NOTAT

Orientering om Statsstøtteudvalgets og Statsstøttesekretariatets
virksomhed i 2013
Statsstøtteudvalget
Statsstøtteudvalget har til opgave at bistå centraladministrationen med at
sikre, at dansk lovgivning udformes i overensstemmelse med reglerne om
statsstøtte i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde
(TEUF). Statsstøtteudvalget skal bistå centraladministrationen, således at
danske statsstøttesager kan resolveres hurtigt og effektivt af Europakommissionen.
Erhvervs- og Vækstministeriet varetager formandskabet for Statsstøtteudvalget, hvor Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Justitsministeriet deltager som faste medlemmer. Statsstøtteudvalget har i 2013 afholdt 3
møder. Udvalget har sammenlagt ydet rådgivning i 4 større statsstøttesager til 5 ministerier, jf. liste over de konkrete, behandlede sager nedenfor.
Uddrag af statsstøttesager i 2013, hvor Statsstøtteudvalget har rådgivet
Ministerium
Beskæftigelsesministeriet

Titel
Mentor- og vejledningsordningen

Hovedindhold
Vedrører de dele af integrationslovens integrationsprogram og introduktionsforløb for nyankomne
udlændinge, der handler om løntilskud og tilskud til mentorfunktion
og vejlederfunktion.
Miljøministeriet/Naturstyrelsen Spildevandsafgift
Vurdering af den i lovforslaget
indeholdte bemyndigelse til miljøministeren til at fastsætte regler
om differentierede degressive
kubikmetertakster
Transportministeriet
Århus lufthavn
Statsstøtteklagesag om aftale mellem Århus Lufthavn og Ryanair i
1999
Transportministeriet
Finansiering af offentlig infrastruk- Statsstøtterådgivning om brugerfitur
nansieret infrastruktur

Statsstøttesekretariatets virksomhed i 2013
Statsstøttesekretariatet har udarbejdet vejledende udtalelser og ydet rådgivning i 85 konkrete sager. Rådgivningen har involveret sager på følgende ministeriers områder: Erhvervs- og Vækstministeriet, Skatteministeriet, Finansministeriet, Klima-, Energi og Bygningsministeriet, Transportministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Økonomi- og Indenrigsmini-
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steriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet, Videnskabsministeriet, Ministeriet for by, bolig og landdistrikter og Fødevareministeriet.
Uddrag af større sager behandlet af Statsstøttesekretariatet i 2013
Ministerium
Skatteministeriet
Søfartsstyrelsen

Titel
Afgift af husstandsomdelte reklamer
Maritim omstillingspulje

Naturstyrelsen

Differentieret betalingsstruktur for afledning af spildevand.

Erhvervs- og Vækstministeriet, Finanstilsynet
Erhvervsstyrelsen

FIH

Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet
Transportministeriet,
Erhvervs- og Vækstministeriet
Eksport Kredit Fonden

Intervention i EFTA
sag

Bredbånd/Bornholm

Aarhus Lufthavn

Beskæftigelsesministeriet

EKF
kautioner
til
anlægslån
Beskæftigelsesordninger i integrationsloven

Skatteministeriet

Te-afgift

MM, FM, Skatteministeriet
Erhvervs- og Vækstministeriet
Skatteministeriet

Farligt affald

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsobligationer

Erhvervs- og vækstministeriet
Erhvervsstyrelsen

Landbrugets Finansieringsbank

Offentlig støtte til investeringer i Søby havn
Indførelse af bundgrænse for spilleafgift
på visse spil

Statsstøtte til shredderindustrien

Hovedindhold
Rådgivning om afgift på husstandsomdelte
reklamer
Rådgivning i forbindelse med tilrettelæggelse
og efterfølgende administration af maritim omstillingspulje.
Vurdering af den i lovforslaget indeholdte bemyndigelse til miljøministeren til at fastsætte
regler om differentierede degressive kubikmetertakster.
Statsstøttevurdering af restruktureringsstøtte til
FIH Erhvervsbank A/S
Vurdering af statsstøtteaspekterne i forbindelse
med etablering af bredbånd på Bornholm
Intervention i EFTA sag E-9/12 om den islandske stats salg af grund og bygninger ved Keflavik lufthavn
Statsstøtterådgivning i sag 1999 aftale mellem
Århus Lufthavn og Ryanair
Statsstøtterådgivning om garantier
Statsstøtterådgivning om integrationslovens
integrationsprogram og introduktionsforløb for
nyankommne udlændinge, der handler om løntilskud og tilskud til mentorfunktion og vejlederfunktion.
Vurdering af, om en afskaffelse af den afgift,
som er pålagt te og te-ekstrakter, vil medføre
statsstøtte.
Rådgivning i forbindelse med reduktion af afgiften på deponering af farligt affald
Vurdering af de statsstøtteretlige aspekter af
Søby Havns drift.
Vurdering af statsstøtteaspekterne i en bundgrænse for afgift på udbydere af almennyttige
lotterier og spil uden indsats (markedsføringsspil).
Vurdering af hvorvidt myndighedens obligationssalg til fordel for pengeinstitutter foretages
på markedsvilkår uden statsstøtte
Vurdering af statsstøtteretlige aspekter i forbindelse med Landbrugets Finansieringsbank
Vurdering af "Vækstplan DK"-pulje 2014-2015
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Forsvarsministeriet

ChristiansØ (og FrederiksØ)

Naturstyrelsen

Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og
Pyntegrønt PAF

Søfartsstyrelsen

MARCOD

Erhvervsstyrelsen

DTU – Institut for
Vindenergi

til teknologiinvesteringer og udvikling, der er
målrettet shredder industrien i Danmark.
Vurdering af evt. statsstøtteretlige problemstillinger forbundet med Forsvarsministeriets finansiering af tilskud til det private rederi Christiansøfarten
Vurdering af bekendtgørelse om produktionsafgift på juletræer og pyntegrønt’s overensstemmelse med statsstøttereglerne
Vurdering af statsstøtteretlige aspekter i MARCODs aktiviteter
Vurdering af statsstøtteretlige aspekter i DTUs
Institut for Vind-energi

Sekretariatet har udbredt viden om statsstøttereglerne, procedurer og
statsstøttepolitik.
Sekretariatets arrangementer om statsstøtterelaterede emner i 2013
Sted:
EVM kursus i Lovteknik og statsstøtte
Horten foredrag om statsstøttereformen
Estali (European State Aid Law Institute): Lake
Starnberg
Gæsteforelæsning CBS om konkurrencelovens § 11a
15th Nordic State Aid Meeting
13. møde i ERFA-gruppen
Statsstøttekursus for Erhvervs- og Vækstministeriet
Djøf kursus om statsstøtteregler
Djøf kursus om statsstøtteregler for DSB
Statsstøttekursus for Kulturministeriet

Dato:
20-22. februar 2013
6. marts 2013
3-6. april 2013
1. maj 2013
13-14. juni 2013
9. september 2013
12. september 2013
3. oktober 2013
7. oktober 2013
17. december 2013

EVM kursus i Lovteknik og statsstøtte, 20.-22. februar 2013
Statsstøttesekretariatet bidrog med oplæg om de statsstøtteretlige aspekter
ved udarbejdelse af retsforskrifter - særligt lovforslag og ændringsforslag.
Horten
foredrag
om
statsstøttereformen,
6.
marts
2013
Foredrag for Jurister fra ministerier, kommuner og advokatkontorer om
Kommissionens forslag til statsstøttereform og de forventede effekter for
statsstøtteret, procedurer og den offentlige støtte der fremover ville kunne
ydes i Danmark
Estali(European State Aid Law Institute) Lake Starnberg, 3.-6. april 2013.
Statsstøttechefen var inviteret til at holde oplæg og var facilitator ved den
årlige 2 dages konference om statsstøttereglerne for tjenesteydelser af
almen økonomisk interesse og statsstøtte knyttet til offentlig finansiering
af infrastruktur.
Gæsteforelæsning CBS om konkurrencelovens § 11 a, 1. maj 2013
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Gæsteforelæsning for studerende og lærere på cand merc jur uddannelsen
om Konkurrencelovens § 11 a, den konkrete anvendelse af bestemmelsen
på på udvalgte danske sager og forholdet til EU-rettens statsstøttebestemmelser og praksis.
15th Nordic State Aid Meeting, 13-14. juni 2013
Årligt Nordisk møde mellem statsstøtteenhederne. Island, Norge, Sverige
og Finland deltager sammen med Danmark. Landene udveksler erfaringer
omkring statsstøtteproblematikker og orienterer om større sager. De danske repræsentanter bidrog med et oplæg om Statsstøttereformen.
13. møde i ERFA-gruppen, 9. september 2013
Der blev holdt følgende oplæg:
 Statsstøtte og udbud – med særlig fokus på sociale og grønne klausuler /v. Advokat Michael Honoré
 Status på KOM statsstøttereform /v. statsstøttechef Preben Sandberg Pettersson, EVM.
Statsstøttekursus for Erhvervs- og Vækstministeriet, 12. september 2013
Statsstøttesekretariatet afholdt kursus i statsstøtteret for 20 repræsentanter
fra styrelserne og departementet. Gennemgang af statsstøttebegrebet, reglerne om forenelig statsstøtte og statsstøtteprocedurerne, bl.a. ved arbejde
med cases.
Djøf kursus om statsstøtteregler, 3. oktober 2013
Statsstøttekursus i samarbejde med advokatfirmaet Horten og Kammeradvokaten. Gennemgang af statsstøttebegrebet, reglerne om forenelig
statsstøtte og statsstøtteprocedurerne, bl.a. ved arbejde med cases.
Djøf kursus om statsstøtteregler for DSB, 7. oktober 2013
Statsstøttekursus i samarbejde med advokatfirmaet Horten og Kammeradvokaten. Gennemgang af statsstøttebegrebet, reglerne om forenelig
statsstøtte og statsstøtteprocedurerne, bl.a. ved arbejde med cases, med
særligt fokus på reglerne for jernbane drift og jernbane statsstøttecases.
Statsstøttekursus for Kulturministeriet, 17. december 2013
Statsstøttesekretariatet afholdt sammen med Kammeradvokaten kursus
for Kulturministeriet med særligt fokus på museumsloven, film og mediestøtte, infrastruktur og sport. Kurset omhandlede den praktiske og processuelle håndtering af statsstøttespørgsmål, herunder de statsstøtteretlige
kriterier og forenelighedshjemlerne i de relaterede EU-retsakter.
Statsstøttesekretariatets rolle i EU’s statsstøttereform
Europa Kommissionen har 8. maj 2012 fremlagt en meddelelse med en
plan for modernisering af EU’s statsstøttepolitik og statsstøtteregler for
bl.a. at fremme reel økonomisk vækst og en effektiv anvendelse af de
offentlige budgetmidler. Reformen forventes afsluttet i 2014.
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Planen er at forenkle og samordne de 37 eksisterende sæt af statsstøtteregler, at etablere lettere og hurtigere statsstøtteprocedurer, og at intensivere samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder.
I den forbindelse vil Kommissionen sende de eksisterende regelsæt i høring i medlemslandene, hvoraf de første høringer allerede er gennemført.
Statsstøttesekretariatet har sendt pågældende materiale i høring hos relevante myndigheder samt afholdt møder for at drøfte og udveksle erfaringer til brug for konsolideret svar til Kommissionen.
Statsstøttereformen er strategisk vigtig for såvel Erhvervs – og Vækstministeriet og alle andre de offentlige myndigheder, idet der med reformen
skabes nye spilleregler og rammebetingelser for vækstvilkår og konkurrencevilkårene i Danmark og i EU, nu og i fremtiden.
Arbejdet med Statsstøttereformen er forankret i Erhvervs- og Vækstministeriets Arbejdsprogram for 2013 og 2014.
Statsstøttesekretariatets virksomhed
Statsstøttesekretariatet opgave er, at formidle viden og rådgivning i statsstøttespørgsmål, som vedrører nye lovforslag eller ændring af lovgivning,
samt at yde rådgivning til centraladministration og offentlige virksomheder i forbindelse med tilrettelæggelse af nye initiativer, så disse er forenelige med EU-statsstøttereglerne. I den forbindelse foretager Sekretariatet
forhåndsscreening af lovprogrammet.
Statsstøttesekretariatet deltager i håndtering af sager med EuropaKommissionen og bistår myndigheder ved bilateral kontakt med Kommissionen ved anmeldte sager og anden tilrettelæggelse af danske foranstaltninger, som skal vurderes ud fra EU-statsstøttereglerne.
Derudover medvirker Statsstøttesekretariatet ved forslag til revidering af
EU statsstøtteretsakter, samt varetager koordination af den danske statsstøttepolitik.

