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REVISION AF FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR 

STATSSTØTTE TIL REDNING OG OMSTRUKTURERING 
 

SPØRGESKEMA 
 
 
 
De gældende rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering udløber i 
oktober 20091. Som forberedelse til revisionen af rammebestemmelserne opfordrer 
Kommissionen alle medlemsstater til allerede nu at videregive deres erfaringer ved hjælp af 
dette spørgeskema. Kommissionen opfordrer ligeledes alle andre interesserede parter til om 
muligt at fremsætte deres synspunkter. Alle bemærkninger om punkter, der ikke er medtaget i 
spørgeskemaet, er i øvrigt også velkomne. 

På forhånd tak for svarene. 

Svarfristen er den 30. november 2007. Besvarelserne sendes til Europa-Kommissionen, DG 
COMP, State aid Registry, HT 1117, B-1049 Brussels, helst med e-mail til  
stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

Da det er Kommissionens hensigt at offentliggøre besvarelserne på sit websted, bør det 
fremgå hvilke af oplysningerne, der ønskes behandlet fortroligt. 
 
 
 
A. Generelle spørgsmål 
 
1.a)  Rammebestemmelsernes anvendelsesområde 
 

Har de danske myndigheder siden 2000 tildelt rednings- eller omstruktureringsstøtte til 
kriseramte virksomheder? 
 
Ifald de danske myndigheder har tildelt rednings- og omstruktureringsstøtte:  
 Hvor mange sager (i alt og pr. år)? Hvor mange støtteforanstaltninger var omfattet af 

støtteordninger? 
 Hvad anslås andelen af dels a) offentligt ejede modtagere, dels b) modtagere 

beliggende i støtteberettigede regioner til? 
 Hvad var målet med støtteforanstaltningerne (jobbevarelse, regionale hensyn osv.). 

Procentdelen af sager for hvert af disse mål anføres. 
 Hvorfor mener de danske myndigheder, at statsstøtte er velegnet til at opfylde disse 

mål? Blev målene i sidste ende opfyldt? I hvilken udstrækning spiller den økonomiske 
baggrund (f.eks. den nationale eller regionale økonomis styrke og tilpasningsevne) en 

                                                 
1 Som almindelig orientering om de gældende rammebestemmelser og Kommissionens beslutninger i henhold til 
dem henvises også til Resultattavlen for Statsstøtte (Efterår 2006), der indeholder et særligt fokuskapitel om 
støtte til redning og omstrukturering: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
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rolle? Hvilken rolle spiller de juridiske forhold (konkurs- og insolvenslovgivningens 
effektivitet)?  

 Følger de danske myndigheder systematisk udviklingen i de virksomheder, der har 
modtaget støtte? Viser en sådan opfølgning, at de støttemodtagende virksomheder 
overlever på længere sigt? Enkelte (nylige) eksempler anføres.  

 
Ifald de danske myndigheder ikke har tildelt rednings- og omstruktureringsstøtte: 
 Er det udtryk for et politisk valg (udtrykkeligt eller underforstået) ikke at yde 

rednings- og omstruktureringsstøtte, eller er myndighederne aldrig blevet anmodet om 
støtte fra kriseramte virksomheder? 

 Hvis det er udtryk for et politisk valg, hvorfor mener myndighederne da, at der ikke 
bør ydes omstruktureringsstøtte? Har tidligere (dårlige) erfaringer med rednings- og 
omstruktureringsstøtte spillet en rolle? I hvilken udstrækning spiller den økonomiske 
baggrund (f.eks. den nationale eller regionale økonomis styrke og tilpasningsevne) en 
rolle? Hvilken rolle spiller de juridiske forhold (konkurs- og insolvenslovgivningens 
effektivitet)?  

 Anvender de danske myndigheder andre instrumenter til fremme af redning og 
omstrukturering af kriseramte virksomheder? 

 
 

1.b) Enkelttilfælde, hvor rammebestemmelserne er anvendt 
 

Har De, Deres virksomhed eller en virksomhed, De har andel i, modtaget rednings- eller 
omstruktureringsstøtte siden 2000? 
 
Hvis ja:  
 Angiv år, og antal foranstaltninger. Bestod støtten i rednings- eller 

omstruktureringsstøtte (eller begge)? Blev støtten ydet som individuel støtte eller i 
henhold til støtteordninger? Hvor meget støtte blev tildelt?  

 Er Deres virksomhed a) offentligt ejet og/eller b) beliggende i en støtteberettiget 
region? 

 Hvad var målet med støtteforanstaltningerne (jobbevarelse, regionale hensyn osv.)? 
For hvert af disse mål angives den relative betydning (f.eks. hovedmål, sekundært mål 
osv.). 

 Hvorfor mente de danske myndigheder, at statsstøtte var velegnet til at opfylde disse 
mål? Blev målene i sidste ende opfyldt? I hvilken udstrækning spillede den 
økonomiske baggrund (f.eks. den nationale eller regionale økonomis styrke og 
tilpasningsevne) en rolle? Hvilken rolle spiller de juridiske forhold (konkurs- og 
insolvenslovgivningens effektivitet)?  

 Fulgte de danske myndigheder systematisk udviklingen i virksomheden, efter at den 
havde modtaget støtte? Overlevede virksomheden på længere sigt? Dette præciseres 
nærmere.  

 
Hvis de offentlige myndigheder i Danmark, på trods af virksomhedens vanskeligheder, 
ikke tildelte virksomheden rednings- og omstruktureringsstøtte: 
 Var det udtryk for et politisk valg (udtrykkeligt eller underforstået), eller rettede 

virksomheden aldrig nogen anmodning om støtte til myndighederne? 
 Hvis det var udtryk for et politisk valg, hvorfor mente myndighederne da, at der ikke 

burde tildeles omstruktureringsstøtte? Har tidligere (dårlige) erfaringer med rednings- 
og omstruktureringsstøtte spillet en rolle? I hvilken udstrækning spillede den 
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økonomiske baggrund (f.eks. den nationale eller regionale økonomis styrke og 
tilpasningsevne) en rolle? Hvilken rolle spiller de juridiske forhold (konkurs- og 
insolvenslovgivningens effektivitet)?  

 Bidrog andre instrumenter til virksomhedens redning og omstrukturering? Hvis ja, 
hvilke? 

 
 
2.  En finere økonomisk indfaldsvinkel 
 
a)  Støttens mål 
 

Handlingsplanen på statsstøtteområdet kræver, at Kommissionen, når den vurderer, 
hvorvidt en støtteforanstaltning kan erklæres forenelig med fællesmarkedet, skal foretage 
en afvejningstest. Et vigtigt element i afvejningstesten er, om der foreligger et veldefineret 
mål af fælles interesse. De reviderede rammebestemmelser om rednings- og 
omstruktureringsstøtte bør derfor nøje fastlægge hvilke mål, medlemsstaterne kan 
påberåbe sig for som begrundelse for rednings- og omstruktureringsstøtte. 

 
Hvad kan være gyldige mål/begrundelser for rednings- og omstruktureringsstøtte? Bør 
rednings- og omstruktureringsstøtteforanstaltninger anvendes, når det fra et økonomiske 
synspunkt er effektivt (hvis ja, forklares det præcise mål, f.eks. fordi støtten sætter en 
virksomhed, der på kort sigt har finansieringsproblemer, i stand til at forblive aktiv og 
skabe værdi på mellemlang eller lang sigt), eller bør de anvendes af sociale hensyn (hvis 
ja, forklares det præcise mål, f.eks. for at undgå sociale vanskeligheder efter en mulig 
konkurs) eller begge mål uafhængigt af hinanden eller sammen? 

 
Hvilke interesser bør Kommissionens politik for rednings- og omstruktureringsstøtte som 
fastlagt i rammebestemmelserne beskytte (f.eks. arbejdskraften i den reddede virksomhed, 
virksomhedens kunder/leverandører, ledelsen, konkurrenterne, konkurrenternes 
arbejdskraft, konkurrenternes markedsstilling/-andel, konkurrencevilkårene på markedet, 
den samlede beskæftigelse i EU, forbrugerne i almindelighed)? 

 
 
b)  Fordrejninger af konkurrencevilkårene og samhandelen 
 

Et næste skridt i afvejningstesten vedrører de negative virkninger af statsstøtten, især for 
konkurrencevilkårene og samhandelen. Det skal under afvejningstesten efterprøves, 
hvorvidt sådanne fordrejninger er så begrænsede, at den overordnede afvejning er positiv.  
 
Hvad er de alvorligste fordrejninger af konkurrencevilkårene og samhandelen, som 
rednings- og omstruktureringsstøtteforanstaltninger kan medføre? 

 
I hvilken udstrækning og gennem hvilke kanaler (f.eks. tab af kunder, markedsandele, 
beskæftigelse eller fortabte ekspansionsmuligheder) kan virksomhederne lide skade af 
rednings- og omstruktureringsstøtte, der ydes til en konkurrent i Danmark eller i en anden 
medlemsstat? Enkelte (nylige) eksempler anføres. 
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c)  National konkurs- og insolvenslovgivnings egnethed - brugbarhed  
 

Konkurs- og insolvenslovgivning og procedurer i tilknytning hertil kan påvirke 
omstruktureringstiltag, da de influerer på de valgmuligheder, de kriseramte virksomheder 
har. Dansk konkurs- og insolvenslovgivning og de dertil knyttede procedurer beskrives 
(kort!). Kan konkurs- og insolvenslovgivning ses som alternativ til 
rednings- og omstruktureringsstøtte? Er der eventuelt særlige elementer i dansk 
konkurs- og insolvenslovgivning, der hindrer en smidig videreførelse af (vigtige dele af) 
de berørte produktionsaktiver?  
 
Har de danske myndigheder, forud for tildelingen af omstruktureringsstøtte, foretaget en 
hypotetisk sammenligning mellem støtteindgreb og det alternative scenario uden støtte (og 
som muligvis ville kunne føre til en videreførelse af – dele af – den økonomiske aktivitet 
efter konkurs- eller insolvensbehandlinger), der viser de forskellige virkninger for 
beskæftigelsen og erhvervsaktiviteten? Hvis ja, hvad var da resultatet? 

 
Kan danske virksomheder opnå anden støtte, hvis de er insolvente, f.eks. betalinger i 
henhold til Rådets direktiv 80/987/EØF2 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens? 

 
Ville det være nyttigt med en mere snæver sammenkobling mellem konkurs- og 
insolvensprocedurer og rednings- og omstruktureringsstøtte, f.eks. ved kun at tillade 
rednings- og omstruktureringsstøtte inden for rammerne af en formel 
insolvensbehandling? 

 
 
B. Specifikke bestemmelser i de gældende rammebestemmelser 
 
1.  Definitionen på en kriseramt virksomhed 
 

Der findes ikke nogen fællesskabsdefinition på "en kriseramt virksomhed". Punkt 9 til 12 i 
de gældende rammebestemmelser indeholder dog enkelte kriterier.  
 Beskriv venligst Deres erfaringer med kriteriernes anvendelse. 
 Er kriterierne for brede/for strenge, også i betragtning af, at kriseramte virksomheder 

ikke er støtteberettigede under andre instrumenter som de minimis-forordningen, 
rammebestemmelserne for F&U&I eller retningslinjerne for 
risikokapitalinvesteringer? 

 Har De forslag til ændring af disse kriterier for at gøre dem mere 
anvendelige/objektive? 

2.  Koncernforbundne selskaber 
 

Punkt 13 i de gældende rammebestemmelser fastlægger særlige regler for virksomheder, 
der tilhører eller er i færd med at blive overtaget af en større koncern. 
 Var/er der problemer med anvendelsen af denne regel, også under hensyntagen til 

særlige bestemmelser i national lovgivning om, hvad der udgør en koncern, og om 
                                                 
2  Rådets direktiv af 20. oktober 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om 
beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens, EFT L 283 af 20.10.1980, s. 23, ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/74/EF af 23. september 2002 om ændring af Rådets direktiv 
80/987/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i 
tilfælde af arbejdsgiverens insolvens, EFT L 270 af 8.10.2002, s. 10.  
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hvordan forskellige dele af en koncern kan støtte sig til hinanden i løbet af en 
konkursbehandling? 

 Gav bestemmelsen om, at en virksomhed, der overtages af en større koncern, 
sædvanligvis ikke er berettiget til omstruktureringsstøtte, anledning til specifikke 
problemer i forbindelse med privatisering af statslige virksomheder? 

 
 
3.  Redningsstøtte 
 

Til fastsættelse af det nødvendige beløb for at holde en kriseramt virksomhed kørende 
henvises der i punkt 25d) i de gældende rammebestemmelser til en formel, der er angivet i 
bilaget til rammebestemmelserne. Gav denne formel anledning til problemer? Har De 
forslag til eventuelle ændringer? 
 
Punkt 26 i de gældende rammebestemmelser fastlægger, at hvis en medlemsstat har 
fremlagt en omstruktureringsplan senest seks måneder fra godkendelsestidspunktet, 
forlænges fristen for tilbagebetaling af lånet eller ophævelse af garantien, indtil 
Kommissionen har taget stilling til omstruktureringsplanen. Har der været/eller kan der 
være omstændigheder, hvor en virksomhed har haft et større likviditetsbehov for at holde 
sig kørende indtil Kommissionens godkendelse?  

 
 
4.  Genoprettelse af virksomhedens rentabilitet 

 
Efter punkt 35 i de gældende rammebestemmelser skal omstruktureringsplanen genoprette 
virksomhedens langsigtede rentabilitet. Rammebestemmelserne giver ingen præcise 
finansielle nøgletal for, hvad der forstås ved langsigtet rentabilitet.  
 Bør sådanne præcise indikatorer indføjes i rammebestemmelserne?  
 Hvis ja, hvilken form for indikatorer kan anvendes (dvs. kapitalafkast, driftsmargen i 

sammenligning med sunde virksomheder aktive inden for samme sektor)? 
 
 
5.  Kompenserede modydelser 

 
Punkt 38 i de gældende rammebestemmelser fastlægger, at der skal træffes bestemmelse 
om kompenserende modydelser for at sikre, at de skadelige virkninger for 
samhandelsvilkårene begrænses mest muligt. 
 Hvilke former for fordrejninger bør afhjælpes/undgås ved de kompenserende 

modydelser ?  
 Hvilke former for kompenserende modydelser (dvs. afhændelse af aktiver, 

kapacitetsnedskæringer, reducering af hindringer for markedsadgang) vil bedst kunne 
løse konkurrenceproblemerne? Hvordan bør sådanne foranstaltninger anvendes på 
mellemstore virksomheder? Hvordan bør de anvendes på monoproduktvirksomheder 
(dvs. virksomheder, hvis datterselskaber ikke kan udskilles med henblik på 
afhændelse)?  

 Punkt 40 i de gældende rammebestemmelser fastlægger, at modydelserne skal stå i et 
rimeligt forhold til virksomhedens størrelse og relative vægt på dens marked(er), og at 
de særligt bør angå det eller de markeder, hvor virksomheden vil komme til at indtage 
en stærk stilling efter omstruktureringen. Gav denne regel anledning til problemer, 
navnlig med hensyn til hvordan det eller de relevante markeder afgrænses? 
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 Har modydelser nogen sinde (på mellemlang og lang sigt) hindret genoprettelsen af 
rentabiliteten for den pågældende støttemodtagende virksomhed? I hvilket omfang har 
kompenserende modydelser haft (positive eller negative) virkninger på graden af 
konkurrence på de pågældende markeder? Har de f.eks. haft nogen virkning for 
forbrugerne?  

 Hvilke problemer er opstået i forbindelse med forslag til eller gennemførelse af 
kompenserende modydelser? Var de kompenserende modydelser i de specifikke sager 
egnede til at løse konkurrenceproblemerne? Er der foretaget nogen evalueringer af 
markedssituationen efter gennemførelsen af de kompenserende modydelser? 

 
 

6.  Eget bidrag 
 
Støttemodtagerne skal selv yde et betydeligt bidrag til omstruktureringsplanen med egne 
midler. Punkt 44 kvantificerer dette bidrag i forhold til støttemodtagernes størrelse. 
 Er satserne i punkt 44 hensigtsmæssige? 
 Er der i specifikke sager opstået problemer i forbindelse med beregningen af bidraget? 

 
 

7.  Omstruktureringsplaner for SMV 
 

I henhold til punkt 59 i de gældende rammebestemmelser kræver omstruktureringsplaner 
for SMV ikke Kommissionens godkendelse. Planerne skal dog godkendes af 
medlemsstaten og meddeles Kommissionen.  
 Hvad er Deres erfaringer med disse bestemmelser? Hvilke former for problemer 

opstod der især i tilknytning til vurderingen af omstruktureringsplaner for SMV?  
 Hvordan blev vurderingen foretaget, og hvordan tilrettelægges den internt, dvs. 

hvilken myndighed godkender planen? 
 Er der foretaget ex post-vurderinger af omstruktureringsstøtte tildelt SMV? 

 
 

8.  Rednings- og omstruktureringsstøttens form 
 
Punkt 25a) i de gældende rammebestemmelser fastlægger, at redningsstøtte generelt skal 
bestå af likviditetsstøtte i form af lånegarantier eller lån. For omstruktureringsstøtte findes 
der ingen begrænsninger med hensyn til støttens form.  
 Vil det være hensigtsmæssigt at begrænse omstruktureringsstøtte til særlige former for 

støtte?  
 Hvis ja, hvilke former for støtte bør kunne accepteres som omstruktureringsstøtte? 

 
 

9. Tilsyn og årlige rapporter 
 
Punkt 49 til 51 og punkt 86 i de gældende rammebestemmelser fastlægger specifikke 
årlige rapporteringsforpligtelser. Bestemmelserne kræver især a) regelmæssige detaljerede 
rapporter for individuelle sager, indtil målene for omstruktureringsplanen kan anses for at 
være opfyldt (med forenklede regler for SMV), og b) specifikke rapporteringsforpligtelser 
for omstruktureringsstøtteordninger. 
 Hvad er Deres erfaringer med efterlevelsen af disse bestemmelser? 
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 Findes der alternative (mindst lige så effektive) foranstaltninger, der kan sikre 
overholdelse af Kommissionens beslutninger om omstruktureringsstøtte? 

 
 

C. Diverse 
 
Her kan anføres alle øvrige bemærkninger til anvendelsen af rammebestemmelserne for 
rednings- og omstruktureringsstøtte eller forslag til ændring af rammebestemmelserne 
vedrørende andre punkter end i dem, der er behandlet i spørgsmålene ovenfor. 


