
Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön
Frågeformulär

De nuvarande riktlinjerna upphör att gälla vid 2007 års utgång. Som förberedelse inför
översynen av riktlinjerna uppmanar kommissionen alla medlemsstater och andra berörda
parter att dela med sig av erfarenheterna av de nuvarande riktlinjerna till kommissionen.
Kommissionen har tagit fram ett frågeformulär som kan användas som utgångspunkt för
denna typ av återkoppling. Detaljerade kommentarer är mer än välkomna, och det vore
värdefullt med synpunkter på om tillämpningsområdet för de nuvarande riktlinjerna skulle
kunna begränsas eller utvidgas.

Frågorna är relativt öppna för att man ska få in så många svar och synpunkter som möjligt.  I
alla händelser välkomnar vi all ytterligare information som ni anser vara viktig för
uppdateringen av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön.

Tack på förhand för era svar.

Svaren ska vara inne senast den 10 oktober 2005. Svaren ska skickas till Europeiska
kommissionen, GD COMP, rue de la Loi 200, 1049 Bryssel, helst via e-post, till COMP-
I1@cec.eu.int



FRÅGEFORMULÄR

A. Allmänna frågor

1. Räckvidd och tillämpning

Hittills har tillämpningsområdet för riktlinjerna begränsats till miljöstöd. Flera områden har
dock en koppling till miljöstödet eller liknar detta, och argumenten för att stöd ska beviljas
uppvisar stora likheter. En fråga är därför om riktlinjernas nuvarande tillämpningsområde ska
behållas eller om andra områden borde tas med?

- Säkerhet och miljö: borde tillämpningsområdet även omfatta �civilpersoners säkerhet och
deras miljö�, �anställdas säkerhet�, �konsumenthälsa� och �personalhälsa�? Om svaret är ja,
behövs det särskilda regler utöver de nuvarande reglerna för miljöstöd?

De nuvarande reglerna för stöd till miljöinvesteringar omfattar stöd till investeringar som
bidrar till att minska sådan nedsmutsning som stödmottagaren själv orsakar. Kommissionen
ser ett klart behov av att tydliga regler fastställs för stöd till miljöinvesteringar till företag för
att åtgärda föroreningar som orsakats av andra företag. Se mer specifika frågor om detta i
punkt B7.

2. Ett mer förfinat ekonomiskt angreppssätt

I handlingsplanen för statligt stöd beskrivs huvuddragen i den vägning av positiva och
negativa effekter används inom politiken för statligt stöd:

1. Ett väldefinierat mål av gemensamt intresse måste fastställas (t.ex. sammanhållning,
tillväxt, sysselsättning, miljöskydd).

2. Stödinstrumentet måste vara klart och tydligt inriktat på det mål av gemensamt
intresse som har fastställts:

- Statligt stöd är ett lämpligt politiskt instrument
- Stödåtgärden skapar incitament
- Stödåtgärden är proportionerlig i förhållande till det problem som ska åtgärdas

3. Snedvridning av konkurrens och effekter på handeln bör begränsas så att åtgärden inte
väger över till att motverka det gemensamma intresset.

De nuvarande riktlinjerna överensstämmer redan i stort med detta vägningstest, men
översynen av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön bör användas till att klart och
tydligt genomföra vägningen och bättre motivera de föreslagna reglerna på grundval av ett
mer förfinat ekonomiskt angreppssätt.

Utifrån tidigare erfarenheter är kommissionen intresserad av att få synpunkter på konstaterade
marknadsmisslyckanden som har negativ inverkan på miljöskydd och som man skulle kunna
avhjälpa med statligt stöd. Kommissionen är även intresserad av att få synpunkter på andra
motiveringar som har använts för att bevilja statligt stöd till skydd för miljön.

Mer allmänt sett är kommissionen intresserad av att samla in åsikter om huruvida det är
lämpligt att ändra det nuvarande angreppssättet i riktlinjerna, t.ex. genom att vidareutveckla
vad som sägs om snedvridning av konkurrensen och handelseffekter när det gäller specifika
åtgärder, samt genom att eventuellt differentiera reglerna i enlighet med ekonomiska



parametrar (t.ex. marknadsstruktur, relevant marknad eller stödmottagarens
marknadsandelar).

3. En eventuell gruppundantagsförordning

Enligt handlingsplanen för statligt stöd skulle en gruppundantagsförordning för miljöstöd
kunna införas.  Vilken kategori eller vilka kategorier av miljöstöd tycker ni vore lämpliga att
ta med i en sådan gruppundantagsförordning?

4. Principen om att förorenaren betalar

Bör principen om att förorenaren betalar tillämpas strängare?  Detta kan innebära en något
striktare tillämpning av riktlinjerna, vilket leder till att mindre stöd godkänns till förorenande
företag. (Vilka konsekvenser får detta t.ex. i fråga om skattemässiga undantag?)

5. Bör nuvarande procentandelar behållas, ökas eller minskas?

Ett viktigt inslag i de nuvarande riktlinjerna är att man ska kunna skapa incitament till att
uppnå skyddsnivåer som är högre än vad gemenskapsnormen kräver. Anser ni, på grundval av
tidigare erfarenheter, att de nuvarande procentandelarna för godkänt stöd i riktlinjernas olika
kapitel bör behållas, ökas eller minskas?

6. Är högre stödnivåer för små och medelstora företag samt stödområden berättigade?

I de nuvarande riktlinjerna tillåts högre stödnivåer för små och medelstora företag, i vissa fall
10 % högre än stödet till andra företag (punkt 35). Små och medelstora företag kan begränsas
av marknadsmisslyckanden, de kan ha begränsad tillgång till information och kanske
begränsad tillgång till riskkapital, men det kan diskuteras om 10 % högre stödnivå för små
och medelstora företag har någon gynnsam inverkan på miljön.

Liknande frågor kan ställas när det gäller det extra stödet till stödområden, vilket möjliggör ett
liknande tillägg (punkterna 33�34) som kan kumuleras med tillägget för små och medelstora
företag. Har detta en gynnsam effekt, och bör det fortfarande tillåtas?

7. Eventuellt stöd till miljöinnovation

I handlingsplanen för statligt stöd anges att kommissionen kommer att försöka uppmuntra
miljöinnovation och produktivitetsförbättringar genom miljöeffektivitet i enlighet med
handlingsplanen för miljöteknik (Environmental Technologies Action Plan � ETAP).

Stöd till miljöinvesteringar kan beviljas om företag investerar för att minska föroreningar mer
än vad som krävs enligt gemenskapsnormerna. Gemenskapsnormerna kan ofta ha sin grund i
bästa tillgängliga teknik, så stöd till miljöinvesteringar kan väntas uppmuntra företagen att
införa miljöinnovationer i sin produktionsprocess. De nuvarande reglerna omfattar inte
investerings- eller driftsstöd för innovativa produkter som minskar föroreningar därför att de
direkt ersätter mer förorenande konventionella produkter.



Om stödet överskrider den rådande tekniska utvecklingsnivån, kan detta i vissa fall betraktas
som stöd till ny teknik. Miljöstöd är ofta förknippat med innovation, även om detta beror på
vilken typ av teknik det är fråga om. Vilken kategori av stöd till ekoinnovation anser ni vara
nödvändig/förenlig med den gemensamma marknaden? Vilka typer av regler behövs?
(Exempel på stöd: skattemässiga incitament? Energieffektivitet? Energisparande? Annat?)

8. Tröskelvärden för enskild anmälan

I punkt 76 anges tröskelvärden för anmälan av enskilda stödprojekt inom ramen för godkända
stödordningar. Bör man se över dessa tröskelvärden? Är det nödvändigt att ha olika
tröskelvärden för olika typer av ärenden?

B. Särskilda kapitel i de nuvarande riktlinjerna

9. Investeringsstöd

Ska det fortfarande vara möjligt att bevilja små och medelstora företag investeringsstöd upp
till 15 % av de stödberättigande kostnaderna i tre års tid efter antagandet av de nya
gemenskapsnormerna? I regel beviljas inget stöd för att nå upp till gemenskapsnormerna, men
stöd på upp till 30 % av de stödberättigande kostnaderna kan godkännas för att överskrida
gemenskapsnormerna. Finns det en garanti för att övergångsstödet för investeringar på upp till
15 % av de stödberättigande kostnaderna till små och medelstora företag har en effekt � eller
bör procentandelen minskas/ökas?

För investeringar i förnybar energi och kraftvärme kan investeringsstöd beviljas för högst
40 % av de stödberättigande kostnaderna, i fråga om förnybar energi upp till 100 %.  Vilken
förnybar energiform anser ni vara mest på experimentstadiet eller längst från
marknadsmognad och därför berättiga till sådana högre stödnivåer?  Anser ni att stödnivåer på
upp till 100 % fortfarande är berättigade? Bör dessa nivåer höjas/sänkas?

Borde de stödberättigande kostnaderna definieras bättre/striktare för att man ska undvika
problem?

Borde stöd på 100 % av de stödberättigande kostnaderna till återställande av förorenad
industrimark och ett extrastöd på 15 % av kostnaderna för arbetet godkännas? Är denna
stödnivå för hög/för låg?

Tillämpningsområdet för omlokaliseringsreglerna är begränsat och grundar sig enbart på
miljöskyddsskäl.  Borde tillämpningsområdet ges lösare ramar eller utvidgas så att det kan
omfatta andra kriterier, t.ex. säkerhet i stadsområden?

Anser ni att stöd för att uppfylla nationella normer som är strängare än gemenskapsnormerna
ska godkännas?

Stöd till satsningar på tekniköverföring: återspeglar de tre villkoren rådande
marknadsrealiteter, eller borde de ändras?



Såsom nämns ovan (punkt A.1) ser kommissionen ett klart behov av att tydliga regler
fastställs för stöd till miljöinvesteringar till företag för att åtgärda föroreningar som orsakats
av andra företag. Det kan bli fråga om flera olika situationer, t.ex. investeringsstöd för
avfallsbehandlings- och återvinningskapacitet, investeringar i transportinfrastruktur (t.ex.
rörledningar), investeringar i produktionskapacitet när det gäller produkter som är
miljövänliga substitut för konventionella produkter. De nya reglerna måste bland annat
garantera att principen om att förorenaren betalar inte kringgås och att miljöfördelarna är
verkliga. Vilka regler behövs och hur mycket stöd skulle kunna tillåtas?

Beräkningen av de stödberättigande kostnaderna, med beaktande av nettofördelarna under en
femårsperiod, kan vara ganska komplicerad i vissa fall. Är det nödvändigt och möjligt att
förenkla beräkningen (eventuellt begränsa den till fall upp till en viss storlek)?

10. Driftsstöd - avfallshantering, energisparande, förnybara energikällor, kraftvärme
samt skattelättnader/skattebefrielser

Borde tillämpningsområdet för reglerna gällande driftsstöd utvidgas till att omfatta mer än
avfallshantering, energisparande, förnybara energikällor, kraftvärme och
skattelättnader/skattebefrielser, eller borde tillämpningsområdet begränsas eller ändras?

Är stödnivåerna för degressivt och icke degressivt stöd lämpliga (punkterna 45�46), och är
det lämpligt att stödperioden är fem år?

Borde reglerna för skattelättnader/skattebefrielser ändras för att bättre garantera rättvis
konkurrens mellan mottagare av sådant stöd i olika medlemsstater?

Är alternativen för driftsstöd som godkänns för förnybar energi definierade på ett sådant sätt
att de omfattar de typer av stöd som beviljas för förnybar energi? Är en stödnivå på 0,05 euro
per kilowattimme fortfarande lämplig när det gäller förnybar energi (alternativ 3)? Har några
beslut fattats på grundval av detta? Om inte, bör vi behålla detta alternativ? Är reglerna för
godkännande av stöd till kraftvärme alltför strikta eller alltför generösa? Motsvarar de
gemenskapens senaste initiativ till lagstiftning?


