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RÄTTSLIGT MEDDELANDE 

  
Syftet med detta dokument är att inhämta synpunkter från nationella experter och berörda 
parter. Det är ett arbetsdokument som utarbetats på GD Konkurrens, och det är inte bindande i 
fråga om Europeiska kommissionens ståndpunkt. 
Varken Europeiska kommissionen eller någon enskild person färeträder den ansvarar dock för 
användningen av den informationen i detta dokument. Dokumentet kan inte heller åberopas 
för att kräva några rättigheter. 
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MOTIVERING 

1) Förslagets syfte och bakgrund 

För att garantera en effektiv övervakning, förenkla förvaltningen och samtidigt slå vakt om 
kommissionens kontrollmöjligheter har man i rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 
1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd1 fastställt att kommissionen, genom 
att anta förordningar, får förklara vissa typer av statliga stöd förenliga med den gemensamma 
marknaden och undantagna från kravet på att underrätta kommissionen enligt artikel 88.3 i 
fördraget, den s.k. anmälningsskyldigheten. Detta gäller s.k. stöd av mindre betydelse (de 
minimis)2 samt stöd till förmån för små och medelstora företag, forskning och utveckling, 
miljöskydd, sysselsättning och utbildning samt stöd i enlighet med den karta som 
kommissionen har godkänt för varje medlemsstat för att bevilja regionalstöd. 

I sin handlingsplan för statligt stöd3, som offentliggjordes i juni 2005, tog kommissionen 
initiativ till ett samråd med berörda tredje parter4, och man lade också fram en färdplan för 
reformen av politiken för statligt stöd. Denna reform är planerad för perioden 2005–2009, och 
kommer att ledas av kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna och alla berörda 
sektorer.  

I handlingsplanen ger kommissionen bland annat uttryck för sin avsikt att ompröva frågan om 
tillämpningsområdet för rådets förordning (EG) nr 994/98. Syftet med detta är att 
kommissionen skall ha möjlighet att undanta ytterligare kategorier av statliga stöd från 
anmälningsskyldigheten, i synnerhet inom området för stöd till kultur och bevarande av 
kulturarvet.Behovet av att utöka tillämpningsområdet för förordningen framgick också av den 
utvärderingsrapport som kommissionen enligt dess artikel 5 är skyldig att förelägga 
Europaparlamentet och rådet vart femte år.5 I rapporten betonas bland annat att räckvidden för 
de nuvarande undantagsförordningarna bör ökas, så att ytterligare kategorier av statliga stöd 
kan undantas från kravet att kommissionen måste underrättas, samtidigt som man ser till att 
förordningarna bara tillämpas på sådana stöd som faktiskt inte påverkar konkurrensen på 
något betydande sätt.  

Rättsläge i fråga om statliga stöd till förmån för kultur och bevarande av kulturarvet 

Genom förordning nr 994/98 ges kommissionen befogenhet att anta undantagsförordningar 
för enskilda kategorier av statliga stöd till förmån för små och medelstora företag. På grundval 
av bestämmelserna i förordningen har kommissionen alltså möjlighet att införa ett undantag 
från anmälningsskyldigheten när det gäller statliga stöd till förmån för små och medelstora 
företag för projekt inom området för kultur och bevarande av kulturarvet. Kommissionen 

                                                 
1 EGT L 142, 14.5.1998, s. 1–4. 
2 Möjligheten till sådana undantag fastställs i artikel 2 i förordning (EG) nr 994/98. 
3 Se följande adress på webbplatsen EUR-Lex: 
http://europa.eu.int/eur-

lex/lex/Result.do?code=52005DC0107&Submit=Search&RechType=RECH_celex&_submit=Search 
4 Se resultaten av samrådet om handlingsplanen för statligt stöd, Results of the Consultation on the State 

Aid Action Plan – Detailed summary, GD Konkurrens webbplats, 
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/consult/saap.pdf 

5 Kommissionens rapport grundades bland annat på enkätsvar från medlemsstater och Eftaländer, samt på 
slutsatserna från det multilaterala mötet med medlemsstaternas företrädare den 27 juni 2006. Rapporten 
lades fram för granskning i rådgivande kommittén för statligt stöd den xx.xx.2006. 



SV 3   SV 

bedömer dock att den praktiska nyttan av ett sådant undantag skulle vara begränsad, eftersom 
mottagarna av statliga stöd ofta är stora företag, särskilt när det gäller biograffilm och 
produktioner för andra audiovisuella medier. Det nuvarande rättsläget leder därför till en 
omfattande administrativ börda för såväl kommissionen som medlemsstaterna, trots att det 
ofta handlar om rutinärenden med tämligen små budgetar. I många fall är det stora företag 
som producerar tämligen små projekt, som inte kräver några betydande kontrollresurser från 
kommissionen (film med stark personlig eller kulturell prägel, lågbudgetproduktioner etc.). 
Mot bakgrund av erfarenheterna från handläggningen av dessa anmälningar bedömer 
kommissionen att vissa projekt på specifika villkor bör kunna undantas från 
anmälningsskyldigheten, och att rådets förordning nr 994/98 således bör ändras för att ge 
utrymme för ett sådant undantag. 

Rättsläge i fråga om stöd för att avhjälpa skador vid naturkatastrofer 

På samma sätt som beskrivs i föregående avsnitt har kommissionen enligt förordning nr 
994/98 befogenhet att undanta stöd som är avsett att avhjälpa skador vid naturkatastrofer från 
anmälningsskyldigheten så länge som dessa stöd riktas till små och medelstora företag, men 
inte om de riktas till stora företag. 

Under senare år har flera stora översvämningar drabbat Europa, och det har krävts betydande 
ekonomiska insatser från medlemsstaternas sida. I sådana situationer är det särskilt viktigt att 
medlemsstaterna snabbt kan fatta beslut och distribuera stödet till de berörda företagen. 
Skyldigheten att anmäla stöd i förhand medför således å ena sidan en administrativ börda som 
belastar såväl kommissionen som medlemsstaterna, och å andra sidan att vissa minimifrister 
måste respekteras som gör att stödet till företagen betalas ut senare. Vidare visar erfarenheten 
av dessa anmälningar att stöden i fråga sällan riskerar att förvrida konkurrensen på något 
väsentligt sätt.  

I allmänhet är det riktigt att stöd till stora företag oftare har en negativ inverkan på 
konkurrensen, och att de ekonomiska konsekvenserna av naturkatastrofer för de stora 
företagen kan vara mindre förödande än för små och medelstora företag. Trots detta verkar 
dock ett undantag vara väl motiverat, så länge som syftet med stödet är väl avgränsat och 
inskränker sig till skador på egendom som följer av naturkatastrofen i fråga, och beloppet 
kontrolleras och bekräftas av en oberoende tredje part. Rådets förordning nr 994/98 bör 
således ändras på så sätt att även denna kategori av statliga stöd omfattas. 

Rättsläge i fråga om statliga stöd inom jordbrukssektorn 

I artikel 36 i EG-fördraget anges det att konkurrensbestämmelserna skall tillämpas på 
produktion av och handel med jordbruksprodukter (även benämnda: ”produkter som omfattas 
av bilaga 1”) endast i den mån rådet beslutar om detta. I motsats till vad som gäller inom 
andra sektorer ger fördraget alltså inte kommissionen direkta befogenheter att granska statliga 
stöd inom jordbruksområdet. Dessa befogenheter är i stället beroende av lagstiftning som 
antas av rådet på grundval av artikel 37, och rådet kan också besluta om att begränsa 
kommissionens befogenheter på andra sätt. Alla de förordningar om gemensamma 
marknadsorganisationer på jordbruksområdet som antagits av rådet innehåller dock i 
praktiken bestämmelser om att reglerna om statligt stöd i artiklarna 87–89 i fördraget skall 
vara tillämpliga. Det bedöms därför vara lämpligt att tillämpa samma procedurregler inom 
jordbrukssektorn som inom övriga sektorer.  
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Med stöd av rådets förordning (EG) nr 994/98 får kommissionen införa undantag från 
anmälningsskyldigheten när det gäller statliga stöd till små och medelstora företag som är 
verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter i den mening 
som avses i förordning (EG) nr 1/2004 av den 23 december 20036, vilken för närvarande 
håller på att omarbetas. Den sistnämnda förordningen gäller inte stöd till företag som på grund 
av sin storlek inte kan definieras som små eller medelstora. Erfarenheten visar att 
kommissionen tar emot ett stort antal ansökningar avseende statliga stöd inom 
jordbruksområdet för företag vars storlek överstiger definitionen av små och medelstora 
företag och som därmed inte omfattas av undantaget från anmälningsskyldigheten, även om 
många stöd uppgår till mycket begränsade belopp. Rådets förordning nr 994/98 bör således 
ändras på så sätt att även denna kategori av statliga stöd omfattas. 

Rättsläge i fråga om stöd av social karaktär, särskilt inom transportområdet.” 

Enligt artikel 87.2 a är stöd av social karaktär som beviljas enskilda konsumenter förenliga 
med den gemensamma marknaden, förutsatt att de ges utan diskriminering med avseende på 
varornas ursprung.  

Under de senaste tio åren har kommissionen erfarit en kraftig ökning av antalet anmälningar 
om stöd av social karaktär inom transportområdet. Detta har inneburit en allt tyngre 
administrativ börda för såväl kommissionen som för medlemsstaterna. Kommissionens 
erfarenhet av dessa stöd7 visar dock att de som regel inte ger upphov till några särskilda 
svårigheter så länge som kraven på icke-diskriminering i fråga om varornas eller tjänsternas 
ursprung respekteras. Kommissionen anser således att stöd av social karaktär inom 
transportsektorn på vissa villkor bör undantas från anmälningsskyldigheten, och att detta bör 
omfatta även större företag. Förordning nr 994/98 bör därför ändras också i detta avseende. 

Bestämmelser om insyn och öppenhet 

I sin handlingsplan för statligt stöd förklarade kommissionen sin avsikt att förbättra 
öppenheten inom området, utan att i onödan öka den administrativa bördan. Det är också ett 
mål att effektivisera kontrollerna i de fall det finns en verklig risk att konkurrensen snedvrids. 
Av kommissionens utvärderingsrapport om tillämpningen av förordning nr 994/98 (även 
benämnd ”bemyndigandeförordningen”) framgår att även medlemsstaterna är måna om att 

                                                 
6 EUT L 1, 3.1.2004, s. 1. 
7 Kommissionens beslut av den 29 juli 1998 om flygtrafik för bosatta på ögrupperna Kanarieöarna (N 

387/1998) samt Balearerna (N 386/1998).  
Kommissionens beslut av den 27 augusti 1998 om transportförbindelser mellan Madeira och övriga 
Portugal (N 414/1998).  
Kommissionens beslut av den 3 september 1999 om transportförbindelser till och från de mindre öarna 
kring Sicilien (N 399/1999).  
Kommissionens beslut av den 1 mars 2000 om transportförbindelser mellan Marseille och Nice å ena 
sidan och Ajaccio, Bastia, Calvi och Figari å andra sidan (N 24/2000). Beslut av den 2 mars 2001 om 
transportförbindelser mellan Ajaccio och Bastia å ena sidan och Montpellier å andra sidan (N 
638/2000), samt mellan Ajaccio, Bastia, Calvi och Figari å ena sidan och Lyon å andra sidan (N 
639/2000). Kommissionens beslut av den 20 oktober 2004 om transportförbindelser mellan Guadeloupe 
och Frankrike – N 607/04, Social stödordning till förmån för Réunion (N 385/04), kommissionens 
beslut av den 13 september 2006 – Frankrike: ändring av stödordningen N 516/2004 om stöd av social 
karaktär till vissa passagerare på flygförbindelserna mellan Martinique och franska fastlandet (N 
223/2006), beslut av den 2 juli 2002 i ärendet N 781/2001 – Frankrike: individuellt stöd av social 
karaktär till förmån för Korsika. 
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införandet av undantagsförordningar inte medför någon oproportionell administrativ börda för 
dem.  

I artikel 3.2 i förordning nr 994/98 anges följande: ”Redan vid införandet av stödprogram eller 
av enskilt stöd som har beviljats vid sidan av ett program, och där stödet är undantaget enligt 
dessa förordningar, skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna en sammanfattning 
av uppgifterna om dessa stödprogram eller fall av enskilt stöd som inte hänför sig till ett 
undantaget stödprogram för att dessa skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas 
officiella tidning.”  

Då förordningen antogs 1998 var en publicering i Europeiska gemenskapernas officiella 
tidning (EGT) det mest effektiva sättet att offentliggöra dessa sammanfattningar. Med tanke 
på dels det ökande antalet språkversioner som krävs på grund av de utvidgningar av 
gemenskapen som skett respektive är förestående, dels den tekniska utvecklingen inom 
elektronisk kommunikation, skulle det idag vara snabbare och mer effektivt om dessa 
sammanfattningar i stället offentliggjordes på kommissionens webbplats. Detta skulle 
samtidigt underlätta tillgången till uppgifterna och minska den administrativa bördan. Det är i 
dagens läge mer praktiskt för tredje man, i synnerhet företag, att ta fram uppgifterna på 
kommissionens webbplats än att skaffa fram rätt utgåva av Europeiska gemenskapernas 
officiella tidning för att ta del av aktuella uppgifter inom området för statligt stöd. 

Det föreslås därför att kravet på offentliggörande i EGT (numera EUT) bör ersättas med ett 
krav på offentliggörande på kommissionens webbplats. 

Metod för övervakning 

I artikel 3.3 i förordning nr 994/98 anges vidare: ”Medlemsstaterna skall registrera och 
sammanställa alla uppgifter om tillämpningen av undantagen av vissa slag av stöd. Om 
kommissionen förfogar över uppgifter som ger anledning att ifrågasätta den korrekta 
tillämpningen av en undantagsförordning, skall medlemsstaterna meddela kommissionen alla 
uppgifter som den anser vara nödvändiga för att bedöma om stödet är förenligt med den 
aktuella förordningen.”  

Som framgår av handlingsplanen för statligt stöd har kommissionen för avsikt att på ett väl 
avvägt sätt utvidga tillämpningsområdet för undantagsförordningarna, och därmed minska 
den administrativa börda för medlemsstaterna som anmälningarna innebär. Det faktum att 
anmälningsskyldigheten avskaffas innebär dock att kommissionens roll blir mindre synlig i 
skedet innan stöden beviljas. Kommissionen bör därför ges möjlighet att genomföra en 
proportionell men effektiv kontroll i efterhand, så att det kan garanteras att gemenskapens 
bestämmelser på området följs. Man bör bland annat kunna genomföra slumpvisa 
stickprovskontroller inom de olika områden som omfattas av undantagsförordningarna. För att 
dessa kontroller skall bli effektiva måste kommissionen också ha möjlighet att be 
medlemsstaterna lägga fram uppgifter om vissa stöd och deras förenlighet med gemenskapens 
bestämmelser, även i fall där den inte nödvändigtvis förfogar över några uppgifter som på 
förhand tyder på att förordningen skulle tillämpas felaktigt.  

Kommissionen anser således att bestämmelserna i artikel 3.3 bör ändras för detta ändamål. 

I artikel 3.4 i förordning nr 994/98 anges särskilt att ”medlemsstaterna… åtminstone en gång 
om året till kommissionen [skall] överlämna en rapport, företrädesvis i elektronisk form, om 
tillämpningen av undantagen av vissa slag av stöd i enlighet med kommissionens särskilda 
krav.” Med tanke på den tekniska utvecklingen inom elektronisk kommunikation, bedömer 
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kommissionen det idag vara snabbast och mest effektivt att överlämna ovan nämnda rapport i 
elektronisk form.  

Den nuvarande bestämmelsen, enligt vilken medlemsstaterna helst bör överlämna 
årsrapporten i elektronisk form i enlighet med kommissionens krav, bör således ersättas av en 
ny bestämmelse som gör det obligatoriskt att sända rapporten i elektronisk form.  

Förfarande som kommissionen skall följa då den antar undantagsförordningar 

Enligt artikel 8 i förordning nr 994/98 skall kommissionen, innan den antar en 
undantagsförordning, göra följande: 

- Samråda med rådgivande kommittén för statligt stöd. 

- Offentliggöra utkastet till förordning för att ge tredje man möjlighet att meddela sina 
synpunkter inom en tidsfrist som inte får vara kortare än två månader.  

- Samråda med rådgivande kommittén för statligt stöd. 

Samrådet äger rum vid ett möte som skall hållas minst två månader efter det att 
medlemsstaterna har mottagit dokumenten. Denna frist får dock förkortas om det gäller ett 
andra samrådsmöte, om ärendet är brådskande eller om det endast handlar om att förlänga en 
befintlig förordnings giltighetstid.  

I sin handlingsplan för statligt stöd uttrycker kommissionen sin avsikt att minska byråkratin 
och antalet anmälningar att gå igenom, samt handläggningstiden fram till beslut. Förfarandet 
behöver således förenklas, samtidigt som medlemsstaternas fulla delaktighet är av stor vikt.  

Det faktum att man enligt den nuvarande förordningen alltid måste hålla två möten med 
medlemsstaternas företrädare medför såväl en fördröjning som betydande kostnader.  

Att ta upp ärendena vid ett möte förefaller inte vara nödvändigt när det endast gäller att 
förlänga giltigheten för en gällande förordning utan ändringar eller med bara små ändringar, 
t.ex. anpassning till nya relevanta rättsakter, avskaffande av bestämmelser som blivit 
föråldrade eller uppdatering av reglerna om kontrollverktyg. Under sådana omständigheter 
föreslår därför kommissionen att man avskaffar kravet på att sammankalla möte före 
offentliggörandet av utkastet. Däremot är det nödvändigt att samråda med medlemsstaterna 
efter det att man mottagit kommentarer till det utkast som offentliggjorts, även om detta 
samråd inte nödvändigtvis behöver ske i form av ett möte. Kommissionen föreslår därför att 
mötena i allmänhet ersätts med ett skriftligt samråd med medlemsstaterna. Detta hindrar inte 
att man kan sammankalla ett möte i de fall en majoritet av medlemsstaterna begär detta.  

Även i fall där det gäller antagande av en ny förordning eller väsentliga ändringar bör man ta 
bort bestämmelsen att ett samrådsmöte med medlemsstaternas företrädare måste hållas innan 
utkastet offentliggörs. Däremot måste man även i dessa fall hålla ett samråd med 
medlemsstaterna efter det att kommentarerna till det offentliggjorda utkastet har mottagits. 
Det bör också ges möjlighet att hålla ett andra möte om en majoritet av medlemsstaterna 
begär detta. 

För att öka öppenheten är det enligt kommissionen också viktigt att publicera alla utkast till 
förordningar på kommissionens webbplats, så att berörda tredje parter kan ta del av och 
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kommentera dem. För att skynda på informationsöverföringen är det också viktigt att utkasten 
översänds till medlemsstaterna i elektronisk form. 

2) Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden 

Detta förslag är förenligt med Europeiska unionens allmänna mål, och i synnerhet de mål som 
hänger samman med Lissabonstrategin. Förslaget utgör också en del i den reform av politiken 
för statligt stöd som genomförs under perioden 2005–2009, och som syftar till att möta de 
utmaningar som följer av den nystart för Lissabonstrategin som lanserats. Kommissionen 
förklarar grunddragen i denna reform i sin handlingsplan för statligt stöd, och visar särskilt 
hur den planerar att ta vara på EG-fördragets regler om statligt stöd för att uppmuntra 
medlemsstaterna att bidra till strategin för tillväxt och sysselsättning.  

Som ett led i arbetet med strategin för tillväxt och sysselsättning föreslår kommissionen 
särskilt att förenkla och rationalisera nuvarande bestämmelser och därmed minska byråkratin. 
Att reducera antalet stöd som måste anmälas är en del av denna förenklingsprocess.Mot denna 
bakgrund är alltså detta lagförslag helt och hållet i samklang med målsättningen om ”bättre 
lagstiftning”. 

3) Rättsliga aspekter 

• Rättslig grund 

Den rättsliga grunden för detta förslag är artikel 89 i EG-fördraget, som ger rådet befogenhet 
att anta alla förordningar som krävs för tillämpningen av artikel 88.3 och att fastställa vilka 
slag av stödåtgärder som skall vara undantagna från detta förfarande. Rådet skall fatta beslut 
med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen och efter att ha hört 
Europaparlamentet. 

• Subsidiaritet och proportionalitet 

Eftersom detta förslag rör ett område där gemenskapen är ensamt behörig är 
subsidiaritetsprincipen inte tillämplig. 

Detta initiativ går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet, och är alltså 
förenligt med proportionalitetsprincipen. 

• Val av regleringsform 

Föreslagen regleringsform: förordning. 

En förordning är den enda möjliga regleringsformen, eftersom det handlar om att ändra 
förordning (EG) nr 994/98 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd. 

2) Budgetkonsekvenser 

Förslaget påverkar inte gemenskapens budget. 
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Förslag till 

RÅDETS FÖRORDNING 

om ändring av rådets förordning (EG) nr 994/98 om tillämpningen av artiklarna 92 och 
93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av 

övergripande statligt stöd 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 89, 

med beaktande av kommissionens förslag8, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande9, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande10, 

med beaktande av Regionkommitténs yttrande11, och 

av följande skäl: 

(1) Enligt rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av 
artiklarna 92 och 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa 
slag av övergripande statligt stöd12 får kommissionen genom förordningar förklara 
vissa typer av statliga stöd förenliga med den gemensamma marknaden och 
undantagna från kravet på att underrätta kommissionen (nedan: 
anmälningsskyldigheten). Detta gäller särskilt stöd till små och medelstora företag.  

(2) Eftersom det inte finns någon sådan undantagsförordning inom områdena för stöd till 
kultur och bevarande av kulturarvet måste medlemsstaterna enligt nuvarande 
bestämmelser underrätta kommissionen om förslag till stöd inom dessa områden. 
Enligt kommissionens erfarenhet gäller de underrättelser som kommer in oftast projekt 
som inte vållar några problem i förhållande till gemenskapens 
konkurrensbestämmelser. På särskilda villkor skulle således även vissa projekt inom 
dessa kategorier kunna undantas från anmälningsskyldigheten. 

(3) Enligt förordning (EG) nr 994/98 får kommissionen undanta stöd inom områdena 
kultur och bevarande av kulturarvet från anmälningsskyldigheten endast om de riktas 
till små och medelstora företag. Mottagarna inom dessa områden är emellertid ofta 
stora företag, i synnerhet när det gäller biograffilm och produktioner för andra 

                                                 
8 EUT C […], […], s. […]. 
9 EUT C […], […], s. […]. 
10 EUT C […], […], s. […]. 
11 EUT C […], […], s. […]. 
12 EGT L 142, 14.5.1998, s. 1–4. 
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audiovisuella medier. Dessa stora företag kan även finansiera småskaliga projekt som 
inte kräver några stora kontrollresurser från kommissionens sida (film med stark 
personlig eller kulturell prägel, lågbudgetproduktioner etc.) eller med smalt 
konstnärligt innehåll, ofta till begränsad budget). För att undvika att statliga stöd 
anmäls i onödan, och för att kommissionen skall kunna koncentrera sitt arbete på de 
typer av stöd som har starkast negativ inverkan på konkurrensen bör 
tillämpningsområdet för rådets förordning (EG) nr 994/98 således utvidgas till att även 
omfatta stöd till förmån för kultur och skydd av kulturarvet.  

(4) Även i fråga om stödprojekt i samband med naturkatastrofer måste medlemsstaterna 
enligt de nuvarande bestämmelserna anmäla förslagen till stöd till kommissionen, 
eftersom det inte finns någon undantagsförordning för detta fall. Enligt 
kommissionens erfarenhet gäller de underrättelser som kommer in oftast projekt som 
inte vållar några problem i förhållande till gemenskapens konkurrensbestämmelser. De 
företag som påverkas av sådana katastrofer befinner sig dessutom ofta i en mycket 
svår ekonomisk situation. På vissa villkor skulle således även projekt av dessa 
kategorier kunna undantas från kravet på underrättelse. 

(5) Enligt förordning (EG) nr 994/98 får kommissionen undanta stöd för att avhjälpa 
naturkatastrofer från anmälningsskyldigheten endast om de riktas till små och 
medelstora företag. Efter naturkatastrofer brukar emellertid medlemsstaterna inleda 
stödordningar som täcker alla drabbade företag. Även om stöd till stora företag som 
regel tenderar att förvrida konkurrensen mera än stöd till små och medelstora företag, 
bör således också stöd till stora företag kunna undantas från anmälningsskyldigheten 
på vissa bestämda villkor som garanterar att stöd inte beviljas på oriktiga grunder. 
Man bör därför utvidga tillämpningsområdet för rådets förordning (EG) nr 994/98 till 
att omfatta även stöd som syftar till att avhjälpa skador som orsakas av 
naturkatastrofer. 

(6) Med stöd av förordning (EG) nr 994/98 får kommissionen införa undantag från 
anmälningsskyldigheten när det gäller statliga stöd till små och medelstora företag 
som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av 
jordbruksprodukter i den mening som avses i förordning (EG) nr 1/2004 av den 23 
december 200313, vilken för närvarande håller på att omarbetas. Den sistnämnda 
förordningen gäller inte stöd till företag som på grund av sin storlek inte kan definieras 
som små eller medelstora. Erfarenheten visar att kommissionen tar emot ett stort antal 
ansökningar avseende statliga stöd inom jordbruksområdet för företag vars storlek 
överstiger definitionen av små och medelstora företag och som därmed inte omfattas 
av undantaget från anmälningsskyldigheten, även om många stöd uppgår till mycket 
begränsade belopp. Förordning nr 994/98 bör således ändras på så sätt att även denna 
kategori av statliga stöd omfattas. 

(7) Även i fråga om stödprogram av social karaktär, särskilt inom transportområdet, måste 
medlemsstaterna enligt de nuvarande bestämmelserna anmäla förslagen till stöd till 
kommissionen, eftersom det inte finns någon undantagsförordning för detta fall. 
Erfarenheten inom detta område visar att sådana stödprojekt som regel inte medför 
några särskilda svårigheter, så länge som principen om icke-diskriminering är uppfylld 
vad gäller varornas eller tjänsternas ursprung samt i fråga om de konsumenter som 

                                                 
13 EUT L 1, 3.1.2004, s. 1. 
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gynnas av stödet. Tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 994/98 bör därför 
utökas på så sätt att statliga stödprogram av social karaktär, särskilt inom 
transportområdet, på vissa villkor kan underlättas.  

(8) För att skapa fullgod insyn i medlemsstaternas åtgärder behöver de sammanfattningar 
som avses i artikel 3.2 i förordning 994/98 offentliggöras. När förordningen antogs var 
det mest effektivt att offentliggöra uppgifterna i Europeiska gemenskapernas officiella 
tidning. På grund av den tekniska utvecklingen inom elektronisk kommunikation 
skulle det idag vara snabbare och mer effektivt om dessa sammanfattningar i stället 
offentliggjordes på kommissionens webbplats. Detta skulle också förenkla tillgången 
till informationen för tredje man. Kravet på att sammanfattningarna skall 
offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning bör därför ersättas med 
ett krav på offentliggörande på kommissionens webbplats.  

(9) De uppgifter som avses i artikel 3.3 i förordning (EG) nr 994/98 är nödvändiga för att 
kommissionen skall kunna bedriva sin fortlöpande granskning av alla befintliga 
stödprogram i medlemsstaterna enligt artikel 88.1 i fördraget. Det utvidgade 
tillämpningsområdet för undantagsförordningarna innebär en betydande inskränkning 
av kommissionens förhandskontroller av statliga stöd. För att garantera att 
gemenskapsrätten efterlevs krävs därför att kommissionen kan utföra kontroller i 
efterhand. För att sådana kontroller skall bli effektiva måste kommissionen kunna 
uppmana medlemsstaterna att lägga fram uppgifter om vissa stöd och deras förenlighet 
med gemenskapens bestämmelser, även i fall där den inte nödvändigtvis förfogar över 
några uppgifter som på förhand tyder på att förordningen skulle tillämpas felaktigt.  

(10) Enligt artikel 3.4 i förordning (EG) nr 994/98 skall medlemsstaterna överlämna en 
rapport till kommissionen om tillämpningen av undantagen av vissa slag av stöd. Med 
tanke på den tekniska utvecklingen inom elektronisk kommunikation bedöms det idag 
vara snabbare och mer effektivt att överlämna ovan nämnda rapport i elektronisk form 
och enligt rutiner som fastställs av kommissionen. 

(11) Mot bakgrund av erfarenheterna från arbetet med tidigare undantagsförordningar bör 
det förfarande som anges i artikel 8 i förordning (EG) nr 994/98 ändras, på så sätt att 
det kan slutföras snabbare än tidigare samtidigt som man inför regler för regelbunden 
översyn av förordningen mot bakgrund av förändringar i den ekonomiska och rättsliga 
omgivningen. Om en förordnings giltighet skall förlängas utan ändringar eller mede 
endast små ändringar bör utkastet få offentliggöras utan föregående samråd med 
rådgivande kommittén. Det bör dock fastställas att rådgivande kommittén skall 
rådfrågas efter det att utkastet har offentliggjorts. Ett sammanträde före 
offentliggörandet bör hållas om en majoritet av medlemsstaterna begär det.  

(12) Även i fall där det gäller antagande av en ny förordning eller väsentliga ändringar bör 
man ta bort bestämmelsen att samrådet med rådgivande kommittén måste ske innan 
utkastet offentliggörs. Efter det att utkastet offentliggjorts bör det dock hållas ett möte 
i rådgivande kommittén, och en majoritet av medlemsstaterna bör kunna besluta att 
även ett andra möte skall hållas. 

(13) Förordning (EG) nr 994/98 bör därför ändras i enlighet med detta. 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Förordning (EG) nr 994/98 skall ändras på följande sätt: 

1) I artikel 1.1 a skall följande led v, vi och vii läggas till: 

”v) stöd till kultur och bevarande av kulturarvet, 

vi) avhjälpande av skador som orsakats av naturkatastrofer. 

vii) produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter.” 

2) I artikel 1.1 skall följande läggas till som led c: 

”c) stöd av social karaktär, särskilt inom transportområdet.” 

3) I artikel 3 skall punkterna 2–4 ersättas med följande: 

”2. Redan vid införandet av stödprogram eller av enskilt stöd som har beviljats vid sidan 
av ett program, och där stödet är undantaget enligt dessa förordningar, skall medlemsstaterna i 
elektronisk form och enligt rutiner som fastställs av kommissionen förse den senare med en 
sammanfattning av uppgifterna om dessa stödprogram, eller fall av enskilt stöd som inte 
hänför sig till ett undantaget stödprogram, för att dessa skall kunna offentliggöras på 
kommissionens webbplats. 

3. Medlemsstaterna skall registrera och sammanställa alla uppgifter om tillämpningen av 
undantagen av vissa slag av stöd. Medlemsstaterna skall på kommissionens begäran lägga 
fram alla uppgifter som kommissionen bedömer vara nödvändiga för att bedöma om ett stöd 
eller stödprogram är förenligt med den berörda förordningen.  

4. Medlemsstaterna skall minst en gång om året överlämna en rapport till kommissionen 
i elektronisk form angående tillämpningen av undantagen av vissa slag av stöd, i enlighet med 
de rutiner som fastställs av kommissionen. Kommissionen skall ge alla medlemsstater tillgång 
till denna rapport. En gång om året skall den rådgivande kommitté som avses i artikel 7 
granska och utvärdera dessa rapporter.” 

4) Artikel 8 skall ersättas med följande: 

”1. Kommissionen skall samråda med rådgivande kommittén för statligt stöd innan en 
förordning antas. 

2. a) Om kommissionen planerar att anta eller ändra en förordning skall samrådet med 
kommittén ske vid ett möte som sammankallas av kommissionen. Till denna skriftliga 
uppmaning skall bifogas de utkast och dokument som skall granskas. Under detta möte kan ett 
beslut fattas om att fortsätta samrådet vid ett andra möte, om en majoritet av kommitténs 
ledamöter begär detta. 

2. b) När kommissionen planerar att förlänga giltighetstiden för en förordning eller anta 
mindre ändringar skall den uppmana rådgivande kommitténs ledamöter att komma in med 
skriftliga synpunkter inom en månad. Till denna skriftliga uppmaning skall bifogas de utkast 
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och dokument som skall granskas. Ett möte skall dock sammankallas om en enkel majoritet 
av kommitténs ledamöter begär detta.  

3. Om ett möte har begärts skall detta äga rum tidigast två månader efter det att kallelsen har 
skickats ut. Denna frist förkortas till en månad om det gäller sådant samråd som avses i punkt 
2 b ovan eller om en enkel majoritet av ledamöterna begär detta, samt i brådskande fall. 

4. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén 
skall yttra sig över detta förslag, om nödvändigt genom omröstning. 

5. Om ett sådant yttrande antas vid ett möte skall det protokollföras, och vid skriftligt samråd 
sammanförs synpunkterna i en sammanfattande not; dessutom har varje medlemsstat rätt att 
begära att få sin uppfattning tagen till protokollet eller införd i den sammanfattande noten. 
Den rådgivande kommittén kan rekommendera att yttrandet offentliggörs i Europeiska 
gemenskapernas officiella tidning. 

6. Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén avgett. Den skall 
underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.” 

 

Artikel 2 

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i Bryssel den 

 På rådets vägnar 
 Ordförande 
 […] 
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BILAGA 

 


