnt i 
[artikel 13 i forordningen om InvestEU-programmet] 
169) "nationale erhvervsfremmende banker eller institutter" som defineret i forordning 
[reference] om [InvestEU-programmet]: juridiske personer, som udøver erhvervsmæssig 
finansiel virksomhed, og som en medlemsstat eller en enhed i en medlemsstat på centralt, 
regionalt eller lokalt plan har bemyndiget til at udføre udviklingsaktiviteter eller 
erhvervsfremmende aktiviteter 
170) "finansiel formidler": enhver finansiel institution uanset form og ejerskab, bl.a. banker, 
kreditinstitutter uden for banksektoren, investeringsfonde, mikrofinansieringsinstitutter, 
garantiselskaber, leasingselskaber og nationale erhvervsfremmende banker eller institutter  
171) "kommerciel finansiel formidler": en finansiel formidler, der opererer med fortjeneste for 
øje og med fuld egen risiko uden en offentlig garanti, dog undtagen nationale 
erhvervsfremmende banker eller institutter  
172) "gennemførelsespartner" som defineret i forordning [reference] om [InvestEU-
programmet]: den støtteberettigede modpart såsom et finansielt institut eller en anden 
formidler, med hvem Kommissionen undertegner en garantiaftale 



DA 6  DA 

173) "markedsmidler": midler fra kommercielle finansielle formidlere og andre 
markedsinvestorer, uanset deres ejerskabsforhold, som opererer med fortjeneste for øje og 
med fuld egen risiko uden en offentlig garanti, og som er uafhængige af de endelige 
støttemodtagere. Dette omfatter midler fra "business angels", EIB-Gruppen, Den Europæiske 
Udviklingsbank og andre multilaterale udviklingsbanker, men ikke midler fra nationale 
erhvervsfremmende banker eller institutter 
174) "hvide områder": områder, hvor der hverken findes eller er planer om at udrulle 
bredbåndsinfrastruktur af samme kategori (enten grundlæggende bredbåndsnet eller NGA-
net/NGN-net) på kommercielle vilkår inden for tre år i henhold til en passende kortlægning 
eller resultaterne af en offentlig høring 
175) "grå områder": områder, hvor der kun findes eller er planer om at udrulle én 
bredbåndsinfrastruktur af samme kategori (med andre ord grundlæggende bredbånd eller 
NGA/NGN) på kommercielle vilkår inden for tre år i henhold til en passende kortlægning 
eller resultaterne af en offentlig høring  
176) "sorte områder": områder, hvor der findes eller er planer om at udrulle mindst to 
bredbåndsinfrastrukturer af samme kategori (med andre ord grundlæggende bredbånd eller 
NGA/NGN) på kommercielle vilkår inden for tre år i henhold til en passende kortlægning 
og/eller resultaterne af en offentlig høring 
177) "trinvis ændring": kan påvises, hvis det udvalgte projekt som følge af det støttede 
indgreb foranlediger betydelige nye investeringer i bredbåndsnettet, og den subsidierede 
infrastruktur medfører betydelig ny kapacitet på markedet i form af tilgængelighed og 
kapacitet, hastigheder og konkurrence i forhold til eksisterende eller planlagte bredbåndsnet 
inden for tre år i interventionsområdet. En trinvis ændring kan påvises, når følgende 
betingelser kumulativt er påvist: det støttede projekt sikrer dels en fordobling af download- og 
uploadhastigheden i forhold til den eksisterende og/eller planlagte infrastruktur og som 
minimum symmetriske hastigheder på over 300 Mbps (afhængigt af, hvad der er højest) og 
dels væsentligt mere konkurrencefremmende resultater i forhold til den nuværende og/eller 
planlagte infrastruktur, såsom fuld åben adgang og mere hensigtsmæssige og økonomisk 
overkommelige tjenester for slutforbrugerne 
178) "passende kortlægning": kortlægning foretaget af de kompetente nationale myndigheder 
af et område, herunder det relevante målområde, som ikke må være ældre end [X] år, og som 
omfatter alle infrastrukturer i samme kategori (med andre ord grundlæggende bredbånd eller 
NGA/NGN, herunder net med meget høj kapacitet), der findes eller planlægges inden for de 
næste tre år, og udføres på ejendomsniveau forstået som ejendomme, der kan tilsluttes (og 
ikke tilsluttede ejendomme)  
179) "offentlig høring": en offentlig høring, som de kompetente nationale myndigheder 
gennemfører via offentliggørelse på et egnet websted, hvortil alle interesserede parter har 
adgang i én måned med det formål at indsamle velbegrundede synspunkter fra interessenter 
om infrastrukturinvesteringer i samme kategori, der findes eller planlægges inden for de næste 
tre år i et område, herunder det relevante målområde 
180) "sociale tjenesteydelser": klart definerede tjenester, der opfylder sociale behov med 
hensyn til sundhed og langtidspleje, børnepasning, adgang til og reintegration på 
arbejdsmarkedet, socialt boligbyggeri (dvs. boliger til mindrebemidlede eller vanskeligt 
stillede samfundsgrupper, som af økonomiske grunde er ude af stand til at skaffe sig en bolig 
på markedsvilkår) og pleje og social inklusion af sårbare grupper (jf. 11. betragtning i 
Kommissionens afgørelse 2012/21/EU) 
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181) "TEN-T-byknudepunkt": et byområde, hvor transportinfrastrukturen i det 
transeuropæiske transportnet, som f.eks. havne, herunder passagerterminaler, lufthavne, 
banegårde, logistiske platforme og godsterminaler i og omkring et byområde, er forbundet 
med andre dele af denne infrastruktur og med infrastrukturen for regional og lokal trafik, jf. 
definitionen i artikel 3, litra p), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
1315/2013* 
182) "nytilkommen": en jernbanevirksomhed som defineret i artikel 3, nr. 1), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU**, som opfylder følgende betingelser: 
(a) på støttetildelingstidspunktet er der gået mindre end ti år, siden den nytilkomne fik 

udstedt en licens i henhold til artikel 17, stk. 3, i direktiv 2012/34/EU 
(b) den nytilkomne er ikke tilknyttet, jf. artikel 3, stk. 3, i bilag I, en 

jernbanevirksomhed, der har fået udstedt en licens i en hvilken som helst 
medlemsstat før den 1. januar 2010 

183) "innovativ SMV": en SMV, hvis omkostninger til forskning, udvikling og innovation 
udgør mindst 15 % af dens samlede driftsomkostninger i mindst ét af de 3 foregående år eller 
mindst 10 % af dens samlede driftsomkostninger i hvert af de foregående 3 år. Et special 
purpose vehicle, der kan betragtes som en "uafhængig virksomhed", jf. definitionen i bilag I, 
for hvilket der ikke foreligger historiske data, kan betragtes som en innovativ SMV, hvis dets 
omkostninger til forskning, udvikling og innovation indgår i en troværdig forretningsplan og 
opfylder et af ovennævnte kriterier 
184) "innovativ midcapvirksomhed": en stor virksomhed med op til 1 500 ansatte, der kan 
betragtes som en "uafhængig virksomhed", jf. definitionen i bilag I, hvis omkostninger til 
forskning, udvikling og innovation udgør mindst 15 % af dens samlede driftsomkostninger i 
mindst et af de 3 foregående år eller mindst 10 % af dens samlede driftsomkostninger i hvert 
af de foregående 3 år. Et special purpose vehicle, der kan betragtes som en "uafhængig 
virksomhed", jf. definitionen i bilag I, for hvilket der ikke foreligger historiske data, kan 
betragtes som en innovativ midcapvirksomhed, hvis dets omkostninger til forskning, 
udvikling og innovation indgår i en troværdig forretningsplan og opfylder et af ovennævnte 
kriterier 
185) "lille midcapvirksomhed": en stor virksomhed med op til 499 ansatte og en årlig 
omsætning på op til 100 mio. EUR eller en årlig balance på 86 mio. EUR, der kan betragtes 
som en uafhængig virksomhed, jf. definitionen i bilag I. 
______________ 
* Jf. meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget: "En europæisk strategi for centrale støtteteknologier – En bro til vækst og job", 
COM(2012) 341 final af 26.6.2012. 

** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens 
retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU 
(EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1). 

*** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles 
europæisk jernbaneområde (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 32)." 
(3) I artikel 4, stk. 1, foretages følgende ændringer:  

(a) Litra f) affattes således: 
"f) støtte til virksomheders omkostninger ved deltagelse i projekter inden for det europæiske 
territoriale samarbejde: for støtte i henhold til artikel 20: 2 mio. EUR pr. virksomhed pr. 
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projekt for støtte i henhold til artikel 20a de beløb, der er fastsat i artikel 20a, stk. 2, pr. 
virksomhed, pr. projekt" 

(b) I litra i), indsættes som nr. vii) og viii): 
"vii) når støtten ydes til projekter, der har fået tildelt kvalitetsmærket Seal of Excellence, de 
beløb, der er fastsat i artikel 25a 
viii) når støtten indgår i samfinansiering af projekter og samarbejdsaktioner, de tærskler, der 
er fastsat i artikel 25b" 

(c) Følgende tilføjes som litra gg): 
"gg) støtte, der indgår i de finansielle produkter, der støttes af InvestEU-fonden: de beløb, der 
er fastsat i afdeling 16 i kapitel III." 
(4) I artikel 5, stk. 2, tilføjes følgende litra l):  
"l) støtte, der indgår i de finansielle produkter, der støttes af InvestEU-fonden, hvis de i 
afdeling 16 i kapitel III fastsatte betingelser er opfyldt." 
(5) I artikel 5 tilføjes følgende som litra i), j) og k): 
"i) støtte til virksomheder, der deltager i projekter om europæisk territorialt samarbejde, hvis 
de relevante betingelser i artikel 20 eller 20a er opfyldt 
j) støtte til projekter, der har fået tildelt kvalitetsmærket "Seal of Excellence", og støtte, der 
indgår i samfinansiering af projekter og samarbejdsaktioner, hvis de relevante betingelser i 
artikel 25a eller 25b er opfyldt 
k) støtte, der indgår i de finansielle produkter, der støttes af InvestEU-fonden, hvis de i 
afdeling 16 i kapitel III fastsatte betingelser er opfyldt." 
(6) Artikel 7, stk. 1, andet afsnit, affattes således: 
"De støtteberettigede omkostninger kan beregnes i overensstemmelse med bestemmelserne 
om forenklede omkostninger i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1303/2013* eller [den nye forordning om fælles bestemmelser], alt efter hvad der er 
relevant, forudsat at aktiviteten i det mindste delvis finansieres gennem en EU-fond, der gør 
det muligt at benytte bestemmelserne om forenklede omkostninger, og at 
omkostningskategorien er støtteberettiget i henhold til den relevante fritagelsesbestemmelse." 
__________________________ 
* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser 
for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) 
nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320)." 

(7) I artikel 8 foretages følgende ændringer: 
(a) Stk. 3, litra b), affattes således: 

"b) anden statsstøtte til de samme støtteberettigede omkostninger, hvad enten de overlapper 
helt eller delvist, på betingelse af, at en sådan kumulering ikke medfører en overskridelse af 
den maksimale støtteintensitet eller det maksimale støttebeløb, der finder anvendelse på denne 
støtte efter denne forordning.  
Finansiering, der ydes til de endelige støttemodtagere inden for rammerne af støtte fra 
InvestEU-fonden, jf. afdeling 16 i kapitel III, og de omkostninger, der dækkes af den, tages 
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ikke i betragtning, når det fastslås, om bestemmelserne om kumulering i stk. 3 er opfyldt. 
Dette opnås ved først at trække InvestEU-fondens nominelle finansieringsstøttebeløb fra de 
samlede støtteberettigede projektomkostninger og efterfølgende beregne den højeste 
støtteintensitet eller det højeste støttebeløb, der gælder for støtten i henhold til denne 
forordning, udelukkende på grundlag af de samlede resterende støtteberettigede 
omkostninger. Det nominelle finansieringsbeløb, der ydes til de endelige støttemodtagere 
inden for rammerne af støtte fra InvestEU-fonden, tages heller ikke i betragtning, når det 
fastslås, om anmeldelsestærsklen i henhold til denne forordning er overholdt. 
Alternativt gælder det for støtte til foranstillede lån eller garantier på foranstillede lån, der 
støttes af InvestEU-fonden i henhold til afdeling 16 i kapitel III, at støtten til foranstillede lån 
eller garantier på foranstillede lån, der ydes til de endelige støttemodtagere, kan beregnes på 
grundlag af den gældende referencesats på støttetildelingstidspunktet og anvendes til at sikre, 
at kumulering med anden støtte til de samme identificerbare støtteberettigede omkostninger 
ikke resulterer i en overskridelse af den maksimale støtteintensitet eller det maksimale 
støttebeløb, der gælder for støtten, eller den anmeldelsestærskel, der er fastsat i denne 
forordning eller i en anden gruppefritagelsesforordning eller afgørelse, som Kommissionen 
har vedtaget." 

(b) Stk. 4 affattes således: 
"4. Støtte uden identificerbare støtteberettigede omkostninger, som er fritaget efter artikel 20a, 
21, 22 og 23 samt afdeling 16 i kapitel III, må kumuleres med enhver anden statsstøtte med 
identificerbare støtteberettigede omkostninger. Støtte uden identificerbare støtteberettigede 
omkostninger må kumuleres med enhver anden statsstøtte uden identificerbare 
støtteberettigede omkostninger op til den højeste relevante finansieringstærskel, som under de 
særlige omstændigheder i hvert enkelt tilfælde gælder i henhold til denne eller en anden 
gruppefritagelsesforordning eller afgørelse, som Kommissionen har vedtaget." 
(8) Artikel 9, stk. 1 og 2, affattes således: 
"1. Den berørte medlemsstat offentliggør på et centralt statsstøttewebsted på nationalt eller 
regionalt niveau: 
(a) et resumé, som omhandlet i artikel 11, i det standardiserede format, der er fastsat i 

bilag II, eller et link hertil 
(b) den fulde ordlyd af hver enkelt støtteforanstaltning, som omhandlet i artikel 11, eller 

et link, der giver adgang hertil 
(c) de oplysninger, der er anført i bilag III, om hver individuel støttetildeling, der 

overstiger 500 000 EUR, eller, for støttemodtagere der beskæftiger sig med primær 
landbrugsproduktion, hver individuel støttetildeling på over 60 000 EUR. 

For så vidt angår støtte til projekter vedrørende europæisk territorialt samarbejde, indlæses de 
oplysninger, der er omhandlet i dette stykke, på webstedet for den medlemsstat, hvori den 
berørte forvaltningsmyndighed, som defineret i artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1299/2013 eller [artikel 44 i den nye forordning om fælles bestemmelser], 
er etableret, alt efter hvad der er relevant. Alternativt kan de deltagende medlemsstater også 
beslutte, at hver af dem skal indlæse oplysningerne om støtteforanstaltninger på deres 
territorium på deres respektive websteder. 
2. For så vidt angår ordninger i form af skattefordele og ordninger efter artikel 16 og 21(**), 
anses betingelserne i stk. 1, litra c), for at være opfyldt, når medlemsstaterne offentliggør de 
krævede oplysninger om individuelle støttebeløb inden for følgende intervaller (i mio. EUR): 

0,06-0,5 (kun for støtte til primær landbrugsproduktion) 
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0,5-1 
1-2 
2-5 
5-10 
10-30 og 

30 og derover." 
* Hvad angår ordninger efter artikel 16 og 21 i denne forordning, kan kravet om at offentliggøre oplysninger om 
hver enkelt tildeling over 500 000 EUR fraviges med hensyn til SMV'er, som ikke har foretaget kommercielle 
salg på noget marked. 
(9) Artikel 11, det indledende punktum, affattes således: 
"Medlemsstaterne eller, såfremt der er tale om støtte til projekter vedrørende europæisk 
territorialt samarbejde, den medlemsstat, hvori den forvaltende myndighed, jf. artikel 21 i 
forordning (EU) nr. 1299/2013 eller [artikel 44 i den nye forordning om fælles bestemmelser], 
er etableret, alt efter hvad der er relevant, tilsender Kommissionen følgende:" 
(10) Artikel 14, stk. 15, affattes således: 
"15. I forbindelse med initialinvesteringer med tilknytning til projekter vedrørende europæisk 
territorialt samarbejde, der er omfattet af forordning (EU) nr. 1299/2013 eller [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], finder støtteintensiteten i det område, hvor 
initialinvesteringen foretages, anvendelse på alle støttemodtagere, der deltager i projektet. 
Hvis initialinvesteringen foretages i to eller flere støtteberettigede områder, er den maksimale 
støtteintensitet den, der finder anvendelse i det støtteberettigede område, hvor den største 
andel af de støtteberettigede omkostninger afholdes. I støtteberettigede områder, som er 
berettiget til støtte i medfør af traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), finder denne bestemmelse 
kun anvendelse på store virksomheder, hvis initialinvesteringen vedrører en ny økonomisk 
aktivitet." 
(11) Artikel 16, stk. 4, affattes således: 
"4. De støtteberettigede omkostninger er de samlede omkostninger ved byudviklingsprojektet 
i det omfang, de er i overensstemmelse med artikel 37 og 65 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1303/2013 eller [den nye forordning om fælles bestemmelser], alt efter 
hvad der er relevant." 
(12) Efter artikel 19 indsættes følgende overskrift: 

"Afdeling 2a 
Støtte til europæisk territorialt samarbejde" 

(13) Artikel 20 affattes således: 
"Artikel 20  

Støtte til virksomheders omkostninger ved deltagelse i projekter inden for det 
europæiske territoriale samarbejde 

1. Støtte til SMV'ers omkostninger ved samarbejde om projekter inden for rammerne af det 
europæiske territoriale samarbejde, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1299/2013 eller [den nye forordning om fælles bestemmelser], er 
forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for 
anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel og i kapitel I, er opfyldt. 
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2. I det omfang, de er tilknyttet samarbejdsprojektet, anses følgende omkostninger, som skal 
have den betydning, der er foreskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 
nr. 481/2014*, eller [artikel 38-43 i den nye forordning om fælles bestemmelser], alt efter 
hvad der er relevant, for at være støtteberettigede: 
(a) personaleomkostninger 
(b) kontor- og administrationsomkostninger 
(c) rejse- og opholdsudgifter 
(d) udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser 
(e) udgifter til udstyr og 
(f) omkostninger til infrastruktur samt bygge- og anlægsarbejder. 
3. De i stk. 2, litra d), omhandlede ekspertbistands- og tjenesteydelser må hverken være varige 
eller regelmæssige og må ikke indgå i virksomhedens almindelige driftsudgifter, såsom 
løbende skatterådgivning, regelmæssig juridisk rådgivning eller regelmæssig 
reklamevirksomhed. 
4. Støtteintensiteten må ikke overstige 65 % af de støtteberettigede omkostninger 
Støtteintensiteten må forhøjes med 10 procentpoint, hvis det drejer sig om støtte til 
mellemstore virksomheder, og med 15 procentpoint, hvis det drejer sig om støtte til små 
virksomheder. 
* Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 481/2014 af 4. marts 2014 om supplerende regler til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 for så vidt angår specifikke bestemmelser vedrørende 
udgifters støtteberettigelse i forbindelse med samarbejdsprogrammer (EUT L 138 af 13.5.2014, s. 45)." 
(14) Følgende artikel 20a indsættes: 

"Artikel 20a 

Begrænsede støttebeløb til virksomheders deltagelse i projekter inden for rammerne af 
det europæiske territoriale samarbejde 

1. Støtte til virksomheder for deres deltagelse i projekter inden for rammerne af det 
europæiske territoriale samarbejde, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1299/2013 eller [den nye forordning om fælles bestemmelser], er 
forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og er fritaget for 
anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel og i kapitel I, er opfyldt. 
2. Det samlede støttebeløb til en virksomhed pr. projekt i henhold til denne artikel må ikke 
overstige 20 000 EUR." 
(15) Artikel 25, stk. 1, affattes således: 
"1. Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter, herunder projekter, der har fået tildelt 
kvalitetsmærket Seal of Excellence under Horisont 2020's SMV-instrument eller Horisont 
Europa-programmet, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og 
er fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, hvis de betingelser, der er 
fastsat i denne artikel og i kapitel I, er opfyldt." 
(16) Følgende artikel 25a og 25b indsættes: 

"Artikel 25a 

Støtte til projekter, der har fået tildelt kvalitetsmærket Seal of Excellence 
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1. Støtte til SMV'er med henblik på forsknings- og udviklingsprojekter, der har fået tildelt 
kvalitetsmærket Seal of Excellence under Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, 
er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for 
anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i 
denne artikels stk. 3-6 og i kapitel I, er opfyldt. 
2. Støtte til de Marie Skłodowska-Curie- og EFR proof of concept-aktiviteter, der har fået 
tildelt kvalitetsmærket Seal of Excellence under Horisont 2020- eller Horisont Europa-
programmet, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget 
for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i 
denne artikels stk. 4 og 7 og i kapitel I, er opfyldt. 
3. Den del af projektet, hvortil der ydes støtte, skal i sin helhed falde ind under en eller flere af 
følgende kategorier: 
(a) grundforskning 
(b) industriel forskning 
(c) eksperimentel udvikling 
(d) gennemførlighedsundersøgelser. 
4. De kategorier, maksimale beløb og metoder til beregning af støtteberettigede omkostninger 
er dem, der er fastlagt i forbindelse med SMV-instrumentet under Horisont 2020 eller under 
Horisont Europa-programmet. 
5. De maksimale støtteintensiteter er de støttesatser, der er fastsat i SMV-instrumentet under 
Horisont 2020 eller under Horisont Europa-programmet, og de må ikke overstige 100 % for 
grundforskning eller industriel forskning og 70 % for eksperimentel udvikling eller 
gennemførlighedsundersøgelser. 
6. Støtte til SMV'er med henblik på forsknings- og udviklingsprojekter, der har fået tildelt 
kvalitetsmærket Seal of Excellence under Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, 
må ikke overstige 2,5 mio. EUR pr. virksomhed pr. projekt. 
7. Støtte til de Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter og de EFR proof of concept-aktiviteter, 
der har fået tildelt kvalitetsmærket Seal of Excellence under Horisont 2020- eller Horisont 
Europa-programmet, må ikke overstige det maksimale støtteniveau for sådanne aktiviteter, 
der er fastsat i Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet. Støtteintensiteterne må ikke 
overstige 100 %. 

Artikel 25b 

Støtte, der indgår i samfinansierede projekter, herunder samarbejdsaktioner 
1. Støtte til samfinansierede projekter, der er uafhængigt vurderet og udvalgt på grundlag af 
tværnationale indkaldelser under Horisont Europa-programmet, herunder til 
samarbejdsaktioner, der er uafhængigt vurderet og udvalgt på grundlag af tværnationale 
indkaldelser under Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, er forenelig med det 
indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens 
artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i denne artikel og i kapitel I, er 
opfyldt. 
2. Den del af projektet, hvortil der ydes støtte, skal i sin helhed falde ind under en eller flere af 
følgende kategorier: 
(a) grundforskning 
(b) industriel forskning 
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(c) eksperimentel udvikling 
(d) gennemførlighedsundersøgelser. 
Når det gælder projekter vedrørende samarbejdsaktioner, må den del af projektet, hvortil der 
ydes støtte, derudover omfatte projektrelaterede infrastrukturinvesteringer. 
3. De kategorier, maksimale beløb og metoder til beregning af støtteberettigede omkostninger 
er dem, der er fastlagt i forbindelse med Horisont Europa-programmet. Når det gælder 
projekter vedrørende samarbejdsaktioner, er omkostninger til investering i projektrelaterede 
materielle og immaterielle aktiver også støtteberettigede. 
4. Den samlede offentlige støtte til et projekt må ikke overstige 100 % af de støtteberettigede 
omkostninger til grundforskning og industriel forskning henholdsvis 70 % af de 
støtteberettigede omkostninger til eksperimentel udvikling eller 
gennemførlighedsundersøgelser. For projekter vedrørende samarbejdsaktioner må støtten til 
projektrelaterede infrastrukturinvesteringer ikke overstige 70 % af 
investeringsomkostningerne i materielle og immaterielle aktiver. 
5. Midlerne fra Horisont Europa-programmet skal dække mindst 30 % af de støtteberettigede 
omkostninger til eksperimentel udvikling og mindst 35 % af de støtteberettigede 
omkostninger til grundforskning eller industriel forskning. 
6. Støtte til infrastrukturer i relation til samarbejdsaktioner er underlagt følgende yderligere 
betingelser: 
(a) hvis infrastruktur anvendes til både økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteter, skal 

der føres adskilte regnskaber for deres respektive finansieringsforhold, omkostninger 
og indtægter på grundlag af konsekvent anvendte og objektivt begrundede 
omkostningsregnskabsprincipper 

(b) den betaling, der opkræves for driften eller anvendelsen af infrastrukturen, skal svare 
til markedsprisen 

(c) det skal være muligt for flere brugere at få adgang til infrastrukturen, og adgangen 
skal gives på gennemsigtige og ikkediskriminerende betingelser. Virksomheder, som 
har finansieret mindst 10 % af investeringsomkostningerne ved infrastrukturen, kan 
indrømmes præferentiel adgang på mere favorable betingelser. For at undgå 
overkompensation skal en sådan adgang stå i et rimeligt forhold til virksomhedens 
bidrag til investeringsomkostningerne, og disse betingelser skal gøres offentligt 
tilgængelige; 

(d) modtager infrastrukturen offentlige midler til både økonomiske og ikke-økonomiske 
aktiviteter, skal medlemsstaterne indføre et kontrolsystem og en 
tilbagebetalingsmekanisme for at sikre, at den gældende støtteintensitet ikke 
overskrides som følge af en stigning i andelen af de økonomiske aktiviteter i forhold 
til den forudsatte situation på tidspunktet for støttens tildeling." 

(17) Følgende afdeling indsættes efter artikel 56c: 
"Afdeling 16 

Støtte, der indgår i de finansielle produkter, der støttes af InvestEU-fonden 
Artikel 56d  

Anvendelsesområde og fælles betingelser 
1. Denne afdeling finder anvendelse på støtte, der består i et af følgende: 
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(a) EU-garantien fra medlemsstatssegmentet inden for rammerne af InvestEU-fonden 
(b) finansielle produkter, der støttes af InvestEU-fonden 
(c) støtte i henhold til litra a) og b), der videregives til finansielle formidlere og endelige 

modtagere. 
2. Støtten skal være forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og 
fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er 
fastsat i kapitel I og i denne artikel samt enten artikel 56e eller 56f, er opfyldt. 
3. Støtten skal opfylde alle gældende betingelser, der er fastsat i [InvestEU-fondens] 
forordning [reference] og InvestEU-investeringsretningslinjerne [reference]. 
4. De maksimale tærskler, der er fastsat i artikel 56e og 56f, gælder for den samlede 
udestående finansiering, som ydes til den endelige støttemodtager i henhold til et hvilket som 
helst finansielt produkt, der støttes af InvestEU-fonden. 
5. Støtten må ikke ydes i form af refinansiering eller garantier for finansielle formidleres 
eksisterende porteføljer. 

Artikel 56e 

Betingelser for støtte, der indgår i de finansielle produkter, der støttes af InvestEU-
fonden 

1. Den finansiering, som ydes til de endelige støttemodtagere i henhold til et helst finansielt 
produkt, der støttes af InvestEU-fonden, skal opfylde et af følgende krav: 
(a) for lån med fast rente skal renten som minimum være den generiske mid-swap-sats 

for den tilsvarende løbetid og valuta, lånet er denomineret i. Er denne rentesats ikke 
til rådighed, skal rentesatsen mindst være rentesatsen på statsobligationer udstedt af 
det land, der udsteder den valuta, som lånet er denomineret i 

(b) for lån med variabel rentesats skal rentesatsen mindst være EURIBOR eller den 
tilsvarende IBOR for den tilsvarende løbetid  

(c) for garantier skal garantigebyret være nul eller derover 
(d) for egenkapital skal den erhvervede egenkapitalandel svare til det investerede beløb. 
2. Støtte til den endelige støttemodtager skal desuden opfylde betingelserne i et af stk. 3-11.  
3. Støtte til bredbåndsinfrastruktur skal opfylde følgende krav: 
(a) det samlede nominelle finansieringsbeløb, der ydes til en endelig støttemodtager pr. 

projekt, der støttes af InvestEU-fonden, må ikke overstige [70] mio. EUR 
(b) i hvide områder ydes der udelukkende støtte til projekter, der: 

i) er udvalgt på grundlag af en gennemsigtig og ikkediskriminerende 
udvælgelsesprocedure, der respekterer princippet om teknologineutralitet, 
og som er åben for alle brugere på fair, rimelige og passende betingelser, 
herunder fuld og effektiv unbundling i overensstemmelse med artikel 52, 
stk. 5, og 6, og 

ii) bygger på et konstateret behov for investeringer baseret på søgning i 
tilgængelig relevant kortlægning eller, når en sådan kortlægning ikke 
findes, på en offentlig høring, således at private initiativer ikke 
fortrænges 

(c) i grå områder ydes der udelukkende støtte til projekter, der: 
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i) udgør en trinvis ændring og 
ii) er udvalgt på grundlag af en gennemsigtig og ikkediskriminerende 

udvælgelsesprocedure, der respekterer princippet om teknologineutralitet, 
og som er åben for alle brugere på fair, rimelige og passende betingelser, 
herunder fuld og effektiv unbundling i overensstemmelse med artikel 52, 
stk. 5, og 6, og 

iii) bygger på et konstateret behov for investeringer baseret på søgning i 
tilgængelig relevant kortlægning eller, når en sådan kortlægning ikke 
findes, på en offentlig høring, således at private initiativer ikke 
fortrænges. 

(d) Projekter, der er rettet mod såvel hvide som grå områder, hvor områderne ikke let 
kan adskilles, skal opfylde de betingelser, der gælder for projekter i grå områder.  

(e) Der må ikke ydes støtte til projekter, der omfatter sorte NGA/NGN-områder eller 
områder, hvor mindst ét net med meget høj kapacitet findes eller er planlagt inden for 
de næste tre år. 

4. Støtte til havne skal opfylde følgende krav: 
(a) det samlede nominelle finansieringsbeløb, der ydes til en endelig støttemodtager pr. 

projekt, der støttes af InvestEU-fonden, må ikke overstige [100] mio. EUR 
(b) der må kun ydes støtte til investeringer i adgang til infrastruktur og 

havneinfrastruktur, der stilles til rådighed for interesserede brugere på lige og 
ikkediskriminerende betingelser og på markedsvilkår 

(c) enhver koncession på eller anden form for overdragelse til tredjemand af anlæg, 
opgradering, drift eller leje af havneinfrastruktur, hvortil der er ydet støtte, skal 
tildeles på et konkurrencepræget, gennemsigtigt, ikkediskriminerende og ubetinget 
grundlag 

(d) der må ikke ydes støtte til investeringer i havnesuprastrukturer. 
5. Støtte til energiproduktion og energiinfrastruktur skal opfylde følgende krav: 
(a) støtte ydes til investeringer i energiinfrastruktur til gas og elektricitet med forbehold 

af, at tredjeparter har adgang, og at takstregulering og unbundling er i 
overensstemmelse med lovgivningen om det indre energimarked, for følgende 
kategorier af projekter:  

i) der ydes kun støtte til energilagringsprojekter, der er opført på listen over 
projekter af fælles interesse [xxx, reference]. 

ii) der kan ydes støtte til andre energiinfrastrukturprojekter end lagring, 
nemlig: intelligente net, projekter, der berører mere end én medlemsstat, 
projekter på listen over projekter af fælles interesse eller projekter i 
støtteberettigede områder. 

Det samlede nominelle finansieringsbeløb, der ydes til en endelig støttemodtager pr. 
projekt af den art, der støttes af InvestEU-fonden, må ikke overstige [100] mio. EUR  

(b) investeringsstøtte til produktion af energi fra vedvarende energikilder ydes kun til 
nye anlæg, der udvælges efter en konkurrencepræget udbudsprocedure på grundlag 
af klare, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier. Det samlede nominelle 
finansieringsbeløb, der ydes til den endelige støttemodtager pr. projekt af den art, der 
støttes af InvestEU-fonden, må ikke overstige [30] mio. EUR 
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6. Støtte til sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle infrastrukturer og aktiviteter skal 
opfylde følgende krav:  
(a) det samlede nominelle finansieringsbeløb, der ydes til en endelig støttemodtager, der 

støttes af InvestEU-fonden, må ikke overstige:  
i) [100] mio. EUR pr. projekt til investeringer i infrastruktur, der anvendes 

til at levere sociale tjenesteydelser, til uddannelse eller til kulturelle 
formål og aktiviteter som fastsat i artikel 53, stk. 2 

ii) [30] mio. EUR til tilvejebringelse af sociale tjenester og kulturelle 
aktiviteter 

iii) [2] mio. EUR til uddannelse og erhvervsuddannelse. 
(b) Der må ikke ydes støtte til erhvervsuddannelse, som har til formål at overholde de 

obligatoriske nationale standarder vedrørende erhvervsuddannelse. 
7. Støtte til transport og transportinfrastruktur skal opfylde følgende krav: 
(a) støtte ydes udelukkende til følgende projekter: 

i) projekter af fælles interesse som defineret i artikel 3, litra a), i forordning 
(EU) nr. 1315/2013 vedrørende hovednettet i det transeuropæiske 
transportnet (TEN-T), bortset fra projekter vedrørende 
lufthavnsinfrastruktur 

ii) forbindelser til TEN-T-byknudepunkter 
iii) vejinfrastruktur med og uden vejbenyttelsesafgifter, hvor operatøren er 

blevet udvalgt på grundlag af et konkurrencepræget, gennemsigtig, 
ikkediskriminerende og ubetinget udbud i overensstemmelse med de 
traktatfæstede principper for offentlige indkøb 

iv) jernbaneinfrastrukturnet 
v) rullende materiel med henblik på at udbyde jernbanetransport på 

strækninger med fuldkommen konkurrence, forudsat at støttemodtageren 
er en nytilkommen 

vi) bytransport 
vii) infrastruktur til alternative brændstoffer eller infrastruktur til mobilitet 

uden eller med lave emissioner 
(b) det samlede nominelle finansieringsbeløb, der ydes til en endelig støttemodtager pr. 

projekt, der støttes af InvestEU-fonden, må ikke overstige [100] mio. EUR. 
8. Støtte til andre former for infrastruktur skal opfylde følgende krav: 
(a) støtte ydes udelukkende til følgende projekter: 

i) vandforsynings- og vandafledningsinfrastruktur 
ii) infrastruktur til affaldshåndtering, i det omfang formålet er at håndtere 

affald, der skabes af andre virksomheder  
iii) forskningsinfrastruktur 

(b) det samlede nominelle finansieringsbeløb, der ydes til en endelig støttemodtager pr. 
projekt, der støttes af InvestEU-fonden, må ikke overstige [100] mio. EUR. 

9. Støtte til klima- og miljøbeskyttelse skal opfylde følgende krav: 
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(a) støtte ydes udelukkende til investeringer, der sætter virksomheder i stand til at gå 
videre end EU-standarderne for miljøbeskyttelse, til at øge klima- eller 
miljøbeskyttelsesniveauet i fravær af gældende EU-standarder eller til tidlig 
tilpasning til fremtidige EU-standarder 

(b) det samlede nominelle finansieringsbeløb, der ydes til en endelig støttemodtager pr. 
projekt, der støttes af InvestEU-fonden, må ikke overstige [50] mio. EUR. 

10. Støtte til forskning, udvikling, innovation og digitalisering skal opfylde følgende krav:  
(a) der må ydes støtte til: 

i) grundforskning 
ii) industriel forskning  
iii) eksperimentel udvikling for store virksomheders vedkommende, med 

undtagelse af små midcapvirksomheder i støtteberettigede områder og 
innovative midcapvirksomheder, må der kun ydes støtte til eksperimentel 
udvikling, hvis projektet går videre end den nyeste teknologi inden for 
den pågældende branche i EØS, og den finansiering, der ydes til den 
endelige støttemodtager, ikke overstiger det fornødne minimum, for at 
projektet kan være tilstrækkeligt rentabelt 

iv) proces- eller organisationsinnovation for SMV'er 
v) digitalisering for SMV'er 

(b) for projekter, der er omfattet af stk. 10, litra a), nr. i), ii) og iii), må det nominelle 
samlede finansieringsbeløb, der ydes til en endelig støttemodtager pr. projekt, der 
støttes af InvestEU-fonden, ikke overstige [50] mio. EUR. For projekter, der er 
omfattet af stk. 10, litra a), nr. iv) og v), må det nominelle samlede 
finansieringsbeløb, der ydes til den endelige støttemodtager pr. projekt, der støttes af 
InvestEU-fonden, ikke overstige [30] mio. EUR. 

11. SMV'er samt små eller innovative midcapvirksomheder kan komme i betragtning til 
finansiering fra InvestEU-fonden, hvis: 
(a) det nominelle samlede finansieringsbeløb, der ydes for hver endelig støttemodtager 

pr. projekt, der støttes af InvestEU-fonden, ikke overstiger [30] mio. EUR og ydes 
til: 

i) mikrovirksomheder 
ii) SMV'er, der har været aktive i mindre end 7 år efter deres første 

kommercielle salg 
iii) SMV'er, der trænger ind på et nyt produktmarked eller geografisk 

marked, hvor initialinvesteringen i et nyt produktmarked eller et nyt 
geografisk marked skal være højere end 50 % af den gennemsnitlige 
årsomsætning i de foregående 5 år  

iv) innovative SMV'er eller innovative midcapvirksomheder 
v) SMV'er eller små midcapvirksomheder i støtteberettigede områder, 

forudsat at finansieringen ikke anvendes til udflytning af aktiviteter  
vi) SMV'er med henblik på kulturelle formål og aktiviteter som omhandlet i 

artikel 53, stk. 2  
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(b) det nominelle samlede finansieringsbeløb, der ydes til hver endelig støttemodtager, 
der støttes af InvestEU-fonden, ikke overstiger: 

i) 1 mio. EUR for 5-årige lån 
ii) 500 000 EUR for 10-årige lån 
iii) 1,5 mio. EUR for lånegarantier i op til 5 år 
iv) 750 000 EUR for lånegarantier i op til 10 år 
v) 200 000 EUR for egenkapital." 

Artikel 56f 

Betingelser for støtte, der indgår i de kommercielle finansielle produkter, der støttes af 
InvestEU-fonden  

1. Finansiering til de endelige støttemodtagere ydes af kommercielle finansielle formidlere, 
som udvælges på en åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende måde på grundlag af 
objektive kriterier. 
2. I hver portefølje af finansiering, som den kommercielle finansielle formidler yder til de 
endelige støttemodtagere, skal følgende betingelser være opfyldt: 
(a) Hvis der er tale om en portefølje uden risikotrancher: 

i) skal markedsmidlerne enten tegne sig for mindst 30 % af 
finansieringsporteføljen og være sidestillet med andre midler med hensyn 
til risikoeksponering, eller også  

ii) skal den kommercielle finansielle formidler beholde mindst 20 % af 
finansieringsporteføljens risikoeksponering og være sidestillet med andre 
midler med hensyn til risikoeksponering. 

(b) Hvis der er tale om en portefølje med risikotrancher: 
i) må andre midler tegne sig fuldt ud for en risikotranche på ikke over 25 % 

af finansieringsporteføljen, og 
ii) markedsmidlerne i hver resterende risikotranche skal tegne sig for mindst 

30 % og rangere på lige fod med andre midler med hensyn til 
risikoeksponering og lønsomhed. 

3. Den nominelle værdi af den samlede finansiering, som den kommercielle finansielle 
formidler yder til hver af de endelige modtagere, må ikke overstige [6] mio. EUR eller [10] 
mio. EUR, hvis markedsmidlerne tegner sig for mindst 50 % af hver tranche i 
finansieringsporteføljen. 

Artikel 2 
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Udfærdiget i Bruxelles, den . 

 På Kommissionens vegne 
 Jean-Claude JUNCKER 
 Formand  
 


