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förbättra miljöskyddet 
 
Herr minister,  
 

1. FÖRFARANDE 

1. Genom en elektronisk anmälan av den 1 juli 2011 enligt artikel 108.3 i EUF-fördraget 
anmälde de finska myndigheterna ett statligt stödprogram för investeringsstöd för fartyg 
i syfte att förbättra miljöskyddet.  

2. Kommissionen begärde den 5 juli 2011 och den 11 juli 2011 kompletterande 
upplysningar. De finska myndigheterna lämnade de kompletterande upplysningarna den 
7 juli 2011, den 13 juli 2011, den 22 september 2011 och den 29 september 2011.  

2. DETALJERAD BESKRIVNING AV STÖDPROGRAMMET 

2.1. Stödprogrammets syfte  
3. Huvudsyftet med det anmälda stödprogrammet är att uppmuntra rederier att anta 

miljövänlig teknik och att inkludera investeringar för bättre miljöskydd i sina framtida 
program för byggande av fiskefartyg.   

4. I detta syfte antog Finland en statsrådsförordning som definierar de allmänna villkoren 
för investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet1. 

                                                 
1  Statsrådets förordning om de allmänna villkoren för investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet 

av den 11 november 2010 som etablerar den rättsliga grunden för den föreliggande stödordningen. 
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2.2. Bakgrund 

2.2.1. Svavelutsläpp från fartyg; Övervakningsområdet för utsläpp av svaveloxider  
5. Utsläpp från sjöfart genom förbränning av marina bränslen med hög svavelhalt bidrar 

till luftföroreningar i form av svaveldioxid och partiklar. Dessa utsläpp skadar 
människors hälsa och får negativa konsekvenser för miljön, för allmän och privat 
egendom och för kulturarvet samt bidrar till försurning. 

6. På grund av att utsläpp från fartyg bidrar till en stor del av försurningsproblemen i norra 
Europa utsåg Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) Östersjön, Engelska kanalen 
och Nordsjön till så kallade övervakningsområden för utsläpp av svaveloxider inom EU. 

2.2.2. Bedömning av genomförandet av direktiv 1999/32/EG  
7. Stödprogrammet som de finska myndigheterna ämnar införa har som syfte att främja 

investeringar för att sänka utsläppsnivån i samband med kommissionens förslag att 
ändra direktiv 1999/32/EG om svavelinnehållet i vissa flytande bränslen. Det nya 
direktivet har ännu inte antagits2.  

8. De föreslagna ändringarna är att införliva de nya IMO-reglerna3 med lagstiftningen på 
EU-nivå och möjliggör striktare svavelgränser för bränslemedel som används av fartyg 
inom övervakningsområdet för utsläpp av svaveloxider4 i norra Europa5.  

2.3. Detaljerad beskrivning av stödprogrammet 

2.3.1. Nationell rättslig grund 
9. Medlen kommer att betalas ut enligt statsrådsförordningen om allmänna riktlinjer för 

investeringsstöd till fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet av den 11 november 2010 
(946/2010/12 november 2010). Förordningen trädde i kraft den 12 november 2010. Den 
ska förbli i kraft till och med den 31 december 2014. 

2.3.2. Stödberättigande kostnader 
10. Stödprogrammet innehåller föreskrifter om stöd till investeringar i nya fartyg. De 

stödberättigande kostnaderna definieras i enlighet med gemenskapens riktlinjer för 
statligt stöd till miljöskydd (nedan kallade riktlinjerna för miljöstöd)6 som de extra 
investeringskostnader som är nödvändiga för att uppnå en högre miljöskyddsnivå än vad 
Europeiska unionens normer kräver, eller, i avsaknad av dessa normer, som kostnader 
som är nödvändiga för att nå upp till en högre miljöskyddsnivå än vad den nationella 
lagstiftningen kräver.   

                                                 
2 Kommissionens förslag till nytt direktiv antogs den 15 juli 2011, KOM 2011/439 
3  Bilaga VI i MARPOL-konventionen. 
4  Övervakningsområde för utsläpp av svaveloxider som innefattar Engelska kanalen, Nordsjön och Österjön. 
5  Dessa strängare normer kommer att kunna tillämpas på alla fartyg (inte endast nya fartyg utan även retroaktivt 

på äldre fartyg). 
6  EUT C 82, 1.4.2008, s. 1. 
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11. Vidare måste de stödberättigande kostnaderna enligt riktlinjerna för miljöstöd beräknas 
med avdrag för eventuella driftsfördelar och driftskostnader som sammanhänger med 
den extra investeringen i miljöskyddssyfte och som uppkommit under de fem första åren 
av investeringens varaktighet. Det betyder att sådana driftsfördelar måste dras av och att 
sådana driftskostnader kan läggas till de extra investeringskostnaderna. Finland anser att 
om rederiet investerar i ett fartyg till en kostnad på 10 miljoner euro, och en extra 
investering av miljöskäl uppgår till 5 miljoner euro netto efter alla driftskostnader och -
fördelar, skulle det högsta stödbeloppet vara en procentsats från 5 miljoner euro. De 
stödberättigande kostnader som utgör den ”extra investeringen” kommer att kontrolleras 
av Statens tekniska forskningscentral eller något annat motsvarande opartiskt 
forskningsinstitut tillsammans med en opartisk sakkunnigs bedömning av den 
avkastning och de kostnader som anknyter till den extra miljöinvesteringen.  

2.3.3. Stödmottagare 
12. Enligt bestämmelserna i stödprogrammet kan stöd beviljas till ett i Finland registrerat 

företag som bedriver rederiverksamhet. Finansieringen kommer att vara tillgänglig på 
icke-diskriminerande villkor för alla i Finland registrerade företag som bedriver 
rederiverksamhet. Stödprogrammet föreskriver inte någon särskild teknik.  

2.3.4. Budget och stödprogrammets varaktighet 
13. Den totala budgeten för stödprogrammet är 120 miljoner euro för perioden 2012 till 

2014 (d.v.s. 30 miljoner euro årligen). Denna budget måste godkännas av Finlands 
regering och riksdag.  

2.3.5. Stödnivå 
14. I överensstämmelse med bestämmelserna i riktlinjerna för miljöstöd kan stöd som 

beviljas på grundval av det aktuella stödprogrammet totalt uppgå till högst 50 procent 
för stora företag, 60 procent för medelstora företag och 70 procent för små företag i 
form av extra investeringar som ingår i fartygsprojektet7. Maximibeloppet för stödet kan 
höjas om projektet uppfyller den definition på miljöinnovation som avses i ovan 
nämnda riktlinjer.  

15. Under perioden mellan antagande av de föreslagna nya normerna och ikraftträdandet 
kan investeringar i nya fartyg som går längre än de antagna normerna komma att dra 
fördel av föreskrifterna i avsnitt 3.1.3 i riktlinjerna för miljöstöd (stöd för tidig 
anpassning till framtida gemenskapsnormer) för den del av investeringarna som är 
nödvändig för att uppnå dessa nya normer. Under denna period kan den del av den extra 
investeringen som är nödvändig för att gå längre än de nya normerna komma att dra 
fördel av de stödnivåer som nämns ovan i punkt 14. De finska myndigheterna har dock 
bekräftat att de inte önskar använda sig av bestämmelserna i avsnitt 3.1.3 i riktlinjerna 
för miljöstöd. Med anledning av detta kommer stöd under perioden mellan antagande av 
de föreslagna nya normerna och ikraftträdandet att endast betalas ut för den del av 
investeringarna som går längre än de nya antagna normerna, upp till de stödnivåer som 
nämns ovan i punkt 14. 

                                                 
7  Det högsta tillåtna stödet definierat i riktlinjerna för miljöstöd kommer att observeras. 
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16. Enligt stödprogrammets villkor får stödbeloppet per fartyg inte överskrida 30 miljoner 
euro.  

2.3.6. Övriga villkor i stödprogrammet 
17. Stöd kan beviljas för ett projekt: 

− för vilket ett inget bindande avtal om att beställa ett nytt fartyg har ingåtts, 

− stödmottagaren uppskattas ha förutsättningar att bedriva fortgående lönsam 
verksamhet, 

− projektet kan antas bli genomfört inom tre år från det att ansökan lämnades in, 

− projektet uppfyller villkoren som anges i riktlinjerna för miljöstöd. 

18. Vidare kan stöd inte ges om kommissionen i något annat stödärende (gällande samma 
stödmottagare) har fattat ett beslut om återkrav av stöd som avses i artikel 107.1 i EUF-
fördraget och sökanden med stöd av detta har meddelats ett beslut om återkrav enligt 1 
§ i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om 
statligt stöd (300/2001), och sökanden inte har iakttagit beslutet inom fyra månader efter 
det att kommissionens beslut meddelades. 

19. Stödbeslutet är villkorligt tills kommissionen har godkänt stödprogrammet eller, om så 
krävs8, de enskilda stödbesluten inom stödprogrammet. 

2.3.7. Förfarande vid beviljande av stöd 
20. Ansökningar om stöd lämnas till kommunikationsministeriet i Finland. 

21. Till ansökan ska fogas ett utlåtande som sökanden inhämtat av Statens tekniska 
forskningscentral eller något annat motsvarande opartiskt forskningsinstitut om att 
projektet gäller en sådan investering i ett nytt fartyg som uppfyller villkoren för 
beviljande av stöd, och att de extra investeringskostnader som orsakas av projektet på 
grund av miljöskyddsaspekten överensstämmer med den definition av och de kriterier 
för stödberättigande kostnader som föreskrivs i förordningen, sammanfattade i 
punkterna 10-11.  

22. Till ansökan ska fogas sökandens egen bedömning och en opartisk sakkunnigs 
bedömning av den avkastning och de kostnader som anknyter till den extra 
miljöinvesteringen under en period av fem år räknat från den tidpunkt då fartyget 
överlämnas till beställaren eller sätts i trafik. 

23. I det utlåtande som ska fogas till ansökan ska den som gett utlåtandet dessutom avge en 
försäkran om sin oavhängighet och opartiskhet i förhållande till sökanden. 

24. De ansökningar som inkommit under en kalendermånad behandlas och avgörs på 
samma gång. 

25. Om flera ansökningar inkommit och att de fullmakter som beviljats i statsbudgeten inte 
räcker till för att godkänna alla ansökningar, ska man när ansökningarna bedöms 
uppmärksamma de projekt som leder till den mest betydelsefulla förbättringen av 
miljöskyddsnivån.  

                                                 
8  D.v.s. då stödbeloppet per åtagande överskrider 7 500 000 euro.  
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26. Kommunikationsministeriet fattar beslutet om beviljande av stöd. 
Kommunikationsministeriet begär utlåtande av Trafiksäkerhetsverket om huruvida 
ansökan berättigar till stöd. I beslutet kan kommunikationsministeriet ställa närmare 
villkor och begränsningar för betalningen och användningen av stödet. 

27. Stödet betalas ut när fartyget har överlåtits till stödmottagaren och fartyget på dennas 
ansökan har skrivits in i handelsfartygsförteckningen (Lag om förbättrande av 
konkurrenskraften för fartyg som används for sjötransport 1277/2007). Stödet betalas 
dock tidigast ut år 2012. 

28. Stödmottagaren måste underrätta kommunikationsministeriet om alla ändringar i de 
uppgifter som ligger till grund för beviljande av stödet. Betalningen av stödet kan 
genom beslut av kommunikationsministeriet dras in om grunderna för beviljandet har 
ändrats efter det att beslutet om stödet fattades. 

3. RÄTTSLIG BEDÖMNING 

3.1. Förekomst av stöd 
29. Enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget är ”stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp 

av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida 
konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den 
inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.” 

30. För att avgöra om en viss stödordning innehåller statligt stöd i den mening som avses i 
artikel 107.1 i EUF-fördraget måste det såldes fastställas 1) om åtgärderna medför en 
ekonomisk fördel för de berörda företagen, 2) om denna fördel finansierats genom 
statliga medel, 3) om denna fördel snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen och 
slutligen, 4) om åtgärderna påverkar handeln mellan medlemsstaterna.    

31. Kommissionen anser att det anmälda stödprogrammet möjliggör att rederier, genom 
statliga medel9, befrias från en del av de kostnader som de normalt själva måste bära. 
Detta innebär att statligt stöd stärker dessa företags position i relation till deras 
konkurrenter inom unionen, och kan således snedvrida konkurrensen. Med tanke på att 
stödprogrammet avser en sektor inom vilken företag från alla medlemsstater kan vara 
verksamma, är det troligt att stödet kommer att påverka handeln mellan 
medlemsstaterna.  

32. Med vad som nämns ovan i åtanke anser kommissionen att den anmälda åtgärden utgör 
statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i EUF-fördraget med avseende på 
rederier. 

3.2. Stödprogrammets förenlighet 
33. Syftet med stödet är att skydda miljön eftersom stödet har som mål att minska 

svavelutsläpp i atmosfären från sjöfart.  

34. De regler som kommissionen tillämpar vid bedömning av ett miljöstöds förenlighet 
sammanfattas i riktlinjerna för miljöstöd. 

                                                 
9 Då betalningarna görs ur regeringens budget, råder det ingen tvivel om att statliga resurser är involverade. 
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35. Enligt riktlinjerna för miljöstöd orsakar transporter dels en stor del av de totala 
utsläppen av växthusgaser (cirka 30 procent), dels lokala föroreningar i form av damm, 
partiklar, kväveoxid och svaveloxid. Därför är det viktigt att främja rena transportsätt, 
både för att bekämpa den globala klimatförändringen och för att minska lokala 
föroreningar, särskilt i städer. I det här sammanhanget är det särskilt viktigt att främja 
inköp av rena transportfordon, även rena fartyg10.  

36. I det aktuella fallet är avsikten med stödordningen att uppmuntra rederier att investera i 
att göra fartyg mer miljövänliga.  

37. Syftet är närmare bestämt att uppmuntra rederier att ta i bruk system som gör det 
möjligt för dem att minska svavelutsläpp jämfört med nuvarande normer enligt direktiv 
1999/32/EG om svavelinnehåll i vissa flytande bränslen.  

38. Den 15 juli 2011 antog kommissionen ett förslag om skärpta normer från och med 2015. 
Det nya normerna har ännu inte antagits. Stödprogrammet kommer att främja 
uppnåendet av de nya svavelgränserna till och med innan kraven börjar gälla. Inom 
ramen för den aktuella stödordningen förutspås de investeringar som kommer att 
finansieras till och med gå längre än de normer som kommer att antas.  

39. Enligt avsnitt 3.1.1 i riktlinjerna för miljöstöd stöder den nuvarande stödordningen 
endast investeringar som går längre än EU-normerna. Förenligheten med den inre 
marknaden har därför bedömts med de allmänna reglerna angivna i punkterna 73 till 84 
i riktlinjerna för miljöstöd11 i åtanke. De stödberättigande kostnaderna räknas ut som 
den extra kostnaden för ett nytt mer miljövänligt fartyg jämfört med ett fartyg som 
använder standardframdrivning. Enligt punkt 81 b i riktlinjerna för miljöstöd utgörs 
således de stödberättigande kostnaderna av de extra investeringar som är nödvändiga för 
att uppnå en högre nivå av miljöskydd än vad som skulle uppnås utan miljöstöd. 
Driftskostnaderna och -fördelarna i samband med den extra investeringen kommer att 
tas i beaktande i enlighet med punkt 82 i riktlinjerna för miljöstöd.  

40. Om de nya normerna har antagits men ännu inte trätt i kraft kan stöd för investeringar i 
fartyg förklaras förenligt om det uppfyller villkoren i kapitel 3.1.3 (stöd för tidig 
anpassning till framtida gemenskapsnormer), punkterna 87 och 88 i riktlinjerna för 
miljöstöd. Stöd för tidig anpassning har dock inte förutsetts i det aktuella program som 
anmälts av Finland och som granskas i detta beslut. Om stöd beviljas enligt 
stödprogrammet efter det att de nya normerna har antagits kommer således de 
stödberättigande kostnaderna uteslutande att vara kostnaderna för de investeringar som 
krävs för att gå längre än de nya normer som antagits men ännu inte trätt i kraft. 

41. Kommissionen noterar vidare att stödprogrammet är öppet för alla rederier på ett icke-
diskriminerande sätt.   

42. Med det ovannämnda i åtanke drar kommissionen slutsatsen att det aktuella 
stödprogrammet kommer att garantera att stödet begränsas till det absolut nödvändiga 
för att förverkliga den eftersträvade miljöskyddsåtgärden, enligt punkt 77 i riktlinjerna 
för miljöstöd.  

                                                 
10  Punkt 44 i riktlinjerna för miljöstöd. 
11  Punkt 85 i riktlinjerna för miljöstöd. 
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43. Stödprogrammet har en stimulanseffekt (avsnitt 3.2 i riktlinjerna för miljöstöd) eftersom 
det kommer att uppmuntra rederier att investera i mer miljövänlig teknik och att 
genomföra investeringar som går längre än nuvarande EU-normer om svavelutsläpp för 
fartyg. Stödet kommer att bidra till att uppmuntra rederier att ersätta sina fartyg med 
mer miljövänliga fartyg som ger upphov till mindre utsläpp. Avsikten är även att främja 
praktisk erfarenhet av de verkliga effekterna av utsläppsgränser för rederier. 
Kommissionen noterar även att ansökningarna måste lämnas in innan sökanden ingår ett 
bindande avtal om beställning av ett nytt fartyg, vilket innebär att projektet inte kan 
inledas innan en ansökan om stöd lämnats in till de nationella myndigheterna, vilket 
överensstämmer med punkt 143 i riktlinjerna för miljöstöd.  

44. Kommissionen noterar att alla projekt kommer att kräva ett utlåtande som sökanden 
inhämtat av Statens tekniska forskningscentral eller något annat motsvarande opartiskt 
forskningsinstitut tillsammans med en opartisk sakkunnigs bedömning av den 
avkastning och de kostnader som anknyter till den extra miljöinvesteringen under en 
period av fem år räknat från den tidpunkt då fartyget överlämnas till beställaren eller 
sätts i trafik.  

45. Kommissionen anser således att den ingående granskning av den kontrafaktiska 
situationen12 och av de stödberättigande kostnaderna som presenterats av sökanden 
kommer att utföras och att inget stöd utbetalas till investeringsprojekt som skulle vara 
lönsamma utan stöd (punkt 146 i riktlinjerna för miljöstöd). 

46. Kommissionen noterar att de finska myndigheterna uppfyller sina skyldigheter då det 
gäller rapportering och insyn, och har åtagit sig att lämna in årliga rapporter i enlighet 
med avsnitt 7.1 i riktlinjerna för miljöstöd. 

47. Kommissionen noterar även bestämmelsen i 1 § (punkt 2) i statsrådets förordning (se 
kapitel 2.3.1 ovan) som anger skyldigheten att separat anmäla till kommissionen alla 
projekt som överskrider 7,5 miljoner euro enligt avsnitt 5 i riktlinjerna för miljöstöd. 

48. Med tanke på vad som ovan anförs, anser kommissionen att de villkor som föreskrivs i 
riktlinjerna för miljöstöd är uppfyllda.  

49. Kommissionen finner således att stödprogrammet ifråga är förenligt med den inre 
marknaden eftersom det leder till ökat miljöskydd utan att negativt påverka 
handelsförhållandena i en utsträckning som strider mot det gemensamma intresset.   

50. Kommissionen anser därför stödprogrammet vara förenligt utgående från riktlinjerna för 
miljöstöd.  

3.3. Slutsats 

51. Slutsatsen är således att stödprogrammet är förenligt med artikel 107.3 c i EUF-
fördraget. 

                                                 
12  Kostnaden för en tekniskt jämförbar investering som ger en lägre nivå av miljöskydd. 
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4. BESLUT 

Kommissionen har därför beslutat att anse stödet vara förenligt med fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. 

  
Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör offentliggöras, uppmanas Ni 
att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet 
av skrivelsen. Om kommissionen inte har mottagit någon motiverad begäran inom den 
föreskrivna tidsfristen anses ni ha samtyckt till att denna skrivelse i sin helhet meddelas till tredje 
part och offentliggörs på det språk som är giltigt på följande webbadress: 
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm. 
 
Er begäran ska sändas med rekommenderat brev eller fax till följande adress: 
 

Europeiska kommissionen 
Generaldirektoratet för konkurrens 
1049 Bryssel  

Fax: +32 (0) 2 2961242 

 
Högaktningsfullt, 

 

På kommissionens vägnar 

 

 
Joaquín ALMUNIA 

Vice ordförande 


