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Meddelelse om en forenklet procedure for behandling af visse statsstøttesager  
Resumé til borgerne 

 
Europa-Kommissionen fremsætter forslag om en forenklet procedure for 
behandling af visse statsstøttesager 

Medlemsstaterne bør i ukomplicerede sager modtage en godkendelsesbeslutning inden for 
en kortere frist end nu, nemlig inden 1 måned efter anmeldelsen.  

1. HVORFOR FØRER KOMMISSIONEN KONTROL MED STATSSTØTTE? 

Statsstøtte kan udgøre en reel hjælp for samfundet. Når den anvendes effektivt, kan den være med 
til at forbedre miljøet, fremme forskning og udvikling og forbedre arbejdstagernes 
kvalifikationer, således at vi får en sundere økonomi og en højere levestandard. Hvis statsstøtte 
derimod anvendes dårligt, har den ofte skadelige og utilsigtede virkninger. Hjælper man 
ineffektive virksomheder med at blive på markedet, kommer forbrugerne ofte til at betale højere 
priser, og sunde virksomheder kan komme til at lide under den urimelige fordel, den statsstøttede 
virksomhed får. Virksomheder kan spille forskellige landes regeringer ud mod hinanden ved at 
true med at flytte deres investeringer til det land, der vil yde de største tilskud, hvilket kommer til 
at koste skatteyderne mere. 

Kommissionen har derfor til hensigt strengt at overvåge planlagt statsstøtte og har beføjelse til at 
blokere skadelig statsstøtte. Det betyder, at Kommissionen behandler hundredvis af ansøgninger 
vedrørende statsstøtte hvert år, hvoraf mange er relativt ukomplicerede, fordi de opfylder 
betingelserne i statsstøttereglerne, eller fordi de er i overensstemmelse med Kommissionens 
beslutningspraksis. I 2008 udformede Kommissionen et nyt system for at fremme den rette slags 
statsstøtte, således at disse former for statsstøtte ikke skal anmeldes og undersøges. Det er også 
vigtigt, at de resterende sager behandles effektivt og rimeligt. Det tager dog i gennemsnit 
5 måneder for Kommissionen at vedtage en beslutning om godkendelse af statsstøtte-
foranstaltninger, hvilket til en vis grad skyldes manglende disciplin både fra Kommissionens og 
medlemsstaternes side. 

2. HVORDAN KAN DEN NYE MEDDELELSE VÆRE MED TIL AT FREMME VEDTAGELSEN AF 
BESLUTNINGER?  

Kommissionen ønsker at sikre, at statsstøtte, der tydeligvis overholder statsstøttereglerne, 
godkendes hurtigst muligt, når medlemsstaterne indsender en fuldstændig anmeldelse. Ved 
indførelse af et krav om, at der forud for anmeldelsen skal føres drøftelser mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen, sikres der en mere effektiv udveksling af oplysninger. 
Forslaget til meddelelse indeholder en liste med eksempler på støtteforanstaltninger, der 
principielt kan behandles efter den forenklede procedure, herunder visse former for støtte til små 
og mellemstore virksomheder, miljøbeskyttelse, innovation og omstrukturering.  

Den nye procedure vil ikke kun være hurtigere, men også mere gennemskuelig. Berørte parter vil 
få en ny mulighed for at fremkomme med bemærkninger til den planlagte statsstøtte-
foranstaltning, når der offentliggøres et resumé heraf på Kommissionens websted.   
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3. HVEM DRAGER NYTTE AF DENNE POLITIK?  

Meddelelsen vil være til gavn for både medlemsstaterne og støttemodtagerne, da de i 
ukomplicerede sager hurtigere vil modtage en beslutning om godkendelse af støtten. Den vil 
desuden være til gavn for andre berørte parter, fordi de vil få mulighed for at fremkomme med 
deres bemærkninger, inden Kommissionen træffer endelig beslutning. 

4. HVORNÅR TRÆDER DEN NYE MEDDELELSE I KRAFT? 

Kommissionen vedtog meddelelsen den 29. april 2009, og den forventes at træde i kraft inden 
sommer. 


