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Forordningen om generel gruppefritagelse 
Resumé til borgerne 

 
Kommissionen vedtager ny lovgivning for at gøre statsstøttekontrollen enklere 
og hurtigere 
 
Medlemsstaterne får mulighed for at yde statsstøtte inden for hele kategorier uden 
forhåndsanmeldelse til Kommissionen. 
 
 
1. HVORFOR FØRER KOMMISSIONEN KONTROL MED STATSSTØTTE? 
 
Statsstøtte kan være til stor samfundsmæssig gavn, f.eks. i forbindelse med arbejdet på at skabe et 
bedre miljø, fremme forskning og udvikling eller forbedre arbejdstagernes kvalifikationer. Men 
statsstøtte kan også være til skade, f.eks. ved at holde ineffektive virksomheder i live, hvilket på 
længere sigt vil give højere forbrugerpriser. Et andet problem er, at virksomheder kan spille 
forskellige landes regeringer ud mod hinanden ved at true med at flytte investeringen til det land, 
der vil yde de største tilskud. 
 
Statsstøtte skal anmeldes til Kommissionen, for at den kan sikre, at støtten tager sigte på de 
målsætninger, som man har fastsat i fællesskab. Kommissionen modtager hvert år hundreder af 
sådanne støtteanmeldelser, og mange af disse tiltag har klart prisværdige formål. 
 
2. HVORDAN HJÆLPER DEN NYE LOVGIVNING MED TIL AT LØSE DETTE PBOBLEM? 
 
Kommissionen ønsker at sørge for, at støtte, der klart er forenelig med bestemmelserne, 
godkendes så hurtigt som muligt. Den nye lovgivning, der har form af en forordning, indebærer, 
at hele kategorier af støtte automatisk er godkendt, dvs. uden først at skulle anmeldes. Det 
betyder i praksis, at medlemsstaterne kan udbetale støtte hurtigere. Forordningen betyder en 
forenkling af sagsbehandlinger til gavn for modtagerne og for Kommissionen 
 
Med den nye lovgivning forenkler man de nuværende ordninger for automatisk godkendelse på 
den måde, at de slås sammen i én enkelt forordning1. Ordningen indebærer også en fritagelse for 
nye støttetyper. EU's Ministerråd har givet Kommissionen lov til vedtage forordninger om 
sådanne nye støttetyper2. 
 
Der er hermed skabt enkle og klare regler både for støttemodtagerne og medlemsstaterne. 
 
3. HVEM HAR GAVN AF DEN NYE FORORDNING? 
 
Forordningen omfatter forskellige foranstaltninger, der skal fremme vækst og beskæftigelse til 
gavn for erhvervsliv og forbrugere i EU, bl.a. : 

                                                 
1 En komplet liste over de nuværende forordninger kan ses på 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm  
2 Rådets forordning (EF) nr. 994/98.  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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• støtte til små og mellemstore virksomheder: Små virksomheder er jo en af 

drivkræfterne bag økonomien, men de kæmper ofte med særlige problemer. Forordningen 
åbner nu mulighed for, at der kan ydes forskellige typer støtte til små og mellemstore 
virksomheder: støtte til investering i maskineri eller ansættelse af ekstra arbejdskraft, 
støtte i form af risikovillig kapital samt støtte til dækning af omkostninger i forbindelse 
med den intellektuelle ejendomsret 

 
• social bistand: Forordningen åbner mulighed for at yde tilskud til arbejdstagere, der 

ansættes som led i nye investeringer i små og mellemstore virksomheder eller i 
støtteberettigede regioner; der kan også ydes støtte med det formål at hjælpe 
handicappede personer eller andre ugunstigt stillede arbejdstagere til at finde et arbejde 
ude i det almindelige erhvervsliv. Forordningen indebærer også bedre muligheder for at 
støtte videreuddannelse af ansatte, til gavn for arbejdstagere såvel som arbejdsgivere 

 
• regionalstøtte: Med denne forordning godkendes regional investeringsstøtte, hvor der er 

tale om oprettelse af nye virksomheder i de mest ugunstigt stillede regioner. I 
støtteberettigede regioner er det også tilladt at yde støtte til opstartende virksomheder med 
det formål at fremme yderligere igangsætterinitiativer 

 
• miljøstøtte: Forordningen gør det nemmere for myndighederne at iværksætte flere 

støtteforanstaltninger til forbedring af miljøbeskyttelsen eller imødegåelse af 
klimaændringer, såsom støtte til fremme af investering i energibesparelser og investering i 
vedvarende energikilder samt støtte i form af skattenedsættelser på miljøområdet 

 
• støtte til kvindelige iværksættere: Det gælder generelt, at færre virksomheder startes af 

kvinder end af mænd. Dette er en hæmsko for Fællesskabets økonomiske udvikling. 
Forordningen indeholder derfor, som noget nyt, bestemmelser om støtte til 
omkostningerne i forbindelse med pasning af børn og ældre pårørende og åbner mulighed 
for at yde støtte til små virksomheder, der ejes og drives af kvinder. 

 
• støtte til forskning, udvikling og innovation: Forordningen indebærer, at der kan gives 

tilladelse til en lang række foranstaltninger, herunder støtte til forsknings- og 
udviklingsprojekter samt støtteforanstaltninger til fremme af unge innoverende 
virksomheder. 

 
4. HVORNÅR TRÆDER DEN NYE LOVGIVNING I KRAFT? 
 
Forordningen blev vedtaget den 7. juli, med øjeblikkelig virkning. Den vil blive offentliggjort i 
EU-Tidende i løbet af juli 2008 og træder i kraft 20 dage senere. 
 
 


