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MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

GEMENSKAPENS RIKTLINJER OM TILLÄMPNING AV ARTIKLARNA 87 OCH
88 I FÖRDRAGET OM BEVILJANDE AV KRISSTÖD ELLER STÖD TILL

OMSTRUKTURERING AV FÖRETAG I SVÅRIGHETER

1. INLEDNING

1. Kommissionen antog sina ursprungliga riktlinjer för undsättning och omstrukturering av
företag i svårigheter 1994.1 Dessa reviderades 19992 och löper ut den 9 oktober 2004. År
1997 lade kommissionen till särskilda bestämmelser för jordbrukssektorn3 i riktlinjerna.

2. Kommissionen vill genom dessa riktlinjer, som grundar sig på tidigare versioner, av olika
skäl införa vissa ändringar och förtydliganden.

3. Mot bakgrund av Europeiska rådets möten i Stockholm och Barcelona där
medlemsstaterna uppmanades att minska andelen statligt stöd av BNP och i stället styra
stöden mot allmänna mål av allmänt intresse såsom sammanhållningsmål, förefaller för det
första en granskning av den snedvridning som uppkommit motiverad. Detta ligger också i
linje med slutsatserna från Lissabon vilka syftar till att öka den europeiska ekonomins
konkurrenskraft.

4. Att ineffektiva företag går i konkurs är ett normalt inslag i marknadsekonomin. Normen
kan inte vara att ett företag som hamnar i svårigheter skall räddas av staten.  Stöd till
undsättnings- och omstruktureringsåtgärder har tidigare givit upphov till några av de mest
kontroversiella ärendena i fråga om statligt stöd och är en av de mest snedvridande
stödtyperna.  Därför skall den allmänna principen om förbud mot statligt stöd såsom den
fastslås i fördraget förbli regel och undantag därifrån får endast göras i begränsad omfattning.

5. Dessutom kräver utvidgningsprocessen att kommissionen kan säkerställa en effektiv
disciplin vad gäller statligt stöd för att garantera att den inre marknaden fungerar ordentligt i
en gemenskap med 25 medlemsstater.

6. I 1999 års riktlinjer gjordes åtskillnad mellan undsättningsstöd och omstruktureringsstöd,
varvid undsättningsstöd definierades som tillfälligt stöd för att hålla ett ekonomiskt försvagat
företag flytande den tid som krävs för att utarbeta en omstrukturerings- eller likvidationsplan.
I princip kan inga omstruktureringsåtgärder vidtas under denna period.  Denna strikta
åtskillnad mellan undsättning och omstrukturering har emellertid givit upphov till svårigheter.
Företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter kan tvingas vidta vissa tvingande
strukturella åtgärder redan under undsättningsfasen för att det ekonomiska läget inte skall
förvärras.  Därför införs ett nytt koncept kallat ”krisstöd” som har samma syfte som
undsättningsstöd, men som också skulle göra det möjligt för stödmottagaren att vidta
nödåtgärder, också av strukturell karaktär, såsom att omedelbart stänga en filial eller på annat
sätt överge förlustbringande verksamhet. Mot bakgrund av nödkaraktären i sådant stöd

                                                
1 EGT C 368, 23.12.1994, s. 12.
2 EGT C 288, 9.10.1999, s. 2.
3 EGT C 283, 19.9.1997, s. 2. Se också fotnot i rubriken till kapitel 5.
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kommer medlemsstaterna att få möjlighet att välja ett förenklat förfarande för att bevilja
stödet.

7. Vad gäller omstruktureringsstöd krävs det i riktlinjerna från 1999, som bygger på dem
från 1994, att bidragstagaren lämnar ett avsevärt bidrag till omstruktureringen. Inom ramen
för denna översyn är det lämpligt att med större tydlighet betona att detta bidrag måste vara
reellt och fritt från stöd.  Bidragstagarens insats tjänar ett dubbelt syfte: dels skall det visa att
marknaderna (ägare, långivare) tror på att företaget åter skall kunna bli lönsamt inom rimlig
tid, dels kommer det att garantera att omstruktureringsstödet begränsas till det minimum som
krävs för att återställa lönsamheten utan att snedvrida konkurrensen. Således kommer
kommissionen också att kräva kompensationsåtgärder för att minimera inverkan på
konkurrenterna.

8. Statligt nödfalls- eller omstruktureringsstöd till företag i svårigheter kan betraktas som
motiverat endast på vissa villkor. Det kan exempelvis vara fallet om det finns social- eller
regionalpolitiska skäl eller därför att hänsyn bör tas till de små och medelstora företagens
betydelse för ekonomin eller undantagsvis därför att det är önskvärt att undsätta företag för att
bevara konkurrensen på marknaden, när nedläggningen av företag skulle kunna leda till ett
monopol eller oligopol med mycket få företag. Det vore däremot inte motiverat att på
konstgjord väg hålla liv i ett företag som verkar inom en sektor med långsiktig strukturell
överkapacitet eller som endast kan överleva tack vare upprepade utbetalningar av statligt stöd.

2. DEFINITIONER AV RIKTLINJERNA OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDET FÖR
DESSA SAMT KOPPLINGAR TILL ANDRA TEXTER PÅ OMRÅDET STATLIGT
STÖD

2.1.  BEGREPPET FÖRETAG I SVÅRIGHETER

9. Det finns ingen gemenskapsdefinition av företag i svårigheter. I dessa riktlinjer anser
kommissionen emellertid att ett företag är i svårigheter om det inte med egna finansiella
medel eller med medel från ägare/aktieägare eller långivare kan hejda förluster som utan
ingripanden från de offentliga myndigheterna leder till att företaget med största sannolikhet
försätts i konkurs på kort eller medellång sikt.

10. Oavsett storlek anses ett företag enligt dessa riktlinjer under alla omständigheter befinna
sig i svårigheter

a) om det är fråga om ett bolag med begränsat personligt ansvar för
bolagsmännen,4 när över hälften av det tecknade kapitalet har förlorats5 och
mer än en fjärdedel av detta kapital förlorats under de senaste tolv månaderna,
eller

b) om det är fråga om ett bolag med obegränsat personligt ansvar för
bolagsmännen,6 när över hälften av det bokföringsmässiga egna kapitalet har

                                                
4 Särskilt de bolagsformer som anges i artikel 1.1 första stycket i rådets direktiv 78/660/EEG (EGT L

222, 14.8.1978, s. 11) i dess lydelse efter ändringar särskilt genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/51/EEG av den 8 juni 2003 (EGT L 178, 17.7.2003, s. 16).

5  I analogi med bestämmelserna i artikel 17 i rådets direktiv 77/91/EEG (EGT L 26, 30.1.1977, s. 1).
6 Detta gäller främst de typer av företag som nämns i andra strecksatsen i artikel 1.1 i rådets direktiv

78/660/EEG i dess lydelse efter ändringar.
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förlorats och mer än en fjärdedel av detta kapital förlorats under de senaste tolv
månaderna, eller

c) oberoende av bolagsform, när det uppfyller villkoren i nationell lagstiftning för
att bli föremål för ett kollektivt insolvensförfarande.

11. Ett företags svårigheter visar sig normalt som ökande förluster, sjunkande omsättning,
växande lager, överkapacitet, minskande kassaflöde, stigande skuldsättningsgrad och
finansiella kostnader samt ett sjunkande värde, som kan gå ner till noll, på nettotillgångarna. I
de allvarligaste fallen kan företaget till och med vara insolvent eller befinna sig i ett kollektivt
insolvensförfarande enligt nationell lagstiftning. I det sistnämnda fallet tillämpas dessa
riktlinjer på stöd som ges inom ramen för ett sådant förfarande som leder till att företagets
verksamhet fortsätter. Under alla omständigheter är företaget inte stödberättigat förrän det har
visat sig att det inte är i stånd att genomföra en sanering med egna medel eller med medel från
ägare/aktieägare eller marknaden.

12. Enligt dessa riktlinjer har ett nybildat företag ingen rätt till kris- eller omstruktureringsstöd
ens om dess finansiella ställning inledningsvis är svag. Detta gäller exempelvis när ett nytt
företag bildas vid nedläggningen av ett gammalt företag eller helt tar över ett sådant företags
tillgångar. Ett företag kommer att betraktas som nyskapat högst [5] år efter det att
verksamheten inletts på det berörda verksamhetsområdet. Först efter denna period kommer
företaget att bli berättigat till nödfalls- och omstruktureringsstöd, dock på följande villkor:

– Det skall kunna beskrivas som ett företag i svårigheter i den mening som avses
i dessa riktlinjer.

– Företagets svårigheter skall härröra från den period då det varit verksamt och
inte från en svag ekonomisk ställning vid tiden för grundandet.

– Det får inte vara en del av någon större koncern, förutom på de villkor som
radas upp nedan.

13. Ett företag som ingår i eller övertagits av en koncern är i princip inte berättigat till stöd till
undsättning och omstrukturering, förutom om det kan visas att det endast är det berörda
företaget som är i svårigheter och att svårigheterna inte är en följd av en godtycklig
kostnadsfördelning inom koncernen och att företagets svårigheter är så allvarliga att de inte
kan åtgärdas inom koncernen.

2.2. DEFINITION AV KRIS- OCH OMSTRUKTURERINGSSTÖD

14. Krisstöd och omstruktureringsstöd behandlas i samma riktlinjer, eftersom myndigheterna i
båda fallen har att göra med företag i svårigheter och eftersom beviljandet av krisstöd och
omstruktureringen ofta är två faser inom ett och samma förfarande, även om det rör sig om
två olika mekanismer.

15. Krisstöd utgör per definition ett tillfälligt stöd. Det främsta syftet med detta stöd är att
göra det möjligt att hålla ett ekonomiskt försvagat företag flytande den tid som krävs för att
utarbeta en omstrukturerings- eller likvidationsplan. Den allmänna principen är att krisstöd
skall möjliggöra tillfällig hjälp till ett företag som ställts inför en allvarlig försämring av sin
ekonomiska situation, återspeglad genom en akut likviditetskris eller teknisk insolvens.
Sådant tillfälligt stöd bör ge tid till att analysera de omständigheter som lett till svårigheterna
och att utveckla en lämplig plan för att avhjälpa dessa svårigheter. Dessutom måste krisstödet
begränsas till ett minimum. Genom krisstödet får med andra ord ett företag i ekonomiska
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svårigheter en kort respit som inte får överstiga sex månader. Stödet skall bestå av reversibelt
likviditetsstöd i form av lånegarantier med en låneränta som åtminstone motsvarar de räntor
som gäller lån till sunda företag, och i synnerhet den referensränta som kommissionen
tillämpar. Strukturåtgärder som inte kräver några omedelbara insatser, såsom att staten
exempelvis oundvikligen och automatiskt går in och förser företaget med egna medel, kan
inte finansieras med hjälp av krisstöd och skulle i så fall leda till att hela stödet betraktas som
omstruktureringsstöd.

16. Så snart en omstrukturerings- eller likvidationsplan, för vilken stöd har äskats, har
upprättats och börjar genomföras kommer allt ytterligare stöd att betraktas som
omstruktureringsstöd. Åtgärder som måste vidtas omedelbart för att motverka förluster, även
strukturåtgärder (t.ex. omedelbar nedläggning av förlustbringande verksamhetsområden) kan
genomföras med hjälp av krisstödet, under förutsättning att villkoren för individuella stöd i
stycke 3.2 och stödordningar i stycke 4.3 nedan efterlevs.  Förutom i de fall där den
förenklade metod som omnämns i avsnitt 3.2.2 tillämpas, måste medlemsstaten påvisa att
sådana strukturåtgärder behöver vidtas omgående.  Krisstöd kan normalt inte beviljas för
ekonomisk omstrukturering.

17. En omstrukturering däremot grundar sig på en realistisk, enhetlig och omfattande plan
som syftar till att återställa ett företags långsiktiga lönsamhet. Vanligtvis omfattar den ett eller
flera av följande inslag: omorganisation och rationalisering av företagets verksamhet i syfte
att göra den effektivare, vilket i allmänhet innebär att företaget avyttrar förlustbringande
verksamheter, omstrukturerar de verksamheter vars konkurrenskraft kan återställas samt,
ibland, att det diversifierar och satsar på nya lönsamma verksamheter. Vanligtvis måste den
fysiska omstruktureringen åtföljas av en finansiell omstrukturering (kapitaltillskott,
skuldavskrivning). Däremot kan en omstrukturering enligt dessa riktlinjer inte begränsa sig
till ett finansiellt stöd i syfte att överbrygga tidigare förluster utan att frågan om orsakerna till
dessa förluster utreds.

2.3. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

18. Riktlinjerna är tillämpliga på företag i alla branscher, förutom dem som verkar inom kol-7

och stålsektorn,8 utan att det påverkar särskilda branschspecifika regler för företag i
svårigheter.9 Bortsett från punkt 82,10 är de tillämpliga på fiske- och vattenbruksbranschen om
inte annat följer av de specifika reglerna i riktlinjerna för undersökning av statligt stöd till
fiske och vattenbruk.11  Kapitel 1 innehåller de särskilda reglerna för jordbruket.

                                                
7 Artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 1407/2002 av den 23 juli 2002 om statligt stöd till kolindustrin,

EGT L 205, 2.8.2002, s. 1.
8 Meddelande från kommissionen om vissa förändringar i handläggningen av konkurrensärenden till följd

av att EKSG-fördraget löper ut, punkt 19, EGT C 152, 26.6.2002, s. 5.  Meddelande från kommissionen
- Stöd till undsättning och omstrukturering samt nedläggningsstöd till stålsektorn, punkt 1, EGT C 70,
19.3.2002, s. 21.

9 Särskilda regler av detta slag finns för varvsindustrin (förordning (EG) nr 1540/98, EGT L 202,
18.7.1998, s. 1) och flygindustrin (EGT C 350, 10.12.1995, s. 5).

10 Dvs. beviljande av stöd till små och medelstora företag som inte uppfyller villkoren i punkt 82 kan ändå
tas undan från den individuella anmälan.

11 EGT C 19, 20.1.2001, s. 7.
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2.4. TILLÄMPLIGHETEN AV ARTIKEL 87.1 I EG-FÖRDRAGET

19. Statliga kris- eller omstruktureringsstöd till företag i svårigheter tenderar i sig att
snedvrida konkurrensen. I den mån de påverkar handeln mellan medlemsstater omfattas de av
artikel 87.1 i fördraget.

20. Omstruktureringsstöden kan anta olika former, såsom kapitaltillskott, avskrivning av
skulder, lån, skattelättnader, sänkta sociala avgifter eller lånegarantier. Vad gäller krisstöden
skall insatserna begränsa sig till återbetalningspliktiga lån eller lånegarantier (se punkterna 37
och 40).

21. Stödet kan betalas ut på vilken administrativ nivå som helst,12 dvs. nationell, regional eller
lokal nivå, och av varje offentligt företag enligt definitionen i artikel 2 i kommissionens
direktiv 80/723/EEG av den 25 juni 1980 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan
medlemsstater och offentliga företag.13 Följaktligen kan kris- eller omstruktureringsstöd
härröra från exempelvis offentliga holdingbolag eller investmentbolag.14

22. För att avgöra om myndigheternas kapitaltillskott till sina egna företag innebär stöd
tillämpas principen om en privat investerare i en marknadsekonomi.15 Enligt den principen
anses inte lån eller lånegarantier till ett företag utgöra stöd om en rationell privat investerare
som är verksam i en marknadsekonomi hade tillhandahållit den nödvändiga finansieringen
under samma omständigheter.

23. På samma sätt har förstainstansrätten och domstolen utvecklat ett kriterium för
”marknadsmässig långivning”.16 Domstolen fastslog att sättet att avgöra om det rör sig om
stöd, när staten beslutar att efterskänka eller omförhandla skulder, är huruvida en kreditgivare
under liknande förutsättningar och mot bakgrund av den troliga marknadsutvecklingen samt
företagets position skulle ha agerat på samma sätt och om en sådan kreditgivare således skulle
ha efterskänkt företagets skulder.

24. Om staten däremot lånar till, eller garanterar lån till, ett företag i ekonomiska svårigheter
måste det betraktas som sannolikt att transaktionen innehåller inslag av statligt stöd. Därför
skall kommissionen underrättas om sådana finansiella transaktioner på förhand, enligt artikel
88.3 i fördraget,17 eventuellt i form av en anmälan av en ordning. Det finns starkare skäl att
anta att det rör sig om stöd när det finns en strukturell överkapacitet på gemenskapsnivå eller
inom EES på en marknad där stödmottagaren bedriver verksamhet eller när branschen som
helhet är i svårigheter.

25. Ändringar av det stödmottagande företagets ägarförhållanden bör inte påverka
bedömningen av kris- eller omstruktureringsstöd.

                                                
12 Inbegripet de stöd som samfinansieras av gemenskapsfonderna.
13 EGT L 195, 29.7.1980, s. 35, senast ändrat genom direktiv 2000/52/EEG (EGT L 193, 29.7.2000, s.

75).
14 Se EG-domstolens dom av den 22 mars 1977 i mål 78/76, Steinike und Weinlig mot Tyskland, (1977)

ECR, s. 595 och av den 16 maj 2002 i mål C-482/99 Frankrike mot kommissionen REG [2002] I-4398.
15 Tillkännagivande om offentliga företag inom tillverkningssektorn, EGT C 307, 13.11.1993, s. 3.

Tillämpning av artiklarna 92 och 93 i EEG-fördraget på offentligägda holdingbolag (Bulletinen 9-
1984). Se även förstainstansrättens dom av den 6 mars 2002 i de förenade målen T-228/99 och T-
233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale mot kommissionen, REG [2003] II-0000.

16 Domstolens dom av den 29 april 1999 i mål C-324/96, Tubacex mot kommissionen, REG [1999] I-
2459. Domstolens dom av den 11 juli 2002 i mål T-152/99, HAMSA mot kommissionen, REG [2002]
II-3049.

17 Se framför allt punkt 27 i tillkännagivandet om offentliga företag inom tillverkningssektorn.
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2.5. FÖRENLIGHET MED DEN GEMENSAMMA MARKNADEN

26. Enligt artikel 87.2 och 87.3 i fördraget finns det möjlighet att stöd som omfattas av artikel
87.1 kan vara förenliga med den gemensamma marknaden. Bortsett från skador som orsakats
av naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser (artikel 87.2 b), vilka inte behandlas
här, är artikel 87.3 c den enda grunden för förenlighet med den gemensamma marknaden för
stöd till företag i svårigheter. Enligt den artikeln har kommissionen befogenhet att tillåta "stöd
för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter ... när det inte påverkar handeln i
negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset".

27. Kommissionen anser att kris- eller omstruktureringsstöd kan bidra till att ekonomisk
verksamhet utvecklas utan att det påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som
strider mot gemensamma intressen om villkoren i riktlinjerna uppfylls. Om de företag som
kommer i fråga för kris- eller omstruktureringsstöd ligger i områden som erhåller stöd,
kommer kommissionen att ta de regionalpolitiska hänsyn som anges i artikel 87.3 a) och c),
vilket också beskrivs i punkterna 63 och 64.

2.6. MOTTAGARE AV TIDIGARE OLAGLIGT STÖD

28. I de fall där olagligt stöd tidigare har beviljats företag i svårigheter och kommissionen har
fattat ett negativt beslut omfattande ett återbetalningsåläggande men där återbetalningen inte
skett i enlighet med artikel 14 i förordning 659/1999, kan inget kris- eller
omstruktureringsstöd godkännas, även om detta skulle leda till att det berörda företaget går i
konkurs.

29. Kommissionen kommer att rikta särskild uppmärksamhet mot behovet att använda dessa
riktlinjer för att kringgå principerna i befintliga rambestämmelser och riktlinjer.

3. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BEVILJANDE AV SÅDANA KRIS- OCH
OMSTRUKTURERINGSSTÖD SOM ANMÄLS ENSKILT TILL KOMMISSIONEN

30. I detta kapitel berörs endast stöd som anmäls enskilt till kommissionen. På vissa villkor
kan kommissionen godkänna stödordningar som avser kris- eller omstruktureringsstöd.
Villkoren för godkännande av sådana ordningar återfinns i kapitel 4.

3.1.  Engångsvillkoret”

31. Krisstöd är en engångsåtgärd som endast vidtas i undantagsfall och som syftar till att
upprätthålla driften under en begränsad tid medan företagets framtidsutsikter bedöms.
Upprepade krisåtgärder, som endast upprätthåller en oförändrad situation, skjuter det
oundvikliga på framtiden och under tiden överför de ekonomiska och sociala problemen på
andra effektivare tillverkare eller andra medlemsstater, kan däremot inte godtas. Därför får
krisstöd endast beviljas en enda gång (engångsvillkoret). I syfte att undvika stödmissbruk
bland företag som endast kan överleva tack vare upprepat statligt stöd, får
omstruktureringsstöd på liknande sätt endast beviljas en enda gång.

32. När ett planerat kris- eller omstruktureringsstöd anmäls till kommissionen, skall
medlemsstaten ange om företaget tidigare har mottagit kris- eller omstruktureringsstöd,
inklusive stöd som beviljats innan dessa riktlinjer trädde i kraft och inbegripet stöd som inte
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anmälts.18 Om så är fallet och om det är mindre än tio år sedan omstruktureringsperioden löpt
ut eller genomförandet av planen upphört (oavsett vilket), kommer kommissionen inte att
tillåta kris- eller omstruktureringsstöd, förutom:

– när ett omstruktureringsstöd följer på beviljandet av ett krisstöd som en del av
en enskild omstruktureringsåtgärd, eller

– vid exceptionella och oförutsebara omständigheter som företaget inte ansvarar
för.

33. Tillämpningen av denna regel påverkas inte av ändringar i ägarförhållandena i det
stödmottagande företaget till följd av att ett stöd beviljas och inte heller av rättsliga eller
administrativa förfaranden som har till syfte att sanera balansräkningen, minska fordringarna
eller genomföra en skuldsanering, om det är fråga om ett och samma företag som fortsätter sin
verksamhet.

34. Om en koncern har mottagit kris- eller omstruktureringsstöd, tillåter kommissionen
normalt inte något mer kris- eller omstruktureringsstöd till själva koncernen eller några
enheter som tillhör den om inte tio år har förlöpt sedan krisstödet beviljades,
omstruktureringsperioden upphörde eller genomförandet av planen har upphört.  Om en enhet
inom en koncern har mottagit kris- eller omstruktureringsstöd, förblir dock koncernen som
helhet och övriga enheter berättigade till kris- eller omstruktureringsstöd (under förutsättning
att övriga bestämmelser i de föreliggande riktlinjerna efterlevs), med undantag för den
tidigare stödmottagaren.  Medlemsstaterna måste garantera att inget stöd överförs från
koncernen eller andra delar därav till den tidigare stödmottagaren.

35. Om det är fråga om ett företag som tar över tillgångarna i ett annat företag, särskilt ett
företag som varit föremål för något av de förfaranden som nämns i punkt 33 ovan eller för ett
kollektivt insolvensförfarande enligt nationell lagstiftning, och som redan har mottagit ett
kris- eller omstruktureringsstöd, gäller engångsvillkoret inte förvärvaren om följande tre
villkor är uppfyllda:

a) Förvärvaren är tydligt avgränsad från det tidigare företaget.

b) Köparen har förvärvat tillgångarna av det tidigare företaget till marknadspris.

c) Likvidationen eller saneringen och förvärvet är inte enbart manövrer för att
undgå tillämpningen av ”engångsvillkoret” (vilket kommissionen kan komma
att konstatera om exempelvis köparens svårigheter var möjliga att förutse då
tillgångarna i det gamla företaget övertogs).

36. Det bör påpekas att stöd till förvärv av tillgångar utgör stöd till nyinvesteringar och därför
inte kan godkännas på grundval av dessa riktlinjer (se även punkt 12).

                                                
18 När det gäller stöd som inte anmälts tar kommissionen i sin analys hänsyn till möjligheten att stödet kan

förklaras förenligt med den gemensamma marknaden på annat sätt än som ett kris- eller
omstruktureringsstöd.
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3.2. KRISSTÖD

3.2.1. Villkor

37. För att bli godkänt av kommissionen skall krisstöd enligt definitionen i punkt 15 uppfylla
följande villkor:

(a) Det skall bestå av likvida medel i form av lånegarantier eller lån.19 I båda fallen
skall låneräntan minst motsvara de räntor som gäller för lån till sunda företag,
och i synnerhet den referensränta som kommissionen tillämpar.

(b)  Det får endast ges på grundval av allvarliga sociala problem och får inte skapa
allvarliga negativa spridningseffekter i andra medlemsstater.

(c) Medlemsstaten skall i samband med anmälan förbinda sig att inom sex månader
från och med beviljandet av krisstödet till kommissionen lämna en
omstruktureringsplan, en likvidationsplan eller ett bevis på att lånet helt och
hållet återbetalats och/eller att garantin inte längre gäller.

(d) Det skall begränsa sig till vad som är nödvändigt för att upprätthålla driften av
företaget. Ett sådant belopp får innehålla stöd till brådskande strukturåtgärder
enligt definitionen ovan.  För att det nödvändiga beloppet skall kunna beräknas
(det skall grunda sig på företagets behov av likvida medel till följd av
förlusterna), måste hänsyn tas till uppgifterna i formuläret i bilaga I. Krisstöd
som överstiger det behov som framgår av formuläret skall motiveras.

(e) Det skall uppfylla villkoren i punkt 3.1 (engångsvillkoret).

38. Krisstödet godkänns för en period högst sex månader (och det måste också omfatta
återbetalning av allt krisstöd i form av lån) eller, om medlemsstaten har överlämnat en
omstruktureringsplan under denna period och på uttrycklig begäran från den berörda
medlemsstaten, intill dess att kommissionen fattar ett beslut om planen.

39. Om medlemsstaten underlåter att överlämna

(a) en trovärdig och substantiell omstrukturerings- eller likvidationsplan eller

(b) bevisa att lånet är helt återbetalt eller att garantin har upphört innan tidsfristen på
sex månader löpt ut

kommer kommissionen att inleda förfarandet enligt artikel 88.2 utan att det påverkar artikel
23 i förordning 659/1999 eller möjligheten att hänskjuta ärendet till domstolen enligt artikel
88.2 andra strecksatsen.

                                                
19 Ett undantag kan göras i fråga om krisstöd inom banksektorn i syfte att göra det möjligt för

kreditinstitutet i fråga att tillfälligt fortsätta bedriva sin bankverksamhet i enlighet med gällande
tillsynslagstiftning (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EEG av den 20 mars 2000 om
kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut, EGT L 126, 26.5.2000, s.1.). Stöd som beviljas i någon annan
form än vad som beskrivs i punkt a) skall under alla omständigheter uppfylla de allmänna principerna
för krisstöd och får inte omfatta strukturella finansiella åtgärder som gäller bankens egna medel. Stöd
som beviljas i någon annan form än den som anges i punkt a) kommer att beaktas när
kompensationsåtgärder inom ramen för en omstruktureringsplan undersöks i enlighet med punkterna
49–53.
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Kommissionen kan under alla omständigheter fatta beslut om att inleda detta förfarande utan
att det påverkar artikel 23 i förordning 659/1999 eller möjligheten att hänskjuta ärendet till
domstolen enligt artikel 88.2 andra strecksatsen om den anser att lånet eller garantin har
missbrukats eller om underlåtenheten att återbetala stödet efter det att sexmånadersperioden
löpt ut inte längre är motiverad.

40. Det faktum att ett krisstöd godkänts innebär inte nödvändigtvis att stöd som beviljas
senare inom ramen för en omstruktureringsplan kommer att godkännas. Sådana
omstruktureringsstöd skall bedömas separat.

3.2.2. Förenklat förfarande

41. Kommissionen skall så långt möjligt eftersträva att fatta beslut inom en månad för
krisstöd som inte strider mot några av de villkor som nämns i punkt 3.2.1 och som uppfyller
följande kumulativa krav:

(a) Det berörda företaget uppfyller åtminstone ett av de tre villkoren i punkt 10.

(b) Krisstödet begränsar sig till det belopp som framgår av formuläret i bilaga I och
överstiger inte [10 miljoner euro].

3.3. OMSTRUKTURERINGSSTÖD

3.3.1. Grundläggande principer

42. Omstruktureringsstöd medför särskilda problem i konkurrenshänseende, eftersom de kan
leda till att en orättvis andel av kostnaderna för en strukturell anpassning och de åtföljande
sociala och ekonomiska problemen överförs på andra tillverkare som inte får stöd, samt på
andra medlemsstater. Grundprincipen är därför att endast bevilja omstruktureringsstöd i de
fall då det kan visas att beviljandet inte strider mot gemenskapens intresse. Detta är endast
möjligt om strikta villkor uppfylls och om det är säkert att eventuella snedvridningar av
konkurrensen kommer att uppvägas av nyttan av att bibehålla företaget i drift (särskilt om det
kan fastställas att nettoeffekten av uppsägningar till följd av företagets konkurs, tillsammans
med effekterna för leverantörerna, skulle förvärra de lokala, regionala eller nationella
sysselsättningsproblemen eller när försvinnandet av företaget skulle kunna leda till en
monopol- eller snäv oligopolsituation) och, i förekommande fall, genom tillräckliga åtgärder
till förmån för konkurrenterna.

3.3.2. Villkor för beviljande av stöd

43. Med förbehåll för särskilda bestämmelser om stödområden, små och medelstora företag
samt jordbrukssektorn (se punkterna 63, 64 och 66 samt kapitel 5), godkänner kommissionen
ett stöd endast på följande villkor:

a) Företaget skall vara stödberättigat.

44. Företaget måste kunna anses befinna sig i svårigheter på det sätt som avses i dessa
riktlinjer (se punkterna 9-13).

b) Lönsamheten skall återställas.
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45. Stödet beviljas under förutsättning att den omstruktureringsplan som kommissionen skall
ha godkänt för varje enskilt stöd genomförs, förutom när det gäller små och medelstora
företag, vilket fastställs i punkt 3.3.5 nedan.

46. Omstruktureringsplanen, som skall ha en så kort varaktighet som möjligt, skall göra det
möjligt att återställa företagets långsiktiga lönsamhet inom rimlig tid och på grundval av
realistiska antaganden om de framtida villkoren för verksamheten. Omstruktureringsstödet
måste således knytas till en genomförbar omstruktureringsplan som medlemsstaten förbinder
sig att följa. Denna plan skall läggas fram för kommissionen tillsammans med alla närmare
upplysningar och i synnerhet en marknadsanalys.20 Förbättringen av lönsamheten skall i första
hand uppnås genom de interna åtgärder som anges i omstruktureringsplanen. Den får endast
vara baserad på externa faktorer, såsom pris- och efterfrågeförändringar som företaget självt
inte i högre grad kan påverka, om de antaganden som gjorts beträffande marknadens
utveckling är allmänt erkända. En omstrukturering skall innebära att företaget överger de
verksamheter som fortsätter att vara olönsamma även efter omstruktureringen.

47. I omstruktureringsplanen beskrivs de omständigheter som lett till att företaget hamnat i
svårigheter, vilket gör det möjligt att bedöma om de föreslagna åtgärderna är lämpliga. I
planen beaktas bland annat den nuvarande situationen och den väntade utvecklingen vad
gäller utbud av och efterfrågan på de berörda produkterna på marknaden baserat på
optimistiska, pessimistiska och neutrala antaganden, samt företagets särskilda starka och
svaga sidor. Den skall göra det möjligt för företaget att övergå till en ny struktur som ger det
utsikter till långsiktig lönsamhet och möjligheter att fungera med egna resurser.

48. Omstruktureringen skall medföra en omvandling av företaget så att det, när
omstruktureringen väl är genomförd, kan bära alla sina kostnader, inbegripet avskrivningar
och finansiella kostnader. Den nuvärdesberäknade avkastningen på eget kapital i det
omstrukturerade företaget måste vara tillräcklig för att företaget skall vara i stånd att
konkurrera på marknaden av egen kraft. Om företagets svårigheter beror på brister i
företagsstyrningen skall lämpliga ändringar genomföras. Detta kan kräva en förändring av
systemet för kontroller och räkenskaper eller att den befintliga styrelsen som bär ansvaret för
svårigheterna avsätts.

c) Otillbörlig snedvridning av konkurrensen skall undvikas.

49. Åtgärder måste vidtas för att i möjligaste mån mildra de negativa följderna av stödet på
konkurrensen inom gemenskapen och EES. I annat fall måste stödet anses ”strida mot det
gemensamma intresset” och därmed som oförenligt med den gemensamma marknaden.

50. Dessa åtgärder kan omfatta avyttring av tillgångar till faktiska eller potentiella
konkurrenter, minskningar av kapacitet eller marknadsnärvaro, sänkning av utträdeshindren
på de berörda marknaderna.   När kommissionen bedömer kompensationsåtgärderna skall den
ta hänsyn till marknadsstrukturen och konkurrensvillkoren för att säkerställa att sådana
åtgärder inte leder till en försämring av marknadsstrukturen, exempelvis genom att indirekt
leda till ett monopol eller en strikt oligopolsituation.  Om en medlemsstat kan bevisa att en
sådan situation kommer att uppstå, skall kompensationsåtgärderna utformas på ett sådant sätt
att denna situation undviks.

                                                
20 De upplysningar som kommissionen absolut måste ha för att kunna utföra en tillfredställande

granskning av stödet anges i bilaga II.
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51. I normalfallet kommer emellertid detta villkor inte att tillämpas på små företag eftersom
det kan antas att tillfälligt stöd till små företag vanligen inte snedvrider konkurrensen i en
omfattning som strider mot det gemensamma intresset, förutom när något annat föreskrivs
enligt reglerna för statligt stöd eller när stödmottagaren verkar på en marknad där det råder
ihållande överkapacitet.

52. Åtgärden skall stå i relation till de snedvridande effekterna av stödet och i synnerhet till
det relativa inflytande företaget har på den eller de marknader där det verkar. Åtgärderna skall
genomföras på den eller de marknader där stödmottagaren verkar. Minskningstakten skall
avgöras från fall till fall. Kommissionen fastställer åtgärdernas omfattning på grundval av den
marknadsanalys som bifogas omstruktureringsplanen och, när ett förfarande har inletts, på
grundval av eventuella andra upplysningar som kommissionen har och får in från berörda
parter. Nedskärningen av företagets verksamhet skall åstadkommas genom
omstruktureringsplanen och eventuella villkor som kan knytas till den. Avskrivningar och
nedläggning av förlustbringande verksamhet som under alla omständigheter är nödvändiga för
att återställa lönsamheten kommer inte att bedömas i förhållande till minskningskapaciteten
eller marknadsnärvaron vid bedömningen av kompensationsåtgärderna. Vid en sådan
bedömning kommer tidigare beviljat krisstöd att granskas.

53. När stödmottagaren verkar på en marknad där det råder långsiktig strukturell
överkapacitet kan minskningen av företagets kapacitet eller marknadsnärvaro komma att bli
så stor som 100 %.21

d) Stöd begränsat till ett minimum: faktiskt bidrag, fritt från stöd

54. Stödbeloppet och stödnivån skall begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att
möjliggöra en omstrukturering med hänsyn till de finansiella resurser som företaget,
aktieägarna eller den företagsgrupp som företaget tillhör har. Vid sådana bedömningar
kommer allt krisstöd som tidigare beviljats att beaktas. Därför skall de stödmottagande
företagen i väsentlig utsträckning bidra till omstruktureringen med egna medel, inbegripet
genom försäljning av tillgångar som inte är oundgängliga för företagets överlevnad, eller
genom extern finansiering på marknadsmässiga villkor. Ett sådant bidrag är ett tecken på att
marknaden tror på lönsamheten verkligen kan återställas. Sådana bidrag skall vara reella, dvs.
faktiska, exklusive alla väntade vinster såsom kassaflöden. Bidragstagarens insats22 vid
omstruktureringen skall vara minst [25 %] när det gäller små företag. I undantagsfall och i
samband med mycket svåra omständigheter som skall påvisas av medlemsstaten kan
kommissionen godkänna ett mindre faktiskt eget bidrag, fritt från stöd, men inte mindre än
[20 %]. För medelstora företag skall minimibidraget uppgå till minst [40 %]. I undantagsfall
och i samband med mycket svåra omständigheter, vilka skall påvisas av medlemsstaten, kan
kommissionen godkänna ett mindre faktiskt eget bidrag, fritt från stöd, men inte mindre än
[35%].  För stora företag skall bidraget fastställas från fall till fall.  I allmänhet förväntas stora
företag bidra med minst [50 %].

55. För att begränsa den snedvridande effekten skall stödet ges i sådan form eller med ett
sådant belopp att det inte förser företaget med ett överskott av likvida medel som skulle kunna
användas för aggressiva verksamheter som snedvrider marknaden och som inte har
anknytning till omstruktureringen. I detta syfte undersöker kommissionen storleken på

                                                
21 I sådana fall kommer kommissionen endast att tillåta en lättnad av de sociala kostnaderna för

omstruktureringen enligt punkt 3.3.6.
22 Se stycke tre i punkt 7. Detta minimibidrag på 25 % får inte omfatta inslag av stöd. Det är inte fallet om

det exempelvis rör sig om ett lån med statlig räntegaranti eller offentliga garantier med inslag av stöd.
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företagets skulder efter omstruktureringen, bland annat efter alla uppskov eller minskningar
av fordringar, särskilt inom ramen för ett kollektivt insolvensförfarande enligt nationell lag.23

Stödet får inte heller användas för att finansiera nyinvesteringar som inte är nödvändiga för att
återställa företagets lönsamhet.

e) Särskilda villkor för godkännande av stöd.

56. Utöver de kompensationsåtgärder som beskrivs i punkterna 49–53, och om medlemsstaten
inte vidtagit sådana åtgärder, kan kommissionen fastställa sådana villkor och skyldigheter
som den anser vara nödvändiga för att konkurrensen inte skall snedvridas i en utsträckning
som strider mot det gemensamma intresset. Medlemsstaten kan bland annat åläggas följande:

i) Att själv vidta åtgärder (t.ex. göra vissa marknader tillgängliga för andra
aktörer inom gemenskapen).

ii) Att underkasta det stödmottagande företaget vissa villkor.

iii) Att avstå från att bevilja andra typer av stöd till det stödmottagande företaget
under omstruktureringsperioden. Att inte bevilja stödmottagaren stöd för andra
ändamål under omstruktureringsperioden.

f) Omstruktureringsplanen skall genomföras i sin helhet och villkoren iakttas.

57. Företaget skall genomföra omstruktureringsplanen i dess helhet och fullgöra varje annan
skyldighet som anges i kommissionens beslut.  Kommissionen betraktar det som ett missbruk
av stöd om planen inte följs eller skyldigheterna inte fullgörs, utan att det påverkar artikel 23 i
förordning 659/1999 eller möjligheten att hänskjuta ärendet till domstolen enligt artikel 88.2
andra strecksatsen.

58. I fråga om omstruktureringar som avser flera år och kräver omfattande stöd, får
kommissionen begära att utbetalningen av omstruktureringsstödet fördelas på flera tillfällen.
Den kan knyta utbetalningarna till olika villkor, såsom

i) att det före varje utbetalning skall bekräftas att omstruktureringens olika
etapper genomförs på ett riktigt sätt och enligt tidsplanen, eller

ii) att övervakningsmyndigheten i förväg skall godkänna varje utbetalning efter att
ha kontrollerat att omstruktureringsplanen verkligen genomförs på ett riktigt
sätt.

g) Övervakning och årliga rapporter.

59. Kommissionen måste genom de regelbundna och detaljerade rapporter som
medlemsstaten skall lämna in kunna försäkra sig om att omstruktureringsplanen genomförs på
ett riktigt sätt.

60. När det gäller stöd till stora företag, skall den första av dessa rapporter vanligtvis läggas
fram för kommissionen senast sex månader från den dag då stödet beviljades. Därefter skall
rapporterna lämnas till kommissionen minst en gång om året före ett fastställt senaste datum,
så länge målen i omstruktureringsplanen inte anses ha uppnåtts. Rapporterna måste innehålla
all information kommissionen behöver för att kunna övervaka genomförandet av

                                                
23 Se punkt 10 c).
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omstruktureringsplanen, tidsplanen för överföringarna till företaget och dess finansiella
ställning samt att alla villkor och skyldigheter som fastställs i beslutet om godkännande av
stödet iakttas. Rapporterna skall i synnerhet innehålla samtliga relevanta upplysningar om de
stödsom företaget har mottagit under omstruktureringsperioden, oavsett vilket ändamål de
avser och om de är tillfälliga eller omfattas av en ordning (se punkterna 77–80). Om
kommissionen vid andra tillfällen behöver få bekräftelser av vissa nödvändiga uppgifter, t.ex.
om nedläggningar eller kapacitetsminskningar, kan den kräva att rapporter lämnas oftare.

61. Vad gäller stöd till små och medelstora företag räcker det normalt att det stödmottagande
företagets balansräkning och resultaträkning lämnas, med förbehåll för eventuella striktare
bestämmelser i det beslut genom vilket stödet beviljas.

3.3.3. Ändring av omstruktureringsplanen

62. Om ett omstruktureringsstöd beviljas, får den berörda medlemsstaten under loppet av
omstruktureringsperioden begära att kommissionen godtar ändringar av
omstruktureringsplanen och stödbeloppet. Kommissionen kan godkänna sådana ändringar om
följande regler iakttas:

a) Den ändrade planen skall fortfarande leda till att lönsamheten återställs inom
rimlig tid.

b) Om stödbeloppet höjs, skall de kompensationsåtgärder som krävs vara mer
omfattande än vad som ursprungligen beslutades.

c) Om omfattningen av de kompensationsåtgärder som föreslås är mindre än vad
som ursprungligen planerades måste även stödbeloppet minskas.

d) Den nya tidsplanen för genomförandet av de kompensationsåtgärderna får
endast innebära en försening i förhållande till den ursprungliga tidsplanen om
detta beror på omständigheter som varken företaget eller medlemsstaten kan
råda över. Om detta inte är fallet skall stödbeloppet minskas.

e) Om de införda villkoren eller andra förpliktelser mildras, skall stödbeloppet
minskas på motsvarande sätt eller kan andra villkor införas.

Om medlemsstaterna genomför ändringar i en godkänd omstruktureringsplan utan att meddela
kommissionen på vederbörligt sätt, kommer kommissionen att inleda förfarandet enligt artikel
88.2, vilket framgår av artikel 16 i förordning 659/1999 (missbruk av stöd), utan att det
påverkar artikel 23 i förordning 659/1999 och möjligheten pröva saken i domstolen i enlighet
med artikel 88.2 andra stycket.

3.3.4. Omstruktureringsstöd i stödområden

63. Då ekonomisk och social sammanhållning är ett av gemenskapens prioriterade mål enligt
artikel 158 i EG-fördraget och då också annan politik krävs för att bidra till detta mål enligt
artikel 15924 skall kommissionen ta hänsyn till behovet av regional utveckling när den
bedömer omstruktureringsstöd i stödområden. Det faktum att ett företag i svårigheter är
beläget i ett stödområde berättigar emellertid inte till en mer tolerant inställning till stöd för

                                                
24 I artikel 159 i EG-fördraget föreskrivs följande: ”Vid utformningen och genomförandet av

gemenskapens politik och åtgärder och vid genomförandet av den inre marknaden skall de beakta målen
i artikel 158 och bidra till att dessa uppnås”.
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omstrukturering. På medellång och lång sikt är en region inte hjälpt av att företag hålls vid liv
med hjälp av sådana medel. Med tanke på att de resurser som kan avsättas för att främja
regional utveckling är begränsade, är det för övrigt i regionernas intresse att använda dessa
begränsade resurser till att så snabbt som möjligt utveckla andra lönsamma och varaktiga
verksamheter. Slutligen måste snedvridning av konkurrensen minimeras också när det gäller
stöd till företag i stödområden.

64. De kriterier som räknas upp i punkterna 43–62 är sålunda tillämpliga även på
stödområden, och även när de regionala utvecklingsbehoven beaktas. Om inget annat anges i
de branschspecifika reglerna för statligt stöd, kan villkoren för att bevilja stöd i stödområden
emellertid vara mindre strikta vad beträffar genomförandet av kompensationsåtgärder och
storleken på bidragstagarens insats. Om den regionala utvecklingen motiverar det, i de fall där
en minskning av kapaciteten eller marknadsnärvaron förefaller vara den lämpligaste åtgärden
för att undvika en otillbörlig snedvridning av konkurrensen, kommer den minskning som
krävs att vara mindre inom stödområden än i områden som inte får stöd. I dessa fall, som skall
påvisas av de berörda medlemsstaterna, kommer åtskillnad att göras mellan områden som är
berättigade till stöd enligt artikel 87.3 a i fördraget och de som är det enligt artikel 87.3 c för
att på så sätt beakta de allvarligare regionala problemen i de förstnämnda områdena.

3.3.5. Stöd till omstrukturering av små och medelstora företag

65. Stöd till små och medelstora företag25 påverkar i allmänhet inte handeln i lika stor
utsträckning som stöd till stora företag. Detta gäller även i fråga om omstruktureringsstöd,
varför de villkor som nämns i punkterna 43–61 inte tillämpas fullt så strikt. I normalfallet
kommer beviljandet av omstruktureringsstödet till små företag att vara kopplat till
kompensationsåtgärder (se punkt 51), såvida inte något annat framgår av reglerna för statligt
stöd inom en viss bransch. Detta gäller också kraven på rapporternas innehåll, som inte
kommer att vara så hårda (se punkterna 59, 60 och 61). Däremot är ”engångsprincipen”
(stycke 3.1) i full utsträckning tillämplig på små och medelstora företag.

66. Omstruktureringsplanen för små och medelstora företag behöver inte godkännas av
kommissionen.   Beviljandet av stödet är emellertid villkorat av ett fullständigt genomförande
av en omstruktureringsplan som skall översändas till kommissionen, godkännas av den
berörda medlemsstaten och uppfylla kraven i punkterna 46–48. Det är medlemsstatens
skyldighet att kontrollera att villkoren uppfylls.

3.3.6. Stöd avsedda att täcka de sociala kostnader som omstruktureringen medför

67. Omstruktureringsplaner medför normalt en nedskärning eller nedläggning av de drabbade
verksamheterna. Sådana nedskärningar är ofta nödvändiga av rationaliserings- och
effektivitetsskäl, vid sidan av sådana kapacitetsminskningar som kan krävas som ett villkor
för att stöd skall kunna beviljas. Oavsett orsaken till dem leder sådana åtgärder vanligtvis till
nedskärningar av företagets personalstyrka.

68. Medlemsstaternas arbetslagstiftning innehåller ibland allmänna socialförsäkringssystem
enligt vilka avgångsvederlag och förtidspensionering betalas direkt till den friställda
personalen. Sådana program betraktas inte som statligt stöd som faller inom ramen för artikel
87.1.

                                                
25 Se definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av

mikroföretag samt små och medelstora företag (EGT L 124, 20.5.2003, s. 36). Fram till den 31
december 2004 gäller definitionen i kommissionens rekommendation 96/280/EG av den 3 april 1996
om definitionen av små och medelstora företag (EGT L 107, 30.4.1996, s. 4).
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69. Förutom avgångsvederlagen och förtidspensionerna till anställda medger de allmänna
ordningarna för social trygghet ofta att staten täcker de ersättningar som företaget åtagit sig att
betala den friställda personalen och som går utöver dess rättsliga eller avtalsmässiga
skyldigheter. När sådana ordningar tillämpas generellt och utan branschvisa begränsningar på
samtliga de arbetstagare i företag under omstrukturering som uppfyller på förhand fastställda
villkor och ersättningen beviljas automatiskt, anses detta inte utgöra statligt stöd enligt artikel
87.1. Däremot kan sådana ordningar utgöra stöd om de är selektiva och syftar till att främja
omstruktureringar endast inom vissa branscher.26

70. De skyldigheter som ett företag har enligt arbetsrättslagstiftning eller kollektivavtal med
fackföreningar i fråga om avgångsvederlag eller förtidspensioner är en del av de normala
kostnader som ett företag skall finansiera med egna medel. Mot bakgrund av detta skall varje
bidrag från staten till dessa kostnader därmed räknas som stöd. Detta gäller oavsett om
betalningarna görs direkt till företaget eller indirekt genom ett offentligt organ till personalen.

71. Kommissionen är välvilligt inställd till sådant stöd när det beviljas företag i svårigheter,
eftersom det ger ekonomiska fördelar bortom företagets egna intressen, vilket förenklar
strukturförändringar och minskar de sociala problemen.

72. Det är vanligt att omstruktureringsstöden, förutom att täcka kostnader för
avgångsvederlag och förtidspensioner, i konkreta omstruktureringsfall också används för att
finansiera utbildning, rådgivning och praktisk hjälp att finna alternativ anställning,
omlokalisering, yrkesutbildning och hjälp till anställda som vill starta egna företag.
Kommissionen ser alltid positivt på sådant stöd när det beviljas företag i svårigheter.

73. Det är viktigt att sådant stöd som avses i punkterna 67–72 anges tydligt i
omstruktureringsplanen. Stöd som avser sådana sociala åtgärder som endast kommer de
anställda som sagts upp till godo beaktas inte vid fastställandet av omfattningen av de
kompensationsåtgärder som nämns i punkterna 49–53.

74. Kommissionen bevakar det gemensamma intresset genom att inom ramen för
omstruktureringsplanen i möjligaste mån begränsa omstruktureringarnas sociala verkningar i
de medlemsstater som inte mottar stöd.

3.3.7. Enskild anmälan av eventuellt stöd till investeringar i materiella tillgångar under
omstruktureringsperioden

75. När ett stort företag mottar ett omstruktureringsstöd som granskats i enlighet med dessa
riktlinjer, kan beviljandet av allt annat investeringsstöd under omstruktureringsperioden, även
om det beviljas i enlighet med en redan godkänd ordning, påverka omfattningen av de
kompensationsåtgärder som kommissionen skall besluta om.

76. Under omstruktureringen av ett sådant företag skall allt annat stöd anmälas enskilt, såvida
det inte omfattas av regeln om stöd av mindre betydelse27 eller en undantagsförordning.

                                                
26 I sin dom av den 26 september 1996 i mål C-241/94 (Frankrike mot kommissionen, "Kimberly Clark

Sopalin", Rec. 1996, s. I-4551) bekräftade EG-domstolen att de franska myndigheternas oinskränkta
finansiering, med medel ur den nationella sysselsättningsfonden, kunde gynna vissa företag mer än
andra och därmed uppfylla villkoren för att utgöra ett stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i
fördraget. (I domen ifrågasattes för övrigt inte kommissionens slutsats att detta stöd var förenligt med
den gemensamma marknaden).

27 Kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget
på stöd av mindre betydelse (EGT L 10, 13.1.2001, s.30).
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3.3.8. Kommissionen skall underrättas om varje stöd som beviljas det stödmottagande
företaget

77. När ett stort företag tar emot omstruktureringsstöd som granskats i enlighet med dessa
riktlinjer krävs det med avseende på eventuellt stöd som företaget kan få senare stor öppenhet
i kontrollen av att kommissionens beslut om sådant stöd har genomförts på ett
tillfredsställande sätt. Detta gäller också inom ramen för en redan godkänd stödordning och
även om detta senare stöd inte behöver anmälas enskilt enligt punkterna 75 och 76.

78. Anmälningar av omstruktureringsstöd till stora företag skall innehålla upplysningar om
alla andra former av stöd som man planerar att bevilja det stödmottagande företaget under
omstruktureringsperioden, utom om de omfattas av regeln om stöd av mindre betydelse eller
en undantagsförordning.

79. På samma sätt skall medlemsstaten i de rapporter som lämnas in enligt punkterna 59, 60
och 61 i dessa riktlinjer ange annat stöd som beviljats stödmottagaren under den period för
vilken stödet beviljats och det stöd som den avser bevilja det stödmottagande företaget under
omstruktureringsperioden, utom om det omfattas av regeln om stöd av mindre betydelse.

80. Kommission förbehåller sig rätten att inleda ett förfarande enligt artikel 88.2 i fördraget i
fråga om allt stöd till ett visst företag, om det finns risk för att kraven i dessa riktlinjer
kringgås vid beviljandet av stöd inom ramen för godkända stödordningar.

4. ORDNINGAR FÖR STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

4.1. ALLMÄNNA PRINCIPER

81. Kommissionen godkänner ordningar för kris- eller omstruktureringsstöd till förmån för
företag i svårigheter som är små eller medelstora enligt gemenskapsdefinitionen. Med
förbehåll för följande specifika bestämmelser bedöms sådana stödordningars förenlighet med
den gemensamma marknaden utifrån kapitel 2 och 3. Punkt 3.2.2 är inte tillämplig på
stödordningar.  Allt stöd som beviljas inom ramen för en ordning och som inte uppfyller ett
av dessa villkor skall anmälas enskilt till och godkännas på förhand av kommissionen.

4.2. STÖDBERÄTTIGANDE

82. Inom ramen för de ordningar som hädanefter kommer att godkännas kan endast stöd till
förmån för små och medelstora företag som uppfyller minst ett av de tre kriterierna i punkt 10
undantas från kravet på enskild anmälan, om annat inte anges i branschspecifika
bestämmelser om statligt stöd. Stöd till företag som inte uppfyller något av dessa tre kriterier
skall anmälas enskilt till kommissionen så att denna kan bedöma om stödmottagaren kan
anses vara ett företag i svårigheter. Stöd till företag, oberoende av stödmottagarens storlek,
som verkar på en marknad där det råder långsiktig överkapacitet skall också anmälas enskilt
till kommissionen så att den kan bedöma anmälan i punkt 53.

4.3. VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE AV ORDNINGAR FÖR KRISSTÖD

83. För att kommissionen skall kunna godkänna stödordningar för krisstöd skall de uppfylla
villkoren i a, b, c och e i punkt 37. Det villkor som anges i punkt 37 d skall ersättas av
följande vid tillämpningen av detta kapitel:
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d) Krisstöd får endast beviljas för en period av högst sex månader, under vilken
företagets situation skall analyseras. Före utgången av denna period skall
medlemsstaten antingen godkänna en omstruktureringsplan eller en
likvidationsplan eller begära att stödmottagaren återbetalar lånet och det stöd
som motsvarar risktillägget.

Varje krisstöd som beviljas för en längre period än sex månader skall anmälas enskilt till
kommissionen.

4.4. VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE AV ORDNINGAR FÖR
OMSTRUKTURERINGSSTÖD

84. Kommissionen kan endast godkänna ordningar för omstruktureringsstöd om beviljandet
av stödet förenas med villkoret att stödmottagaren fullt ut genomför en omstruktureringsplan,
som i förväg godkänts av medlemsstaten och som uppfyller följande villkor:

(a) Återställa lönsamheten: Kriterierna i punkterna 45–48 är tillämpliga.

(b) Undvikande av otillåten snedvridning av konkurrens: Eftersom stöd till små
företag vanligen medför mindre snedvridning av konkurrensen, är principen i
punkterna 49–53 inte tillämplig, såvida inget annat sägs i reglerna för statligt stöd
inom en viss bransch. I ordningarna skall ändå föreskrivas att de stödmottagande
företagen inte får öka sin kapacitet under omstruktureringen. För medelstora
företag är punkterna 49–53 tillämpliga.

(c) Stödet skall begränsas till vad som är absolut nödvändigt: Principerna i punkterna
54 och 55 är tillämpliga.

(d)  Ändring av omstruktureringsplanen: Vid alla ändringar av
omstruktureringsplanen måste reglerna i punkt 62 iakttas.

4.5. GEMENSAMMA VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE AV ORDNINGAR FÖR
KRIS- ELLER OMSTRUKTURERINGSSTÖD

85. I ordningarna skall det maximala stödbelopp som kan beviljas ett och samma företag som
en del av en åtgärd för att bevilja kris- eller omstruktureringsstöd anges, även i fall av
ändringar av planen. Varje stöd som överskrider detta belopp skall anmälas enskilt till
kommissionen. Det maximala stödbelopp som kan beviljas ett företag i egenskap av
kombinerat kris- och omstruktureringsstöd får inte överstiga 10 miljoner euro, inklusive stöd
från andra källor eller ordningar.

86. Dessutom skall engångsprincipen efterlevas: regeln i punkt 3.1 är tillämplig.

Medlemsstaterna skall också anmäla åtgärder enskilt till kommissionen när ett företag övertar
tillgångar från ett annat företag som redan har mottagit kris eller omstruktureringsstöd.

4.6. ÖVERVAKNING OCH ÅRLIGA RAPPORTER

87. Punkterna 59, 60 och 61 är inte tillämpliga på stödordningar. Godkännandet av en ordning
är emellertid knutet till en skyldighet att, vanligtvis årligen, lägga fram en rapport om
genomförandet av ordningen i fråga som också innehåller de upplysningar som föreskrivs i
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kommissionens instruktioner om standardiserade rapporter.28 Rapporterna skall även
innehålla en förteckning över samtliga stödmottagande företag och vart och ett skall följande
upplysningar lämnas:

(a) Företagens namn.

(b) Verksamhetskod - tvåsiffrig kod enligt näringsgrensindelningen NACE.29

(c) Antal anställda.

(d) Årsomsättning och balansomslutning.

(e) Beviljat stödbelopp.

(f) Vilket belopp bidrar stödmottagaren med och i vilken form.

(g) I tillämpliga fall: kompensationsåtgärdernas form och omfattning.

(h) I förekommande fall upplysningar om eventuellt tidigare beviljade
omstruktureringsstöd eller motsvarande.

(i) Uppgift om huruvida det stödmottagande företaget har trätt i likvidation eller varit
föremål för ett kollektivt insolvensförfarande under loppet av
omstruktureringsperioden.

1. BESTÄMMELSER OM OMSTRUKTURERINGSSTÖD TILL
JORDBRUKSSEKTORN30

1.1. KOMPENSATIONSÅTGÄRDER

88. I punkterna 49–53, 65 och 84 b ovan föreskrivs att kravet på kompensationsåtgärder inte
alltid skall tillämpas på små och medelstora företag, om annat inte anges i branschspecifika
bestämmelser om statligt stöd. Inom jordbrukssektorn kommer kommissionen normalt att
kräva kompensationsåtgärder enligt de principer som anges i punkterna 49–53 av alla företag
som mottar omstruktureringsstöd, oavsett företagens storlek. Medlemsstaterna kan dock som
ett alternativ tillämpa de särskilda bestämmelserna för jordbrukssektorn i punkterna 5.4 och
5.5.

                                                
28 Se bilaga III (standardiserat rapportformat för befintligt statligt stöd) till kommissionens förordning

…/2003 om antagande av bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om
tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget i fråga om tidsfrister och räntenivåer.

29 Generella näringsgrensindelningen inom Europeiska gemenskaperna, offentliggjord av Europeiska
gemenskapernas statistikkontor.

30 För dessa riktlinjers ändamål omfattas alla aktörer som är inblandade i den primära framställningen av
produkter i bilaga I av fördraget (jordbruk). Stödåtgärder till förmån för företag som framställer och
saluför jordbruksprodukter omfattas inte av detta kapitel. Stöd till tillverknings- och
marknadsföringsföretag skall bedömas i enlighet med reglerna i de nuvarande riktlinjerna, bortsett
från när det gäller punkt 3.1.  engångsprincipen, där specifika regler för jordbruket gäller. Fiske och
vattenbruk omfattas inte av detta kapitel.
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1.2. FASTSTÄLLANDE AV ÖVERKAPACITET

89.  Med stöd i dessa riktlinjer definierar kommissionen strukturell överkapacitet inom
jordbrukssektorn från fall till fall genom att särskilt beakta omfattningen och tendenserna för
den givna varukategorin under de gångna tre åren i fråga om marknadsstabiliserande åtgärder,
särskilt exportbidrag och återtag från marknaden, utvecklingen av världsmarknadspriser och
förekomsten av sektoriella begränsningar i gemenskapsbestämmelserna. Råvaror som är
underställda produktionskvoter skall inte bedömas ha överskottskapacitet.

1.3. BERÄTTIGANDE TILL ORDNINGAR FÖR KRIS- OCH
OMSTRUKTURERINGSSTÖD

90. Inom jordbrukssektorn och inom ramen för de ordningar som hädanefter kommer att
godkännas kan stöd till förmån för små och medelstora företag undantas från kravet på
enskild anmälan om de inte uppfyller villkoren i punkt 82.

1.4. KAPACITETSMINSKNING

91.  På begäran av den berörda medlemsstaten och som ett alternativ till de allmänna
bestämmelserna om kapacitetsminskning kommer kommissionen tillämpa följande
bestämmelser för aktörer inom den primära jordbruksproduktionen (jordbruk).

92. Om det finns en strukturell överkapacitet gäller kravet på oåterkallelig minskning eller
nedläggning av produktionskapacitet enligt punkterna 49–53.

93. För åtgärder som särskilt inriktas på vissa varor eller aktörer måste minskningen av
produktionskapaciteten normalt uppgå till 10% av den kapacitet som omstruktureringsstödet
faktiskt avser.  Vad gäller åtgärder utan denna särskilda inriktning måste minskningen av
produktionskapaciteten uppgå till minst 5 %.  När det gäller omstruktureringsstöd som
beviljas i mindre gynnade områden,31 minskas kravet på kapacitetsminskning med två
procentenheter.

94. Kravet på oåterkallelig minskning eller nedläggning av kapacitet kan uppfyllas på den
berörda marknaden (utan att det nödvändigtvis tillämpas enbart på mottagarna av
omstruktureringsstödet, eller ens endast på några av dem). Enligt den gemensamma
jordbrukspolitikens bestämmelser kan medlemsstaterna själva välja vilket
kapacitetsminskningssystem de vill tillämpa.

95. Medlemsstaten måste också visa att kapacitetsminskningen utgör ett tillägg till sådana
eventuella nedskärningar som skulle ha genomförts även om omstruktureringsstödet inte hade
givits.

96. I de fall där kapacitetsminskningen inte eftersträvas hos stödmottagaren, skall åtgärder för
att uppnå minskningen genomföras senast ett år efter det att stödet har beviljats.

97. För att garantera den genomförda kapacitetsminskningen verkligen genomförts på rätt
marknadsnivå, skall medlemsstaterna åta sig att inte bevilja något statligt stöd till

                                                
31 Se definitionen i artikel 13 och enligt rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska

utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) om ändring och upphävande av vissa
förordningar, EGT L 160, 26.6.1999, s. 80, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1783/2003,
EGT L 270, 21.10.2003, s. 70.
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kapacitetsökningar inom den berörda branschen.  Detta åtagande skall gälla under fem år från
den dag då den nödvändiga kapacitetsminskningen faktiskt uppnåtts.

98. När beslut fattas om berättigande till omstruktureringsstöd samt stödbelopp, skall ingen
hänsyn tas till enskilda aktörers skyldighet att rätta sig efter gemenskapens kvoter eller till
bestämmelser om detta.

1.5. engångsprincipen

99. Principen om att omstruktureringsstöd endast får beviljas en enda gång är tillämplig även
på jordbrukssektorn.  Den tioårsperiod som fastslås i punkt 3.1 ersätts emellertid med fem år.

1.6. ÖVERVAKNING OCH ÅRLIGA RAPPORTER

100. Reglerna i kapitel 3 och 4 gäller övervaknings- och årsrapporter inom
jordbrukssektorn, undantaget skyldigheten att tillhandahålla en förteckning över alla
stödmottagare och vissa upplysningar om var och en av dem (punkt 87 a till 87 i). När
bestämmelserna i punkterna 91 till 98 tjänat som utgångspunkt skall rapporten också innehålla
uppgifter som visar den produktionskapacitet som faktiskt har dragit nytta av
omstruktureringsstödet samt vilken kapacitetsminskning som uppnåtts.

5. LÄMPLIGA ÅTGÄRDER ENLIGT ARTIKEL 88.1

101. Kommissionen föreslår med stöd av artikel 88.1 i fördraget medlemsstaterna följande
lämpliga åtgärder beträffande deras befintliga stödordningar. Kommissionen avser att förena
godkännandet av alla framtida stödordningar med villkor om att nedanstående bestämmelser
iakttas.

102. Medlemsstaterna skall anpassa de av sina befintliga ordningar för kris- och
omstruktureringsstöd som är i kraft efter den 9 oktober 2004 så att de efter den dagen är i
överensstämmelse med dessa riktlinjer och i synnerhet med bestämmelserna i punkt 3.3.7.
3.3.8 och 4.

103. För att kommissionen skall kunna kontrollera att anpassningen genomförs, skall
medlemsstaterna före den [1 augusti 2004] lämna in en förteckning över samtliga sådana
ordningar till kommissionen. Därefter, och senast 9 oktober 2004, skall de lämna in
upplysningar som är tillräckligt utförliga för att övervakningsmyndigheten skall kunna
kontrollera om stödordningarna har anpassats till dessa riktlinjer.

6. RIKTLINJERNAS IKRAFTTRÄDANDE OCHLÖPTID SAMT ÖVERSYNEN AV
DESSA

6.1.  IKRAFTTRÄDANDE OCH LÖPTID

104. Enligt de bestämmelser som fastställs nedan skall dessa riktlinjer träda i kraft den 10
oktober 2004. De skall gälla under fem år, om annat inte anges i ett nytt beslut.

105. Det bör påpekas att samtliga ordningar som förblir i kraft efter den 9 oktober 2004
fortfarande omfattas av de lämpliga åtgärder som avses i punkterna 102 och 103.
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6.2. ICKE ANMÄLT STÖD

106. Kommissionen kommer att granska förenligheten med den gemensamma marknaden
av alla undsättnings- eller omstruktureringsstöd som beviljas utan kommissionens
godkännande och därmed i strid med artikel 88.3 i fördraget

a) på grundval av dessa riktlinjer om stödet, eller en del av det, beviljades efter
det att riktlinjerna offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning,

b) i övriga fall, på grundval av de riktlinjer som var i kraft när stödet beviljades.
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Bilaga I

Följande formel32 används för att räkna ut det maximala krisstöd som kan motivera
ett förenklat förfarande:

( )
2

capital  working- capital working  ondepreciati  EBIT 1-tttt ++

Formeln bygger på det driftsresultat (IFRS, inkomster före ränta och skatt) från
företaget som bokförts året innan stödet beviljades/anmäldes (betecknat som t). Till
detta belopp har deprecieringen lagts. Sedan skall ändringar i det arbetande kapitalet
adderas till den totala summan. Ändringarna i arbetande kapital33 beräknas som
differensen mellan befintliga tillgångar och befintliga skulder.  Om det företagits
några uppskjutande transaktioner (t.ex. en omdefinition av tillgångar) under de
berörda budgetåren, skall effekten av detta beaktas när det totala beloppet arbetande
kapital fastslås. Den anmälande parten är skyldig att uppge och motivera en sådan
omdefinition. Om avsättningar undantagsvis görs i fråga om driftsresultatet gäller på
liknande sätt att detta tydligt skall anges och sådana avsättningar skall inte räknas in i
resultatet.

Formeln syftar till att göra en uppskattning av företagets negativa operativa
kassaflöde under det år som föregår tillämpningen av stödet (eller före beviljandet av
det i fall av icke anmälda stöd). Halva detta belopp bör kunna upprätthålla driften
företaget under sex månader. Därför måste resultatet av formelberäkningen delas
med två.

Formeln kan endast användas på negativa resultat.34

Exempel:

………

                                                
32 IFRS (inkomster före ränta och skatt enligt räkenskaperna för året före tillämpningen, betecknat som x-

1) skall ökas i förhållande till deprecieringen under samma period plus ändringarna i arbetande kapital
under en tvåårsperiod (året före tillämpningen och året före det) dividerat med två för att räkna ut
beloppet under sex månader, dvs. den normala perioden för att godkänna krisstöd.

33 Befintliga tillgångar: likvida medel, fordringar, övriga tillgångar och förbetalda utgifter och lager.
Befintliga skulder: finansiella skulder, leverantörsskulder och andra skulder, upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter samt skatteskulder.

34 Skulle formeln leda till ett positivt resultat, krävs den bifogad detaljerad förklaring som visar att
företaget befinner sig i svårigheter enligt definitionen i punkterna 10 och 11.
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Bilaga II – Kompletterande uppgifter

KOMPLETTERANDE UPPGIFTER OM KRISSTÖD TILL FÖRETAG I SVÅRIGHETER

Denna bilaga skall användas vid anmälan av enskilt krisstöd som omfattas av
gemenskapens riktlinjer om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i fördraget vid
beviljande av kris- eller omstruktureringsstöd till företag i svårigheter.

1. FÖRETAG BERÄTTIGAT TILL STÖD

1.1 Är det fråga om ett bolag med begränsat personligt ansvar för bolagsmännen där över
hälften av det tecknade kapitalet har förlorats och mer än en fjärdedel av detta kapital
förlorats under de senaste tolv månaderna?

ja nej

1.2 Är det fråga om ett bolag med obegränsat personligt ansvar för bolagsmännen där
över hälften av det bokföringsmässiga egna kapitalet har förlorats och mer än en
fjärdedel av detta kapital förlorats under de senaste tolv månaderna,

ja nej

1.3 Uppfyller företagen villkoren i nationell lagstiftning för att bli föremål för ett
kollektivt insolvensförfarande?

ja nej

Om svaret är ja på någon av ovanstående frågor, skall relevant dokumentation
bifogas (balansräkning och resultaträkning eller domstolsbeslut om att inleda en
undersökning av företaget enligt nationell lagstiftning).  Ange också om ett förenklat
förfarande önskas.

ja nej

Om svaret är nej på ovanstående frågor, skall bevismaterial bifogas som styrker att
företaget befinner sig i svårigheter, för att det skall kunna beviljas stöd.

1.4 När grundades företaget? …………

1.5 Hur länge har det varit verksamt? ………………………………….

1.6 Tillhör företaget någon koncern?

ja nej

Om svaret är ja, skall fullständiga uppgifter om koncernen bifogas (organisationsplan
som visar kopplingarna mellan koncernens bolag inklusive uppgifter om kapital och
rösträtter). Bifoga också handlingar som styrker att företagets svårigheter verkligen
är dess egna och inte resultatet av en godtycklig omflyttning av kostnader inom
koncernen samt att svårigheterna är för omfattande för att koncernen skall klara av
dem på egen hand.
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1.7 Har företaget (eller den koncern som det tillhör) vid något tidigare tillfälle erhållit
kris-, undsättnings- eller omstruktureringsstöd?

ja nej

Om svaret är ja, skall fullständiga uppgifter bifogas (datum, belopp, hänvisningar till
tidigare kommissionsbeslut osv.).

2. STÖDFORM

2.1 Har stödet formen av en lånegaranti eller ett lån? Kopior av relevanta handlingar
bifogas.

ja nej

2.2 Om svaret är ja: Har lånet beviljats till en låneränta som minst motsvarar de räntor
som gäller för lån till sunda företag, och i synnerhet den referensränta som
kommissionen tillämpar?

ja nej

Bifoga detaljerade uppgifter.

2.3 Är stödet begränsat till maximalt sex månader (inklusive återbetalning av krisstöd
när det gäller lån).

ja nej

3. ÖVRIGT

3.1 Har stödet beviljats på grundval av allvarliga sociala svårigheter?  Motivera detta.

3.2 Är det uteslutet att stödet inte skapar några allvarliga negativa spridningseffekter i
andra medlemsstater?  Motivera detta.

3.3 Åtar ni er att senast sex månader efter godkännandet av stödåtgärden att förse
kommissionen med en omstruktureringsplan eller en likvidationsplan eller bevisa att
lånet är helt återbetalt eller att garantin har avslutats?

ja nej

3.4 Om det förenklade förfarandet valts skall all nödvändig bevisning som visar att
krisstödet begränsar sig till det positiva belopp som räknats fram med hjälp av
formeln i bilaga I till gemenskapens riktlinjer om tillämpning av artiklarna 87 och 88
i fördraget vid beviljande av krisstöd eller stöd till omstrukturering till företag i
svårigheter och som inte överstiger 10 miljoner euro.

3.5 I annat fall skall en förklaring lämnas till varför ni anser att stödet är begränsat till ett
minimum (dvs. att det är begränsat till vad som är nödvändigt för att upprätthålla
driften av företaget under den period som stödet beviljas eller angelägna
strukturåtgärder vidtas såsom omedelbar nedläggning av förlustbringande
verksamhetsområden).  Detta skall göras med hjälp av formeln i bilaga I till
gemenskapens riktlinjer om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i fördraget vid
beviljande av krisstöd eller stöd till omstrukturering till företag i svårigheter.
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KOMPLETTERANDE UPPGIFTEROM OMSTRUKTURERINGSSTÖD TILL FÖRETAG I
SVÅRIGHETER

Denna bilaga skall användas vid anmälan av enskilt omstruktureringsstöd som
omfattas av gemenskapens riktlinjer om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i
fördraget vid beviljande av kris- eller omstruktureringsstöd till företag i svårigheter.

1. FÖRETAG BERÄTTIGAT TILL STÖD

1.1 Är det fråga om ett bolag med begränsat personligt ansvar för bolagsmännen, när
över hälften av det tecknade kapitalet har förlorats och mer än en fjärdedel av detta
kapital förlorats under de senaste tolv månaderna?

ja nej

1.2 Är det fråga om ett bolag med obegränsat personligt ansvar för bolagsmännen där
över hälften av det bokföringsmässiga egna kapitalet har förlorats och mer än en
fjärdedel av detta kapital förlorats under de senaste tolv månaderna,

ja nej

1.3 Uppfyller företagen villkoren i nationell lagstiftning för att bli föremål för ett
kollektivt insolvensförfarande?

ja nej

Om svaret är ja på någon av ovanstående frågor, bifoga relevant dokumentation (

Om svaret är nej på ovanstående frågor, skall bevismaterial bifogas som styrker att
företaget befinner sig i svårigheter för att det skall kunna beviljas stöd.

1.4 När startades företaget? …………

1.5 Hur länge har det varit verksamt? ………………………………….

1.6 Tillhör företaget någon koncern?

ja nej

Om svaret är ja, skall fullständiga uppgifter om koncernen bifogas (organisationsplan
som visar kopplingarna mellan koncernens bolag inklusive uppgifter om kapital och
rösträtter). Bifoga också handlingar som styrker att företagets svårigheter verkligen
är dess egna och inte resultatet av en godtycklig omflyttning av kostnader inom
koncernen samt att svårigheterna är för omfattande för att koncernen skall klara av
dem på egen hand.

1.7 Har företaget (eller den koncern som det tillhör) vid något tidigare tillfälle erhållit
kris-, undsättnings- eller omstruktureringsstöd?

ja nej
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Om svaret är ja, skall fullständiga uppgifter bifogas (datum, belopp, hänvisningar till
tidigare kommissionsbeslut osv.).

2. OMSTRUKTURERINGSPLAN

2.1 När det gäller små och medelstora företag, har stödet beviljats på villkor att
stödmottagaren genomför an omstruktureringsplan som godkänts av medlemsstaten
och som uppfyller kraven i punkterna 46–48 i riktlinjerna?

ja nej

Om svaret är ja, fortsätt direkt till punkt 3 nedan.

2.2 Medlemsstaten skall lämna in en kopia av en marknadsundersökning för den eller de
marknader som företaget i svårigheter verkar på samt ange vilket företag som har
genomfört undersökningen. Undersökningen skall i synnerhet innehålla följande:

2.2.1. En exakt definition av produktmarknaden och den geografiska marknaden.
(Ange samtliga marknader om det gäller flera).

2.2.2. Namnet på de viktigaste konkurrenterna med angivande av deras respektive
marknadsandelar på världsmarknaden, gemenskapsmarknaden eller den
nationella marknaden beroende på vad som är relevant.

2.2.3. De senaste årens utveckling av företagets marknadsandelar.

2.2.4. En bedömning av den sammanlagda produktionskapaciteten och efterfrågan
i gemenskapen, med slutsatser om eventuell överkapacitet på marknaden.

2.2.5. Väntad utveckling i gemenskapen under de närmaste fem åren vad gäller
efterfrågan, den sammanlagda kapaciteten samt marknadspriserna.

2.3 Bifoga omstruktureringsplanen. Minst följande uppgifter skall inkluderas:

2.3.1. En presentation av de olika marknadsantaganden som blir följden av
marknadsanalysen.

2.3.2. Analys av orsakerna till att företaget har råkat i svårigheter.

2.3.3. En presentation av företagets planerade framtida strategi och hur denna
kommer att leda till lönsamhet.

2.3.4. En uttömmande beskrivning av och översyn över de olika åtgärder för
omstrukturering som planeras och hur mycket de kommer att kosta.

2.3.5. En tidtabell för genomförande av de olika åtgärderna och ett sista datum då
omstruktureringsplanen skall vara helt genomförd.

2.3.6. Uppgifter om företagets produktionskapacitet och marknadsnärvaro, särskilt
om kapacitetsutnyttjande och kapacitetsminskningar eller minskad
marknadsnärvaro.

2.3.7. En uttömmande redogörelse för de ekonomiska ramarna för
omstruktureringen, inklusive:
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– Användning av ännu tillgängligt eget kapital.

– Intäkter från försäljning av tillgångar eller dotterbolag för att bidra till
finansieringen om omstruktureringen.

– Medel från privata aktieägare och tredje parter (kreditorer, banker etc.).

– Offentliga medel och ett bestyrkande av ett behova av det angivna
beloppet föreligger.

2.3.8. Preliminära resultaträkningar för de närmaste fem åren med uppskattningar
av avkastningen på eget kapital och känslighetsanalyser baserade på flera
olika scenarier.

2.3.9. Namn på den eller de personer som utarbetat omstruktureringsplanen samt
datum när detta ägde rum.

3. OTILLBÖRLIG SNEDVRIDNING AV KONKURRENSEN SKALL UNDVIKAS

Ange vilka åtgärder medlemsstaten föreslår för att uppväga snedvridningen av
konkurrensen inom gemenskapen.

Är stödmottagaren verksam på en marknad där det råder ihållande strukturell
överkapacitet?

ja nej

4. EGET BIDRAG

Lämna närmare uppgifter om det egna minimibidraget, fritt från stöd som
stödmottagarens bidrar med.

5. EFFEKTER PÅ ARBETSLÖSHETEN

Lämna en preliminär uppskattning av den väntade effekten på arbetslösheten på
lokal, regional eller nationell nivå om företaget läggs ned liksom vilken effekt
åtgärder för att återställa lönsamheten eller kompensationsåtgärder kan väntas ha på
arbetslösheten.

6. ÖVRIGT

Lämna relevanta uppgifter om alla typer av stöd som beviljats det företag som
erhåller omstruktureringsstöd, oavsett om det sker inom ramen för en stödordning
eller ej, till dess att omstruktureringsperioden är avslutad.
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KOMPLETTERANDE UPPGIFTEROM KRISSTÖD TILL FÖRETAG I SVÅRIGHETER:
ORDNINGAR

Denna bilaga skall användas vid anmälan av krisstöd som omfattas av gemenskapens
riktlinjer om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i fördraget vid beviljande av kris-
eller omstruktureringsstöd till företag i svårigheter.

1. FÖRETAG BERÄTTIGAT TILL STÖD

1.1. Är åtgärden begränsad till företag som uppfyller åtminstone ett av de villkor för att
beviljas stöd som anges nedan:

1.1.1. Är åtgärden begränsad till företag där över hälften av det tecknade kapitalet har gått
förlorat och mer än en fjärdedel av detta kapital har gått förlorat under de senaste tolv
månaderna?

ja nej

1.1.2. Är det fråga om bolag med obegränsat personligt ansvar, där mer än hälften av det
bokföringsmässiga egna kapitalet har gått förlorat och mer än en fjärdedel av detta
kapital har gått förlorat under de senaste tolv månaderna?

ja nej

1.1.3. Uppfyller företagen villkoren i nationell lagstiftning för att bli föremål för ett
kollektivt insolvensförfarande?

ja nej

1.2. Är stödordningen begränsad till att rädda små eller medelstora företag i svårigheter,
och motsvarar dessa gemenskapens definition av små och medelstora företag?

ja nej

2. STÖDFORM

2.1. Har det stöd som beviljas inom ramen för stödordningen formen av lånegaranti eller
lån?

ja nej

2.2. Om svaret är ja, är stödet begränsat till maximalt sex månader (inklusive
återbetalning av krisstöd när det gäller lån)?

ja nej

3. ÖVRIGT

3.1. Beviljas stödet på grundval av allvarliga sociala svårigheter?  Motivera detta.

3.2. Är det uteslutet att stödet inte skapar några allvarliga negativa spridningseffekter i
andra medlemsstater?  Motivera detta.
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3.3. Förklara varför ni anser att stödet är begränsat till ett minimum (dvs. att det är
begränsat till vad som är nödvändigt för att upprätthålla driften av företaget under
den period som stödet beviljas eller angelägna strukturåtgärder vidtas såsom
omedelbar nedläggning av förlustbringande verksamhetsområden).

3.4. Åtar ni er att inom sex månader efter det att stödet beviljats antingen godkänna en
omstruktureringsplan eller en likvidationsplan eller begära att stödmottagaren
återbetalar lånet och det stöd som motsvarar riskpremien?

ja nej

3.5. Ange det högsta stödbelopp som kan beviljas ett företag som ett led i
omstruktureringen: ………………………………………………………………….

3.6. Ange alla relevanta uppgifter om stöd av något slag som kan lämnas till de företag
som kan beviljas krisstöd.

4. engångsprincipen

Är det uteslutet att de mottagande företagen får stöd för omstrukturering mer än en
gång under en tioårsperiod?

ja nej

Alla de fall där denna princip inte efterlevs skall anmälas individuellt.

5. ÅRSRAPPORT

5.1. Åtar ni er att minst en gång om året lämna rapporter om hur åtgärden fungerar som
innehåller de uppgifter som anges i kommissionens instruktioner om standardiserade
rapporter?

ja nej

5.2. Åtar ni er att i denna rapport inkludera en förteckning över de företag som mottar
stöd, med minst följande uppgifter:

a) Företagens namn.

b) Verksamhetskod - tvåsiffrig kod enligt näringsgrensindelningen NACE.

c) Antal anställda.

d) Årsomsättning och balansomslutning.

e) Beviljat stödbelopp.

f) I tillämpliga fall omstruktureringsstöd eller annan hjälp som behandlas som
stöd, som företaget mottagit tidigare

g)  Uppgift om huruvida det stödmottagande fördraget har trätt i likvidation
eller varit föremål för ett kollektivt insolvensförfarande under loppet av
omstruktureringsperioden.
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ja nej
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KOMPLETTERANDE UPPGIFTEROM OMSTRUKTURERINGSSTÖD TILL FÖRETAG I
SVÅRIGHETER: STÖDORDNINGAR

Denna bilaga skall användas vid anmälan av omstruktureringsstöd som omfattas av
gemenskapens riktlinjer om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i fördraget vid
beviljande av kris- eller omstruktureringsstöd till företag i svårigheter.

1. FÖRETAG BERÄTTIGAT TILL STÖD

1.1. Är åtgärden begränsad till företag som uppfyller åtminstone ett av de villkor för att
beviljas stöd som anges nedan:

1.1.1. Är åtgärden begränsad till företag där över hälften av det tecknade kapitalet har gått
förlorat och mer än en fjärdedel av detta kapital har gått förlorat under de senaste tolv
månaderna?

ja nej

1.1.2. Är det fråga om bolag med obegränsat personligt ansvar, där mer än hälften av det
bokföringsmässiga egna kapitalet har gått förlorat och mer än en fjärdedel av detta
kapital har gått förlorat under de senaste tolv månaderna?

ja nej

1.1.3. Uppfyller företagen villkoren i nationell lagstiftning för att bli föremål för ett
kollektivt insolvensförfarande?

ja nej

1.2. Är stödordningen begränsad till att rädda små eller medelstora företag i svårigheter,
och motsvarar dessa gemenskapens definition av små och medelstora företag?

ja nej

2. ÅTERSTÄLLD LÖNSAMHET

Bekräftar medlemsstaten att beviljandet av stöd sker på villkor att stödmottagaren
genomför an omstruktureringsplan som godkänts av medlemsstaten och som
uppfyller kraven i punkterna 46–48 i riktlinjerna?

ja nej

3. OTILLBÖRLIG SNEDVRIDNING AV KONKURRENSEN SKALL UNDVIKAS

Ange vilka åtgärder medlemsstaten föreslår för att uppväga snedvridningen av
konkurrensen inom gemenskapen.

4. EGET BIDRAG

Lämna närmare uppgifter om det egna minimibidraget, fritt från stöd, som
stödmottagaren bidrar med.
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5. engångsprincipen

Är det uteslutet att de mottagande företagen får stöd för omstrukturering mer än en
gång under en tioårsperiod?

ja nej

Alla de fall där denna princip inte efterlevs skall anmälas individuellt.

6. STÖDBELOPP

6.1. Ange det högsta stödbelopp som kan beviljas ett företag som ett led i
omstruktureringen: ………………………………………………………………….

Ange alla relevanta uppgifter om stöd av något slag som kan lämnas till de företag
som kan beviljas omstruktureringsstöd.

7. ÅRSRAPPORT

7.1. Åtar ni er att minst en gång om året lämna rapporter om hur åtgärden fungerar som
innehåller de uppgifter som anges i kommissionens instruktioner om standardiserade
rapporter?

ja nej

7.2. Åtar ni er att i denna rapport inkludera en förteckning över de företag som mottar
stöd, med minst följande uppgifter:

a) Företagens namn.

b) Verksamhetskod - tvåsiffrig kod enligt näringsgrensindelningen NACE.

c) Antal anställda.

d) Årsomsättning och balansomslutning.

e) Beviljat stödbelopp.

f) Det belopp stödmottagaren bidrar med och dess form.

g)  I tillämpliga fall: kompensationsåtgärdernas form och omfattning.

h) I tillämpliga fall upplysningar om eventuellt tidigare beviljade
omstruktureringsstöd eller motsvarande.

i) Uppgift om huruvida det stödmottagande fördraget har trätt i likvidation
eller varit föremål för ett kollektivt insolvensförfarande under loppet av
omstruktureringsperioden.

ja nej


