PROGRAM

2016-06-10

Näringsdepartementet

Workshop om nya transparenskrav för statligt stöd, Stockholm den 10 juni
Program

10:00

Inledning
- Förväntningar för
dagen!

Christina Nordin,
avdelningschef
Näringsliv och villkor,
Näringsdepartementet
Björn Falkenhall,
avdelningschef
Entreprenörskap och
näringsliv, Tillväxtanalys

10:20

Regler
- Var är vi och vart
ska vi?
- Hur ser kraven ut?
- Var finns aktuell
information?

11:00

Workshop
- Vilka beslut ska
redovisas?
- Hur ser Europeiska
kommissionens

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Mäster Samuelsgatan 70

Telefax
08-411 36 16

Jacqueline Deniz-Kiviharju,
enhetschef
Konkurrens, statsstöd och
ramvillkor,
Näringsdepartementet
Fredrik Nordenfelt,
Rättssekretariatet,
Näringsdepartementet

Leida Larkeus, Konkurrens,
statsstöd och ramvillkor,
Näringsdepartementet.
Samordnare rapportering av
statligt stöd.

E-post: n.registrator@regeringskansliet.se
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-

12:00
12:45

13:45-14:00

databas för
transparensredovisning ut för
användaren?
Vilka uppgifter ska
lämnas om
beslutade stöd?

Lunch
Case
- Exempel på beslut
att
transparensredovisa
- Diskussion om
aktuella frågor.
Uppsamling

Andreas Kroksgård,
Näringsliv och villkor,
Tillväxtanalys. Samordnare
riktlinjer och behörigheter
för rapportering av statligt
stöd.
Christian Berger,
Konkurrens, statsstöd och
ramvillkor,
Näringsdepartementet.
Samordnare transparenskrav
för statligt stöd.

Praktiskt

Var? Aulan, Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm.
När? kl 10-14 den 10 juni.
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Bakgrundsinformation om statligt stöd och transparenskrav
Statligt stöd

Bestämmelserna om statligt stöd finns i artiklarna 107–109 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt, förkortat EUF-fördraget.
Bestämmelserna omfattar stöd från offentliga aktörer såsom stat,
kommun eller landsting till en verksamhet som bedrivs på en marknad.
Ett stöd omfattas av statsstödsreglerna om det uppfyller följande fyra
kriterier:
1) stödet gynnar ett visst företag eller en viss produktion,
2) stödet finansieras direkt eller indirekt genom offentliga medel,
3) stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen, och
4) stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna.
Av artikel 107.2 och 107.3 framgår att Europeiska kommissionen kan
tillåta statligt stöd som är eller kan vara förenligt med den inre
marknaden. Även bestämmelserna om tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse i artikel 106.2 kan utgöra grund för kommissionen att tillåta ett
statligt stöd.
Artikel 108 innehåller bestämmelser om kommissionens granskning av
statligt stöd. Enligt artikel 108.3 ska medlemsstaterna anmäla planer på
att vidta eller ändra stödåtgärder till kommissionen. En åtgärd får inte
genomföras förrän den godkänts av kommissionen. Detta förbud kallas
för genomförandeförbudet.
Moderniseringen av statsstödsreglerna

Under 2014 genomfördes en modernisering av statsstödsreglerna.
Regelverket innehåller som tidigare skyldigheter för medlemsstaterna när
det gäller t.ex. registerföring och rapportering av genomförda
stödåtgärder. En nyhet är bestämmelser om offentliggörande av
stödåtgärder, s.k. transparenskrav. Reglerna om offentliggörande gäller
från den 1 juli 2016.
Krav på offentliggörande

Som villkor för att bevilja stöd finns i kommissionens förordningar och
riktlinjer krav på offentliggörande av information om stödåtgärder och
stödmottagare.
I fråga om offentliggörande av information ska medlemsstaten på en
övergripande webbplats för statligt stöd på nationell eller regional nivå ge
– sammanfattande information om varje stödåtgärd som undantas med
stöd av förordningen,
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den fullständiga texten till stödåtgärden, t.ex. den lag eller förordning
som utgör grund för att lämna stöd, och
i förekommande fall, ytterligare information om individuellt stöd
som överstiger:
 500 000 euro,
 60 000 euro för stödmottagare som är verksamma
inom primär jordbruksproduktion, eller
 30 000 euro för företag som är verksamma inom
produktion, beredning och saluföring av fiskeri och
vattenbruksprodukter.

Det finns vissa begränsningar i informationskraven, t.ex. i fråga om
stödåtgärder i form av skatteförmåner.
Allmänt sett ska informationen innehålla uppgifter om stödmottagare,
berörda sektorer, stödbudgetens storlek och vilken typ av stöd det är
fråga om (lån, garanti, bidrag m.m.). Beroende på vilken stödkategori det
gäller ställs också vissa ytterligare krav.
Rapporteringskrav för stöd

Medlemsstaterna ska ge in årliga rapporter till kommissionen om alla
stödordningar där ingen särskild rapporteringsskyldighet har beslutats.
Kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om
genomförande av rådets förordning (EU) 2015/1589 om
tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt innehåller detaljerade bestämmelser om den
årliga rapportens form och innehåll.
Registerkrav

Av statsstödsreglerna följer ett krav på registerföring. Reglerna syftar till
att kommissionen ska kunna övervaka hur reglerna för statligt stöd
tillämpas. Sådana krav gäller också för stöd av mindre betydelse, s.k. de
minimis-stöd.
Mer läsning

- Informationen i bakgrunden finns i propositionen Ändringar i lagen
om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler (prop.
2015/16:156).
- För en närmare beskrivning av statsstödsreglernas innehåll och
tillämpning finns mer information i propositionen Olagligt statsstöd
(prop. 2012/13:84 s. 10–23).
- Europeiska kommissionens information om statligt stöd i Europa,
enligt årsrapporter över 2014 års stöd (utbetalt stöd):
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html

