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(Artikel 107, stk. 2, litra b), i TEUF) 
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I henhold til artikel 107, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) er støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer, 
forenelig med det indre marked. I overensstemmelse med artikel 108 i TEUF skal enhver 
hensigt fra medlemsstaternes side om at yde en sådan støtte anmeldes til Kommissionen, der 
er ansvarlig for at kontrollere, at den naturkatastrofe, der påberåbes som begrundelse for at 
yde støtten, er indtrådt.  

Nødsituationer, der er forårsaget af naturkatastrofer, kræver en hurtig reaktion fra de 
bevilgende myndigheders side. Det er derfor vigtigt at sikre en hurtig gennemførelse af de 
påtænkte støtteforanstaltninger. Formålet med denne tjekliste er på grundlag af 
Kommissionens relevante sagsbehandlingspraksis at vejlede medlemsstaterne om de 
oplysninger, der skal sendes til Kommissionen for at lette, præcisere og fremskynde 
anmeldelses- og godkendelsesprocessen.  

− Del I i denne tjekliste vedrører anmeldelse af støtteordninger, efter at en bestemt 
naturkatastrofe er indtrådt. 

− Del II i denne tjekliste vedrører anmeldelse af ordninger med forhåndsgodkendelse for 
visse typer af naturkatastrofer. Sådanne ordninger anmeldes på forhånd til Kommissionen 
og udgør en generel ramme for ydelsen af støtte til at råde bod på skader, der forårsages 
af en eller flere specifikke former for naturkatastrofer i fremtiden. Der kræves ingen 
yderligere individuel anmeldelse, i tilfælde af at der opstår en naturkatastrofe, som er 
omfattet af en ordning med forhåndsgodkendelse. Den forhåndsgodkendte ordning skal 
dog indeholde en begivenhedsrelateret efterfølgende indberetningsforpligtelse, hvorefter 
medlemsstaten skal underrette Kommissionen om den nøjagtige anvendelse af ordningen i 
tilfælde af en bestemt begivenhed. Der kan indføres ordninger med forhåndsgodkendelse i 
forbindelse med naturkatastrofer, som er omfattet af Kommissionens hidtidige faste 
praksis (f.eks. jordskælv, laviner, jordskred og oversvømmelser). 

− Del III i denne tjekliste vedrører de oplysninger, der kræves i forbindelse med 
efterfølgende indberetning af støtte ydet inden for rammerne af en ordning med 
forhåndsgodkendelse. 

Denne tjekliste er ikke obligatorisk, men medlemsstaterne kan anvende den som vejledning i 
forbindelse med udarbejdelsen af anmeldelser1. Med hensyn til anmeldelser skal 
                                                 
1  Denne vejledning er et arbejdsdokument fra Europa-Kommissionens tjenestegrene, og den udsendes til 

orientering. Den er ikke udtryk for Kommissionens officielle holdning til spørgsmålet, og den foregriber 
heller ikke Kommissionens holdning. Det er ikke formålet med denne vejledning at fastlægge 
retstilstanden, og den foregriber ikke den fortolkning af traktatbestemmelserne om statsstøtte, som Den 
Europæiske Unions Domstol eller Ret måtte anlægge. 
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medlemsstaterne følge den normale anmeldelsesprocedure (og gennem SANI-systemet (State 
Aid Notification Interactive) indsender de relevante anmeldelsesformularer2, som findes i 
forordning (EF) nr. 794/2004), og som kan udfyldes med oplysninger på grundlag af den 
relevante del af denne tjekliste (del I eller II).  

For så vidt angår begivenhedsrelateret indberetning i forbindelse med ordninger med 
forhåndsgodkendelse, opfordres medlemsstaterne til at følge del III i denne tjekliste3.  

Bemærk også de særlige regler vedrørende støtte til at råde bod på skader forårsaget af 
naturkatastrofer, som gælder for virksomheder, der er aktive inden for produktion, 
forarbejdning og markedsføring af landbrugsvarer, der er opført på listen i bilag I til 
traktaten4, og for virksomheder i fiskeri- og landbrugssektoren5. 

*** 

DEL I – Anmeldelse af ordninger, efter at en bestemt naturkatastrofe er indtrådt 

Medlemsstaterne er forpligtet til at anmelde støtteordninger, hvis formål er at råde bod på 
skader, der er forårsaget af en bestemt naturkatastrofe, som tidligere er indtrådt. I dette 
tilfælde skal medlemsstaterne følge den normale anmeldelsesprocedure (gennem SANI), og 
der må ikke ydes nogen støtte, før Kommissionen har godkendt den anmeldte ordning. 

Nedenfor er anført flere elementer, som disse anmeldelser forventes at indeholde, baseret på 
erfaringer fra tidligere afgørelser truffet af Kommissionen. Dette er en vejledende liste, som 
skal tilpasses den enkelte ordnings særlige karakteristika.  

1. Faktuel baggrund 

1.1. Type af begivenhed 

Beskriv den konkrete naturkatastrofe klart. Hvis der er tale om en række begivenheder, 
redegøres der klart for forbindelsen mellem dem (f.eks. ekstreme regnskyl, der førte til 
forhøjet vandstand i floder, som førte til oversvømmelser, der førte til jordskred osv.). Alle 
relevante dokumenter, herunder navnlig eventuelle rapporter, der viser, hvor alvorlig 
begivenheden er, bedes fremsendt. 

Hvornår fandt katastrofen sted? 

1.2. Medlemsstatens brug af betegnelsen "naturkatastrofe" 

Blev begivenheden betegnet som en naturkatastrofe efter national ret6? Anfør hvornår, og 
vedlæg en kopi af de relevante dokumenter.  

                                                 
2  Den generelle anmeldelsesformular I samt, hvad angår støtte til virksomheder, der beskæftiger sig med 

produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsvarer, der er opført på listen i bilag I til traktaten, 
formular III.12.N (supplerende informationsskema om støtte til kompensation for skader på 
landbrugsproduktionen eller produktionsmidlerne i landbruget), og hvad angår støtte til virksomheder i 
sektoren for fiskeri og akvakultur, formular III.14 (supplerende informationsskema for støtte til fiskeri og 
akvakultur). 

3  Denne begivenhedsrelaterede indberetning er ikke en indberetning efter bilag 3 i Kommissionens 
forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 
om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EUT L 140 af 20.4.2004, s. 1). 

4  EF-rammebestemmelser for statsstøtte til landbrug og skovbrug for 2007-2013 (EUT C 319 af 27.12.2006). 
5  Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (EUT C 84 af 3.4.2008, s. 10). 
6  Det bemærkes, at denne betegnelse efter national ret ikke på dette stadium er bindende for Kommissionen 

med henblik på den analyse, den skal foretage (Kommissionen betegner en bestemt begivenhed som en 
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Hvis der findes en ordning med gradsangivelser til beskrivelse af katastrofers omfang, 
redegøres der for denne ordning, og de objektive kriterier, der anvendes ved vurderingen, 
anføres. 

Er det en "større naturkatastrofe" i henhold til artikel 2, stk. 1, i Rådets forordning (EF) 
nr. 2012/20027? 

Er der indgivet en ansøgning til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (som administreres 
af Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik)? Hvad er status med hensyn til 
ansøgningen eller resultatet heraf? 

Anfør, hvilken form for meteorologiske data eller rapporter der blev taget i betragtning (f.eks. 
mm regn pr. m², grafer, fotos osv.). Kilden til disse data skal helst være det nationale 
meteorologiske institut eller et andet anerkendt kompetent organ. 

Såfremt sådanne naturkatastrofer (eller tilsvarende begivenheder, der ikke kan betegnes som 
naturkatastrofer) er indtrådt mere end én gang i samme region(er) i de forgangne år, bedes der 
foretaget en sammenligning med disse tidligere forekomster og en vurdering af, hvor alvorlig 
den konkrete begivenhed er. 

1.3. Ordningens geografiske anvendelsesområde 
Ordningens geografiske anvendelsesområde (nationalt, regionalt) afgrænses klart. Hvordan og 
på hvilket grundlag blev dette geografiske anvendelsesområde fastlagt? 

Der vedlægges en omfattende liste over de berørte regioner eller kommuner, eventuelt ved 
brug af samme klassifikation som i regionalstøttekortene (NUTS 2-/NUTS 3-niveau).  

Følgende oplysninger vil være nyttige: den berørte befolkning (også som en procentdel af den 
samlede befolkning i det berørte land/område), de berørte former for økonomisk aktivitet, den 
berørte regions (de berørte regioners) økonomiske betydning for det nationale BNP og kort, 
som viser de berørte regioner. 

Er katastrofen tværnational (blev den også erklæret for naturkatastrofe af nabolandene)?  

1.4. Skadesomfang 

Giv en vurdering af det skadesomfang, som naturkatastrofen har forårsaget. Hvordan og på 
hvilket grundlag blev dette omfang fastlagt? 

2. Retsgrundlag 

2.1. Generelt retsgrundlag 

Det oplyses, om der findes et generelt retsgrundlag, dvs. en generel lov om indgriben i 
tilfælde af naturkatastrofer. Der vedlægges en kopi af de relevante dokumenter. 

2.2. Specifikt retsgrundlag  

Det oplyses, om der findes et specifikt retsgrundlag, dvs. gennemførelsesbestemmelser til den 
generelle lov, eller et detaljeret program for udarbejdelse af en metode til skadesberegning 
osv. Der vedlægges en kopi af de relevante dokumenter. 

Det oplyses, om retsgrundlaget blev vedtaget på nationalt eller regionalt plan. 

                                                                                                                                                         
"naturkatastrofe" i henhold til artikel 107, stk. 2, litra b), i TEUF på grundlag af sin egen praksis og i lyset 
af Domstolens retspraksis). 

7  Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond (EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3). 
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3. Støttemodtagere 

3.1. Type af støttemodtagere 

Hvis enkeltpersoner, der ikke udøver nogen økonomisk aktivitet, også er berettiget til støtte 
under ordningen, bedes de betingelser, der gælder for disse personer, holdt klart adskilt fra 
dem, der gælder for virksomheder eller enkeltpersoner, som udøver en økonomisk aktivitet. 
Støtte til enkeltpersoner (f.eks. evakuerede familier), forudsat at de ikke udøver nogen 
økonomisk aktivitet, udgør ikke støtte efter artikel 107, stk. 1, i TEUF. 

Omfatter foranstaltningen store virksomheder? Små og mellemstore virksomheder? 
Mikrovirksomheder? 

Gælder der særlige betingelser for små og mellemstore virksomheder eller andre typer af 
støttemodtagere? 

3.2. Udvælgelse af støttemodtagere 

Hvordan udvælges støttemodtagere (f.eks. på grundlag af en støtteansøgning, der skal 
indgives inden en bestemt frist, efter at katastrofen indtrådte)?  

Er alle støttemodtagere, der har indsendt ansøgninger, garanteret betaling? Hvis ikke, hvilke 
kriterier gælder så for ydelse af støtte, såfremt der er flere ansøgninger, end der er midler på 
budgettet: først-til-mølle-princippet, proportionel nedsættelse for alle modtagere for at skabe 
plads til nye ansøgere eller andet? 

3.3. Antal støttemodtagere 

Oplys det anslåede antal støttemodtagere. Oplys om muligt antallet af hver type 
støttemodtagere pr. berørt region (f.eks. i region A: ti store virksomheder, 15 små og 
mellemstore virksomheder og 20 mikrovirksomheder). 

Såfremt der ikke foreligger en udtømmende liste over modtagere på tidspunktet for 
anmeldelsen, eller antallet af disse har ændret sig væsentligt, bør der snarest muligt 
fremsendes en omfattende liste til Kommissionen inden for den tidsramme, der er fastsat i 
anmeldelsen, og senest ved indsendelsen af den årlige rapport.  

3.4. Ordningens sektorvise anvendelsesområde 

Det anføres klart, hvilke sektorer ordningen finder anvendelse på (virksomheder, der er aktive 
inden for alle økonomiske sektorer, udelukkende bestemte sektorer, eller om visse sektorer er 
udelukket?).  

Det angives, om denne ordning i betragtning af de særlige regler for virksomheder i fiskeri- 
og landbrugssektoren, der er aktive inden for produktion, forarbejdning og markedsføring af 
landbrugsvarer, der er opført på listen i bilag I til traktaten, omfatter disse sektorer, eller om 
en separat ordning, der omfatter en af eller begge disse sektorer, er blevet eller vil blive 
anmeldt til Kommissionen særskilt. 

Hvis nogle sektorer er udelukket, er det så planen at vedtage en sektorordning?  
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4. Frist for anmeldelse og varighed 
Der skal være en årsagssammenhæng mellem skaden og naturkatastrofen. Denne 
sammenhæng vil være lettere at påvise, hvis støtten anmeldes inden en "rimelig" frist efter 
katastrofens indtræden8. 

Det bør sikres, at der er en "stand still-klausul", som klart angiver, at der ikke vil blive ydet 
nogen støtte, før Kommissionen har godkendt den anmeldte støtte.  

Indtil hvornår kan støttemodtagere ansøge om godtgørelse for den skade, som er forårsaget af 
den konkrete naturkatastrofe? 

Indtil hvornår kan der ydes støtte inden for rammerne af den anmeldte ordning? Det 
bemærkes i den henseende, at Kommissionen kun vil godkende ordninger med begrænset 
varighed9. 

Indtil hvornår kan støttemodtagere modtage støtte ydet under den anmeldte ordning10? 

5. Budget og finansiering 
Anfør klart det forventede samlede budget for ordningen samt en anslået fordeling pr. år (hvis 
varigheden er længere end et år) og pr. rate (såfremt betalingen foretages i rater).  

Såfremt budgettet ikke er endeligt fastlagt på dette tidspunkt i skadesundersøgelsen, bør der 
snarest muligt fremsendes tilgængelige oplysninger inden for en rimelig frist og senest ved 
indsendelsen af den årlige rapport.  
Angiv finansieringen af støtten. Hvis støtten ikke finansieres over 
statens/regionens/kommunens almindelige budget, redegøres der for, hvordan den finansieres. 

Vil ordningen blive medfinansieret af strukturfondene/Samhørighedsfonden?   
Hvis ja, bedes det bekræftet, at de regler, der gælder for disse fonde, og navnlig 
bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 ("den generelle forordning om 
strukturfondene") vil blive overholdt. 

Vil ordningen blive medfinansieret af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF)?   
Hvis ja, bedes det bekræftet, at de regler, der gælder for disse fonde, og navnlig 
bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 2012/200211 om oprettelse af Den Europæiske 
Unions Solidaritetsfond samt bestemmelserne i afgørelsen om ydelse af bistand fra EUSF i 
forbindelse med denne konkrete katastrofe, vil blive overholdt. 

                                                 
8  F.eks. vil Kommissionen, for så vidt angår støtte til landbrugssektoren, ikke uden en særlig begrundelse 

godkende forslag om støtte, der fremsættes mere end tre år efter, at begivenheden fandt sted (punkt 119 i 
EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til landbrug og skovbrug for 2007-2013). For fiskeri- og 
landbrugssektoren skal støtteforanstaltningen anmeldes til Kommissionen senest et år efter den 
begivenhed, som den vedrører (punkt 4.4 i retningslinjerne for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og 
akvakultur). 

9  Højst seks år for støtte til fremstillingssektoren og andre sektorer (jf. også artikel 4, stk. 2, litra b), i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning 
(EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EUT L 140 af 
30.4.2004, s. 1, som ændret) og punkt 7.2 i del I i den generelle anmeldelsesformular, der er knyttet til 
denne forordning). Højst syv år for støtte til landbrugssektoren (i overensstemmelse med afdeling VIII.B i 
EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til landbrug og skovbrug for 2007-2013). 

10  F.eks. vil Kommissionen, for så vidt angår støtte til landbrugssektoren, ikke uden en særlig begrundelse 
godkende forslag om støtte, der skal udbetales mere end fire år efter, at begivenheden fandt sted (punkt 
V.B.1 i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til landbrug og skovbrug for 2007-2013). 

11  Se fodnote 5. 



 6

6. Støtteberettigede omkostninger 

6.1. Skadestype, som er omfattet  

Der skal være en årsagssammenhæng mellem skaden og naturkatastrofen. Hvordan vil det 
blive sikret, at skaden udelukkende kan henføres til katastrofen? Alle relevante dokumenter, 
herunder navnlig eventuelle officielle rapporter, bedes fremsendt. 

Den skadestype, der er omfattet, afgrænses klart. Eksempler: skade på maskiner og udstyr, 
skade på bygninger (der sondres mellem erhvervsmæssigt formål og beboelsesformål), skade 
på infrastruktur, skade på køretøjer (registreret løsøre), skade på ikkeregistreret løsøre (f.eks. 
møbler), skade på lagre, ufærdig produktion, produkter og varer, skade i form af indkomsttab, 
skade som følge af indstilling af erhvervsmæssig virksomhed osv. 

Er nogen skadestyper udtrykkeligt udelukket? 

6.2. Beregningsmetode til opgørelse af skaden 

Angiv en detaljeret metode for hver skadestype.  

Eksempler: 

− skade på maskiner og udstyr: ændret anskaffelsesværdimetode 

− skade på lagre, færdigvarer osv.: på grundlag af regnskabsdokumenter, der godtgør 
deres eksistens på skadestidspunktet 

− skade i form af indkomsttab: gennemsnitlig indtjening før renter og skatter, 
afskrivning og lønomkostninger på grundlag af selvangivelser ganget med antallet af 
dage, hvor aktiviteterne har været indstillet. 

Det anføres, hvordan skaden vil blive opgjort (uafhængig ekspert, egen vurdering af skaden 
op til et vist beløb osv.) for hver enkelt støttemodtager. 

Tages afskrivningen af materielle varer i betragtning ved vurderingen af skaden og de 
støtteberettigede omkostninger? 

Såfremt skaden ikke kan udbedres, beskrives det, på hvilke betingelser erstatningen vil blive 
dækket af ordningen (køb af nyt udstyr eller opførelse af ny infrastruktur og nye bygninger 
osv.). 

Er der nogen begrænsende betingelser (f.eks. minimums- eller maksimumsskadesbeløb, kun 
én skadestype, der må dækkes for hver støttemodtager, en særlig kombination af visse 
skadestyper, som ikke er tilladt, eller andet)? 

Hvordan udelukkes overkompensation? Der redegøres i detaljer for den mekanisme, som 
sikrer, at der ikke vil blive dækket mere end 100 % af den skade, som er direkte forårsaget af 
katastrofen (f.eks. fradrag af forsikringsbetalinger).  

7. Støtteform og støttebeløb 
Det anføres, i hvilken form støtten vil blive stillet til rådighed for støttemodtageren. 
Eksempler: direkte tilskud, tilbagebetalingspligtigt tilskud, lån på lempelige vilkår (herunder 
detaljerede oplysninger om, hvordan lånet er sikret), rentetilskud, skattefordel (angiv 
skattelettelser, nedsættelse af skattegrundlaget, nedsættelse af skatteprocenten, 
skattehenstand, andet), nedsættelse af socialsikringsbidrag (eller accept af forsinkede 
betalinger af sådanne bidrag), gældsafskrivning, garanti (herunder bl.a. oplysninger om lånet 
eller andre finansielle transaktioner, der dækkes af garantien, den krævede sikkerhed og 
præmiens størrelse). 
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I tilfælde af ikkegennemsigtige støtteformer (bortset fra direkte tilskud) oplyses det, hvordan 
bruttosubventionsækvivalenten (BSÆ) vil blive beregnet. 

For hvert støtteinstrument angives nærmere, hvilke regler og betingelser der gælder for 
anvendelsen heraf, herunder navnlig støtteintensiteten, den skattemæssige behandling, om 
støtten ydes automatisk, når bestemte objektive kriterier er opfyldt (i givet fald anføres 
kriterierne herfor), eller om de bevilgende myndigheder har visse skønsmæssige beføjelser. 

Åbner ordningen mulighed for at vælge og/eller kombinere forskellige støtteformer (på 
grundlag af bestemte kriterier)? Der bedes redegjort herfor. 

Er der i ordningen fastsat en maksimumsstøtte pr. modtager? 

8. Støtteintensitet og kumulering 
Støtteintensiteten skal udtrykkes som en procentdel (støttebeløbet divideret med de 
støtteberettigede omkostninger). Der redegøres for en mulig differentiering af 
støtteintensiteten (f.eks. for forsikret og ikkeforsikret ejendom, for forskellige typer af 
støtteberettigede omkostninger, for forskellige støtteformer, for forskellige skadestyper, for 
forskellige typer af støttemodtagere osv.). 

Kan støtten kumuleres med støtte fra andre lokale, regionale eller nationale ordninger eller 
EU-ordninger til dækning af de samme støtteberettigede omkostninger til det samme 
formål/forskellige formål? Med de minimis-støtte? Med forsikringserstatninger? Med midler 
fra andre kilder? 

Der gives en klar redegørelse for eventuel kumulering af den støtte, som skal ydes efter den 
anmeldte ordning, med anden støtte eller godtgørelse fra andre kilder.  

Godtgørelsen skal beregnes for hver enkelt støttemodtager. Den samlede godtgørelse, 
herunder støtte ydet efter ordningen, forsikringserstatninger og anden støtte, må ikke 
overstige 100 % af omkostningerne til den skade, der er forårsaget af naturkatastrofen. 

9. Den bevilgende myndighed og forvaltning af ordningen 
Angiv den bevilgende myndighed (som kan variere afhængigt af støtteformen). 

Angiv de niveauer/myndigheder, der er ansvarlige for forvaltningen af ordningen.  

Er der oprettet særlige organer til at forvalte ordningen (f.eks. regionale kommissioner osv.)? 
I bekræftende fald oplyses deres sammensætning, mandat, beføjelser osv. 

Redegør for de grundlæggende krav til støtteansøgninger (frister for indsendelse af 
ansøgninger, særlige ansøgningsformularer osv.).  

Hvilken dokumentation skal støttemodtagerne vedlægge (fakturaer, 
bygningsinspektionsrapporter, ordrer på materialer osv.)? Hvem skal samle og vurdere 
dokumentationen (uafhængige eksperter, særlige kommissioner, egen vurdering af skader 
under et bestemt niveau osv.)? 

Angiv, hvilken myndighed der er ansvarlig for betalingerne. Hvis der er mere end én, 
redegøres der for deres indbyrdes forbindelser og navnlig for, hvordan det sikres, at alle 
betalinger identificeres, og at kumulering ikke resulterer i overkompensation. 

*** 
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DEL II – Anmeldelse af ordninger med forhåndsgodkendelse for bestemte typer af 
naturkatastrofer 

Medlemsstaterne kan anmelde en generel ramme for støtte til at råde bod på skader forårsaget 
af en eller flere specifikke former for naturkatastrofer i fremtiden, uden at der kræves separat 
anmeldelse af den ydede støtte, hver gang der indtræder en katastrofe. Sådanne ordninger med 
forhåndsgodkendelse kan indføres i forbindelse med naturkatastrofer, der er omfattet af 
Kommissionens hidtidige faste praksis (f.eks. jordskælv, laviner, jordskred og 
oversvømmelser). De skal omfatte en efterfølgende indberetningsforpligtelse, hvorefter 
medlemsstaten skal underrette Kommissionen om den nøjagtige anvendelse af ordningen i 
tilfælde af en bestemt begivenhed. 

Nedenfor findes en liste over flere elementer, der indgår i Kommissionens hidtidige praksis, 
og som forventes at blive fremlagt i forbindelse med forudgående anmeldelser. Dette er en 
vejledende liste, som kan tilpasses den enkelte ordnings særlige karakteristika. 

1. Faktuel baggrund 

1.1. Type af begivenhed(er) 

Angiv klart den type naturkatastrofe(r), der er omfattet af den anmeldte ordning. 

1.2. Medlemsstatens brug af betegnelsen "naturkatastrofe" 

Angiv de formelle kriterier for, at en begivenhed kan betegnes som en naturkatastrofe 
(nationale systemer, sammenhæng med definitionen af "større naturkatastrofe" i henhold til 
artikel 2, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 2012/200212 og eventuelt andre). 

Der redegøres for, hvilke beslutningsniveauer der er involveret (f.eks. præsidentielt dekret, 
ministeriel afgørelse eller afgørelse truffet af regionale eller lokale myndigheder). 

Anfør, hvilken form for meteorologiske data eller rapporter der vil blive taget i betragtning 
(f.eks. mm regn pr. m², grafer, fotos osv.). Kilden til disse data skal helst være det nationale 
meteorologiske institut eller et andet anerkendt kompetent organ. 

Hvis der findes en ordning med gradsangivelser til beskrivelse af katastrofers omfang, 
redegøres der for denne ordning, og de objektive kriterier, der anvendes ved vurderingen, 
anføres. 

1.3. Ordningens geografiske anvendelsesområde 

Ordningens geografiske anvendelsesområde (regionalt, nationalt) afgrænses klart. Hvordan og 
på hvilket grundlag blev dette geografiske anvendelsesområde fastlagt? 

2. Retsgrundlag 

2.1. Generelt retsgrundlag 

Det oplyses, om der findes et generelt retsgrundlag, dvs. en generel lov om indgriben i 
tilfælde af naturkatastrofer. Der vedlægges en kopi af de relevante dokumenter. 

                                                 
12  Se fodnote 5. 
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2.2. Specifikt retsgrundlag  

Det oplyses, om der findes et specifikt retsgrundlag, dvs. gennemførelsesbestemmelser til den 
generelle lov eller et detaljeret program for udarbejdelse af en metode til skadesberegning 
osv. 

Det oplyses, om retsgrundlaget blev vedtaget på nationalt eller regionalt plan. Der vedlægges 
en kopi af de relevante dokumenter. 

3. Støttemodtagere 

3.1. Type af støttemodtagere 

Hvis enkeltpersoner, der ikke udøver nogen økonomisk aktivitet, også er berettiget til støtte 
under ordningen, bedes de betingelser, som gælder for dem, holdes klart adskilt fra dem, der 
gælder for virksomheder eller enkeltpersoner, som udøver en økonomisk aktivitet. Støtte til 
enkeltpersoner (f.eks. evakuerede familier), forudsat at de ikke udøver nogen økonomisk 
aktivitet, udgør ikke støtte efter artikel 107, stk. 1, i TEUF. 

Omfatter foranstaltningen store virksomheder? Små og mellemstore virksomheder? 
Mikrovirksomheder? 

Gælder der særlige betingelser for små og mellemstore virksomheder eller andre typer af 
støttemodtagere? 

3.2. Udvælgelse af støttemodtagere 

Hvordan vil støttemodtagere blive udvalgt (f.eks. på grundlag af en støtteansøgning, der skal 
indsendes inden en bestemt frist, efter at katastrofen indtrådte, eller på anden vis)? 

Hvordan vil støttemodtagerne blive udvalgt, hvis budgetmidlerne er utilstrækkelige? 

3.3. Antal støttemodtagere 

Anslå om muligt antallet af støttemodtagere. 

3.4. Ordningens sektorvise anvendelsesområde 

Det anføres klart, hvilke sektorer ordningen finder anvendelse på (virksomheder, der er aktive 
inden for alle økonomiske sektorer, udelukkende bestemte sektorer, eller om visse sektorer er 
udelukket?).  

Det angives, om denne ordning i betragtning af de særlige regler for virksomheder i fiskeri- 
og landbrugssektoren, der er aktive inden for produktion, forarbejdning og markedsføring af 
landbrugsvarer, der er opført på listen i bilag I til traktaten, omfatter disse sektorer, eller om 
en separat ordning, der omfatter en af eller begge disse sektorer, er blevet eller vil blive 
anmeldt til Kommissionen særskilt. 

Hvis nogle sektorer er udelukket, er det så planen at vedtage en sektorordning?  

4. Varighed 
Der skal være en årsagssammenhæng mellem skaden og naturkatastrofen. Denne 
sammenhæng vil være lettere at påvise, hvis støtten anmeldes inden en "rimelig" frist efter 
katastrofens indtræden13. 

                                                 
13  F.eks. vil Kommissionen, for så vidt angår støtte til landbrugssektoren, ikke uden en særlig begrundelse 

godkende forslag om støtte, der fremsættes mere end tre år efter, at begivenheden fandt sted (punkt 119 i 
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Indtil hvornår kan støttemodtagere ansøge om godtgørelse for skade, som er forårsaget af den 
konkrete naturkatastrofe? 

Indtil hvornår kan der ydes støtte inden for rammerne af den anmeldte ordning? Det 
bemærkes i den henseende, at Kommissionen kun vil godkende ordninger med begrænset 
varighed14. 

Indtil hvornår kan støttemodtagere modtage støtte ydet under den anmeldte ordning15? 

5. Budget og finansiering 
Angiv om muligt en vejledende øvre grænse for hele det tildelte budget samt pr. type 
støttemodtager, pr. skadestype eller pr. støtteinstrument. 

Er der fastsat et maksimumsstøttebeløb pr. støttemodtager? 

Er alle støttemodtagere, der har indsendt ansøgninger, garanteret betaling? Hvis ikke, hvilke 
kriterier gælder så for ydelse af støtte, såfremt der er flere ansøgninger, end der er midler på 
budgettet: først-til-mølle-princippet, proportionel nedsættelse for alle modtagere for at skabe 
plads til nye ansøgere eller andet? 

Angiv, hvordan støtten finansieres. Hvis støtten ikke finansieres over 
statens/regionens/kommunens almindelige budget, redegøres der for, hvordan den finansieres. 

Er det planen, at ordningen skal medfinansieres af strukturfondene/Samhørighedsfonden? 
  
Hvis ja, bedes det bekræftet, at de regler, der gælder for disse fonde, og navnlig 
bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 ("den generelle forordning om 
strukturfondene"), vil blive overholdt. 

Er det planen, at ordningen skal medfinansieres af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond 
(EUSF)?   
Hvis ja, bedes det bekræftet, at de regler, der gælder for disse fonde, og navnlig 
bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 2012/200216 om oprettelse af Den Europæiske 
Unions Solidaritetsfond samt bestemmelserne i afgørelsen om ydelse af bistand fra EUSF i 
forbindelse med denne konkrete katastrofe, vil blive overholdt. 

                                                                                                                                                         
EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til landbrug og skovbrug for 2007-2013). For fiskeri- og 
landbrugssektoren skal støtteforanstaltningen anmeldes til Kommissionen senest et år efter den 
begivenhed, som den vedrører (punkt 4.4 i retningslinjerne for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og 
akvakultur). 

14  Højst seks år for støtte til fremstillingssektoren og andre sektorer (jf. også artikel 4, stk. 2, litra b), i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning 
(EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EUT L 140 af 
30.4.2004, s. 1, som ændret) og punkt 7.2 i del I i den generelle anmeldelsesformular, der er knyttet til 
denne forordning). Højst syv år for støtte til landbrugssektoren (i overensstemmelse med afdeling VIII.B i 
EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til landbrug og skovbrug for 2007-2013). 

15  F.eks. vil Kommissionen, for så vidt angår støtte til landbrugssektoren, ikke uden en særlig begrundelse 
godkende forslag om støtte, der skal udbetales mere end fire år efter, at begivenheden fandt sted (punkt 
V.B.1 i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til landbrug og skovbrug for 2007-2013). 

16  Se fodnote 5. 
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6. Støtteberettigede omkostninger 

6.1. Skadestype, som er omfattet  

Der skal være en årsagssammenhæng mellem skaden og naturkatastrofen. Hvordan vil det 
blive sikret, at skaden udelukkende kan henføres til katastrofen? Alle relevante dokumenter, 
herunder navnlig eventuelle officielle rapporter, bedes fremsendt. 

Den skadestype, der er omfattet af den anmeldte ordning, bedes afgrænset klart. Eksempler: 
skade på maskiner og udstyr, skade på bygninger (der sondres mellem erhvervsmæssigt 
formål og beboelsesformål), skade på infrastruktur, skade på køretøjer (registreret løsøre), 
skade på ikkeregistreret løsøre (f.eks. møbler), skade på lagre, ufærdig produktion, produkter 
og varer, skade i form af indkomsttab, skade som følge af indstilling af erhvervsmæssig 
virksomhed osv. 

Er nogen skadestype udtrykkeligt udelukket? 

6.2. Beregningsmetode til opgørelse af skaden 

Angiv en detaljeret metode for hver skadestype.  

Eksempler: 

− skade på maskiner og udstyr: ændret anskaffelsesværdimetode  

− skade på lagre, færdige varer osv.: på grundlag af regnskabsdokumenter, der godtgør 
deres eksistens på skadestidspunktet 

− skade i form af indkomsttab: gennemsnitlig indtjening før renter og skatter, 
afskrivning og lønomkostninger på grundlag af selvangivelser ganget med antallet af 
dage, hvor aktiviteterne har været indstillet. 

Det anføres, hvordan skaden vil blive opgjort (uafhængig ekspert, egen vurdering af skaden 
op til et vist beløb osv.) for hver enkelt støttemodtager. 

Tages afskrivningen af materielle varer i betragtning ved vurderingen af skaden og de 
støtteberettigede omkostninger? 

Såfremt skaden ikke kan udbedres, beskrives, på hvilke betingelser erstatningen vil blive 
dækket af ordningen (køb af nyt udstyr eller opførelse af ny infrastruktur og nye bygninger 
osv.). 

Er der nogen begrænsende betingelser (f.eks. minimums- eller maksimumsskadesbeløb, kun 
én skadestype, der må dækkes for hver støttemodtager, en særlig kombination af visse 
skadestyper, som ikke er tilladt, eller andet)? 

Hvordan vil overkompensation blive udelukket? Der redegøres i detaljer for den mekanisme, 
som sikrer, at der ikke vil blive dækket mere end 100 % af den skade, som er direkte 
forårsaget af katastrofen (f.eks. fradrag af forsikringsbetalinger).  

7. Støtteform og støttebeløb 
Det anføres, i hvilken form støtten vil blive stillet til rådighed for støttemodtageren. 
Eksempler: direkte tilskud, tilbagebetalingspligtigt tilskud, lån på lempelige vilkår (herunder 
detaljerede oplysninger om, hvordan lånet er sikret), rentetilskud, skattefordel (angiv 
skattelettelser, nedsættelse af skattegrundlaget, nedsættelse af skatteprocenten, 
skattehenstand, andet), nedsættelse af socialsikringsbidrag (eller accept af forsinkede 
betalinger af sådanne bidrag), gældsafskrivning, garanti (herunder bl.a. oplysninger om lånet 
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eller andre finansielle transaktioner, der dækkes af garantien, den krævede sikkerhed og 
præmiens størrelse). 

I tilfælde af ikkegennemsigtige støtteformer (bortset fra direkte tilskud) oplyses det, hvordan 
bruttosubventionsækvivalenten (BSÆ) vil blive beregnet. 

For hvert støtteinstrument angives nærmere, hvilke regler og betingelser der gælder for 
anvendelsen heraf, herunder navnlig støtteintensiteten, den skattemæssige behandling, om 
støtten ydes automatisk, når bestemte objektive kriterier er opfyldt (i givet fald anføres 
kriterierne herfor), eller om de bevilgende myndigheder har visse skønsmæssige beføjelser. 

Åbner ordningen mulighed for at vælge og/eller kombinere forskellige støtteformer (på 
grundlag af bestemte kriterier)? Der bedes redegjort herfor. 

Er der i ordningen fastsat en maksimumsstøtte pr. modtager? 

8. Støtteintensitet og kumulering 
Støtteintensiteten skal udtrykkes som en procentdel (støttebeløbet divideret med de 
støtteberettigede omkostninger). Der redegøres for en mulig differentiering af 
støtteintensiteten (f.eks. for forsikret og ikkeforsikret ejendom, for forskellige typer af 
støtteberettigede omkostninger, for forskellige støtteformer, for forskellige skadestyper, for 
forskellige typer af støttemodtagere osv.). 

Kan støtten kumuleres med støtte fra andre lokale, regionale eller nationale ordninger eller 
EU-ordninger til dækning af de samme støtteberettigede omkostninger til det samme 
formål/forskellige formål? Med de minimis-støtte? Med forsikringserstatninger? Med midler 
fra andre kilder? 

Der gives en klar redegørelse for eventuel kumulering af den støtte, der skal ydes efter den 
anmeldte ordning, med anden støtte eller godtgørelse fra andre kilder.  

Godtgørelsen skal beregnes for hver enkelt støttemodtager. Den samlede godtgørelse, 
herunder støtte ydet efter ordningen, forsikringserstatninger og anden støtte, må ikke 
overstige 100 % af omkostningerne til den skade, der er forårsaget af naturkatastrofen. 

9. Den bevilgende myndighed og forvaltning af ordningen 
Angiv den bevilgende myndighed (som kan variere afhængigt af støtteformen). 

Angiv de niveauer/myndigheder, der er ansvarlige for forvaltningen af ordningen.  

Er der oprettet særlige organer til at forvalte ordningen (f.eks. regionale kommissioner osv.)? 
I bekræftende fald oplyses deres sammensætning, mandat, beføjelser osv. 

Redegør for de grundlæggende krav til støtteansøgninger.  

Hvilken dokumentation skal støttemodtagerne vedlægge (fakturaer, 
bygningsinspektionsrapporter, ordrer på materialer osv.)? Hvem skal samle og vurdere 
dokumentationen (uafhængige eksperter, særlige kommissioner, egen vurdering af skader 
under et bestemt niveau osv.)? 

Angiv, hvilken myndighed der er ansvarlig for betalingerne. Hvis der er mere end én, 
redegøres der for deres indbyrdes forbindelser og navnlig for, hvordan det sikres, at alle 
betalinger identificeres, og at kumulering ikke resulterer i overkompensation. 
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10. Begivenhedsrelateret efterfølgende indberetning 
Der redegøres i detaljer for, hvordan medlemsstaten vil give Kommissionen oplysninger i 
forbindelse med efterfølgende indberetning, efter at en bestemt naturkatastrofe har fundet 
sted, og fastlægge den tidsplan, der overvejes for indberetning (f.eks. faktuel information om 
den konkrete katastrofe, mere detaljerede oplysninger om støttemodtagere, skadesomfanget 
og den planlagte støtte).  

*** 

DEL III - Begivenhedsrelateret efterfølgende indberetning med henblik på overvågning 
af støtte, der er ydet efter en ordning med forhåndsgodkendelse 

Denne del af tjeklisten vedrører de oplysninger, der skal sendes til Kommissionen i 
forbindelse med begivenhedsrelateret efterfølgende indberetning af støtte, som er ydet i 
forbindelse med en bestemt naturkatastrofe inden for rammerne af en ordning med 
forhåndsgodkendelse17. Medlemsstaterne anmodes om at fremkomme med argumenter, der 
viser, at begivenheden passer ind i den katastrofetypologi, som er tilladt efter ordningen med 
forhåndsgodkendelse. 

Støtten kan ydes lovligt og udbetales omgående, da Kommissionen allerede sagde god for 
foranstaltningen, da den godkendte ordningen med forhåndsgodkendelse. Hvis det følger af 
indberetningen (både efter del III i denne tjekliste og efter Kommissionens forordning (EF) 
nr. 794/2004, bilag 3) eller af andre informationskilder, at betingelserne for ordningen med 
forhåndsgodkendelse ikke var overholdt, og at støtten blev ydet ulovligt, undersøger 
Kommissionen straks disse oplysninger med henblik på eventuel tilbagesøgning i henhold til 
artikel 10-16 i procedureforordningen18.  

1. Faktuel baggrund 

1.1. Type af begivenhed 

Beskriv den konkrete naturkatastrofe klart. Hvis der er tale om en række begivenheder, 
redegøres der klart for forbindelsen mellem dem (f.eks. ekstreme regnskyl, der førte til 
forhøjet vandstand i floder, som førte til oversvømmelser, der førte til jordskred osv.).  

Hvornår fandt katastrofen sted? 

1.2. Ordningens geografiske anvendelsesområde 

Ordningens geografiske anvendelsesområde (nationalt, regionalt) afgrænses klart. Hvordan og 
på hvilket grundlag blev dette geografiske anvendelsesområde fastlagt? 

Der vedlægges en omfattende liste over de berørte regioner eller kommuner, eventuelt ved 
brug af samme klassifikation som i regionalstøttekortene (NUTS 2 og NUTS 3).  

Følgende oplysninger vil være nyttige: den berørte befolkning (også som en procentdel af den 
samlede befolkning i det berørte land/område), den berørte regions (de berørte regioners) 
økonomiske betydning for det nationale BNP og kort, som viser de berørte regioner. 
                                                 
17  Der må sondres mellem disse indberetningsbestemmelser og de generelle indberetningsforpligtelser i 

Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004, da de tjener et andet formål (nemlig at sikre overholdelse af 
ordningen med forhåndsgodkendelse i modsætning til at sikre årlig indberetning af udgifter). 

18  Rådets forordning nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-
traktatens artikel 93 (EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1). 
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Er katastrofen tværnational (blev den også erklæret for katastrofe af nabolandene)?  

1.3. Skadesomfang 

Angiv det skadesomfang, som naturkatastrofen har forårsaget. Hvordan og på hvilket 
grundlag blev dette omfang fastlagt? 

2. Retsgrundlag 
Angiv, om der blev vedtaget supplerende retsgrundlag ud over det retsgrundlag, der blev 
oplyst sammen med anmeldelsen af ordningen med forhåndsgodkendelse. Redegør for de 
indbyrdes forbindelser med/forskellene i forhold til ordningen med forhåndsgodkendelse. 

3. Støttemodtagere 
Oplys, om der er blevet tilføjet eller ændret nogen betingelser vedrørende støttemodtagerne 
sammenlignet med dem, der er nævnt i anmeldelsen af ordningen med forhåndsgodkendelse. 

Oplys om muligt antallet af hver type støttemodtagere og pr. berørt region (f.eks. i region A: 
ti store virksomheder, 15 små og mellemstore virksomheder og 20 mikrovirksomheder), eller 
vedlæg en udtømmende liste over de støttemodtagere, som støtten blev ydet til. 

4. Varighed 
Indtil hvornår kan støttemodtagere ansøge om godtgørelse for skade, som er forårsaget af den 
konkrete naturkatastrofe? 

Indtil hvornår kan støttemodtagere modtage støtte ydet som kompensation for skader 
forårsaget af denne konkrete katastrofe? 

Hvis det er planen, at betalingen skal finde sted i trancher, fremlægges en tidsplan og et 
budget for hver tranche. 

5. Budget og finansiering 
Angiv klart det samlede budget, der er afsat til kompensation for skader forårsaget af den 
konkrete naturkatastrofe, som er omfattet af rapporten. 

*** 


