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Utvidgning av den allmänna
gruppundantagsförordningen
Upphandlingsmyndigheten ger kommuner och regioner vägledning om EU:s
statsstödsregler.
I det underlag som Näringsdepartementet har remitterat föreslår Europeiska
kommissionen en utvidgning av den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER).
Förslaget innebär ökade möjligheter till nationell medfinansiering för vissa typer av
stöd. Bakgrunden till de föreslagna ändringarna är att EU-finansierade stöd lämnas
enligt andra EU-regelverk än statsstödsreglerna. Statsstödsreglerna gäller bara för
stöd från medlemsstaterna. Andra EU-regelverk ger i vissa fall större möjligheter att
lämna stöd än EU:s statsstödsregler, exempelvis när det gäller hur stor andel av
projektets kostnader som finansieras av det offentliga.
Förslagen innebär att villkoren för EU:s stödinstrument Horisont 2020, Horisont
Europa och Europeiska projekt för territoriellt samarbete kan tillämpas även
beträffande de delar av finansieringen som omfattas av statsstödsreglerna. Förslaget
kopplar även begreppet teknisk mognadsgrad till statsstödsrättsliga kriterier i
kommissionens förordning. Särskilda statsstödsregler införs även för statsstöd som
finansieras direkt eller indirekt av Invest EU-fonden.
Förslagen förenklar de stödgivande myndigheternas hantering av nationell
medfinansiering av forskningsprojekt och övriga EU-finansierade projekt som
omfattas av den föreslagna utvidgningen. Enhetliga regler gör det lättare för företag
som söker stöd att förutse om stöd får ges och vilka villkor som kommer att gälla för
eventuella stöd till projektet. Upphandlingsmyndigheten välkomnar att hanteringen av
flera EU-rättsliga regelverk blir mer likartad då reglerna har likartade målsättningar.
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I övrigt har Upphandlingsmyndigheten följande synpunkter.
Upphandlingsmyndigheten har en farhåga att möjligheterna för finansiering med
koppling till Invest EU-fonden kan vara sämre i Sverige än i vissa andra europeiska
länder. Syftet med statsstödsreglerna är att alla medlemsstater i EU ska ha samma
möjligheter att lämna statsstöd. De typer av stöd som omfattas av de utvidgade
möjligheterna att tillämpa gruppundantagsförordningen avser stöd som inte bara
lämnas i de länder som kan få lämna stöd som en del av EU:s sammanhållningspolitik.
Det är därför viktigt att säkerställa Sverige inte får sämre möjligheter att lämna vissa
typer av statsstöd än de medlemsstater som normalt kommer i fråga för Invest EUfondens åtgärder. När det gäller kopplingen mellan de nya möjligheterna till bland
annat infrastrukturstöd med koppling till Invest EU-fonden har
Upphandlingsmyndigheten svårt att bedöma den verksamheten då vi saknar
erfarenhet av att tillämpa de regler som gäller för fonden. Upphandlingsmyndigheten
kan alltså inte bedöma effekterna av dessa nya stödmöjligheter och hur de hänger ihop
systematiskt med andra bestämmelser i kommissionens förordning och övriga
statsstödsregler. Det finns exempelvis en oklarhet kring hur begreppet lokal
infrastruktur i artikel 56 kopplar till de nya begrepp som kommissionen föreslår för de
nya artiklarna, exempelvis i form av social infrastruktur. Det är viktigt att de nya
artiklarna som kommer efter nuvarande artikel 56 inte begränsar
tillämpningsområdet för artikel 56.
Förslagen ger möjlighet till ökade stödnivåer, dvs. att en större andel stöd kan lämnas
per projekt utan att stödet måste anmälas till kommissionen för godkännande. Ökade
stödmöjligheter kommer att påverka hur medel till forskning, utveckling och
innovation fördelas i Sverige eftersom höjda stödnivåer kan leda till att vissa typer av
stöd blir mer attraktiva än andra. Ökade möjligheter för stödgivning kan även bidra till
ökade stöd i andra medlemsstater vilket kan behöva beaktas när medel för forskning,
utveckling och innovationsstöd budgeteras i Sverige.
Upphandlingsmyndigheten noterar även att stöd för digitalisering läggs i en artikel
som i övrigt avser forskningsstöd (artikel 25 GBER) vilket riskerar att skapa en viss
oldarhet kring om stöd för digitalisering ska omfattas av GBER oavsett om det är fråga
om forskning eller inte.
Med hänsyn till det senaste årets rättspraxis från EU-domstolen (se exempelvis målen
Eesti Pagaar och Bayerische Motorenwerke C-349/17 och C-654/17 P) finns det skäl
att öka tydligheten i den allmänna gruppundantagsförordningen för att öka den legala
säkerheten för företag som mottar stöd enligt dessa bestämmelser. Exempelvis bör det
tydliggöras att social infrastruktur även kan omfattas av artikel 56 i den allmänna
gruppundantagsförordningen. En förl<laring om hur investeringsstöd för infrastruktur
för utbildning och sociala tjänster förhåller sig till statsstödsreglerna om stöd till
företag som utför tjänster av allmänt ekonomiskt intresse hade också underlättat en
rättssäker tillämpning av reglerna.
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Sammanfattningsvis välkomnar Upphandlingsmyndigheten ambitionen att förenkla
regelhanteringen avseende vissa typer av stöd men anser att delar av förslaget bör
förtydligas för att möjliggöra en mer rättssäker tillämpning av reglerna. Ett tydligare
regelverk är särskilt viktigt för tillämpning på lokal och regional nivå där det är svårt
att föra en dialog med kommissionen om hur olika statsstödsbestämmelser förhåller
sig till varandra. Upphandlingsmyndigheten anser att förslagens konsekvenser bör
utredas mer än vad som görs i det remitterade underlaget.
Generaldirektören Inger Ek har beslutat i detta ärende. Jurist/statsstödsexpert
Magnus Lindbäck har varit föredragande.
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