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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN 

OM ÆNDRING AF DE MIDLERTIDIGE EF-RAMMEBESTEMMELSER FOR 
STATSSTØTTE, DER YDES FOR AT LETTE ADGANGEN TIL FINANSIERING 

UNDER DEN NUVÆRENDE FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISE 

1. INDLEDNING  

De midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette adgangen til 
finansiering under den nuværende finansielle og økonomiske krise, gælder fra den 
17. december 2008 til den 31. december 20101. 

Det er fastsat i de midlertidige rammebestemmelser (i de afsluttende bestemmelser), at 
Kommissionen eventuelt også vil klarlægge sin tilgang til bestemte spørgsmål yderligere, hvis 
det skønnes nødvendigt.  

Anvendelsen af de midlertidige rammebestemmelser har vist, at det er nødvendigt at foretage 
en yderligere afklaring af anvendelsen af traktatens artikel 87, stk. 3, litra b), de gældende 
regler for fastsættelse af referencesatsen og kalkulationsrenten og brugen af statsstøtte i form 
af garantier. 

2. ÆNDRINGER I DE MIDLERTIDIGE EF-RAMMEBESTEMMELSER  

Følgende ændringer i de midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at 
lette adgangen til finansiering under den nuværende finansielle og økonomiske krise, træder i 
kraft fra den 25 februar 2009:  

(1) Følgende indsættes som sidste afsnit i punkt 4.1.:  

"Medlemsstaterne skal derfor bevise, at de statsstøtteforanstaltninger, de anmelder til 
Kommissionen i henhold til disse rammebestemmelser, er nødvendige og relevante 
for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt 
forhold dertil, og at alle betingelserne er opfyldt". 

(2) Punkt 4.3.2. ændres således: 

a) Punkt a) og b) affattes således:  

"a) For små og mellemstore virksomheder giver medlemsstaterne et nedslag 
på op til 25 % i den årlige præmie, der skal betales for nye garantier ydet 
i overensstemmelse med "safe harbour"-reglerne i bilaget*. 

b) For store virksomheder giver medlemsstaterne også i forbindelse med 
nye garantier et nedslag på op til 15 % i den årlige præmie, beregnet på 
grundlag af de samme "safe harbour"-regler i bilaget". 

                                                 
1 EUT C 16 af 22.1.2009, s. 1. 
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* Præmierne i bilaget præciserer "safe harbour"-reglerne i Kommissionens meddelelse 
om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier 
(EUT C 155 af 20.6.2008), idet der tages hensyn til sikkerhedsstillelse på forskellige 
niveauer. De kan også anvendes som benchmark for beregningen af det forenelige 
støtteelement i garantiforanstaltninger, der falder ind under punkt 4.2 i disse 
rammebestemmelser.  

 Beregningen af "safe harbour"-præmierne er baseret på de margener, der er angivet i 
Kommissionens meddelelse om revision af metoden for fastsættelse af 
referencesatsen og kalkulationsrenten (EUT C 14 af 19.1.2008, s. 6), idet der tages 
hensyn til et yderligere nedslag på 20 basispoint (jf. fodnote 11 i ovennævnte 
meddelelse). De "safe harbour"-præmier, der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier 
(EUT C 155 af 20.6.2008), er fortsat maksimumsgrænsen for hver ratingkategori. 
Med hensyn til definitionen af sikkerhedsstillelse på de forskellige niveauer henvises 
til fodnote 2 på side 3 i Kommissionens meddelelse om revision af metoden for 
fastsættelse af referencesatsen og kalkulationsrenten (EUT C 14 af 19.1.2008, s. 6). 

b) Punkt f) affattes således:  

"f) Garantien dækker ikke over 90 % af lånet i hele lånets løbetid". 

c) Punkt h) affattes således:  

"h) Et nedslag i garantipræmien ydes i højst to år efter, at garantien blev 
ydet. Hvis det underliggende lån har en løbetid på over to år, kan 
medlemsstaterne i endnu en periode på højst otte år anvende "safe 
harbour"-præmierne i bilaget uden nedslag". 

(3) Punkt 4.4.1. affattes således:  

"4.4.1. I Kommissionens meddelelse om revision af metoden for fastsættelse af 
referencesatsen og kalkulationsrenten* er der fastlagt en metode til beregning af 
referencesatsen, som er baseret på den etårige interbankrente (IBOR) med tillæg af 
margener fra 60 til 1 000 basispoint alt efter virksomhedens kreditværdighed og 
sikkerhedsstillelse. Kommissionen kan ændre metoden til beregning af 
referencesatsen og kalkulationsrenten af hensyn til de gældende markedsvilkår. Hvis 
medlemsstaterne anvender den metode til beregning af referencesatsen og 
kalkulationsrenten, som er fastsat i den kommissionsmeddelelse, der gælder på 
lånetidspunktet, og opfylder betingelserne i den pågældende meddelelse, er renten på 
lånet principielt ikke forbundet med statsstøtte. 

* EUT C 14 af 19.1.2008, s. 6." 

(4) Punkt 4.5.1. affattes således:  

"4.5.1. I Kommissionens meddelelse om revision af metoden for fastsættelse af 
referencesatsen og kalkulationsrenten* er der fastlagt en metode til beregning af 
referencesatsen, som er baseret på den etårige interbankrente (IBOR) med tillæg af 
margener fra 60 til 1 000 basispoint alt efter virksomhedens kreditværdighed og 
sikkerhedsstillelse. Kommissionen kan ændre metoden til beregning af 
referencesatsen og kalkulationsrenten af hensyn til de gældende markedsvilkår. Hvis 
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medlemsstaterne anvender den metode til beregning af referencesatsen og 
kalkulationsrenten, som er fastsat i den kommissionsmeddelelse, der gælder på 
lånetidspunktet, og opfylder betingelserne i den pågældende meddelelse, er renten på 
lånet ikke forbundet med statsstøtte. 

* EUT C 14 af 19.1.2008, s. 6." 

(5) Der indsættes følgende bilag: 

"BILAG 

"Safe habour"-præmier i henhold til de midlertidige rammebestemmelser, 
angivet i basispoint* 

Sikkerhedsstillelse Ratingkategori  
(Standard & Poor's) 

Høj  Normal Lav 

AAA 40 40 40 

AA+ 

AA 

AA- 

40 40 40 

A+ 

A 

A- 

40 55 55 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

55 80 80 

BB+ 

BB 
80 200 200 

BB- 

B+ 
200 380 380 

B 

B- 
200 380 630 

CCC og derunder 380 630 980 

 

* For virksomheder, der ikke har en kredithistorie eller rating på grundlag af en vurdering af 
deres balance (som f.eks. visse SPV-selskaber eller nystartede virksomheder), kan 
medlemsstaterne give et nedslag på op til 15 % (25 % for SMV) i den specifikke "safe 
harbour"-præmie, der er fastsat til 3,8 % i Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-
traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (EUT C 155 af 20.6.2008). 



DA 4   DA 

Præmien må dog aldrig være lavere end den, der ville gælde for moderselskabet eller 
moderselskaberne." 
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