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MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 

Tredje ändringen av den tillfälliga ramen för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin 

under det pågående utbrottet av covid-19 

1. INLEDNING  

1. Den 19 mars 2020 antog kommissionen ett meddelande om en tillfällig ram för 

statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19
1
 

(nedan kallad den tillfälliga ramen). Den 3 april 2020 antog kommissionen en första 

ändring för att inbegripa forskning, testning och produktion av covid-19-relaterade 

produkter i avsikt att skydda arbetstillfällen och ytterligare stödja ekonomin under 

den rådande krisen.
2
 Den 8 maj 2020 antog kommissionen en andra ändring för att 

underlätta ytterligare tillgång till kapital och likviditet för företag som drabbats av 

krisen.
3. 

2. En riktad och proportionerlig tillämpning av EU:s kontroll av statligt stöd 

säkerställer att nationella stödåtgärder effektivt hjälper drabbade företag under 

covid-19-utbrottet, samtidigt som otillbörliga snedvridningar av den inre marknaden 

begränsas, den inre marknadens integritet bibehålls och jämlika konkurrensvillkor 

säkerställs. Detta kommer att bidra till kontinuiteten i näringsverksamheten under 

covid-19-utbrottet och ge ekonomin en stark utgångspunkt för återhämtning efter 

krisen, med beaktande av vikten av att genomföra den gröna och den digitala 

omställningen, i enlighet med unionens lagstiftning och mål. 

3. Syftet med detta meddelande är att förtydliga och ändra villkoren för tillfälliga 

statliga stödåtgärder som kommissionen anser förenliga med den inre marknaden 

enligt artikel 107.3 b och c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-

fördraget) mot bakgrund av covid-19-utbrottet. 

4. För det första är den tillfälliga ramens huvudsyfte är att ge riktat stöd till företag som 

i övrigt är livskraftiga, men som har drabbats av ekonomiska svårigheter till följd av 

covid-19-utbrottet. Detta är en viktig princip för att undvika otillbörlig snedvridning 

av konkurrensen. I detta sammanhang innebär den tillfälliga ramen ett komplement 

till medlemsstaternas befintliga möjligheter att tillhandahålla stöd snarare än ett sätt 

att ersätta dem. När det gäller företag som befann sig i ekonomiska svårigheter redan 

före covid-19-utbrottet, ställs det till exempel i kommissionen riktlinjer för statligt 

stöd till undsättning och omstrukturering
4
 upp tydliga villkor för hur sådana företag 

ska utarbeta sunda omstruktureringsplaner så att de kan uppnå långsiktig lönsamhet. 

Villkorens syfte är att säkerställa att sådana företag inte fortsätter att söka statligt 

stöd i stället för att konkurrera på marknaden av egen kraft.  

                                                           

1
 Meddelande från kommissionen av den 19 mars 2020, C(2020)1863, EUT C 91I , 20.3.2020, s. 1.  

2 Meddelande från kommissionen av den 3 april 2020, C(2020)2215, EUT C 112I, 4.4.2020, s. 1. 
3
 Meddelande från kommissionen av den 8 maj 2020, C(2020)3156, EUT C 164, 13.5.2020, s. 3. 

4
 Meddelande från kommissionen – Riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-

finansiella företag i svårigheter (EUT C 249, 31.7.2014, s. 1).  
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5. Mikro- och småföretag (dvs. företag med färre än 50 anställda och mindre än 10 

miljoner euro i årlig omsättning och/eller årlig balansräkning) bidrar sammantaget i 

hög grad till sysselsättningen och tillväxten i unionen: De genererar mer än 37 % av 

mervärdet och nästan 50 % av sysselsättningen i den icke-finansiella 

företagssektorn. Under den rådande krisen har mikro- och småföretag drabbats 

särskilt hårt av likviditetsbrist till följd av de ekonomiska konsekvenserna av covid-

19-utbrottet. Den exempellösa utbuds- och efterfrågechocken som krisen lett till har 

också förvärrat företagens svårigheter att få tillgång till allmän finansiering på 

marknaden, jämfört med medelstora och stora företag. Om inget görs kan dessa 

svårigheter leda till ett stort antal konkurser för mikro- och småföretag och orsaka 

svåra störningar i unionens ekonomi som helhet.  

6. Kommissionen anser det därför lämpligt att låta den tillfälliga ramen inbegripa 

statligt stöd till alla mikroföretag och små företag, även om de skulle omfattas av 

kategorin företag i ekonomiska svårigheter
5
 den 31 december 2019, förutsatt att de 

inte är föremål för ett kollektivt insolvensförfarande enligt nationell lagstiftning och 

att de inte har fått undsättningsstöd (som inte har återbetalats) eller 

omstruktureringsstöd (och fortfarande omfattas av en omstruktureringsplan). Med 

tanke på att mikro- och småföretagens storlek och deltagande i gränsöverskridande 

transaktioner är av begränsad karaktär anser kommissionen det mindre sannolikt att 

statligt stöd till dem skulle snedvrida konkurrensen på den inre marknaden och 

påverka handeln inom EU än statligt stöd till medelstora och stora företag.  

7. Sådant stöd är också avsett att öka möjligheterna till stöd till innovativa nystartade 

företag som befinner sig i sin tillväxtfas och därför är av avgörande betydelse för 

unionens ekonomiska återhämtning. Även om det inte finns någon EU-definition av 

nystartade företag, förefaller de allra flesta nystartade företag vara mikroföretag och 

små företag enligt definitionen av små och medelstora företag i bilaga I till den 

allmänna gruppundantagsförordningen. Kommissionen påminner om att alla små 

och medelstora företag som funnits i mindre än tre år den 31 december 2019 redan 

före denna ändring omfattades av de stödåtgärder som fastställs i den tillfälliga 

ramen, eftersom de inte kunde betraktas som företag i svårigheter den 31 december 

2019 enligt den allmänna gruppundantagsförordningen, bortsett från undantagsfallen 

insolvensförfaranden eller undsättnings- eller omstruktureringsstöd.
6.  

8. Medlemsstaterna får överväga att ändra befintliga stödordningar som godkänts av 

kommissionen i enlighet med den tillfälliga ramen så att stödmottagare inom dessa 

även inbegriper mikro- och småföretag som befann sig i svårigheter redan den 31 

december 2019, under förutsättning att de förhållanden gäller som beskrivs i 

punkterna 6 och 7 ovan. De medlemsstater som planerar att göra så, uppmanas att 

anmäla en förteckning över alla befintliga stödordningar som de planerar att ändra 

och att tillhandahålla de nödvändiga uppgifter som anges i bilagan till detta 

                                                           

5  Enligt definitionen i artikel 2.18 i kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (EU) nr 

651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden 

enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, EUT L 187, 26.6.2014, s. 1. 
6
 Enligt artikel 2.18 i den allmänna gruppundantagsförordningen är små och medelstora företag som funnits i 

mindre än tre år inte att betrakta som företag i svårigheter, såvida de inte i) är föremål för ett kollektivt 

insolvensförfarande eller uppfyller kriterierna i nationell lagstiftning för att försättas i kollektiv insolvens på sina 

fordringsägares begäran, ii) har fått undsättningsstöd och ännu inte har betalat tillbaka lånet eller avslutat 

garantin, eller ii) har fått omstruktureringsstöd och fortfarande omfattas av en omstruktureringsplan.  
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meddelande. Därigenom kommer kommissionen att kunna anta ett enda beslut som 

omfattar samtliga förtecknade stödordningar. 

9. För det andra fastställs genom den tillfälliga ramen i dess ändrade lydelse av den 8 

maj 2020 kriterier inom ramen för EU:s regler om statligt stöd, baserat på vilka 

medlemsstaterna kan bevilja offentligt stöd i form av egetkapital- och/eller 

hybridkapitalinstrument till företag som står inför ekonomiska svårigheter på grund 

av covid-19-utbrottet. I detta sammanhang erinrar kommissionen om att EUF-

fördraget är neutralt i fråga om offentligt eller privat ägande (artikel 345 i EUF-

fördraget). De villkor som gäller vid helt eller delvis statsägda företags anskaffande 

av kapital från offentliga och privata aktieägare bör anpassas till de villkor som 

gäller privata företag, samtidigt som samma garantier för bevarande av en effektiv 

konkurrens bibehålls med tillämpliga justeringar. Särskilt med tanke på behovet att 

begränsa statligt stöd till vad som är absolut nödvändigt bör villkoren uppmuntra 

kapitaltillskott med betydande privat deltagande.  

10. För det tredje anser kommissionen, att stöd inte bör villkoras av att en 

produktionsverksamhet eller någon annan verksamhet som bedrivs av 

stödmottagaren omlokaliseras från ett annat land inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES) till den medlemsstat som beviljar stödet, eftersom ett 

sådant villkor skulle förefalla vara särskilt skadligt för den inre marknaden. 

11. Slutligen har tillämpningen av den tillfälliga ramen också visat att det är nödvändigt 

att införa ytterligare förtydliganden och ändringar av andra punkter i ramen, särskilt 

i avsnitten 3.3, 3.10 och 3.11.  

2. ÄNDRINGAR AV DEN TILLFÄLLIGA RAMEN 

12. Följande ändringar av den tillfälliga ramen för statliga stödåtgärder till stöd för 

ekonomin under det pågående covid-19-utbrottet kommer att få verkan från och med 

den 29 juni 2020. 

13. Följande punkt ska införas som punkt 15a: 

”15a Stöd på grundval av artikel 107.2 b i EUF-fördraget måste dock kompensera 

för skador som direkt orsakats av covid-19-utbrottet, till exempel en skada som 

direkt orsakats av karantänåtgärder som hindrar stödmottagaren från att bedriva sin 

ekonomiska verksamhet. Andra typer av stöd som mer generellt avser den 

ekonomiska nedgången sedan covid-19-utbrottet ska däremot bedömas på grundval 

av den andra grunden för förenlighet i artikel 107.3 b i EUF-fördraget, och därför i 

princip på grundval av denna tillfälliga ram.” 

14. Följande punkt ska införas som punkt 16b:  

”16b Stöd som beviljas enligt detta meddelande på grundval av artikel 107.3 b eller 

c i EUF-fördraget får inte villkoras av omlokalisering av en produktionsverksamhet 

eller någon annan verksamhet som bedrivs av en stödmottagare från ett annat land 

inom EES till den medlemsstat som beviljar stödet. Ett sådant villkor skulle förefalla 

skadligt för den inre marknaden. Detta gäller oberoende av antalet faktiska förlorade 

arbetstillfällen vid stödmottagarens ursprungliga etablering inom EES.” 

15. Följande punkter ska införas som punkterna 22 ca, 25 ha, 27 ga, 35 ha, 37ka, 39ia 

och 49da:  
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”Genom undantag från ovanstående kan stöd beviljas mikroföretag eller små företag 

(i den mening som avses i bilaga I till den allmänna gruppundantagsförordningen) 

som redan befann sig i svårigheter den 31 december 2019, under förutsättning att de 

inte omfattas av ett kollektivt insolvensförfarande enligt nationell lagstiftning, och 

att de inte har mottagit undsättningsstöd
[*]

 eller omstruktureringsstöd
[**]

.” 

16. Punkt 27 a ska ersättas med följande:  

”a. Lånen får beviljas till en lägre räntesats som minst motsvarar den basränta (IBOR 1 

år eller motsvarande offentliggjord av kommissionen
 [*]

) som är tillgänglig den 1 januari 

2020 eller vid tidpunkten för anmälan, plus kreditriskmarginaler enligt tabellen nedan: ” 

17. Punkt 42 ska ersättas med följande:  

”42. För att bevara sysselsättningen kan medlemsstaterna överväga att bidra till 

lönekostnaderna för företag, vilka, på grund av covid-19-utbrottet, annars skulle ha 

sagt upp personal eller till inkomst motsvarande lön för egenföretagare för vilka 

antagandet av nationella åtgärder till följd av covid-19-utbrottet ledde till tillfällig 

nedläggning eller reducering av deras affärsverksamhet. Om sådana stödordningar 

tillämpas på hela ekonomin omfattas de inte av unionens kontroll av statligt stöd, 

eftersom de inte är selektiva. Däremot ska dessa stödordningar anses ge företag en 

selektiv fördel om de är begränsade till vissa sektorer, regioner eller typer av 

företag.” 

18. Punkterna a, c, och d i punkt 43 ska ersättas med följande:  

”a. Stödet syftar till att undvika uppsägningar under covid-19-utbrottet (och att 

säkerställa fortsatt affärsverksamhet för egenföretagare).”  

”c. Lönesubventionen beviljas under en period av högst tolv månader efter 

stödansökan, för anställda som annars skulle ha sagts upp till följd av nedläggning 

eller reducering av affärsverksamhet på grund av covid-19-utbrottet (eller för 

egenföretagare vars affärsverksamhet har påverkats negativt av covid-19-utbrottet), 

och på villkor att den personal som omfattas behålls som stadigvarande anställd 

under hela den period för vilken stödet beviljas (eller på villkor att den berörda 

egenföretagarens affärsverksamhet upprätthålls under hela den period för vilken 

stödet beviljas).” 

”d. Den månatliga lönesubventionen får inte överstiga 80 % av bruttomånadslönen 

(inbegripet arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter) för den personal som omfattas 

(eller 80 % av en egenföretagares genomsnittliga månatliga inkomst motsvarande 

lön). Medlemsstaterna får också, särskilt av hänsyn till låglönekategorier, anmäla 

alternativa metoder för att beräkna stödnivån, såsom att använda den nationella 

                                                           

[*]
 Eller om de, ifall de har mottagit undsättningsstöd, har betalat tillbaka lånet eller sagt upp garantin vid 

tidpunkten för beviljandet av stödet enligt detta meddelande. 
[**]

 Eller om de, ifall de har mottagit omstruktureringsstöd, inte längre omfattas av en omstruktureringsplan vid 

tidpunkten för beviljandet av stödet enligt detta meddelande. 
[*]

 Basräntan beräknad i enlighet med kommissionens meddelande om en översyn av metoden för att fastställa 

referens- och diskonteringsräntor (EUT C 14, 19.01.2008, s. 6) och som finns på GD Konkurrens webbplats 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html 
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genomsnittslönen eller minimilönen, under förutsättning att stödets proportionalitet 

bibehålls.” 

19. Punkt 64 ska ersättas med följande:  

”64. Alternativt kan staten när som helst sälja sin kapitalandel till marknadspris till 

andra köpare än stödmottagaren. En sådan försäljning kräver i princip en öppen och 

icke-diskriminerande sondering hos potentiella köpare eller en försäljning på börsen. 

Staten kan ge befintliga aktieägare, dvs. aktieägare före covid-19-rekapitaliseringen, 

prioriterad rätt att köpa till det pris som följer av den öppna sonderingen. Om staten 

säljer sitt aktieinnehav till ett pris under det minimipris som anges i punkt 63, ska de 

företagsstyrningsregler som fastställs i avsnitt 3.11.6 fortsatt gälla åtminstone i fyra 

år efter det att åtgärden för covid-19-kapitaltillskott beviljades.” 

20. Punkt 78 ska ersättas med följande:  

”78. Så länge som minst 75 % av covid-19-rekapitaliseringsåtgärderna inte har 

återbetalats, får ersättningen till varje person i stödmottagarens ledning inte 

överstiga den fasta delen av dennes ersättning per den 31 december 2019. För 

personer som får en plats i ledningen vid eller efter rekapitaliseringen är den 

tillämpliga gränsen den fasta ersättningen för personerna i ledningen på samma 

ansvarsnivå per den 31 december 2019. Under inga omständigheter får bonusar eller 

andra rörliga eller jämförbara ersättningskomponenter betalas ut.” 

21. Följande punkter ska införas som punkterna 78a och 78b: 

”78a Om staten är en befintlig aktieägare, dvs. före covid-19-kapitaltillskottet, och  

a) staten tillför nytt kapital på samma villkor som privata investerare och i 

förhållande till sitt befintliga aktieinnehav (eller lägre), och 

b) det privata deltagandet är betydande (i princip minst 30 % av det nya 

kapitaltillskottet), och 

c) statens nya kapitaltillskott utgör statligt stöd på grund av de särskilda 

omständigheterna omkring detta, till exempel på grund av en annan åtgärd 

som gynnar företaget, 

är det inte nödvändigt att införa särskilda villkor för statens utträde och följande ska 

gälla: 

i. Punkterna 61 och 62 är inte tillämpliga på en sådan åtgärd för covid-19-

kapitaltillskott.  

ii. Genom undantag från punkterna 74, 75 och 78 ska förvärvsförbudet och 

taket för ersättningen till ledningen vara begränsade till tre år. 

iii. Genom undantag från punkt 77 upphävs förbudet mot utdelningar till 

innehavarna av de nya aktierna. Förbudet mot utdelning för befintliga aktier 

hävs, förutsatt att innehavarna av de befintliga aktierna totalt spätts ut till 

under 10 % i företaget. Om innehavare av befintliga aktier inte totalt spätts ut 

till en andel i företaget under 10 %, ska förbudet mot utdelningar gälla för 

befintliga aktieägare under tre år. Under alla omständigheter ska ersättningen 

för covid-19-relaterade hybridkapitalinstrument och efterställda 
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skuldinstrument som innehas av staten betalas innan utdelningar betalas ut 

till aktieägarna under ett visst år.  

iv. Kraven i avsnitt 3.11.7 gäller inte, med undantag för 

rapporteringsskyldigheterna i punkt 83 som ska gälla i tre år.  

v. Alla övriga villkor som anges i avsnitt 3.11 gäller i tillämpliga delar.” 

”78b Om staten tillför kapital i ett företag som den inte redan är aktieägare i (dvs. 

före åtgärden för covid-19-kapitaltillskott), och  

a) tillför nytt kapital på samma villkor som privata investerare, och  

b) det privata deltagandet är betydande (i princip minst 30 % av det nya 

kapitaltillskottet), och  

c) om statens nya kapitaltillskott utgör statligt stöd på grund av de särskilda 

omständigheterna omkring det, till exempel på grund av en annan åtgärd som 

gynnar företaget, 

ska följande gälla: 

i. Genom undantag från punkt 77 upphävs förbudet mot utdelningar till alla 

innehavare av nya aktier. Förbudet mot utdelning för befintliga aktier hävs, 

förutsatt att innehavarna av sådana befintliga aktier totalt spätts ut till en 

andel i företaget på under 10 %. Under alla omständigheter ska ersättningen 

för covid-19-relaterade hybridkapitalinstrument och efterställda 

skuldinstrument som innehas av staten betalas innan utdelningar betalas ut 

till aktieägarna under ett visst år, och 

ii. alla övriga villkor som anges i avsnitt 3.11 gäller i tillämpliga delar.” 

22. Punkt 86 ska ersättas med följande: 

”Utom vad gäller stöd som beviljats enligt avsnitten 3.9, 3.10 och 3.11, måste 

medlemsstaterna inom 12 månader från beviljandet offentliggöra relevant 

information om varje individuellt stöd över 100 000
[*]

 euro beviljat enligt detta 

meddelande och över 10 000
[**]

 euro inom jordbruks- och fiskesektorerna på 

antingen den övergripande webbplatsen för statligt stöd eller kommissionens it-

                                                           

[*]
 Med hänvisning till den information som krävs enligt bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 

651/2014 av den 17 juni 2014 och bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 702/2014. När det gäller 

återbetalningspliktiga förskott, garantier, efterställda lån och andra stödformer, ska det underliggande 

instrumentets nominella värde föras upp per stödmottagare. När det gäller skatte- eller betalningsförmåner, får 

stödbeloppet för det individuella stödet anges i intervaller. 
[**]

 Med hänvisning till den information som krävs enligt bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 

651/2014 och bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 16 december 2014. När det 

gäller återbetalningspliktiga förskott, garantier, efterställda lån och andra stödformer, ska det underliggande 

instrumentets nominella värde föras upp per stödmottagare. När det gäller skatte- eller betalningsförmåner, får 

stödbeloppet för det individuella stödet anges i intervaller. 



 

7 
 

verktyg.
[***]

 Medlemsstaterna måste inom 3 månader från tidpunkten för 

rekapitaliseringen offentliggöra relevant information
[****]

 om varje individuell 

rekapitalisering som beviljas enligt avsnitt 3.11 på antingen den övergripande 

webbplatsen för statligt stöd eller kommissionens it-verktyg. Rekapitaliseringens 

nominella värde ska anges per stödmottagare.” 

  

                                                           

[***]
 Sidan för offentlig sökning i modulen för stödtransparens ger tillträde till uppgifter om individuellt statligt 

stöd som medlemsstaterna beviljat, i enlighet med EU:s transparenskrav på området statligt stöd 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en.  
[****]

 Med hänvisning till den information som krävs enligt bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 

651/2014 av den 17 juni 2014, bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 och bilaga III till 

kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014.  

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en
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Bilaga: Uppgifter som ska tillhandahållas i förteckningen över befintliga 

stödordningar som godkänts enligt den tillfälliga ramen för statliga stödåtgärder till 

stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, för vilka en utvidgning 

av tillämpningsområdet när det gäller berättigade stödmottagare anmäls till 

kommissionen 

Förteckning över befintliga stödordningar och planerade ändringar 

Statligt 

stödnummer 

för den 

godkända 

stödordningen
1
 

Benämning Anmäld ändring Bekräfta att det inte 

finns några andra 

ändringar av den 

befintliga ordningen 

    

    

    

 

 

                                                           

1
 Ange stödnumret för det ursprungliga beslutet om godkännande, ifall stödordningen har ändrats. 
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