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ÖVERSYN AV GEMENSKAPENS RIKTLINJER FÖR STATLIGT 

STÖD TILL UNDSÄTTNING OCH OMSTRUKTURERING AV 
FÖRETAG I SVÅRIGHETER 

 
FRÅGEFORMULÄR 

 
 
 
Giltighetstiden för de nu gällande riktlinjerna för undsättnings- och omstruktureringsstöd 
löper ut i oktober 20091. Som förberedelse för en översyn av riktlinjerna ber kommissionen 
medlemsstaterna att på grundval av detta frågeformulär redogöra för sina erfarenheter av 
tillämpningen av riktlinjerna. Den ber även alla andra berörda parter att (där så är möjligt) 
lämna synpunkter på basis av frågeformuläret. Kommentarer som går utöver frågorna i 
formuläret är också välkomna. 

Kommissionen tackar på förhand för er medverkan. 

Sista dagen för svar är den 30 november 2007. Svaren kan skickas till kommissionen per post 
(till Europeiska kommissionen, DG COMP, State aid Registry, HT 1117, B-1049 Brussels), 
men vi ser helst att de skickas per e-post (till stateaidgreffe@ec.europa.eu). 

Eftersom kommissionen har för avsikt att göra svaren på frågeformuläret tillgängliga på sin 
webbplats, ber vi er att ange vilka uppgifter i ert svar som ni anser vara konfidentiella. 
 
 
A.  Allmänna frågor 
 
1.a)  Tillämpningsområdet för/tillämpningen av riktlinjerna 
 

Har offentliga myndigheter i ert land någon gång sedan år 2000 beviljat företag i 
svårigheter undsättnings- eller omstruktureringsstöd? 
 
Om svaret är ja: 
 Ange antalet fall (sammanlagt och per år). Hur många stödåtgärder genomfördes inom 

ramen för s.k. stödordningar? 
 Ange en så god uppskattning som möjligt av vilken andel av stödmottagarna som var 

a) i offentlig ägo och b) etablerade i stödområden. 
 Vilka mål strävade man efter att uppnå med stödåtgärderna (bevarande av 

sysselsättning, regionala överväganden, etc.)? För varje mål som nämns, ange om 
möjligt i vilken procentandel av fallen det berörda målet eftersträvades. 

 Varför ansåg myndigheterna att statligt stöd var lämpligt för att uppnå dessa mål? 
Uppnåddes de mål som eftersträvades? I vilken utsträckning spelade det ekonomiska 
sammanhanget (t.ex. den nationella eller regionala ekonomins styrka och 

                                                 
1 Allmän information om riktlinjerna för undsättnings- och omstruktureringsstöd och om kommissionens beslut 
inom ramen för dessa riktlinjer finns bl.a. i Special focus chapter on rescue and restructuring aid i resultattavlan 
för statligt stöd (State Aid Scoreboard) från hösten 2006: 
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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anpassningsförmåga) en roll? Vilken roll spelade det rättsliga sammanhanget 
(konkurs- och insolvenslagstiftningens ändamålsenlighet)? 

 Följde myndigheterna systematiskt upp utvecklingen i de företag som mottagit stöd? 
Visar uppgifterna om sådan uppföljning att de företag som mottagit stöd överlever på 
längre sikt? Ge några exempel (från senare tid). 

 
Om svaret är nej: 
 Var det ett (explicit eller implicit) politiskt beslut att inte bevilja undsättnings- eller 

omstruktureringsstöd, eller bad företag i svårigheter aldrig myndigheterna om sådant 
stöd? 

 Om det var ett politiskt beslut: Varför ansåg myndigheterna att det inte var lämpligt att 
bevilja undsättnings- eller omstruktureringsstöd? Spelade tidigare (dåliga) erfarenheter 
av undsättnings- och omstruktureringsstöd en roll? I vilken utsträckning spelade det 
ekonomiska sammanhanget (t.ex. den nationella eller regionala ekonomins styrka och 
anpassningsförmåga) en roll? Vilken roll spelade det rättsliga sammanhanget 
(konkurs- och insolvenslagstiftningens ändamålsenlighet)? 

 Utnyttjar ni andra instrument för att möjliggöra undsättning och omstrukturering av 
företag i svårigheter? 

 
 

1.b) Tillämpningsområdet för/tillämpningen av riktlinjerna i enskilda fall 
 

Har ert företag (eller ett företag i vilket ni har ekonomiska intressen) någon gång sedan år 
2000 beviljats undsättnings- eller omstruktureringsstöd av offentliga myndigheter i ert 
land? 
 
Om svaret är ja: 
 Ange antalet stödåtgärder och åren för dessa. Utgjordes stödet av undsättningsstöd 

eller omstruktureringsstöd (eller av båda dessa typer av stöd)? Beviljades stödet som 
enskilt stöd eller inom ramen för en stödordning? Hur mycket stöd beviljades? 

 Är ert företag a) i offentlig ägo, b) etablerat i ett stödområde? 
 Vilka mål strävade man efter att uppnå med stödåtgärderna (bevarande av 

sysselsättning, regionala överväganden, etc.)? För varje mål som nämns, ange om 
möjligt dess relativa betydelse (förstamål, andramål, etc.). 

 Varför ansåg myndigheterna att statligt stöd var lämpligt för att uppnå dessa mål? 
Uppnåddes de mål som eftersträvades? I vilken utsträckning spelade det ekonomiska 
sammanhanget (t.ex. den nationella eller regionala ekonomins styrka och 
anpassningsförmåga) en roll? Vilken roll spelade det rättsliga sammanhanget 
(konkurs- och insolvenslagstiftningens ändamålsenlighet)? 

 Följde myndigheterna systematiskt upp utvecklingen i ert företag efter det att det 
mottagit stöd? Har ert företag klarat sig under lång tid på egen hand efter det att det 
mottog stödet? Redogör närmare för detta. 

 
Om svaret är nej trots att ert företag har befunnit sig i svårigheter: 
 Var det ett (explicit eller implicit) politiskt beslut att inte bevilja undsättnings- eller 

omstruktureringsstöd, eller bad ert företag aldrig myndigheterna om sådant stöd? 
 Om det var ett politiskt beslut: Varför ansåg myndigheterna att det inte var lämpligt att 

bevilja undsättnings- eller omstruktureringsstöd? Spelade tidigare (dåliga) erfarenheter 
av undsättnings- och omstruktureringsstöd en roll? I vilken utsträckning spelade det 
ekonomiska sammanhanget (t.ex. den nationella eller regionala ekonomins styrka och 
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anpassningsförmåga) en roll? Vilken roll spelade det rättsliga sammanhanget 
(konkurs- och insolvenslagstiftningens ändamålsenlighet)? 

 Utnyttjades andra instrument för att möjliggöra undsättning/omstrukturering av ert 
företag? Om svaret är ja, vilket/vilka instrument? 

 
 
2.  Ett förfinat ekonomiskt angreppssätt 
 
a)  Målet för stödet 
 

I enlighet med handlingsplanen för statligt stöd ska kommissionen vid sin bedömning av 
om en stödåtgärd kan anses som förenlig med den gemensamma marknaden göra en 
avvägning. Förekomsten av ett tydligt fastställt mål av gemensamt intresse utgör en viktig 
aspekt i denna avvägning. I samband med översynen av riktlinjerna för undsättnings- och 
omstruktureringsstöd kommer det därför att vara nödvändigt att i dessa tydligt definiera de 
mål som medlemsstaterna kan åberopa för att motivera undsättnings- och 
omstruktureringsstöd. 

 
Vad utgör enligt er uppfattning giltiga mål för/motiveringar av undsättnings- och 
omstruktureringsstöd? Bör undsättnings- och omstruktureringsstödåtgärder användas när 
de är effektiva ur ekonomisk synvinkel (om ja, ange det precisa målet (exempel: göra det 
möjligt för ett företag som står inför finansiella problem av kortfristig karaktär att fortsätta 
sin verksamhet och på medellång till lång sikt skapa välstånd)) eller bör de användas för 
att uppnå rättvisemål (om ja, ange det precisa målet (exempel: undvika sådana sociala 
umbäranden som följer på en konkurs))? Bör dessa två typer av skäl kunna användas 
växelvis? Bör de kunna användas samtidigt? 

 
Vad bör enligt er uppfattning skyddas av kommissionens politik för undsättnings- och 
omstruktureringsstöd så som denna kommer till uttryck i riktlinjerna (arbetskraften i de 
företag som undsätts, de berörda företagens kunder, leverantörer, ledning eller 
konkurrenter, konkurrenters arbetskraft, konkurrenters marknadsställning/marknadsandel, 
konkurrensen på marknaden, den sammanlagda sysselsättningen i EU, konsumenter i 
allmänhet, etc.)? 

 
 
b)  Snedvridningar av konkurrensen och handeln 
 

De eventuella negativa verkningarna av statligt stöd – särskilt snedvridningar av 
konkurrensen och handeln – utgör en annan viktig aspekt i avvägningen: det måste göras 
en bedömning av om sådana snedvridningar är så begränsade att bokslutet sammantaget 
ändå blir positivt. 
 
Vilka är enligt er uppfattning de viktigaste snedvridningar av konkurrensen och handeln 
som undsättnings- och omstruktureringsstödåtgärder kan orsaka? 

 
I vilken utsträckning och på vilket vis (förlust av kunder, marknadsandelar, sysselsättning 
eller tillväxtmöjligheter, etc.) kan företag enligt er uppfattning skadas av att undsättnings- 
och omstruktureringsstöd beviljas ett konkurrerande företag i er medlemsstat eller i en 
annan medlemsstat? Ge exempel (från senare tid). 
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c)  Nationell konkurs- och insolvenslagstiftnings lämplighet och tillgänglighet 
 

Lagstiftningen och förfarandena i fråga om konkurs och insolvens kan inverka på 
omstruktureringar med anledning av att de avgör vilka möjligheter som står öppna för 
företag i svårigheter. Kan ni (kortfattat) ange huvuddragen i lagstiftningen och 
förfarandena i ert land i fråga om konkurs och insolvens? Kan tillämpning av konkurs- 
och insolvenslagstiftning ses som ett alternativ till åtgärder för stöd till undsättning och 
omstrukturering? Kan ni nämna sådana inslag i konkurs- och insolvenslagstiftningen i ert 
land som lägger hinder i vägen för ett smidigt fortsatt utnyttjande av (viktiga delar av) 
produktionsmedlen i företag i svårigheter? 
 
Om myndigheterna i ert land har beviljat företag omstruktureringsstöd, har de 
dessförinnan försökt att göra en jämförelse (av vilken verkningarna på sysselsättning och 
företagsverksamhet framgår) mellan de möjliga följderna av användning av sådant stöd 
och de möjliga följderna av att inte använda sådant stöd (vilket eventuellt kan leda till att 
(en del av) den ekonomiska verksamheten i företaget fortsätter efter ett konkurs- eller 
insolvensförfarande)? Om svaret är ja, vilka var resultaten av sådana jämförelser? 

 
Kan företag i ert land dra nytta av annat stöd om de är insolventa (t.ex. så som de kan dra 
nytta av betalningar till arbetstagare på grundval av rådets direktiv 80/987/EEG av den 20 
oktober 1980 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens2)? 

 
Skulle det enligt er uppfattning vara till nytta att stärka kopplingen mellan konkurs- och 
insolvensförfaranden, å ena sidan, och undsättnings- och omstruktureringsstöd, å andra 
sidan (t.ex. genom att tillåta undsättnings- och omstruktureringsstöd enbart i samband med 
formella insolvensförfaranden)? 

 
 
B.  Specifika bestämmelser i de nu gällande riktlinjerna 
 
1.  Definition av ”företag i svårigheter” 
 

Det finns ingen gemenskapsdefinition av vad som avses med ”företag i svårigheter”, men 
i punkterna 9–12 i riktlinjerna anges vissa kriterier. 
 Redovisa era erfarenheter av tillämpningen av dessa kriterier. 
 Är dessa kriterier enligt er uppfattning alltför vida/inte tillräckligt vida (det senare 

även med tanke på att företag i svårigheter inte kan komma i fråga för stöd på 
grundval av sådana instrument som reglerna om stöd av mindre betydelse (”de 
minimis-stöd”), rambestämmelserna för statligt stöd till forskning, utveckling och 
innovation och riktlinjerna för statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar)? 

 Har ni några förslag om hur dessa kriterier kan ändras så att de blir mer 
användbara/mer objektiva? 

 
 
2.  Företagsgrupp 
 

                                                 
2 EGT L 283, 28.10.1980, s. 23. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/74/EG av den 23 september 2002 (EGT L 270, 8.10.2002, s. 10). 
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I punkt 13 i riktlinjerna anges särskilda regler beträffande företag som ingår i eller tas över 
av en koncern. 
 Har tillämpningen av dessa regler givit upphov till några särskilda problem, även med 

tanke på särskilda bestämmelser i nationell lagstiftning om vad som utgör en 
företagsgrupp och om hur olika delar av en företagsgrupp får stödja sig på varandra 
under loppet av ett konkursförfarande? 

 Har bestämmelsen om att ett företag som tas över av en koncern i princip inte är 
berättigat till omstruktureringsstöd givit upphov till några särskilda problem i samband 
med privatisering av statsägda företag? 

 
 
3.  Undsättningsstöd 
 

I punkt 25 d i riktlinjerna hänvisas det till en formel (i bilagan till riktlinjerna) för 
fastställande av det belopp som är nödvändigt för att upprätthålla driften av företag i 
svårigheter (under den period för vilken undsättningsstöd godkänns). Har tillämpningen 
av denna formel givit upphov till några problem? Har ni några förslag till ändring av 
formeln? 
 
I de fall då en medlemsstat har ingivit en omstruktureringsplan inom sex månader efter 
dagen för kommissionens godkännande av en undsättningsstödåtgärd förlängs enligt 
punkt 26 i riktlinjerna tidsfristen för återbetalning av lånet eller avslutande av lånegarantin 
till dess att kommissionen har fattat beslut om omstruktureringsplanen (om inte 
kommissionen beslutar att en sådan förlängning av fristen inte är motiverad). Har det 
funnits/skulle det kunna finnas situationer i vilka ett företag skulle ha behövt/skulle 
behöva mer likviditetsstöd (i form av lån eller lånegarantier) för att kunna hålla sig 
flytande fram till kommissionens godkännande av omstruktureringsplanen? 

 
 
4.  Återställande av långsiktig lönsamhet 

 
Omstruktureringsplanen måste göra det möjligt att i enlighet med vad som anges i 
punkt 35 i riktlinjerna återställa företagets långsiktiga lönsamhet. I riktlinjerna anges dock 
inga finansiella nyckeltal för vad som avses med långsiktig lönsamhet. 
 Bör det enligt er uppfattning införas precisa indikatorer för detta i riktlinjerna? 
 Om svaret är ja, vilken typ av indikatorer skulle man kunna använda (t.ex. avkastning 

på kapital, rörelsemarginal (i förhållande till ”sunda” företag i samma sektor))? 
 
 
 
 
 
5.  Kompenserande åtgärder 

 
Enligt punkt 38 i riktlinjerna måste det vidtas kompenserande åtgärder för att säkerställa 
att stödets negativa inverkningar på handelsvillkoren minimeras. 
 Enligt er uppfattning, vilka typer av snedvridningar bör kompenserande åtgärder 

inriktas på/bör man försöka undvika med hjälp av kompenserande åtgärder? 
 Vilken typ av kompenserande åtgärder (t.ex. avyttring av tillgångar, 

kapacitetsminskning, sänkning av hinder för inträde på marknaden) är det enligt er 
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uppfattning mest lämpligt att sätta in för att undvika risken för snedvridning av 
konkurrensen? Hur bör sådana åtgärder tillämpas på medelstora företag? Hur bör de 
tillämpas på företag som inte har mer än en enda produkt (dvs. företag som inte har 
något dotterbolag som kan avyttras)? 

 Enligt punkt 40 i riktlinjerna ska de kompenserande åtgärderna stå i proportion bl.a. 
till det berörda företagets storlek och relativa betydelse på den eller de marknader där 
det verkar och bör åtgärderna i fråga sättas in särskilt på den eller de marknader där 
företaget kommer att ha en betydande ställning efter omstruktureringen. Har 
tillämpningen av dessa regler givit upphov till några problem, särskilt med hänsyn till 
frågan om hur den eller de relevanta marknaderna ska definieras? 

 Har kompenserande åtgärder enligt era erfarenheter någon gång haft negativa 
inverkningar på lönsamheten (på medellång till lång sikt) i det företag som fått stöd? I 
vilken utsträckning har kompenserande åtgärder inverkat (positivt eller negativt) på 
graden av konkurrens på de berörda marknaderna? Har (t.ex.) konsumenterna berörts 
av detta? 

 Vilka typer av problem har uppkommit i samband med att det lagts fram förslag till 
kompenserande åtgärder/i samband med genomförandet av kompenserande åtgärder? 
Har de kompenserande åtgärderna i enskilda fall visat sig vara tillräckliga för att 
undvika risken för snedvridning av konkurrensen? Har det utförts några utvärderingar 
av situationen på marknaden efter genomförandet av kompenserande åtgärder? 

 
 

6.  Bidrag från stödmottagande företag 
 
I samband med en omstrukturering ska stödmottagande företag i väsentlig utsträckning 
bidra med egna medel. I punkt 44 i riktlinjerna anges, på grundval av stödmottagande 
företags storlek, miniminivåerna för bidragen. 
 Är enligt er uppfattning de miniminivåer som anges i punkt 44 lämpliga? 
 Har det uppkommit några problem vid beräkningen av de stödmottagande företagens 

bidrag i enskilda fall? 
 
 

7.  Omstruktureringsplaner för små och medelstora företag 
 

Enligt punkt 59 i riktlinjerna behöver omstruktureringsplaner för små och medelstora 
företag inte godkännas av kommissionen. Sådana planer måste emellertid godkännas av 
den berörda medlemsstaten och meddelas kommissionen. 
 Vad har ni för erfarenheter av tillämpningen av dessa bestämmelser? Framför allt, 

vilka typer av problem har ni stött på vid utvärdering av omstruktureringsplaner för 
små och medelstora företag? 

 Hur har ni gått till väga vid sådana utvärderingar och hur har de lagts upp internt (dvs. 
vilken är den godkännande myndigheten)? 

 Har ni gjort några efterhandsutvärderingar av omstruktureringsstöd till små och 
medelstora företag? 

 
 

8.  Undsättningsstödets/omstruktureringsstödets form 
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Enligt punkt 25 a i riktlinjerna ska undsättningsstöd som regel utgöras av likviditetsstöd i 
form av lånegarantier eller lån. När det gäller omstruktureringsstöd finns det inga sådana 
begränsningar i fråga om stödets form. 
 Skulle det enligt er uppfattning vara lämpligt att begränsa omstruktureringsstöd till 

vissa former av stöd? 
 Om svaret är ja, vilka former av stöd bör kunna komma i fråga som 

omstruktureringsstöd? 
 
 

9. Övervakning och årsrapporter 
 
I punkterna 49–51 och 86 i riktlinjerna finns särskilda bestämmelser om årsrapporter 
(detaljerade rapporter om enskilda fall av omstruktureringsstöd till stora företag (sådana 
rapporter ska avges till dess att målen i omstruktureringsplanen kan anses ha uppnåtts), 
rapporter om omstruktureringsstöd till små och medelstora företag (förenklade regler 
gäller för dessa rapporter) och rapporter om stöd till små och medelstora företag som 
beviljats inom ramen för stödordningar). 
 Vad har ni för erfarenheter av tillämpningen av dessa bestämmelser? 
 Finns det enligt er uppfattning andra sätt att se till att kommissionsbeslut om 

omstruktureringsstöd följs (sätt som är minst lika verkningsfulla som rapportering)? 
 
 

C.  Övrigt 
 
Har ni några andra kommentarer om tillämpningen av riktlinjerna för undsättnings- och 
omstruktureringsstöd eller några förslag till ändring av riktlinjerna på andra områden än 
de som behandlas i de föregående frågorna? 


