
 1

Tillkännagivande om förenklad handläggning av vissa typer av statligt stöd  
EU-initiativ i korthet 

 
Europeiska kommissionen föreslår förenklad handläggning av vissa ärenden 
om statligt stöd 
 
Medlemsstaterna ska i okomplicerade fall kunna få ett beslut om godkännande inom en 
månad efter anmälan.  
 
 
1. VARFÖR GRANSKAR KOMMISSIONEN STATLIGT STÖD? 
 
Statligt stöd kan vara till stor hjälp för samhället. När det används på ett bra sätt leder det till 
miljöförbättringar, ökad forskning och utveckling och en mer välutbildad arbetskraft, vilket i sin 
tur ger en starkare ekonomi och högre levnadsstandard. När statligt stöd används på ett dåligt sätt 
har det ofta skadliga och oavsiktliga effekter. Om stödet hjälper ineffektiva företag att överleva, 
leder det ofta till att konsumenterna får betala högre priser och till att mer livskraftiga företag 
skadas av den orättvisa fördel som stödet innebär. Företag kan också spela ut regeringar mot 
varandra och hota att flytta sina investeringar till det land som lovar det högsta bidraget, något 
som medför högre kostnader för skattebetalarna. 
 
Därför övervakar kommissionen noga alla planer på statligt stöd och har rätt att förbjuda skadligt 
statligt stöd. Varje år granskar kommissionen hundratals ansökningar om statligt stöd. Vissa 
ansökningar är ganska enkla, eftersom de uppfyller villkoren i reglerna om statligt stöd eller är 
förenliga med kommissionens beslutspraxis. Under 2008 utarbetade kommissionen ett nytt 
system för att uppmuntra medlemsstaterna att bevilja statligt stöd av rätt sort. Kommissionen 
beslutade att sådant stöd inte skulle omfattas av kraven på anmälan och granskning. Det är också 
viktigt att de återstående fallen får en rättvis och ändamålsenlig behandling.  Trots detta tar det i 
genomsnitt fem månader för kommissionen att anta ett beslut om att godkänna statligt stöd, vilket 
beror på viss brist på disciplin både hos kommissionen och hos medlemsstaterna.       
 
2. PÅ VILKET SÄTT PÅSKYNDAR DET NYA TILLKÄNNAGIVANDET BESLUTEN?  
 
Kommissionen vill se till att stöd som utan tvekan är förenligt med den gemensamma marknaden 
godkänns så snabbt som möjligt efter det att medlemsstaten har lämnat in en fullständig anmälan. 
Utbytet av information bör bli mer effektivt genom diskussioner mellan medlemsstaten och 
kommissionen före anmälan.  Förslaget till tillkännagivande innehåller en vägledande förteckning 
över stödåtgärder, bland annat vissa stöd till små och medelstora företag, miljöstöd, 
innovationsstöd och undsättnings- och omstruktureringsstöd, som i princip är lämpliga för en 
förenklad handläggning.  
 
Det nya förfarandet bör inte bara bli snabbare utan också ge mer insyn. Alla parter som berörs av 
stödet kommer att få möjlighet att lämna synpunkter på det planerade statliga stödet när en 
sammanfattning offentliggörs på kommissionens webbplats. 
 
3. VEM GYNNAS AV DENNA POLITIK?  
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Tillkännagivandet bör gynna både medlemsstaterna och stödmottagarna, eftersom de i 
okomplicerade fall snabbare kommer att få ett beslut om godkännande. Det bör också vara till 
nytta för andra parter, som nu får möjlighet att framföra sina farhågor innan kommissionen fattar 
ett slutligt beslut.      
  
4. NÄR KOMMER DET NYA TILLKÄNNAGIVANDET ATT BÖRJA GÄLLA? 
 
Kommissionen antog tillkännagivandet den 29 april 2009. Man räknar med att det ska börja gälla 
före sommaren. 
 


