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Statsstödsreglerna §§
• Statligt stöd får bara ges om det godkänts
av kommissionen (108.3 i EUF-fördraget).
• Statligt stöd är statliga åtgärder med
allmänna medel som ger vissa företag en
fördel (107.1 i EUF-fördraget).
• Kommissionen får godkänna stöd om de
bidrar till ett mål av gemensamt intresse
inom EU (107.3 i EUF-fördraget m.fl.).
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Statsstödsreglernas rättsverkan
• Fördraget (primärrätt) uttolkas av EU-domstolen.
• Kommissionen har exklusiv kompetens att
godkänna stöd inom EU.
• Statsstödsriktlinjer antas av kommissionen och
avspeglar praxis från domstolen och
kommissionen.
• Fördragets statsstödsregler tillämpas även i det
svenska rättssystemet (SFS 2013:388).
• Gemensamma målsättningar inom EU följer av
andra delar av EUF-fördraget. Exempelvis av
hållbarhetsdirektiv på energiområdet.
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Särskilt om tillämpningen av
statsstödsreglerna på energiområdet
• Icke-stöd
- Kvotplikt som inte påverkar
allmänna medel.
- Åtgärder som inte avviker från
normen i ett visst skattesystem och
därmed behandlar alla jämförbara
företag i Sverige på samma sätt.

•

• Riktlinjer för stöd inom ETS
Fram till 2020 finns riktlinjer för
selektiva åtgärder för vissa sektorer
i syfte att kompensera dessa för
kostnaderna för ETS.

•
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Gruppundantagsförordningen
(GBER)
Stöd som lämnas enligt villkoren i en
särskild EU-förordning är statligt stöd
som inte behöver godkännas av
KOM innan det beslutas.

Riktlinjer för stöd på energioch miljöområdet (2014-2020)
Genomförs löpande. KOM har inte
aviserat hur reglerna ska se ut efter
2020. Målet är dock att fasa ut stöd.

Principer för stödgivning
• Gemensamma målsättningar på
energiområdet
– Stabil elproduktion
– Hållbara energislag
– En gemensam energimarknad (Energy Union)

• Incitamentseffekt
– Stöd måste vara en förutsättning för en investering
och får inte avse investeringar som redan beslutats.

• Avvägningstestet
– Stöd får inte vara större än nödvändigt
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Stora förändringar i de nya energioch miljöstödsriktlinjerna
– ur miljöskatteperspektiv
•

Driftsstöd för biobränslen (t ex skattebefrielse) från och med 1.1.2016
-



Inget stöd till biobränslen som omfattas av kvotplikt
Matbaserade biobränslen

 Inget stöd efter 2020
Inget stöd till produktionsanläggningar som tagits i drift efter den 31 Dec
2013
 Endast stöd tills anläggningen är avskriven
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Andra biobränslen (2:a generationen)

 Stöd ska fasas ut 2020-2030
Endast stöd tills anläggningen är avskriven (med vissa undantag)

Statsstödsgodkännandena är
förenade med villkor
Statsstödsgodkännandet ger rätt att medge
skattenedsättning under förutsättning att:
– Hållbarhetskriterierna uppfylls (avseende
biodrivmedel och flytande biobränslen)
• Artikel 17.1 c i Förnybarhetsdirektivet
• Punkt 104 i energi- och miljöstödsriktlinjerna

– Biobränslet får inte överkompenseras
• Skattebefrielsen får inte leda till att biobränslet blir
billigare än bränslet det ersätter (fossilt).
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Statsstödsregler efter 2020
• EU-domstolens uttolkning av fördraget.
• Vad är gemensamma mål på miljö- och
energiområdet (hållbarhetskrav och Energy
Union).
• EU ETS, Hållbarhetsdirektiv m.m.
• Marknadsutvecklingen - behövs stöd?
• Hur kan reglerna kan bidra till
måluppfyllnad utifrån objektiva kriterier
(ekonomi och vetenskap).
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