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ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE 
 

RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN 
 

Ledsagedokument til 

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. 

om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde på de minimis-støtte 

1. PROBLEMDEFINITION 

1.1. Politisk kontekst 
Den 8. maj 2012 vedtog Kommissionen en meddelelse om modernisering af EU's statsstøttepolitik, 
hvori den fastlægger målene for en ambitiøs reform af statsstøttekontrollen, som også skal bidrage til 
EU's overordnede dagsorden for vækst. Statsstøttepolitikken skal fremme veludformede 
støtteforanstaltninger, der er målrettet mod afhjælpning af markedssvigt og opnåelse af mål af fælles 
europæisk interesse. Kommissionen ønsker at: 

• koncentrere sin håndhævelsesindsats om de sager, der har den største indvirkning på 
det indre marked 

• strømline reglerne  

• træffe hurtigere afgørelser.  
Revisionen af de minimis-forordningen hænger direkte sammen med prioriteringsmålet og udgør 
således et vigtigt element i moderniseringen af EU's statsstøttepolitik. 

I henhold til de minimis-forordningen anses støtteforanstaltninger, der ligger under et bestemt loft, for 
ikke at have nogen indvirkning på konkurrencen og/eller påvirke samhandelen i det indre marked. 
Derfor behøver de ikke at blive anmeldt efter artikel 108, stk. 3, i TEUF. I lyset af erfaringerne med 
anvendelsen af den tidligere forordning, udviklingen i inflationen og bruttonationalproduktet mellem 
2000 og 2006 og den sandsynlige udvikling i fremtiden blev dette de minimis-loft fra og med den 
nuværende forordnings ikrafttræden den 1. januar 2007 hævet fra 100 000 EUR til 200 000 EUR pr. 
virksomhed over en periode på tre regnskabsår. Da virksomheder i vejtransportsektoren (som tidligere 
ikke var omfattet af forordningen) i gennemsnit ikke er ret store, blev der fastsat et loft på 100 000 
EUR for denne sektor. 

Desuden gælder, at forordningen: 

• ikke finder anvendelse på visse sektorer og aktiviteter1 samt kriseramte virksomheder  

• fastsætter bestemmelser om tilladte støtteinstrumenter2  

                                                            
1 Se artikel 1 i forordningen. Støtte til fiskeri- og akvakultursektorerne, primærproduktion i landbruget 

(hvor der gælder særlige de minimis-forordninger med lavere lofter), eksportstøtte og støtte til køb af 
køretøjer til vejgodstransport er udelukket fra forordningens anvendelsesområde. 

2 "Gennemsigtig støtte", dvs. støtte, hvis bruttosubventionsækvivalent kan forudberegnes præcist, uden at 
det er nødvendigt at foretage en risikovurdering. 
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• indeholder "safe harbour"-bestemmelser, som gør det lettere at beregne 
bruttosubventionsækvivalenten for garantier  

• udelukker "kumulering" med statsstøtte, hvis den samlede støtte til de samme 
støtteberettigede udgifter overstiger en støtteintensitet, der er fastsat i den 
pågældende gruppefritagelsesforordning eller afgørelse fra Kommissionen 

• giver medlemsstaterne mulighed for at overvåge overholdelsen af loftet ved hjælp af 

a) et system, hvor virksomhederne afgiver erklæringer om de minimis-
støtte, som de har modtaget i løbet af indeværende og de to foregående 
år, eller  

b) et centralt register, der indeholder fuldstændige oplysninger om al de 
minimis-støtte, der er ydet af enhver myndighed i medlemsstaten. 

1.2. Vigtige spørgsmål 
I de minimis-forordningen sigtes der mod at skabe den rette balance mellem behovet for forenkling og 
nødvendigheden af at undgå konkurrencefordrejninger i det indre marked. I lyset af erfaringerne med 
håndhævelsen af reglerne og de offentlige høringer er følgende problemstillinger blevet fremdraget: 

• med hensyn til forenkling: mange medlemsstater og interessenter ønsker et højere 
loft, klarere og enklere definitioner og "safe harbour"-bestemmelser, der rækker ud 
over de nuværende bestemmelser om garantier  

• med hensyn til ikke at fordreje konkurrencen: de fleste medlemsstater har ikke 
kunnet give Kommissionen samlede data om anvendelsen af forordningen, hvilket 
gør det meget vanskeligt at vurdere indvirkningerne på samhandelen og 
konkurrencen og fastsætte et passende loft. Desuden er der behov for analyser af, om 
det nuværende kontrolsystem er tilstrækkeligt til at sikre overholdelse af loftet. 

For at kunne besvare det centrale spørgsmål – "hvad er det rette loft?"– er det nødvendigt først at  
fastslå, hvilke støtteforanstaltninger der kan anses for ikke at have nogen indvirkning på samhandelen 
og konkurrencen og derfor ikke er omfattet af statsstøttereglerne. 
Formålet med forordningen er at gøre det muligt at yde støtte med små beløb ved opfyldelse af visse 
minimumskrav, der skal sikre enkelhed og retssikkerhed. Dens bestemmelser og definitioner må derfor 
være lette at anvende.  
Mange medlemsstater og interessenter har fremhævet andre problemer med anvendelsen af 
forordningen. De oftest anførte kan sammenfattes således: 

1) Usikkerhed med hensyn til fortolkningen af begrebet "virksomhed" (særlig vigtigt, 
da loftet gælder pr. virksomhed). Den nuværende definition følger den generelle 
definition i konkurrencelovgivningen, hvor der anvendes økonomiske snarere end 
retlige kriterier, og hvor forskellige enheder dermed betragtes som én virksomhed, 
hvor der er tale om fælles kontrol 

2) Usikkerhed med hensyn til fortolkningen af begrebet "kriseramte virksomheder", 
som ikke er omfattet af forordningens anvendelsesområde, og spørgsmålet om, 
hvorvidt denne udelukkelse stadig er berettiget 

3) Usikkerhed om, hvad der er omfattet af "vejtransportsektoren", og tvivl med hensyn 
til berettigelsen af et lavere loft 

4) Usikkerhed om, hvordan bestemmelserne om kumulering skal anvendes 



 

4 

5) Behov for yderligere vejledning i, hvordan der skal skelnes mellem gennemsigtig3 og 
ikkegennemsigtig støtte (f.eks. ingen "safe harbour" for bestemte former for støtte) 

6) Spørgsmål om, hvordan der bedst kan sikres kontrol og gennemsigtighed4.  

1.3. Basisscenario 
Basisscenariet består i at forlænge den nuværende forordning indtil 2020, hvilket vil sige, at de 
minimis-lofterne (200 000 EUR generelt og 100 000 EUR for vejtransportsektoren) og alle øvrige 
bestemmelser bibeholdes i deres nuværende form.  

De problemer med retssikkerheden, som omtales i afsnit 1.2 ovenfor, vil ikke blive løst. Usikkerheden 
med hensyn til fortolkningen af begreberne "virksomhed" og "kriseramte virksomheder" i særdeleshed 
og anvendelsen af bestemmelserne om kumulering generelt kan medføre, at en offentlig myndighed 
fejlagtigt: 

• yder mere de minimis-støtte, end hvad forordningen tillader 

• afviser støtte til virksomheder, som er støtteberettigede, eller 

• yder støtte til virksomheder, som ikke er støtteberettigede. 

1.4. Er en EU-indsats berettiget? (subsidiaritetsprincippet) 
Statslig finansiering, som opfylder kriterierne i artikel 107, stk. 1, i TEUF, udgør statsstøtte og skal 
anmeldes til Kommissionen efter artikel 108, stk. 3. I henhold til artikel 109 har Rådet imidlertid 
bemyndiget Kommissionen5 til at fastsætte et loft, under hvilket støtteforanstaltninger anses for ikke at 
opfylde alle kriterierne og derfor er fritaget fra anmeldelsespligten. Da statsstøttereglerne om de 
minimis-støtte således henhører under Kommissionens kompetence, og EU har enekompetencen på 
dette område6, er det ikke nødvendigt at foretage en subsidiaritetstest7 af dette initiativ. 

2. MÅL 
Det overordnede formål med revisionen hænger direkte sammen med målene for moderniseringen af 
EU's statsstøttepolitik, som handler om at fremme væksten på et styrket, dynamisk og 
konkurrencedygtigt internt marked, koncentrere håndhævelsen om de sager, der har den største 
indvirkning på det indre marked, strømline og præcisere bestemmelserne og træffe hurtigere 
afgørelser. 

Dette kan opnås ved at fokusere på følgende konkrete mål: 

a) Forenkling: Er loftet og betingelserne for anvendelsen af det så enkle som 
muligt, uden at det påvirker samhandelen og konkurrencen i det indre marked, 
eller er der behov for yderligere forenkling eller præcisering? 

                                                            
3 De minimis-forordningen finder kun anvendelse på støtte, hvis bruttosubventionsækvivalent kan 

forudberegnes præcist, uden at det er nødvendigt at foretage en risikovurdering ("gennemsigtig støtte"). 
4 De fleste medlemsstater opererer med et system med erklæringer. Kun ni (CZ, EE, EL, HR, LT, PL, PT, 

SK og SL) har i skrivende stund et centralt register. Cypern erstattede i 2009 sit register med et system 
med erklæringer: Det største problem bestod i at udforme et register over virksomheder, som nemt kan 
opdateres, hvis strukturen hos støttemodtagerne ændres. Bulgarien og Ungarn opererer med begge 
systemer side om side. 

5 Se forordning (EF) nr. 994/98, ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 733/2013 (EFT L 142 af 
14.5.1998, s. 1). 

6 Se artikel 3, stk. 1, litra b), i TEUF. 
7 Se artikel 5, stk. 3, i TEU. 
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b) Retssikkerhed: Enkle regler er afgørende for retssikkerheden med hensyn til  
kriterierne for, hvornår en foranstaltning anses for ikke at udgøre statsstøtte  

c) Forhindre fordrejning i det indre marked: Det er ikke kun effekten af de 
enkelte foranstaltninger, der er relevant, men også de samlede virkninger, som 
små foranstaltninger inden for en sektor kan have 

d) Sikre overensstemmelse: Forordningen bør omfatte en effektiv 
kontrolmekanisme samt klare og enkle regler for at sikre dens overholdelse, 
navnlig med hensyn til loftet. 

3. POLITIKMODELLER 
De forskellige politiske løsningsmodeller8 vedrører: 

i) loftet 

ii) andre betingelser for anvendelse af forordningen  

iii) kontrol.  

3.1. Loft 
Foruden modellen med uændret politik er fire modeller blevet analyseret nærmere: 

• tilpasse loftet for at tage hensyn til inflation i fremtiden 

• hæve det nuværende loft væsentligt 

• foretage yderligere differentiering af det nuværende loft 

• indføre en maksimumssats eller andre mekanismer for at tage hånd om den 
kumulative indvirkning fra de minimis-støtte. 

Følgende modeller er blevet analyseret for vejtransportsektoren, hvor der i øjeblikket gælder et lavere 
loft (100 000 EUR): 

• en differentieret tilgang, hvor det generelle loft gælder for personbefordring, og 
de halve loft gælder for godstransport 

• anvendelse af det generelle loft på hele sektoren. 

3.2. Yderligere præcisering og forenkling 
Andre betingelser for anvendelse af forordningen kan forårsage praktiske problemer. Formålet med 
revisionen er at afhjælpe disse og forenkle reglerne så meget som muligt. De vedrører: 

• definitionen af en "virksomhed" 

• definitionen af "kriseramte virksomheder" 

• bestemmelser om kumulering 

• gennemsigtig støtte. 

                                                            
8 Den model, hvor de minimis-forordningen bortfalder ved dens udløb, blev straks forkastet, da det 

tydeligvis ikke ville bidrage til opnåelse af målet om forenkling og retssikkerhed. 
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3.3. Kontrol med henblik på en bedre overholdelse  
Også kravene om kontrol bør præciseres og forenkles, men samtidig sikre, at forordningens 
bestemmelser overholdes, navnlig med hensyn til loftet. Følgende løsningsmodeller behandles her: 

• ingen ændring af politikken 

• fastholdelse af de nuværende bestemmelser (valget mellem et centralt register 
og et system med erklæringer), men med strengere systematisk kontrol og 
håndhævelse 

• indførelse af et obligatorisk de minimis-register. 

4. ADMINISTRATIV BYRDE 
De minimis-forordningen skal gøre det muligt at yde små mængder af støtte, når visse mindstekrav er 
opfyldt, og indebærer derfor minimale administrative byrder i sammenligning med andre 
statsstøtteinstrumenter.  

Under den nuværende forordning består den støtteydende myndigheds største administrative byrde i at 
sikre, at en virksomhed ikke modtager støtte ud over de minimis-loftet. Dette kan sikres ved enten at 

a) indhente forudgående erklæringer fra virksomheder om anden de 
minimis-støtte, som de har modtaget, eller 

b) etablere, opretholde, indlæse data i og føre kontrol med et centralt 
register. 

I princippet pålægger forordningen ikke virksomheder, herunder SMV'er og mikrovirksomheder, 
nogen direkte administrativ byrde. I praksis ser der dog ud til at være visse byrder for virksomhederne,  
navnlig i systemet med erklæringer. De kan kun afgive korrekte erklæringer, hvis de støtteydende 
myndigheder altid overholder deres forpligtelse til at informere støttemodtagerne om: 

• at det modtagne beløb udgør de minimis-støtte 

• den nøjagtige subventionsækvivalent  

• datoen for støttens ydelse.  
Loftet må også gælde for støtte til mikrovirksomheder, for: 

• artikel 107, stk. 1, i TEUF gælder for alle virksomheder 

• i sektorer med mange mindre virksomheder kan de kumulative virkninger af de 
minimis-støtte skabe konkurrence- og handelsfordrejninger.  

5. MILJØVIRKNINGER OG SOCIALE VIRKNINGER 
Miljøvirkningerne er minimale, for det første fordi de minimis-støtten skal forblive lav (200 000 
EUR over tre år), og for det andet fordi den generelt ydes i en lang række forskellige sektorer uden 
noget bestemt mønster, og til lang række forskellige formål eller uden noget konkret formål. I de fleste 
tilfælde er beslutningen om at yde støtte ikke knyttet til specifikke støtteberettigede omkostninger eller 
mål. Der kan derfor ikke måles nogen konkret miljøvirkning, og ændringerne af de minimis-
forordningen ventes ikke at føre til sådanne virkninger.  
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Den sociale indvirkning er også minimal eller ikkemålbar af de samme årsager. Da de minimis-støtte 
kan ydes til en bred vifte af formål, som kan være af "social" art eller ej, er den ikke det rette 
instrument til at fremme beskæftigelse og social beskyttelse (artikel 9 i TEUF). Virksomheder i den 
"sociale økonomi" er ofte underlagt reglerne for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, hvor 
der er et højere de minimis-loft, og de berøres derfor ikke i særlig høj grad af den generelle de 
minimis-regel. 

Da initiativet ikke har nogen væsentlig miljømæssig eller social indvirkning, vil disse faktorer ikke 
blive behandlet yderligere i dette dokument.  

6. SAMMENLIGNING AF MODELLERNE 
De alternative modeller kan sammenlignes ved at vurdere, hvor effektive de sandsynligvis vil være 
med hensyn til at nå målsætningerne om (a) forenkling, (b) retssikkerhed, (c) ingen 
konkurrencefordrejninger og (d) reglernes overholdelse. 

Modellernes virkninger i forhold til basisscenariet (en uændret politik) opsummeres i nedenstående 
tabeller, med brug af følgende pointsystem: 

+ + / — — Meget positive/negative virkninger 

+ / — Positive/negative virkninger 

+/- Både positive og negative virkninger, neutral 

0 ingen virkninger 

NB: Ved statsstøtteinstrumenter er det ikke muligt at kvantificere virkningerne og beregne en samlet 
score, da hverken afstanden mellem de enkelte point eller vægtningen af målene er den samme.  

6.1. Loftet 
Tabel 1: Generelt loft  

Model  Forenkling Retssikkerhed Ingen 
fordrejninger  

Bedre 
overholdelse 

1. Uændret politik 0 0 0 0 

2. Tilpasse loftet for at tage 
hensyn til inflation i fremtiden  +/- 0 0 0 

3. Væsentlig forhøjelse af det 
nuværende loft + -- -- 0 

4. Yderligere differentiering af 
det nuværende loft -- -- +/- 0 

5. Indførelse af en 
maksimumssats eller anden 
mekanisme 

-- -- +/- 0 

Den foretrukne model består i ikke at foreslå nogen ændring af politikken med hensyn til det generelle 
loft, da Kommissionen ikke kan se nogen overbevisende argumenter for at hæve loftet, men kun risici 
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ved at gøre det. Den går ikke ind for model 4 og 5, da de ville øge de administrative byrder 
betragteligt. 

Tabel 2: Loft for vejtransportsektoren 

Model Forenkling Retssikkerhed 
Ingen  
fordrejninger 

Bedre 
overholdelse  

1. Uændret politik 0 0 0 0 

2. Differentiere mellem 
personbefordring og godstransport ad 
vej 

+ + + 
0 

3. Anvende det generelt loft for al 
vejtransport 

+ -- -- 0 

Model nr. 2 foretrækkes, idet den indebærer, at loftet for personbefordring kan bringes på linje med 
det generelle loft for at opfylde målet om forenkling, da der ikke længere er grund til at afvige fra det 
generelle loft i denne sektor. Denne model gør det desuden muligt at opretholde det lavere loft for 
godstransportsektoren, som stadig er kendetegnet ved, at virksomhederne i gennemsnit er meget små. 

6.2. Yderligere præcisering og forenkling 
Tabel 3: Definition af en "virksomhed" 

Model Forenkling Retssikkerhed Ingen  
fordrejninger  

Bedre 
overholdelse  

1. Ingen ændring 0 0 0 0 

2. Erstatte "virksomhed" med 
"juridisk enhed" ++ -- -- - 

3. Præcisering og forenkling  ++ + ++ ++ 
Model nr. 3 foretrækkes. Forenkling, retssikkerhed og bedre overholdelse kan sikres ved at anvende en 
forenklet definition, der bygger på de vigtigste kriterier i den nuværende definition af tilknyttede 
virksomheder i meddelelsen om SMV'er. Model nr. 2 synes ikke at være gangbar, da den hverken ville 
være juridisk mulig eller økonomisk berettiget.  

Tabel 4: Udelukkelse af "kriseramte virksomheder" 

Model Forenkling Retssikkerhed Ingen  
fordrejninger  

Bedre 
overholdelse 

1. Ingen ændring 0 0 0 0 

2. Præcisering og 
forenkling  + + + + 

3. Fjerne udelukkelsen   ++ +/- -  + 
Model nr. 2 foretrækkes. Det synes stadig nødvendigt at udelukke kriseramte virksomheder, da støtte 
til disse virksomheder skal ydes i overensstemmelse med rammebestemmelserne for redning og 
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omstrukturering af kriseramte virksomheder. Desuden er "safe harbour"-kriterierne beregnet for 
virksomheder, der ikke er kriseramte. Præcisering og forenkling kan bedst sikres ved kun at anvende 
de "hårde" kriterier i den nuværende definition ligesom i den nuværende generelle 
gruppefritagelsesforordning, da disse er nemme at anvende.  

Tabel 5: Bestemmelser om kumulering 

Model Forenkling Retssikkerhed Ingen  
fordrejninger  

Bedre  
overholdelse 

1. Uændret politik 0 0 0 0 

2. Præcisering og 
forenkling  + + +/- + 

3. Ubegrænset 
kumulering  ++ + - - 

Den foretrukne løsning er at foretage yderligere præcisering og samtidig bibeholde principperne i 
reglerne om kumulering for at begrænse risikoen for omgåelse af reglerne for andre 
statsstøtteinstrumenter.  

Tabel 6: Bestemmelser om gennemsigtig støtte 

Model Forenkling Retssikkerhed Ingen  
fordrejninger  

Bedre  
overholdelse  

1. Uændret politik 0 0 0 0 

2. Tilpasse reglerne for lån 
og garantier  +  + + + 

3. Udvide viften af 
støtteinstrumenter  - - - - 

Model nr. 2 foretrækkes. Den vil primært føre til, at der indføres en "safe harbour" for lån, mens den, 
der gælder for garantier, fastholdes og præciseres. 

6.3. Kontrol med henblik på en bedre overholdelse 
Tabel 7: Kontrol 

Model Forenkling Retssikkerhed Ingen  
fordrejninger  

Bedre 
overholdelse 

1. Uændret politik 0 0 0 0 

2. Det nuværende system, men 
strengere systematisk kontrol og 
håndhævelse  

- 0 + + 

3. Obligatorisk de minimis-
register  -- ++ ++ ++ 

Den første model foretrækkes, da nr. 2 ikke vil føre til forenkling, men derimod pålægge 
medlemsstater, der ikke har et centralt register, en yderligere administrativ byrde. Et obligatorisk 
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register (model nr. 3) kunne sikre øget overholdelse af reglerne og således have en positiv indvirkning 
med hensyn til retssikkerhed og forebygge konkurrencefordrejninger. Det ville imidlertid medføre en 
betragtelig administrativ byrde, navnlig under oprettelsen af registeret. Det betragtes derfor som mere 
forsvarligt og hensigtsmæssigt først at foretage en nærmere undersøgelse af mulighederne for at 
gennemføre registeret.  

7. TILSYN OG EVALUERING 
I dag er medlemsstaterne kun forpligtet til at registrere og samle alle oplysninger om de minimis-
støtte. De behøver ikke at sende rapporter til Kommissionen. I kraft af disse fortegnelser, som 
opbevares i 10 år, sikres det, at medlemsstaterne kan sende oplysninger til Kommissionen på 
anmodning. 

Denne konsekvensanalyse har også omfattet tilsyn og evaluering, og forskellige mulige forbedringer af  
de relevante bestemmelser i den nye forordning er blevet overvejet. Alt i alt foretrækkes det imidlertid, 
at kontrolsystemet ikke ændres på nuværende tidspunkt, hovedsageligt af hensyn til proportionaliteten 
i betragtning af den betydelige administrative byrde, som dette ville medføre for meget små 
støttebeløb.  

I stedet foreslås det, at tilsynet inden for det nuværende system styrkes ved at foretage mere 
detaljerede kontroller, når der i konkrete sager henvises til de minimis-forordningen og  i 
tvivlstilfælde. Der vil blive foretaget en undersøgelse i løbet af forordningens anvendelsesperiode 
(2014-20) som led i forberedelserne på den næste gennemgang af politikken på området. Denne 
undersøgelsen vil kunne omfatte data om og en analyse af, hvorvidt det er muligt at indføre et 
obligatorisk register på medlemsstats- eller EU-plan, samt nærmere bestemmelser herom. Der kan 
desuden blive tale om at se nærmere på yderligere dataindsamling, navnlig for medlemsstater uden et 
centralt register.  

Endelig er det meningen, at der iværksættes en evaluering omkring to år før periodens udløb, som 
indledes med en offentlig høring baseret på et detaljeret spørgeskema om anvendelsen af de forskellige 
regler. 

8. KONKLUSION 
På baggrund af konsekvensanalysen vil Kommissionen foretrække følgende løsningsmodeller: 

• at fastholde de nuværende de minimis-støttelofter, undtagen for  
personbefordring ad landevej, hvor det generelle loft vil gælde 

• at foretage yderligere forenkling og præcisering med hensyn til begreberne 
"virksomhed" og "kriseramte virksomheder" 

• at præcisere bestemmelserne om kumulering 

• at tilpasse reglerne om gennemsigtige støtteinstrumenter (lån og garantier) 
for bl.a. at introducere en ekstra "safe harbour" for lån 

• med hensyn til kontrol at bevare den nuværende valgmulighed mellem et 
centralt register og et system med erklæringer. 
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