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REVISION AF RETNINGSLINJERNE FOR REGIONALSTØTTE

Uofficielt dokument fra Generaldirektoratet for Konkurrence til drøftelse på et første
multilateralt møde med eksperter fra medlemsstaterne

1. INDLEDNING

På baggrund af uformelle bilaterale kontakter med medlemsstaterne i 2003 sendte
Generaldirektoratet for Konkurrence den 30. april 2004 alle faste repræsentationer og
EFTA-Tilsynsmyndigheden et første høringsdokument, hvori det skitserede sine idéer til
de fremtidige retningslinjer for regionalstøtte (i det følgende benævnt RR).
Generaldirektoratet for Konkurrence udbad sig i denne forbindelse bemærkninger fra de
nationale eksperter inden 30. juni og anførte, at man var indstillet på at drøfte dokumentet
bilateralt.

22 medlemsstater har nu reageret skriftligt. Desuden har der været afholdt ca. 40 møder
med repræsentanter for medlemsstaterne, regionerne og regionale organisationer. EFTA-
Tilsynsmyndigheden og Norge har også fremsendt skriftlige bemærkninger.

Alle de skriftlige bemærkninger, der er indkommet, er blevet stillet til rådighed via
CIRCA. Høringsdokumentet er også gjort tilgængeligt på Kommissionens websted for
konkurrence i de 11 eksisterende sprogversioner og dermed gjort bredt tilgængeligt for
interesserede parter. En lang række regioner og regionale organisationer har fremsat deres
synspunkter dertil.

Dette dokument, der skal drøftes på et første multilateralt møde med eksperter fra
medlemsstaterne, indeholder et resumé af de hovedkonklusioner, som Generaldirektoratet
for Konkurrence har draget af den hidtidige høringsproces på grundlag af en indgående
analyse af de bemærkninger, det har modtaget. På baggrund af resultaterne af disse
drøftelser og de yderligere skriftlige bemærkninger, som medlemsstaterne skal fremsætte
senest den 1. marts 2005, vil Generaldirektoratet for Konkurrence udarbejde et udførligt
forslag til de nye RR, som skal behandles under flere bilaterale kontakter og høringer
med medlemsstaterne på et andet multilateralt møde senere i 2005.

For at anspore andre interesserede parter til at yde flere bidrag, vil dette dokument også
blive gjort tilgængeligt via CIRCA og på Kommissionens websted for konkurrence.

2. DEN GENERELLE BAGGRUND FOR REVISIONEN AF RR

Revisionen af RR skal ikke betragtes som et isoleret spørgsmål, men indgå som en
integrerende del af en generel reform af statsstøttepolitikken, der skal udmønte Det
Europæiske Råds konklusioner med hensyn til mindre og bedre målrettet statsstøtte.
Dette indebærer streng kontrol med de potentielt mere konkurrenceforvridende former for
støtte, samtidig med at medlemsstaterne får tilstrækkelig fleksibilitet til at udforme
støtteforanstaltninger, som skal fremme gennemførelsen af de målsætninger, der er fastsat
som led i gennemførelsen af Lissabon-dagsordenen.

Kommissionen anførte, i sin meddelelse af 20. april 2004 om en proaktiv
konkurrencepolitik for et konkurrencebaseret Europa, nøgleelementerne i et
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lovgivningsprogram, der skal sikre en revision af praktisk talt samtlige
statsstøtteinstrumenter inden udgangen af 2006, med undtagelse af
rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Ud over revisionen af RR
omfatter programmet følgende nøgleelementer:

� en meddelelse om statsstøtte og innovation (senest midt i 2005); i princippet vil der
hovedsagelig være tale om et høringsdokument om de vigtigste ændringer i
statsstøttereglerne, der er nødvendige for at opnå et mere innovationsfremmende
system, der så skal gennemføres ved ændringer i reglerne for regionalstøtte, F&U,
risikovillig kapital, SMV�er osv.

� revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling (inden
udgangen af 2005)

� revision af meddelelsen om risikovillig kapital (inden udgangen af 2005)

� forenkling af samtlige eksisterende gruppefritagelser (for SMV�er, herunder
SMV�ers forskning og udvikling, beskæftigelses- og uddannelsesstøtte) ved at samle
dem i en enkelt forordning, med bl.a. en ny fritagelse for visse typer regionalstøtte
(Kommissionen skal vedtage et udførligt udkast til forordning inden udgangen af
2005 med henblik på afslutning af lovgivningsprocessen inden udgangen af 2006)

� undersøgelse af behovet for yderligere proceduremæssige reformer, især på baggrund
af erfaringerne med gennemførelsesforordningen, som er ved at træde i kraft.

Desuden har Kommissionen foreslået foranstaltninger vedrørende statsstøtte og
forsyningsforpligtelser, og disse forslag behandles i øjeblikket af Europa-Parlamentet.

Kommissionen/Generaldirektoratet for Konkurrence vil i en meddelelse, der snarest
muligt vil blive fremsendt til medlemsstaterne, udbygge deres idéer med hensyn til de
nødvendige ændringer i de horisontale statsstøtteregler, der skal gælde overalt i EU efter
2006.

3. DE VIGTIGSTE FORSLAG TIL DE NYE RR

Nedenstående forslag til revision af RR bygger på to hovedprincipper, nemlig en
betydelig stramning af regionalstøtteberettigede områder til at omfatte de mest
trængende, og en væsentlig reduktion af støtteintensiteten i forbindelse med regionale
investeringsprojekter.

3.1. Definition af artikel 87, stk. 3, litra a)-regioner

Ved artikel 87, stk. 3, litra a)-regioner forstås regioner med et BNP per capita på
højst 75 % af gennemsnittet for EU-25 målt i købekraftstandarder. For at fastlægge
støtteintensiteten opdeles disse regioner i følgende tre grupper:

- regioner med et BNP per capita på højst 45 % af EU-gennemsnittet

- regioner med over 45 %, men højst 60 %

- regioner med over 60 %, men højst 75 %.
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Indtil forfatningens artikel III-56, stk. 3, litra a), træder i kraft, vil yderregionerne
også automatisk få status som artikel 87, stk. 3, litra a)-regioner.

I overensstemmelse med den tredje samhørighedsberetning og for at undgå
statistiske skævheder skal opfyldelsen af kriteriet på 75 % vurderes på NUTS II-
niveau på grundlag af EU 25.

3.2. Definition af artikel 87, stk. 3, litra c)-regioner

Følgende tre grupper regioner vil være støtteberettigede efter artikel 87, stk. 3,
litra c):

- de nuværende artikel 87(3)(a)-regioner (NUTS-II) med et BNP på over 75 % af
gennemsnittet for EU-25, men et BNP per capita på højst 75 % af gennemsnittet
for EU-15 ("statistisk effekt"): regioner, der ikke har status som artikel 87, stk. 3,
litra a)-regioner i 2000-2006, men som ville være berettiget til en sådan status efter
2006 på grundlag af EU-15, vil også falde ind under denne kategori

- de nuværende artikel 87, stk. 3, litra a)-regioner (NUTS-II) med et BNP pr.
indbygger på over 75 % af gennemsnittet for EU-15 ("økonomiske
udviklingsregioner)

- tyndt befolkede NUTS-III-regioner med en befolkningstæthed på under 12,5/km2

som defineret i Kommissionens meddelelse af 10.12.1994.

3.3. Andre regioner

Alle andre regioner vil være udelukket fra at modtage regionalstøtte, men se også
punkt 5 nedenfor.

3.4. Støtteintensitet

Den foreslåede støtteintensitet i forbindelse med regionalstøtte er fastsat i bilag I.

For at forenkle de offentlige myndigheders administration af støtteordningerne og
under hensyn til den usikre skattemæssige behandling af støtte i visse tilfælde samt
Domstolens retspraksis, foreslås det, at al støtteintensitet udtrykkes i ækvivalente
bruttosubventioner.

3.5. Driftsstøtte

Midlertidig og degressiv driftsstøtte vil fortsat være tilladt i artikel 87, stk. 3, litra
a)-regioner, forudsat at den tager sigte på at løse klart definerede
flaskehalsproblemer i regionaludviklingen og står i rimeligt forhold til målet.
Bevisbyrden i denne forbindelse påhviler medlemsstaten og vil være genstand for
en streng økonomisk analyse fra Kommissionens side samt kontrol med
kumulering.

Driftsstøtte til transport, som ikke er midlertidig eller degressiv, vil fortsat være
tilladt i yderregionerne og i de tyndt befolkede regioner (<12,5 indbyggere/km2) i
overensstemmelse med de gældende retningslinjer.



- 4 -

Støtte der ydes i regioner i Fællesskabets yderste periferi som ikke er både gradvist
formindsket og tidsbegrænset vil fortsat være tilladt i overensstemmelse med
betingelserne fastsat i punkt 4.16.2 i de aktuelle retningslinjer for statsstøtte med
regionalt sigte som ændret den 9. september 2000.

Desuden vil de tyndest befolkede regioner (<8 indbyggere/km2) kunne yde andre
former for driftsstøtte for at imødegå affolkningen af disse regioner; dette skal
regelmæssigt revideres.

3.6. Støtteberettigede udgifter

Generaldirektoratet for Konkurrence foreslår på baggrund af de bemærkninger, det
har modtaget, at definitionen af initialinvesteringer forbliver stort set uændret. Ved
udarbejdelsen af selve retningslinjerne med henblik på høring på et andet
multilateralt møde vil Generaldirektoratet for Konkurrence dog måske fremsætte
forslag til afklaring af forskellen mellem initialinvesteringer og
erstatningsinvesteringer, især under hensyn til de igangværende overvejelser
vedrørende innovation. Man vil desuden overveje muligheden for at benytte en
balancetilgang til definition af støtteberettigede udgifter.

Desuden foreslås det, at støtteberettigede udgifter ikke skal omfatte overførsel af
anlæg eller udstyr inden for samme multinationale koncern.

Det foreslås også, at definitionen af immaterielle investeringsomkostninger
ændres, så den udtrykkeligt omfatter omkostningerne ved gennemførligheds-
undersøgelser og rådgivning1.

3.7. Relokalisering og flytning af investeringer

De gældende retningslinjer for regionalstøtte pålægger virksomhederne pligt til at
opretholde en investering, hvortil der er ydet støtte i den pågældende region, i fem
år. Kommissionens forslag til forordninger om strukturfondene omfatter sanktioner
over for flytning inden for de første syv år efter, at der er ydet støtte til en
investering. På den anden side kræver forordning (EF) 2204/2002 i forbindelse
med beskæftigelse kun, at arbejdspladser, hvortil der er ydet støtte, bevares i tre år
- eller i to år, når det gælder SMV�er.

Mens en syvårsregel kan forekomme velegnet til at undgå flytning, er der dog
udtrykt en vis bekymring for, at en sådan regel, hvis den anvendes på statsstøtte,
kan vise sig at virke mod hensigten ved at skabe unødigt stive investerings- og
beskæftigelsesvilkår i EU, især i sektorer med hurtig teknologisk udvikling. Ifølge
sidstnævnte opfattelse ville det være bedre at opretholde den nuværende
femårsregel af hensyn til kontrollen med statsstøtte. Desuden kan det være
nødvendigt at overveje en differentieret fremgangsmåde med stramme regler for
alle/store investeringer, der foretages af store virksomheder, og smidigere regler
for SMV�er.

                                                
1 Endvidere kan der i henhold til forordning (EF) 70/2001 ydes støtte på op til 50 % af omkostningerne ved

gennemførlighedsundersøgelser og rådgivning, der ydes til SMV�er af eksterne konsulenter.
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Generaldirektoratet for Konkurrence vil derfor gerne have flere bemærkninger til
dette punkt og til spørgsmålet om, hvorvidt de nye RR bør omfatte mere udførlige
regler for tilbagebetaling af støtte i tilfælde, hvor forpligtelserne ikke overholdes.

3.8. Integrering af de multisektorale rammebestemmelser i RR

Da medlemsstaterne generelt har udtrykt støtte til dette punkt, fastbeholder
Generaldirektoratet for Konkurrence sit forslag om at integrere de multisektorale
rammebestemmelser af 2002 i RR.

Med henblik på udarbejdelse af et mere udførligt forslag til drøftelse på det andet
multilaterale møde udbeder Generaldirektoratet for Konkurrence sig specielt
yderligere bemærkninger om behovet for at opretholde overgangsbestemmelser for
motorkøretøjs- og kunstfiberindustrien (afsnit 8 i de multisektorale
rammebestemmelser) efter 2006 samt behovet for særlige regler for
investeringsprojekter i andre sektorer med strukturproblemer (afsnit 5 i de
multisektorale rammebestemmelser).

3.9. Gruppefritagelse for regional investeringsstøtte

Medlemsstaterne har generelt udtrykt støtte til forslaget om at fritage
gennemsigtige former for regional investeringsstøtte for anmeldelsespligten for at
begrænse de administrative formaliteter til det mindst mulige.

Af retlige og proceduremæssige årsager kan en sådan fritagelse ikke medtages i
selve RR, men vil kræve et andet retsinstrument, nemlig en forordning, som
Kommissionen skal vedtage i henhold til procedurerne i forordning (EF) 994/1998.
Som anført i indledningen til dette dokument har Generaldirektoratet for
Konkurrence på nuværende tidspunkt planer om at lade denne fritagelse indgå i en
bredere fritagelsesforordning for statsstøtte, som også skal omfatte støtte til
SMV�er, uddannelse, beskæftigelse, F&U osv.

Med hensyn til fritagelsens omfang vil Generaldirektoratet for Konkurrence gerne
have bemærkninger til følgende forslag, som skal gælde med forbehold af
eventuelle særbestemmelser for følsomme sektorer:

- gennemsigtige regionalstøtteordninger for initialinvesteringer i regioner, der
falder ind under artikel 87, stk. 3, litra a) og c), vil være fritaget for
anmeldelsespligten, hvis de opfylder betingelserne i RR

- individuelle støtteprojekter i henhold til disse ordninger er fritaget for
anmeldelsespligten, hvis de ikke overstiger de tærskelværdier, der er fastsat i
punkt 21 i de multisektorale rammebestemmelser af 2002

- ud over de generelle tilsynsforpligtelser efter fritagelsesforordningerne skal
den gennemsigtighedsprocedure, der er fastsat i afsnit 6 i de multisektorale
rammebestemmelser af 2002, fortsat gælde for støtte i henhold til
eksisterende ordninger til investeringer på over 50 mio. EUR

- ad hoc-støtte, der opfylder betingelserne i RR, er fritaget for
anmeldelsespligten, hvis (1) investeringen ikke overstiger 25 mio. EUR, og
(2) støttemodtagerens markedsandel på EØS-plan ikke overstiger 10 %. Ud
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over de generelle tilsynsforpligtelser i henhold til fritagelsesforordningerne
skal der for støtte til investeringer på over 10 mio. EUR indføres en ny
gennemsigtighedsprocedure efter samme model som proceduren i afsnit 6 i de
multisektorale rammebestemmelser af 2002.

4. ANDEN STØTTE END INVESTERINGSSTØTTE I STØTTEBERETTIGEDE REGIONER

I de nye RR fastlægges støtteintensiteten i forbindelse med investerings- og
beskæftigelsesstøtte til store virksomheder og SMV�er i støtteberettigede områder.

Nogle af retningslinjerne og rammebestemmelserne for statsstøtte til andre former for
støtte end investeringsstøtte giver dog også mulighed for højere støtteintensitet i de
støtteberettigede områder. Det gælder især gruppefritagelsen for uddannelsesstøtte,
rammebestemmelserne for støtte til forskning og udvikling, rammebestemmelserne for
støtte til miljøbeskyttelse og retningslinjerne for risikovillig kapital. Ved revisionen af
disse bestemmelser vil Kommissionen overveje, om en sådan højere intensitet fortsat er
berettiget i de artikel 87, stk. 3, litra a)-regioner, og de artikel 87, stk. 3, litra c)-regioner,
der er defineret i punkt 3.1 og 3.2 ovenfor.

5. STØTTE I REGIONER, DER IKKE ER REGIONALSTØTTEBERETTIGEDE

Det er ikke overraskende, at mange af de bemærkninger, som de mest direkte berørte
medlemsstater har fremsat, specielt vedrører situationen i de regioner, der ikke længere
vil være regionalstøtteberettigede ifølge ovennævnte forslag. Der er fremsat en lang
række forskellige forslag for at løse dette problem, og de kræver i de fleste tilfælde, at der
efter 2006 opretholdes en vis form for investeringsstøtte til store virksomheder uden for
de støtteberettigede områder, der er defineret ovenfor.

Generaldirektoratet for Konkurrence har gennemgået disse bemærkninger omhyggeligt
på grundlag af Det Europæiske Råds politiske retningslinjer, som kræver, både at det
generelle støtteniveau nedsættes, og at støtteforanstaltningerne målrettes til fremme af
den europæiske økonomis konkurrenceevne generelt.

Under høringen er der udtrykt betænkeligheder ved de konkurrencefordrejende
virkninger, når det gælder investeringsstøtte til store virksomheder, hvilket må afvejes
mod de tvetydige resultater af undersøgelserne af, hvorvidt en sådan støtte effektivt kan
fremme konkurrenceevnen generelt. Det forekommer derfor helt rimeligt og retfærdigt, at
regional investeringsstøtte udelukkende bør tage sigte på EU's fattigste områder, og at
enhver form for støtte, der ydes store virksomheder uden for disse områder, bør ydes til
foranstaltninger, som er mere direkte knyttet til gennemførelsen af målsætningerne i
Lissabon-dagsordenen, især forskning, udvikling og innovation samt uddannelse og
ansættelse af faglærte.

Som nævnt ovenfor har Kommissionen i meddelelsen om en proaktiv konkurrencepolitik
forpligtet sig til at foretage en vidtrækkende revision af reglerne for statsstøtte til
forskning og udvikling og at gennemføre en detaljeret undersøgelse af forholdet mellem
statsstøtte og innovation og reglerne for risikovillig kapital. Som første skridt i denne
proces har Kommissionen forelagt Rådet og medlemsstaterne et vademecum om
statsstøtte og innovation, og der vil ske flere tiltag sideløbende med revisionen af RR.
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Desuden er det generelt anerkendt, at store virksomheder ikke er udsat for de samme
vanskeligheder med at skaffe kapital som SMV, og derfor fokuserer Lissabon-
dagsordenen på støtte til SMV�er. De udgør over 99 % af samtlige virksomheder i EU (i
2003 var der ca. 19,3 millioner SMV�er i EØS og Schweiz sammenholdt med ca. 40 000
store virksomheder). SMV�er bidrager med over 65 % af EU's BNP og over to tredjedele
af beskæftigelsen (mod 33 % i Japan og 46 % i USA). Investeringsstøtte uden for de
fattigste områder bør derfor fokusere på behovet inden for denne virksomhedskategori,
og det er på denne baggrund, at støtteintensiteten i forbindelse med investeringer, der
foretages af SMV�er, påtænkes forhøjet væsentligt. Andre forslag til ændringer vil blive
behandlet under revisionen af SMV-forordningen.

Generaldirektoratet for Konkurrence har planer om, at revisionen af disse bestemmelser,
der også skal omfatte udarbejdelse af yderligere forslag om støtte, der ikke vil påvirke
konkurrencen væsentligt på EU-plan, skal danne grundlag for udarbejdelse af politikker,
der er tilpasset de enkelte regioners særlige behov, uden at det er nødvendigt at foretage
en yderligere geografisk differentiering på fællesskabsplan ud over, hvad der er planlagt i
dette dokument.

6. DE NÆSTE SKRIDT

Som anført ovenfor opfordres medlemsstaterne til at fremsætte yderligere skriftlige
bemærkninger til dette dokument inden den 1. marts 2005.

Derefter er det målet, at Generaldirektoratet for Konkurrence i begyndelsen af maj 2005
skal udsende udkast til retningslinjer, som skal drøftes på andet multilaterale møde, der
skal finde sted midt i juni 2005, så de nye RR kan vedtages af Kommissionen i
september 2005.
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Bilag I
Oversigt over den foreslåede støtteintensitet

Region Store virksomheder Mellemstore
virksomheder

Små virksomheder

Artikel 87, stk. 3,
litra a)2

< 45 % af BNP

40 % 50 % 60 %

Artikel 87, stk. 3,
litra a)2

45,01 %-60 % af
BNP

35 % 45 % 55 %

Artikel 87, stk. 3,
litra a)
60,01 %-75 % af
BNP

30 % 40 % 50 %

1.1.07 1.1.10 1.1.12 1.1.07 1.1.10 1.1.12 1.1.07 1.1.10 1.1.12Artikel 87, stk. 3,
litra c) "statistisk
virkning" 30 % 22,5 % 15 % 40 % 32,5 % 25 % 50 % 42,5 % 35 %

Artikel 87, stk. 3,
litra c) � tyndt
befolket område

20 % 30 % 40 %

Artikel 87, stk. 3,
litra c) "økonomisk
udvikling"

15 % 25 % 35 %

Områder, der ikke
er støtteberettigede

0 10 % 20 %

EU's yderregioner er alle støtteberettigede efter artikel 87, stk. 3, litra a). Desuden har
yderregioner med et BNP pr. indbygger på over 60 % ret til en bonus på 10 %, mens
yderregioner med et BNP pr. indbygger på under 60 % har ret til en bonus på 15 %.

                                                
2 [Hvis forskellen i regionalstøtteintensitet mellem en støtteberettiget region i en medlemsstat og en region i

en anden medlemsstat, som den har grænse til, overstiger 30 %, skal regionalstøtteintensiteten i førstnævnte
region (identificeret på NUTS 3-niveau) begrænses til 30 % over regionalstøtteintensiteten i sidstnævnte
region].


