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Den allmänna gruppundantagsförordningen  
Kort sammanfattning 

 
Europeiska kommissionen antar ny lag för att förenkla och påskynda 
kontrollen av statligt stöd  
 
Medlemsstaterna kommer att kunna godkänna hela stödkategorier utan att först anmäla 
dem till Europeiska kommissionen   
 
 
1. VARFÖR GRANSKAR KOMMISSIONEN STATLIGT STÖD? 
 
Statligt stöd kan vara till fördel för samhället, exempelvis genom att bidra till en bättre miljö, 
främja forskning och utveckling eller möjliggöra fortbildning av anställda. Men statligt stöd kan 
också ha skadliga effekter. Det kan bidra till att ineffektiva företag blir kvar på marknaden, vilket 
på sikt leder till prisökningar för konsumenterna. Företagen kan också spela ut en regering mot en 
annan genom att hota med flytt till det land som ger mest stöd.  
 
Statligt stöd måste anmälas till kommissionen för att kunna bidra till gemensamt uppställda mål. 
Kommissionen tar emot hundratals sådana anmälningar per år och många av dessa har lovvärda 
syften.  
 
2. HUR KAN DEN NYA LAGEN BIDRA TILL ATT LÖSA DETTA PROBLEM? 
 
Kommissionen vill säkerställa att stöd som är förenligt med gemenskapslagstiftningen godkänns 
så fort som möjligt. Genom denna nya lag (i form av en förordning) kommer hela stödkategorier 
att godkännas automatiskt utan att någon anmälan behöver göras. I praktiken innebär detta att 
medlemsstaterna snabbare kan bevilja stöd. Detta minskar den administrativa bördan för 
medlemsstaterna, stödmottagarna och kommissionen.  
 
Genom den nya lagen förenklas befintliga regler för automatiskt godkännande1, eftersom dessa 
samlas i en enda lag. Dessutom undantas nya typer av stöd. Kommissionen har fått ett 
godkännande från EU:s ministerråd2 för att anta denna typ av förordningar.  
 
Därigenom får stödmottagarna och medlemsstaterna enkla och tydliga regler.  
 
3. VEM HAR NYTTA AV DEN NYA FÖRORDNINGEN? 
 
Bland förordningens olika åtgärder för att främja tillväxt och skapandet av arbetstillfällen för 
europeiska företag och konsumenter återfinns följande:  
 

                                                 
1 Se den fullständiga förteckningen över befintliga regler: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm  
2  Rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998.  
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• Stöd till små och medelstora företag: Småföretag är en av ekonomins viktigaste 
drivkrafter, men de ställs ofta inför specifika problem. Enligt förordningen tillåts olika 
typer av stöd till små och medelstora företag, exempelvis stöd till investeringar i 
utrustning eller till att nyanställa personal, stöd i form av riskkapital, innovationsstöd och 
stöd som bidrar till att täcka kostnader för immateriell äganderätt.    

 
• Stöd av social karaktär: Förutom stöd som möjliggör bidrag för anställda som arbetar 

med nya investeringar i små och medelstora företag i stödområden, innebär lagen också 
ett godkännande av stöd till hjälp för handikappade eller på annat sätt missgynnade 
arbetstagare att hitta arbete. Genom förordningen gynnas också stöd till fortbildning av 
personal, vilket är till förmån för både arbetsgivare och anställda.  

 
• Regionalstöd: Förordningen godkänner huvudsakligen regionalt investeringsstöd när det 

leder till nyetableringar i de mest eftersatta regionerna. I stödområdena tillåts också stöd 
till nyligen grundade företag i syfte att stötta ytterligare företagande.    

 
• Miljöstöd: Genom förordningen blir det lättare för myndigheterna att bevilja ett stort 

antal stödåtgärder som främjar miljöskydd eller insatser mot klimatförändringen, stöd som 
främjar energibesparande investeringar eller investeringar i förnybara energikällor samt 
stöd i form av skattesänkningar till förmån för miljön.  

 
• Stöd till kvinnligt företagande: Kvinnor startar i genomsnitt färre nya företag än män. 

Detta är ett hinder för den ekonomiska utvecklingen inom gemenskapen. Därför 
innehåller förordningen nu för första gången åtgärder till förmån för barntillsyn och 
kostnader för föräldraledighet. Dessutom möjliggör den stöd till små företag som ägs och 
drivs av kvinnor.  

 
• Stöd till forskning, utveckling och innovation: Genom förordningen kan en rad åtgärder 

godkännas, exempelvis sådana som avser stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt samt 
stödåtgärder till stöd för unga innovativa företag.     

  
4. NÄR TRÄDER DEN NYA LAGEN I KRAFT? 
 
Lagen antas den 7 juli och kommer att ha omedelbar effekt. Den torde offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning i juli 2008 och träda i kraft tjugo dagar efter 
offentliggörandet.  
 


