
EU s statsstøtteregler
- altid huske, aldrig glemme...

Af Morten Qvist Fog, Michael Honoré og Preben Sandberg Pettersson1

1. Indledning
EU s statsstøtteregler spiller en stadig stigende rolle i

reguleringen af den fri og fair konkurrence på tværs af
medlemsstaterne i EU. Kontrollen med statsstøtte følger .

af behovet for at opretholde lige konkurrencevilkår for

alle virksomheder, der opererer inden for det indre mar¬

ked, uanset i hvilken medlemsstat de er etableret.

Statsstøtteområdet er et kompleks og dynamisk sam¬

spil af såvel regler som retspraksis. Gennem de sidste 10

år har statsstøttereglerne gennemgået intet mindre end

to omfattende reformer.

1.1 Reform af statsstøtteområdet

Den første reformpakke2  Mindre og bedre målrettet
statsstøtte" fra 2005-09 fokuserede på 1) mindre og

bedre målrettet statsstøtte, 2) en finere økonomisk ind¬

faldsvinkel, 3) mere effektive procedurer, bedre håndhæ¬

velse, større forudsigelighed og større gennemsigtighed
samt 4) delt ansvar mellem EU-Kommissionen og med¬

lemsstaterne.

I 2012 lancerede Kommissionen sin anden reformpak¬

ke3 "Modernisering af EU s statsstøttepolitik" med det

formål, 1) at fremme bæredygtig, intelligent og inklusiv

vækst i et konkurrencedygtigt indre marked, 2) koncen¬

trere Kommissionens forudgående undersøgelser om de

sager, som har størst indvirkning på det indre marked,

og samtidig decentralisere vurderingen af hvordan stats¬

støtte vil kunne tildeles foreneligt med det indre marked

til medlemsstaternes myndigheder gennem et styrket

samarbejdet om håndhævelsen af statsstøttereglerne,

og 3) at sikre ensartede kodificerede regler og hurtigere

afgørelser.

Kommissionens anden reformpakke er næsten ved at

være gennemført. Der mangler den sidste vigtige byg¬

gesten. Den længe ventede meddelelse om det centrale

statsstøttebegreb i artikel 107, stk. 1 i TEUF, som både

Kommissionen, de nationale myndigheder og nationale
domstole skal anvende sammen med anmeldelseskravet

og standstill-forpligtelsen, der er fastsat i artikel 108, stk.

3 i TEUF.
I lyset af statsstøttereformen vil den kommende tid

fokusere på den mere praktiske implementering og

håndtering af de moderniserede statsstøtteregler og

-procedurer.

1.2 Decentralisering af statsstøttekontrollen

Medlemsstaterne har med reformen fået et større ansvar

for at sikre en korrekt håndhævelse af statsstøttereglerne,

fordi både størrelsen og omfanget af de støtteforanstalt¬

ninger, som er fritaget fra anmeldelsesforpligtelsen (og
dermed Kommissionens kontrol), er øget.4 Kommissio¬

nen forventer, at den nye gruppefritagelsesforordning5

1 Preben Sandberg Pettersson er statsstøttechef i Erhvervs- og Vækstministeriet og formand for Dansk Forening for Statsstøtteret.

Michael Honoré er advokat og partner i Bech-Bruun og næstformand i Dansk Forening for Statsstøtteret. Morten Qvist Fog er chef¬

konsulent i Dl, næstformand i Dansk Forening for Statsstøtteret og formand for Businesseuropes State Aid Workinggroup.

2 Jf. KOM(2005) 107 endelig fra 7.6.2005.

3 Jf. COM(2012) 209 final fra 8.5.2012.

4 Se også Morten Qvist Fog Lund, Michael Honoré og Preben Sandberg Pettersson  EU s statsstøtteregler - udfordringer og mulighe¬

der , Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 1/2015.

5 Jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014, EUT 2014/L 187/1
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indebærer, at kun ca. 10%6 af al fremtidig støtte skal der arbejdes med og en fælles elektronisk platform stc

anmeldes individuelt til Kommissionen. Godt 67% vil med oplysninger om fortolkning af statsstøtteregler og ste

være gruppefritaget, mens godt 23% vil være omfattet procedurer - et såkaldt European Competition NetWork nir

af allerede godkendte støtteordninger.7 8 Kommissionen på statsstøtteområdet også kaldet State aid WIKI. Målet eff

anser det dog for muligt, at vil være muligt at få grup- er at have en åben platform hvor medlemsstaterne kan

pefritaget helt op til 90% af al støtte. stille spørgsmål og få svar på udfordringer med fortolk-

Sammen med udvidelsen af gruppefritagelsesforord- ning af de mange statsstøtteregler og retspraksis med 2.

ning har Kommissionen indført en række nye og omfat- deltagelse af Kommissionen. De

tende gennemsigtighedskrav.9 Senest den 1. juli 2016 Denne udfordring er også taget op i den danske een- ge

skal medlemsstaterne oprette et centralt og offentligt traladministration - og der er dannet et statsstøttenet- da

tilgængeligt statsstøttewebsted (statsstøtteregister), værk med alle ministerier og styrelser repræsenteret - og ud

som skal være frit tilgængelig for alle uden forudgående deltagelse af KL og Danske regioner, der mødes for at af

registrering og skal have brugervenlige søgefunktioner. udveksle viden om gennemførelse af statsstøtterefor- air

Dette statsstøtteregister skal indeholde væsentlige op- men, fortolkningsspørgsmål om anvendelse af statsstøt- f

lysninger om selve støtteforanstaltningen men også op- tereglerne på eksempelvis skatteområdet, kulturområdet fæ

lysninger om støttemodtagernes navne og støttebeløb, eller på infrastrukturforanstaltninger - eller hvordan det vill

når hver enkelt individuel støtteforanstaltning er på over kommende statsstøtteregister skal håndteres. vir
500.000 €. I takt med den stigende decentralisering af statsstøt- ve

tekontrollen må det forventes, at de nationale domstole C

vil spille en mere aktiv rolle i forhold til at sikre, at støtte, 19
1.3 Fokus på videndeling og compliance som uc|en forudgående anmeldelse, er i overens-

Fremadrettet stilles der således større krav til nationale stemmelse med gruppefritagelsesforordningen.10  C

og regionale myndigheders viden og kendskab til stats- Virksomhederne vil også have en væsentlig interesse luf

støttereglerne. Der er taget en række initiativer for at i at lade statsstøtteområdet indgå som element i deres stc

styrke samarbejdet mellem Kommissionen og med- legal risk management st ring, idet en overtrædelse af Ko

lemsstaterne om anvendelsen af statsstøttereglerne og statsstøttereglerne kan få store økonomiske konsekven- Afi

statsstøtteprocedurerne. Der er etableret en samarbejds- ser, uanset om virksomheden er støttemodtager eller rm

komité - Compliance Group - der mødes både i et ar- konkurrent til en støttemodtager. n 

bejdsforum og på  High Level niveau . Dette forum har I denne artikel fokuser vi på to udvalgte emner. Det na

siden 2014 arbejdet med udveksling af viden og "best første emne er infrastruktur og statsstøtte, der har meget k 

practices" om udbredelse af statsstøtteviden i medlems- stor betydning for såvel myndigheder som virksomhe- røi

staterne blandt de respektive myndighedsniveauer, " der, og hvor praksis på området har ændret sig radikalt res

rådgivning og fortolkning af regler og håndtering af pro- de senere år. Det andet emne er statsstøtte uden sam- af

cedurer. Samarbejdet har udarbejdet en code of conduct handelspåvirkning, som også er et meget interessant

for best practice, arbejdsplan med 16 indsatsområder område for både myndigheder og virksomheder, idet Dc
ris,

6 Målt i støttebeløb. Tallet er 14% målt i antal støtteforanstaltninger. luf

7 Tallene er hér målt i støttebeløb.  ålt i antal støtteforanstaltninger vil tallene være henholdsvis 71 % og 15%. Jf. Kommissionens til

pressemeddelelse IP/14/587 af 21 .maj 2014 samt Kommissionens Competition Policy Brief 11/november 2014.  r

8 I lyset af det meget omfattende brug af gruppefritagelsen kan man undres over, at Kommissionen har valgt ikke at offentliggøre en be:

Impact Assessment i forbindelsen med revisionen af forordningen. Kommissionen havde derimod valgt at offentliggøre en Impact sel

Assessment i forbindelse med revisionen af de minimis forordningen i 2013, jf. SWD(2013) 521 final.   _

9 Se Kommissionens Competition Policy Brief 4/Maj 2014. 11

10 Jf. Kommissionens MEMO/14/369 og Kommissionen meddelelse om de nationale domstoles håndhævelse af statsstøttereglerne,

EUT 2009/C 85/01. En national domstol kun vurdere, om alle betingelser i gruppefritagelsesforordningen er opfyldt. Den kan ikke 12

tage stilling til, om en støtteforanstaltning er forenelig, såfremt dette ikke er tilfældet, da Kommissionen har enekompetence til at

foretage denne vurdering. De nationale domstole kan anmode Kommissionen om en udtalelse i henhold til meddelelsen, hvis de 13

nærer tvivl med hensyn til anvendelsen af en gruppefritagelsesforordning.
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støtte der ikke påvirker samhandelen falder uden for EU s

statsstøtteregler, herunder også de minimis støtteforord¬

ningen. Artiklen afrundes med tanker omkring en mere

effektiv statsstøttekontrol.

2.  nfrastruktur og statsstøtte
Det har været generelt antaget, at offentlige investerin¬

ger i infrastruktur falder uden for EU's statsst tteregler,

da offentlig infrastruktur hidtil har været anset for at

udgøre ikke-økonomisk aktivitet og er en integreret del

af den offentlige sektors leverancer af velfærdsservice og

almennyttige tjenesteydelser.
Det har været afgørende, at infrastrukturen som et

fælles gode stilles til rådighed på frie, lige og objektive
vilkår og der er åben adgang til at benytte denne for alle

virksomheder og borgere, også selv om der opkræves et

vederlag for infrastrukturens anvendelse.

Dette fremgik eksempelvis af Kommissionens
111994-rammebestemmelser for statsstøtte til lufthavne:

Opførelse eller udvidelse af infrastrukturprojekter (såsom

lufthavne  motorveje, broer osv.) udgør en almen foran¬

staltning i økonomisk politik, der ikke kan kontrolleres af
Kommissionen i medfør af traktatens statsstøtteregler.

Afgørelse om infrastrukturudvikling falder uden for denne

meddelelses anvendelsesområde, for så vidt som de sigter

mod at opfylde planlægningsbehov eller gennemføre natio¬

nal miljø- og transportpolitik. Dette generelle princip gælder
kun for medlemsstaternes opførelse af infrastruktur og ved¬

rører ikke vurderingen af mulige statsstøtteelementersom

resultat af specifikke selskabers fortrinsbehandling ved brug

af infrastrukturen

Domstolen udtalte imidlertid i sagen Aéroports de Pa¬

ris,11 12 at  udøvelse af virksomhed med forvaltning og drift af

lufthavne, som omfatter levering af lufthavstjenesteydelser

til luftfartsselskaber og forskellige tjenesteydere i lufthavnen,

er former for virksomhed af økonomisk karakter, idet de dels

består i tilrådighedsstillelse af lufthavnsanlæg for luftfarts¬

selskaber og forskellige tjenesteydere mod betaling af en

afgift, som driftsselskabet frit fastsætter, dels er de nævnte

former for virksomhed Ikke afledt af udøvelsen af beføjelser

som offentlig myndighed, og de kan adskilles fra aktiviteter
i forbindelse med udøvelsen af disse beføjelser. Lufthavnens

driftsselskab udøver således i princippet økonomisk virksom¬

hed efter EF-traktatens artikel 87, stk. I, som statsstøtte¬

reglerne finder anvendelse på.". Det vil sige, at drift af en

lufthavn udgør en økonomisk aktivitet.

Retten afsagde den 24. marts 2011 dom i sagerne

T-443/08 og T-455/08 vedrørende støtte til finansiering

af investeringer i den nye sydlige start - og landingsbane

i Leipzig/Halle lufthavn.13

Leipzig-Halle sagen vedrørte Leipzig-Halle lufthavn i

Tyskland, som blev drevet af selskabet Flughafen Leipzig-

Halle GMbH. Dette selskab ejedes af Mitteldeutsche

Flughafen AG samt 3 t ske delstater / amter / byer, der
tilsammen ejede 6 %. Mitteldeutsche Flughafen AG blev

ejet af 5  elstater/byer. Flughafen Leipzig-Halle var såle¬

des offentligt ejet.
Kommissionen havde i sagen vurderet, at der blev ydet

følgende støtte:

® 350 millioner € til anlæg af ny sydlig start- og lan¬

dingsbane og de tilhørende lufthavnsfaciliteter. Dette

udgjorde forenelig statsstøtte.
• Udstedelse af administrative erklæringer og garan¬

tier til luftfragtselskabet DHL som bruger af den nye

start- og landingsbane. Dette udgjorde uforenelig

statsstøtte.

Tyskland argumenterede for, at finansieringen af denne

lufthavnsinfrastruktur ikke udgjorde statsstøtte, idet

aktiviteten ikke udgjorde en økonomisk aktivitet. Retten

forkastede argumentationen om, at nævnte udvidelse

af lufthavnsinfrastruktur ikke udgjorde en økonomisk

virksomhed.

Retten og domstolen afgjorde, at:

• Forvaltning af lufthavnsinfrastruktur udgør økonomisk

aktivitet, idet der er tale om salg af tjenesteydelser på

et konkurrencemarked mod betaling,

11 Jf. Kommissionens rammebestemmelser om anvendelse af EF-traktatens artikel 92 og 93 og EØS-aftalens artikel 61 på statsstøtte i

luftfartssektoren, EFT C 350 af 10. december 19 4.

12 jf. sag T-128/98, dom af 12. december 2000, Aéroports de Paris mod Kommissionen, stadfæstet ved sag C-82/01, dom af 24. ok¬

tober 2002, præmis 75-79.

13 Se bl.a. Morten Qvist Fog Lund og Michael Flonoré i  Statsstøtte til havneinfrastruktur - konsekvenserne af Kommissionens nye

kurs...", Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 4/2011, s. 345ff.
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• Virksomhed, der består i at anlægge eller udvide en der er dog begyndt at komme nogle, herunder en rerer

infrastruktur, ikke kan adskilles fra den brug der efter- række danske afgørelser, herunder støtten til Øresunds- sis vil

følgende gøres af denne. bro konsortiet,14 finansiering af den faste forbindelse virke:

• Driften af den specifikke sydlige start- og landingsba- over Femern Bælt15 og finansiering af en ny multiarena i er din
ne vil bidrage til DHL s økonomiske virksomhed. Den- København.16 Kor 

ne bane vil netop ikke blive stille gratis til rådighed i Den nye tilgang på infrastrukturområdet betyder frem- at kor
den almene interesse, men FLH vil kræve afgifter til over, at opførelsen og driften af langt flere infrastruktur- og de

gengæld for banens brug, og anlægget og udvidelse projekter vil blive anses for at udgøre en økonomisk ak- dette

af banen gør det netop kontraktligt muligt for DHL tivitet og dermed kunne omfattes af statsstøttereglerne. men I

som operatør at øge kapaciteten og den økonomiske Det rejser en række udfordringer. Set fra såvel nationale 2015,

virksomhed. myndigheders som støttemodtagers synspunkt er det fyldt.1

• Visse af Lufthavnens aktiviteter stadig er ikke økono- vigtigt, at der er juridisk og retlig klarhed over, om en Sagi

miske og har karakter af myndighedsudøvelse, f.eks. given infrastrukturinvestering vil falde ind under EU s at be(

varetagelsen af lufthavnens sikkerhed. statsstøtteregler eller ej, idet manglende iagttagelse af skritei

notifikationspligten i artikel 108, stk. 3 TEUF kan med- at væ
Leipzig-Halle dommen indvarsler således en ny retsprak- føre krav om betaling af ulovlighedsrenter samt skabe analy;

sis - i hvert fald for vurdering af statsstøttespørgsmål generel usikkerhed for de involverede parter. Der e

vedrørende lufthavne. Driften af infrastru tur kan ikke Kommissionen arbejder på at løse udfordringen i mere

adskilles fra investeringen i anlæg eller udvidelse af an- forhold til statsstøtte og infrastrukturprojekter ved at vurde

læg, og skal bedømmes samlet som en økonomisk akti- udarbejde nærmere regler for vurderingen af støttens udtryl

vitet, der omhandler levering af lufthavnstjenesteydelser. forenelighed med statsstøttereglerne, for eksempel vil ger, si

Hvorvidt der er tale om statsstøtte ved investering i an- Kommissionen i 2016 offentliggøre en ændring af den Kor 

læg eller udvidelse af anlæg af infrastruktur afhænger af, generelle gruppefritagelsesforordning, der vil omfatte om ei

hvordan infrastrukturen efterfølgende udnyttes, dvs. om regler for ydelse af forenelig statsstøtte til havne og hav- (SA.3!

den stilles til rådighed for almenheden almennyttigt eller neinfrastruktur.

anvendes kommercielt. Er udnyttelsen/brugen af infra-  (23)

strukturen kommerciel vil selve opførelsen af infrastruktu- be m 

ren ligeledes skulle anses for en kommerciel økonomisk 3. Lokal  arakter - støtte uden samhandelspå- whyt
aktivitet. Opførelse og drift infrastruktur, der ikke anven- virkning 0n an

des kommercielt, det vil sige til at tilbyde varer eller tje- Et afgørende element i vurderingen af om en given ber St

nesteydelser på et marked, kan principielt udelukkes fra støtteordning omfattes af EU's statsstøtteregler er, om [...]

statsstøttereglernes anvendelsesområde. Der kan også støtten har samhandelspåvirkning. Hvis en støtteord- (39) t

opstå støtte til fordel for brugerne af infrastrukturen. Er ning ikke kan påvirke samhandelen, så vil EU's stats- tions,

anvendelsen af infrastrukturen åben for alle på lige og støtteregler ikke finde anvendelse. Støtte der kun har evider

objektive vilkår taler dette for, at selektivitetsbetingelsen lokal karakter, vil derimod skulle overholde eventuelle forese

ikke er opfyldt, og at der dermed ikke er statsstøtte til nationale statsstøtteregler. I Danmark vil det særligt være  

brugerne infrastrukturen. Tilsvarende gælder, hvis bru- bestemmelserne om konkurrenceforvridende statsstøtte i 17 Se

gerne er privatpersoner til forskel fra økonomiske aktører. Konkurrencelovens § 1 la, der i så fald skal iagttages. is Se

Selvom Leipzig-Halle-dommen angår lufthavnssek- I modsætning til konkurrenceområdet stilles der inden see

toren, vil de principper som Domstolen har udviklet for statsstøtteområdet ikke krav om, at der skal foretages - k

formentlig kunne finde anvendelse på andre for er for en detaljeret analyse af det relevante marked og støttens i g

infrastruktur, der drives som økonomisk virksomhed. Der påvirkning af støttemodtager og dennes konkurrenter. noi

er endnu kun få Kommissionsafgørelser og begrænset Kriteriet om samhandelspåvirkning antages normalt at 19 jf. I

retspraksis på baggrund af Leipzig-Halle dommen, men være opfyldt, hvis støtten tildeles virksomheder, der ope- wit

14 Jf. Kommissionens beslutning i statsstøttesag SA.36558 af 15. oktober 2014. Indbragt for Retten. Lar

15 Jf. Kommissionens beslutning i statsstøttesag SA.39078 af 23. juli 2015. Indbragt for Retten. ow

16 Jf. Kommissionens beslutning i statsstøttesag SA.33728 af 15. maj 2013. 20 Jf. I

76 Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 1 • 2016 Erhverv



EU s statsstøtteregler - altid huske, aldrig glemme,..

rerer på et marked, der er åbent for konkurrence. I prak¬

sis vil støtte til en given virksomheden også kunne på¬

virke samhandelen, selv om støttemodtageren ikke selv
17

er direkte involveret i grænseoverskridende handel.

Kommissionen har imidlertid i en række sager vurderet,

at konkrete støtteordninger kun havde lokal påvirkning,

og derfor faldt uden for EU s statsstøtteregler. Praksis på
1 ft

dette område har dog har været relativt begrænset,

men Kommissionen afgjorde syv konkrete sager i april

2015, hvor samhandelskravet ikke fandtes at være op¬

fyldt.17 18 19

Sagerne sender et signal om, at Kommissionen er ved

at begrænse den hidtidige tilgang, hvorefter samhandel¬

skriteriet i statsstøttesager næsten per automatik antages

at være opfyldt, uden at der skulle foretages en nærmere

analyse/undersøgelse af støttens effekt på samhandlen.

Der er således tale om en bevægelse fra den tidligere

mere formalistiske tilgang over mod en mere materiel

vurdering af selve samhandelseffekten og kan ses som

udtryk for, at Kommissionen ønsker at prioritere de sa¬

ger, som har størst indvirkning på det indre marked.

Kommissionen anfører bl.a. i den hollandske sag

om en lokal havn (primært til fiskeri og lystbåde)

(SA.39403):

(23) Nevertheless, an effect on intra-Union trade cannot

be merely hypothetical or presumed. It must be established

why the measure distorts or threatens to distort competiti-

on and it is liable to have an effect on trade between Mem-

ber States, based on the foreseeable effects of the measure.

[...]

(39) Based on an overall assessment of the above indica-

tions, the Commission considers, in light of the available

evidence, that the public support cannot reasonably be

foreseen to have more than a marginal effect, if any, on the

conditions of cross-border investment and establishment

between Member States. 

Kommissionen foretager dermed en nærmere analyse/

undersøgelse af støttens reelle effekt på samhandelen,

da dette kriterium ifølge Kommissionen ikke blot hypote¬

tisk kan antages at være opfyldt.
De syv sager kan bidrage til at tydeliggøre, hvor græn¬

serne for samhandelspåvirkning kan trækkes, og vil der¬

med være en hjælp for både de nationale myndigheder

og Kommissionen, idet en støtteordning uden samhan¬

delspåvirkning hverken skal anmeldes til eller godkendes

af Kommissionen.

Det er samtidig vigtigt at holde sig for øje, at hvis

en støtte ikke har samhandelspåvirkning, skal de støt¬

teudbetalende myndigheder heller ikke anvende de
minimis forordningen20 for at kunne yde støtten. Lokal

støtte uden samhandelspåvirkning kan derfor ydes uden

hensynstagen til de minimis forordningens betingelser
og begrænsninger, hvilket kan være en fordel for såvel

myndigheder som støttemodtagere. I Kommissionen

kommende meddelelse om statsstøttebegrebet i artikel

107, stk. 1 i TEUF forventes støtte uden samhandelspå¬

virkning også at få en central plads, og der må stadig

efterlyses mere operationelle afgrænsninger.

I Danmark er det vigtigt at holde for øje, at konkur¬

rencelovens § 11 a stadig gælder i de tilfælde, hvor der

ikke er samhandelspåvirkning. Den praktiske betydning
af dette er særligt, at de danske konkurrencemyndig¬

heder kan kræve støtten standset eller tilbagebetalt i

tilfælde, hvor støtten ikke er lovlig i henhold til offentlig

regulering.

17 Se eksempelvis Kommissionens afgørelse i statsstøttesag N 216/05 (Støtte til Geocenter Møns Klint).

18 Se eksempelvis Kommissionens afgørelser i statsstøttesagerne N 258/2000 (Friluftsbad Dorsten), N 630/2003 (støtte til lokale mu¬

seer i regionen Sardinen), N257/2007 (støtte til teaterproduktion i Baskerlandet), N 486/2002 (støtte til konferencecenter i Visby

- kommunen Gotland) samt C 10/2003 (Ikke-overskudsgivende marinaer i Nederlandene). Sidstnævnte sag er omtalt nærmere

i Competition Policy Newsletter nr. 1 /2004  State aid and the effect on trade criterion. The Netherlands: measures in favour of

non-profit harbours for recreational crafts".

19 Jf. Kommissionens pressemeddelelse "State Aid: Commission gives guidance on local public support measures that can be granted

without prior Commission approval" af 29. april 2015, IP/15/4889. Sagerne er 1) Hradec Krålové public hospitals (SA.37432),

2) Medical centre in Durmersheim (SA.37904), 3) Stådtische Projektgesellschaft "Wirtschaftsburo Gaarden - Kiel  (SA.33149), 4)

Landgrafen-Klinik (SA.38035), 5) Investmentaid for Lauwersoog port (SA.39403), 6) Gienmore Lodge (SA.37963) og 7) Member-

owned golf clubs (SA.38208).

20 Jf. Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013.
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4. Afsluttende bemærkninger
Opmærksomheden og interessen for EU s statsstøttereg¬

ler er stadig stigende. De seneste reformer af statsstøt¬

teområdet har betydet en øget decentralisering af stats¬

støttekontrollen fra Kommissionen til medlemsstaterne.

For at sikre en effektiv håndhævelse stiller dette store

krav til de nationale myndigheders viden om og kend¬

skab til de komplicerede statsstøtteregler - ikke mindst i

forhold til offentlig finansiering af infrastrukturprojekter.
Kommissionen og medlemsstaterne har derfor taget en

række initiativer for at styrke samarbejdet i forbindelse

med håndhævelsen af statsstøttereglerne.

Behovet for at øge viden og kendskab til statsstøtte-

reglerne var også baggrunden for, at der i Danmark blev

taget initiativ til at stifte Dansk Forening for Statsstøt¬

teret21 22 i 2014. Denne forening er blevet godt modtaget

og har skabt et nyttigt forum for udvikling og udveksling

af viden og erfaringer omkring statsstøttereglerne mel¬

lem universiteter, private virksomheder og offentlige

myndigheder.
Det er imidlertid ikke kun Kommissionen og medlems¬

staterne, der har fokus på statsstøtteområdet. Kommis-
22sions nylige afgørelser på skatteområdet (tax rulings )

har formentlig været en øjenåbner for mange virksom¬

heder, der tidligere kun har haft begrænset eller slet

ingen berøring med EU s statsstøtteregler. Virksomheder

vil derfor med fordel kunne inddrage statsstøtteområdet

som en del af deres legal risk management, da over¬

trædelse af statsstøttereglerne kan få store økonomiske

konsekvenser for en virksomhed, uanset om den er støt¬

temodtager eller konkurrent til en støttemodtager.

Vigtigheden af compliance med statsstøttereglerne

21 Se mere om Dansk Forening for Statsstøtteret på hjemmesiden: www.danskforeningforstatsstoetteret.d 

22 Se eksempelvis Kommissionens afgørelse om, at Luxembourg og Nederlandene har givet henholdsvis Fiat Finance and Trade og

Starbucks selektive skattefordele, der er ulovlige i henhold til EU s statsstøtteregler, jf. Kommissionens pressemeddelelse IP/15/5880

af 21. oktober 2015. Ifølge Kommissionen må skatteafgørelser ikke anvende metoder, uanset hvor komplekse de måtte være, til

fastsættelse af interne afregningspriser, der ikke kan begrundes økonomisk, og som uretmæssigt overfører overskud med henblik

på at nedbringe de skatter, som virksomheden betaler. Sagerne under sagsnumrene SA.38375 (Fiat) og SA.38374 (Starbucks) er

endnu ikke offentliggjort i statsstøtteregisteret. Det bemærkes, at begge sager er anket.

23 Det fremgår således af punkt 132 i Europa-parlamentets betænkning om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af

lignende art eller med lignende virkning (2015/2066(INI)) fra 5. november 2015, at det særlige udvalg  [...] opfordrer Kommissio¬

nen til at vurdere muligheden for at ændre de eksisterende regler med henblik på at gøre det muligt at returnere de beløb, der er inddrevet

som følge afen overtrædelse af EU s statsstøtteregler, til de medlemsstater, der er ramt afen udhuling af deres skattegrundlag, frem fortil

den medlemsstat, der har ydet den ulovlige skatterelaterede støtte, som det nu er tilfældet, eller at overføre beløbet til EU-budgettet 

24 Jf. eksempelvis Domstolens dom i sag C-184/11 Kommissionen mod Spanien og i sag C-610/10 Kommissionen mod Spanien. Se

ligeledes Kommissionens meddelelse  Mod en effektiv gennemførelse af Kommissionens beslutninger, som pålægger en medlems¬

stat at tilbagesøge ulovlig og uforenelig statsstøtte , EUT 2007/C 272/05 af 15.11.2007.

understreges også af den verserende politiske debat i

Europa-Parlamentet, hvor bl.a. tilbagesøgningspolitikken

drøftes. Europa-Parlamentet lægger op til at ulovlig og
uforenelig støtte ikke skal tilbagebetales til den med¬

lemsstat, der har udbetalt støtten, med derimod betales

til de øvrige medlemsstater, der har tabt potentielle

skatteindtægter på grund af støtten.23 Hvorvidt denne

debat vil medføre ændringer i Kommissionens nuvæ¬

rende tilbagesøgningspolitik, er for tidligt at sige. Det

kan dog være interessant, at se nærmere på alternative

incitamentsstrukturer, der kan fremme en mere effektiv

håndhævelse af statsstøttereglerne i takt med den sti¬

gende decentralisering af statsstøttekontrollen.

Det er i den forbindelse også vigtigt at holde for øje, at
Domstolen i en lang række sager24 har pålagt medlems¬

staternes betydelige bøder, hvis medlemsstaterne ikke ef¬

fektivt og øjeblikkeligt tilbagesøger ulovlig og uforenelig
statsstøtte fra støttemodtagere.

Der er således tale om et retsområde, som hverken

myndigheder eller virksomheder bør undervurdere:

EU's statsstøtteregler - altid huske, aldrig glemme... 
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