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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN 

om forlængelse af Kommissionens retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 
2014-2020, som omhandler de nationale regionalstøttekort, Kommissionens 
retningslinjer for statsstøtte til fremme af risikofinansieringsinvesteringer, 
Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi, 

Kommissionens rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering og 
Kommissionens meddelelse om kriterier for analysen af, hvorvidt statsstøtte til fremme 
af gennemførelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse er forenelig med det 

indre marked 
UDKAST 

 

 



 

 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN 

om forlængelse af Kommissionens retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 
2014-2020, som omhandler de nationale regionalstøttekort, Kommissionens 
retningslinjer for statsstøtte til fremme af risikofinansieringsinvesteringer, 
Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi, 

Kommissionens rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering og 
Kommissionens meddelelse om kriterier for analysen af, hvorvidt statsstøtte til fremme 
af gennemførelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse er forenelig med det 

indre marked 
UDKAST 

 

(1) Følgende statsstøtteregler, der er vedtaget som led i 2012-initiativet til modernisering 
af statsstøttereglerne, udløber ved udgangen af 2020: 
- retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-20201, som omhandler 

de nationale regionalstøttekort  
- retningslinjerne for statsstøtte til fremme af risikofinansieringsinvesteringer2 
- retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi3 
- rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering4 og 
- meddelelsen om vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse5 

(2) For at sørge for forudsigelighed og retssikkerhed i forbindelse med forberedelsen af en 
eventuel fremtidig ajourføring af statsstøttereglerne, der vedtages som led i 
moderniseringen af statsstøttepolitikken, vil Kommissionen træffe foranstaltninger i to 
faser.  

(3) For det første vil Kommissionen forlænge gyldighedsperioden for de statsstøtteregler, 
der ellers ville udløbe ved udgangen af 2020, med yderligere to år indtil den 31. 
december 2022. For det andet vil Kommissionen i overensstemmelse med 
Kommissionens retningslinjer for bedre regulering evaluere disse regler sammen med 
andre statsstøtteregler, der vedtages som led i moderniseringen af statsstøttepolitikken. 
Den 7. januar 2019 iværksatte Kommissionen en evaluering af ovennævnte regler i 
form af en "kvalitetskontrol". På dette grundlag kan Kommissionen i fremtiden 
beslutte, om ovennævnte regler skal forlænges yderligere eller eventuelt ajourføres. 

(4) I betragtning af kvalitetskontrollens omfang, og at resultaterne af evalueringerne ikke 
vil være tilgængelige før begyndelsen af 2020, kan der ikke rettidigt træffes en politisk 
beslutning om udformningen af reglerne i perioden efter 2020, således at der 
garanteres retssikkerhed og stabilitet for de berørte parter med hensyn til de efter 2020 
gældende regler. Forlængelsen vil derfor gøre det muligt at foretage en korrekt 

                                                 
1  Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020 (EUT C 209 af 23.7.2013, s. 1). 
2  Meddelelse fra Kommissionen – EU-retningslinjer for statsstøtte til fremme af 

risikofinansieringsinvesteringer (EUT C 19 af 22.1.2014, s. 4). 
3  Meddelelse fra Kommissionen – Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 

(EUT C 200 af 28.6.2014, s. 1). 
4  Meddelelse fra Kommissionen – Rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af 

kriseramte ikke-finansielle virksomheder (EUT C 249 af 31.7.2014, s. 1). 
5  Meddelelse fra Kommissionen – Kriterier for analysen af, hvorvidt statsstøtte til fremme af 

gennemførelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse er forenelig med det indre marked 
(EUT C 188 af 20.6.2014, s. 4). 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_da
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf


 

 

vurdering af reglerne og sikre forudsigelighed og stabilitet i reglerne for 
medlemsstaterne. 
 

(5) En kortvarig forlængelse af de statsstøtteregler, der udløber ved udgangen af 2020, er 
derfor hensigtsmæssig for at kunne foretage en korrekt vurdering af Kommissionens 
regler og sikre forudsigelighed og stabilitet for medlemsstaterne og andre berørte 
parter.  

(6) På baggrund af ovenstående forlænger Kommissionen gyldighedsperioden for 
retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020, som omhandler de 
nationale regionalstøttekort, retningslinjerne for statsstøtte til fremme af 
risikofinansieringsinvesteringer, retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og 
energi, rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering og 
meddelelsen om vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse indtil den 31. december 
2022. 

(7) For så vidt angår de nationale regionalstøttekort opfordrer Kommissionen 
medlemsstaterne til at anmelde forlængelsen af gyldigheden af deres nationale 
regionalstøttekort. Medlemsstaterne kan anmelde en justering af deres nationale 
regionalstøttekort for perioden mellem den 1. januar 2021 og den 31. december 2022 
efter nedenstående metode. Denne metode tillader begrænsede ændringer af de 
godkendte nationale regionalstøttekort på visse betingelser.  

Under henvisning til ovenstående:  
I retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020 foretages følgende 
ændringer: Følgende punkter indsættes efter punkt 178:  

"1781 Med henblik på udløbet af gyldighedsperioden for de nationale 
regionalstøttekort den 31. december 2020 opfordrer Kommissionen medlemsstaterne 
til at meddele Kommissionen, at de har til hensigt at forlænge gyldigheden af deres 
nationale regionalstøttekort. Medlemsstaterne kan foretage begrænsede ændringer af 
de nationale regionalstøttekort på de betingelser og efter den metode, der er anført 
nedenfor. 
 
1782 For perioden mellem den 1. januar 2021 og den 31. december 2022 vil 
Kommissionen senest i juni 2020 udarbejde listen over de NUTS 2-regioner med et 
BNP pr. indbygger på under 75 % af EU-gennemsnittet6, som ikke er opført i bilag I 
til retningslinjerne, og den vil offentliggøre en meddelelse om resultaterne af denne 
analyse. På det tidspunkt vil Kommissionen fastslå, om disse identificerede regioner 
kan blive støtteberettigede i henhold til artikel 107, stk. 3, litra a), i TEUF, og angive 
niveauet for den støtteintensitet, der svarer til deres BNP pr. indbygger. 
Kommissionen vil ligeledes på det tidspunkt justere niveauet for støtteintensiteten for 
de NUTS 2-regioner, som allerede er opført i bilag I til retningslinjerne som a)-
områder, såfremt deres BNP pr. indbygger berettiger til en højere støtteintensitet. 
Hvis de nyligt identificerede NUTS 2-regioner med et BNP pr. indbygger på under 
75 % af EU-gennemsnittet betegnes som c)-områder på det nationale 
regionalstøttekort, som Kommissionen har godkendt for perioden 2014-2020, justeres 
procentsatsen for den specifikke c)-dækning, der er opført i bilag 17 til 

                                                 
6  På grundlag af de seneste tilgængelige data om BNP i KKS pr. indbygger på NUTS 2-niveau på grundlag 

af treårsgennemsnittet fra Eurostat. 
7  Som ændret i meddelelsen fra Kommissionen om ændring af bilag I til Retningslinjer for statsstøtte med 

regionalt sigte for 2014-2020. C/2016/3514, EUT C 231 af 25.6.2016, s. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52013XC0723(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0731(01)


 

 

retningslinjerne, i overensstemmelse hermed8. Kommissionen vil senest i juni 2020 
offentliggøre de nødvendige ændringer til bilag 1. 
 
1783 En medlemsstat kan i perioden fra 1. januar 2021 til 31. december 2022 ændre 
listen over c)-områder i sit nationale regionalkort inden for rammerne af sin justerede 
specifikke c)-dækning. Disse ændringer må ikke repræsentere over 50 % af dens 
justerede c)-dækning.  
 
1784 Senest den 1. september 2020 skal medlemsstaterne meddele Kommissionen, at 
de har til hensigt at forlænge gyldigheden af deres nationale regionalstøttekort 
og/eller eventuelle ændringer af deres nationale regionalstøttekort som følge af 
inkluderingen af yderligere a)-områder, justeringen af støtteintensiteten i eksisterende 
a)-områder og udskiftningen af c)-områder. 
1785 Når forlængelsen af de nationale regionalstøttekort indtil den 31. december 2022 
er blevet godkendt, kan medlemsstaterne beslutte at forlænge de eksisterende 
ordninger, der er godkendt på grundlag af nærværende retningslinjer. Forlængelser 
af sådanne ordninger skal anmeldes til Kommissionen i tide inden deres udløb." 

- Punkt 174 i retningslinjerne for statsstøtte til fremme af 
risikofinansieringsinvesteringer affattes således:  
 
"Kommissionen anvender principperne i disse retningslinjer til vurdering af 
forenelighed af alle former for risikofinansieringsstøtte, der ydes fra den 1. juli 2014 
og indtil den 31. december 2022."  
 

- Punkt 108 i retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi affattes 
således:  
 
"Disse retningslinjer gælder for perioden frem til 2022. De skal imidlertid bane vej for 
realiseringen af de mål, der er fastsat i 2030-rammen. Navnlig forventes det, at i 
perioden mellem 2020 og 2030 bliver allerede eksisterende vedvarende energikilder 
"grid-competitive", hvilket indebærer, at tilskud og undtagelser fra 
balanceringsforpligtelser bør udfases degressivt. Disse retningslinjer er i 
overensstemmelse med dette mål og vil sikre overgangen til et omkostningseffektivt 
resultat gennem markedsbaserede mekanismer."  
 

- Punkt 246 i retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi affattes 
således:  
 
"Disse retningslinjer anvendes fra 1. juli 2014 og erstatter de retningslinjer for 
statsstøtte til miljøbeskyttelse, der blev offentliggjort den 1. april 2008. De finder 
anvendelse indtil den 31. december 2022." 

 

                                                 
8  Det justerede befolkningsloft vil blive beregnet ud fra de befolkningsdata, der blev lagt til grund for 

udarbejdelsen af det oprindelige regionalstøttekort. Den justerede c)-dækning opnås ved at fratrække 
befolkningen i de områder, der indgik i de nationale regionalstøttekort som c)-områder i perioden mellem 
den 1. januar 2017 og den 31. december 2020, og som kan komme i betragtning til regionalstøtte i 
henhold til traktatens artikel 107, stk. 3, litra a), i perioden mellem den 1. januar 2021 og den 31. 
december 2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:52014XC0628(01)


 

 

- Punkt 135 i rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering 
affattes således: 
 
"Kommissionen vil anvende disse rammebestemmelser med virkning fra den 1. august 
2014 til den 31. december 2022." 

 
- Punkt 50 i meddelelsen om vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse affattes 

således: 
 
"Denne meddelelse anvendes fra den 1. juli 2014 til den 31. december 2022." 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0731(01)

