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Høringssvar ang. Kommissionens høring om forlængelse og evaluering af
statsstøttereglerne
Landbrug & Fødevarer fremsender hermed høringssvar til høring i EU-specialudvalget for
konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål om statsstøttereglerne fra den 25. april 2019.
L&F har ikke har fremsendt separat høringssvar vedr. forlængelse af en række statsstøtteregler til
udgangen af 2022, da L&F ikke har indvendinger imod denne forlængelse. Der er behov for
forudsigelighed og stabilitet i reglerne i overgangen til nye regler.
Anvendelse af statsstøtte i Europa bør generelt begrænses mest muligt og kun anvendes i særlige
situationer, hvor de ikke er konkurrenceforvridende i forhold til det indre marked. I de særlige
tilfælde, hvor det kan begrundes at anvende statsstøtte i Danmark, som fx ift. indførelse af målrettet
miljøregulering, er det afgørende, at den håndteres så enkelt og risikofrit som muligt for
støttemodtageren.
Landbrug & Fødevarer har gennem mange år efterlyst etableringen af et nationalt register over
tilkendt de minimis støtte i Danmark. Både af retssikkerhedsmæssige årsager, af administrative
hensyn og for at sikre klarhed over det til enhver tid værende råderum for anvendelse af de minimis
støtte. Med den nuværende situation, er det en udfordring, at det er vanskeligt for støttemodtagere
at opnå et samlet overblik over, hvilke ordninger, der omfattes af reglerne samt information om,
hvornår støtteloftet rammes. Myndighedernes vejledning herom er ikke klar, og det bliver ikke
mindre kompliceret af, at de minimis-støtte ydes af mange forskellige myndigheder.
Ikke desto mindre bærer støttemodtager ansvaret for støttens berettigelse, og det er på den
baggrund nødvendigt at sikre central adgang til data, så der ikke opstår risiko for potentielle
fejlagtige udbetalinger. Eventuelle tilbagebetalingskrav opstået efter støttemodtageren har
gennemført et tiltag, der er til gavn for miljø og samfund som fx udtagning af jord til etablering af et
minivådområde, vil være ødelæggende for støttemodtageren samt for motivationen hos andre for at
gå ind i kommende de minimis ordninger.
Landbrug & Fødevarer vil gerne have noteret i det officielle danske høringssvar til evalueringen, at
det opleves som vanskeligt for støttemodtagere at opnå et overblik over hvilke ordninger, der er
underlagt de minimis-regler. Det bør derfor være en forpligtelse, at medlemslandene fremadrettet
laver et nationalt register over de minimis støtte. Det vil også sikre gennemsigtighed om
anvendelsen mellem EU’s medlemslande.
Afslutningsvist vil L&F opfordre regeringen til i højere grad at anvende andre typer ordninger,
herunder gruppefritagelsesforordningen eller notificerede statsstøtteordninger når dette er muligt,
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frem for de minimis støtte. Det er Landbrug & Fødevarers vurdering, at dette er muligt i langt større
omfang end det sker i dag.
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