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Regelgrundlaget – De relevante retskilder 

 Artikel 107-108 TEUF og Artikel 106 (2) TEUF 

 

 Procedureforordningen 

 

 Gruppefritagelsesforordningerne 

 

 De minimis forordningerne 

 

 Kommissionens meddelelser og/eller beslutninger vedrørende 
anvendelsen af Artikel 107 (2-3) TEUF eller Artikel 106 (2) 
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Hvad omfatter støttebegrebet?  

 

Artikel 107, stk. 1 TEUF: 

 

 ‘Bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er 
statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler 
under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med 
at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse 
virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det 
indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen 
mellem medlemsstaterne.’ 
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Hvad er forenelig støtte?   

Artikel 107 (2) TEUF: 

 

”2. Forenelige med det indre marked er: 
 
a) støtte af social karakter til enkelte forbrugere, forudsat at den 
ydes uden forskelsbehandling med hensyn til varernes oprindelse 
 
b) støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af 
naturkatastrofer eller af andre usædvanlige begivenheder 
 
c) støtteforanstaltninger for økonomien i visse af 
Forbundsrepublikken Tysklands områder, som er påvirket af 
Tysklands deling, i det omfang de er nødvendige for at opveje de 
økonomiske ulemper, som denne deling har forårsaget. Fem år efter 
Lissabontraktatens ikrafttrædelse kan Rådet på forslag af 
Kommissionen vedtage en afgørelse om ophævelse af denne litra.” 
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Hvad er forenelig støtte? 

Artikel 107 (3) TEUF: 

 

”3. Som forenelige med det indre marked kan betragtes: 
 
a) støtte til fremme af den økonomiske udvikling i områder, hvor levestandarden er 
usædvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse, samt i de områder, 
der er nævnt i artikel 349, under hensyn til deres strukturelle, økonomiske og sociale 
situation. 
 
b) støtte, der kan fremme virkeliggørelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse 
eller afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi  
 
c) støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den 
ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse 
 
d) støtte til fremme af kulturen og bevarelse af kulturarven, når den ikke ændrer 
samhandels- og konkurrencevilkårene i Unionen i et omfang, der strider mod de fælles 
interesser 
 
e) andre former for støtte, hvorom Rådet på forslag af Kommissionen træffer afgørelse” 
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Artikel 106 (2) TEUF kan også fritage støtte fra forbuddet 

Artikel 106 (2) TEUF: 

 

”2. Virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af 
almindelig økonomisk interesse, eller som har karakter af fiskale 
monopoler, er underkastet traktaternes bestemmelser, navnlig 
konkurrencereglerne, i det omfang anvendelsen af disse 
bestemmelser ikke retligt eller faktisk hindrer opfyldelsen af de 
særlige opgaver, som er betroet dem. Udviklingen af samhandelen 
må ikke påvirkes i et sådant omfang, at det strider mod Unionens 
interesse.” 
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Kommissionens retningslinjer og beslutninger om forenelig støtte 

Eksempler: 

 

 Retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-
2020 (2014/C 200/01) 

 

 EU-retningslinjer for statsstøttereglernes anvendelse i forbindelse 
med hurtig etablering af bredbåndsnet (2013/C 25/01) 

 

 Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020 
(2013/C 209/01) 

 

 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 20. december 2011 om anvendelse 
af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for 
offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget 
at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse 
(2012/21/EU) 
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Støtte kan være undtaget fra Traktatens anvendelsesområde i medfør af 
gruppefritagelses- eller de minimis forordningerne 

Støtte omfattet af  
gruppefritagelsesforordninger 
 
 

 

 Den generelle 
gruppefritagelsesforordning 
(Kfor (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 
2014) 

 

 Gruppefritagelsesforordningen 
for landbrugs- og skovsektoren 
(Kfor (EU) nr. 702/2014 af 25. juni 
2014) 

 

 Gruppefritagelsesforordningen 
for fiskevarer (Kfor (EU) Nr. 
1388/2014 af 16. december 2014) 

 

 

 

Støtte omfattet  af de minimis 
forordninger 

 

 Den generelle de minimis 
forordning (Kfor (EU) nr. 
1407/2013 af 18. december 2013) 

 

 De minimis forordningen på 
landbrugssektoren (Kfor (EU) nr. 
1408/2013 af 18. december 2013) 

 

 De minimis forordningen på 
fiskerisektoren (Kfor (EU) nr. 
717/2014 af 27. juni 2014) 
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Procedureforordningen definerer forskellen på ”ny støtte” og ”eksisterende 
støtte”  

Ny støtte  

 Procedureforordningen – Artikel 1c 
 

”enhver støtte, dvs. støtteordninger og individuel 
støtte, som ikke er eksisterende støtte, herunder 
ændringer i eksisterende støtte” 

Eksisterende støtte 

Procedureforordningen – Artikel 1 b)  
 

”i) med forbehold af … enhver form for støtte, der 
eksisterede inden TEUF's ikrafttræden i de 
pågældende medlemsstater, dvs. støtteordninger 
og individuel støtte, som var trådt i kraft før og er 
blevet fortsat efter TEUF's ikrafttræden i de 
pågældende medlemsstater 

ii) godkendt støtte, dvs. støtteordninger og individuel 
støtte, som er godkendt af Kommissionen eller Rådet 

iii) støtte, som anses for at være godkendt i henhold 
til artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 659/1999 eller i 
henhold til artikel 4, stk. 6, i nærværende 
forordning, eller før forordning (EF) nr. 659/1999, men 
efter denne procedure 

iv) støtte, som anses for eksisterende støtte i 
henhold til artikel 17 i nærværende forordning 

v) støtte, som anses for at være en eksisterende 
støtte, fordi det kan godtgøres, at der ikke var tale om 
støtte, da den blev indført, men at den blev en støtte 
på grund af udviklingen af det indre marked, uden 
at medlemsstaten havde foretaget nogen 
ændringer. Når visse foranstaltninger bliver en støtte 
som følge af en liberalisering af en aktivitet ved EU-
lovgivning, betragtes sådanne foranstaltninger ikke som 
eksisterende støtte efter den dato, der er fastsat for 
liberaliseringen” 
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EUF-Traktaten fastsætter forskellige pligter og beføjelser for 
Kommissionen i forhold til ”ny støtte” vs. ”eksisterende støtte” 

Ny støtte      

Artikel 108 (2-3) TEUF: 
 

”2. Finder Kommissionen – efter at have givet 
de interesserede parter en frist til at 
fremsætte deres bemærkninger – at en 
støtte, som ydes af en stat eller med statsmidler, 
ifølge artikel 107 ikke er forenelig med det 
indre marked, eller at denne støtte 
misbruges, træffer den afgørelse om, at den 
pågældende stat skal ophæve eller ændre 
støtteforanstaltningen inden for den tidsfrist, 
som Kommissionen fastsætter. 

… 
 
3. Kommissionen skal underrettes så betids 
om enhver påtænkt indførelse eller ændring 
af støtteforanstaltninger, at den kan 
fremsætte sine bemærkninger hertil. Er 
Kommissionen af den opfattelse, at det påtænkte 
er uforeneligt med det indre marked i henhold til 
artikel 107, iværksætter den uopholdeligt den i 
stk. 2 fastsatte fremgangsmåde. Den 
pågældende medlemsstat må ikke 
gennemføre de påtænkte foranstaltninger, 
før den nævnte fremgangsmåde har ført til 
endelig afgørelse.  

Eksisterende støtte 

Artikel 108 (1) TEUF: 

 

”1. Kommissionen foretager sammen med 
medlemsstaterne en løbende undersøgelse af de 
støtteordninger, som findes i disse stater. Den 
foreslår dem sådanne foranstaltninger, som 
det indre markeds funktion eller gradvise 
udvikling kræver.” 

11 



Stor forskel på procedure, pligter og beføjelser for Kommission i 
Procedureforordningen i forhold til ”ny støtte” vs ”eksisterende støtte”  

Ny støtte 

Procedureforordningen – Kapitel II-IV 
 
 Artikel 3: Stand-still forpligtelse for MS. 

 
 Artikel 4: Den foreløbige undersøgelse. 

 
 Artikel 6: Åbning af den formelle 

undersøgelsesfase. 
 

 Artikel 9: Den endelige afgørelse. 
 

 Artikel 15: Afgørelser om ulovlig støtte 
(uanmeldt støtte). 
 

 Artikel 7-8: Informationspålæg og 
tvangsbøder. 
 

 Artikel 16-17: Tilbagesøgning og 
forældelse. 
 

 Artikel 24(1): Interesserede parters 
processuelle rettigheder til at blive hørt 
ved åbning af den formelle undersøgelse. 
 
 
 

Eksisterende støtte 

Procedureforordningen – Kapitel V 

 Artikel 21: Overvågning af eksisterende 
ordningers fortsatte forenelighed. Ingen 
stand-still forpligtelse for MS. 

 

 Artikel 22: Fremsættelse af ”henstilling” til 
MS om ændring eller ophør af 
støtteordning. 

 

 Artikel 23 (1): Hvis MS accepterer 
”henstillingen”, bliver MS bundet af sit 
tilsagn. Tilsvarende bindes Kommissionen, 
når den tager tilsagnet til efterretning. 

 

 Artikel 23(2): Kommissionen kan åbne 
den formelle undersøgelsesfase, hvis  ikke 
accepterer Kommissionens ”henstilling” og 
Kommissionen fastholder, at 
støtteordningen skal ændres eller ophøre. 
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Forskellige regelsæt er relevante i forhold til tilbagesøgning af støtte  

 Artikel 108 (3) TEUF 

 

 Procedureforordningen – Artikel 16-17 

 

 Kommissionens meddelelse ”Mod en effektiv gennemførelse af 
Kommissionens beslutninger, som pålægger en medlemsstat at 
tilbagesøge ulovlig og uforenelig statsstøtte” (2007/C 272/05) 

 

 Kommissionens meddelelse om de nationale domstoles håndhævelse 
af statsstøtteretten (2009/C 85/01) 

 

 Kommissionens meddelelse om rentesatsen for ulovlighedsrenter 
med virkning fra 1. januar 2017 (2017/C 3/05) sammenholdt med Artikel 
9 og 11 (2) i Gennemførelsesforordningen (Kfor nr. 794/2004)  
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Hvad siger Procedureforordningen om tilbagesøgning? 

Artikel 16: 

 

” 1. I negative afgørelser om ulovlig støtte bestemmer Kommissionen, at den 
pågældende medlemsstat skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at kræve 
støtten tilbagebetalt fra støttemodtageren (»afgørelse om tilbagebetaling«). 
Kommissionen kræver ikke tilbagebetaling af støtten, hvis det vil være i 
modstrid med et generelt princip i EU-lovgivningen. 

2.   Den støtte, der skal tilbagebetales i medfør af en afgørelse om tilbagebetaling, 
skal indeholde renter beregnet på grundlag af en passende sats, der fastsættes af 
Kommissionen. Renterne betales fra det tidspunkt, hvor den ulovlige støtte var 
til støttemodtagerens rådighed, og indtil den tilbagebetales. 

3.   Med forbehold af eventuel kendelse fra Den Europæiske Unions Domstol efter TEUF's 
artikel 278 skal tilbagebetalingen ske omgående og i overensstemmelse med gældende 
procedurer i den pågældende medlemsstats nationale ret, forudsat at disse giver 
mulighed for omgående og effektiv gennemførelse af Kommissionens afgørelse. Til det 
formål og i tilfælde af søgsmål ved de nationale domstole træffer de pågældende 
medlemsstater alle nødvendige foranstaltninger, som er til rådighed i deres respektive 
retssystemer, herunder også foreløbige foranstaltninger, dog med forbehold af EU-
lovgivningen. 

14 



Procedureforordningen fastsætter 10-årig forældelsesfrist for 
Kommissionens tilbagesøgningsbeføjelse 

Artikel 17: 

 

”1.Kommissionens beføjelser til at kræve tilbagebetaling af støtte 
forældes efter ti år. 

2. Forældelsesfristen løber fra det tidspunkt, hvor den ulovlige støtte 
tilkendes støttemodtageren, enten som individuel støtte eller under en 
støtteordning. Enhver foranstaltning, der træffes af Kommissionen eller 
af en medlemsstat efter opfordring fra Kommissionen angående den 
ulovlige støtte, afbryder denne frist. Efter hver afbrydelse begynder 
forældelsesfristen forfra. Forældelsesfristen suspenderes i det tidsrum, hvor 
Kommissionens afgørelse er genstand for en verserende sag for Den 
Europæiske Unions Domstol. 

3. Enhver støtte, for hvilken forældelsesfristen er udløbet, anses for at 
være eksisterende støtte.” 
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Kommissionens meddelelse om effektiv tilbagesøgning forudsætter, at 
”absolut umulighed” stort set ikke vil kunne forekomme i praksis 

 ”20.En gennemgang af retspraksis viser, at Fællesskabets retsinstanser har 

fortolket begrebet »absolut umulighed« meget restriktivt. Retsinstanserne har 
ved flere lejligheder bekræftet, at en medlemsstat ikke kan påberåbe sig nationale 
retsbestemmelser, så som nationale forældelsesregler (24) eller fraværet af 
tilbagesøgningsakter i national lovgivning (25), som begrundelse for ikke at efterkomme 
tilbagesøgningsbeslutningen (26). EF-Domstolen har på samme måde fundet, at 
tilbagesøgningspligten ikke påvirkes af omstændigheder i forbindelse med 
modtagerens økonomiske forhold. Den har klarlagt, at en virksomhed i økonomiske 
vanskeligheder ikke i sig selv er bevis for, at tilbagesøgning var umulig (27). Under 
sådanne omstændigheder har Domstolen understreget, at det kun er med fraværet af 
ubehæftede aktiver, at medlemsstaten kan påvise den absolutte umulighed i at 
tilbagesøge støtten (28). Medlemsstaterne har i en række sager gjort gældende, 
at de ikke har været i stand til at fuldbyrde tilbagesøgningsbeslutningen på 
grund af de dertil knyttede administrative eller tekniske vanskeligheder (f.eks. 
et stort antal involverede støttemodtagere). Domstolen har konstant afvist at 
acceptere, at sådanne vanskeligheder kan gøre det ud for en absolut 
umulighed for tilbagesøgning (29). Endelig kan frygten for endog uoverstigelige 
interne vanskeligheder ikke berettige en medlemsstats manglende overholdelse af sine 
forpligtelser i henhold til fællesskabsretten (30).” 
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Hvad gælder for domstolsprøvelse af Kommissionens beslutninger? 

 

 Annullationssøgsmål for Retten/Domstolen 

 

 Søgsmål for nationale domstole  
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Hvad gælder for domstolsprøvelse af Kommissionens 
statsstøttebeslutninger? 

Annullationssøgsmål for Unionsdomstolene 

Artikel 263 TEUF: 
 

”Den Europæiske Unions Domstol 
prøver lovligheden af 
lovgivningsmæssige retsakter, af retsakter 
vedtaget af Rådet, Kommissionen eller 
Den Europæiske Centralbank, bortset fra 
henstillinger og udtalelser, samt af de af 
Europa-Parlamentets og Det Europæiske 
Råds retsakter, der skal have retsvirkning 
over for tredjemand.  

… 

Enhver fysisk eller juridisk person kan 
på det grundlag, der er omhandlet i stk. 1 
og 2, indbringe klage med henblik på 
prøvelse af retsakter, der er rettet til 
vedkommende, eller som berører 
denne umiddelbart og individuelt, samt 
af regelfastsættende retsakter, der 
berører vedkommende umiddelbart, og 
som ikke omfatter 
gennemførelsesforanstaltninger…” 

Præjudiciel forelæggelse af de nationale 
domstole 

Artikel 267 TEUF: 
 

”Den Europæiske Unions Domstol har 
kompetence til at afgøre præjudicielle 
spørgsmål: 

 

a) om fortolkningen af traktaterne 

 

b) om gyldigheden og fortolkningen af 
retsakter udstedt af Unionens 
institutioner, organer, kontorer eller 
agenturer. 

 

Såfremt et sådant spørgsmål rejses ved en 
ret i en af medlemsstaterne, kan denne ret, 
hvis den skønner, at en afgørelse af dette 
spørgsmål er nødvendig, før den afsiger sin 
dom, anmode Domstolen om at afgøre 
spørgsmålet..” 
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Hvad gælder for domstolsprøvelse af Kommissionens bødepålæg udstedt i 
medfør af Procedureforordningen? 

 Artikel 261 TEUF: 

 

”Forordninger udstedt af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab eller af 
Rådet i henhold til traktaternes bestemmelser, kan tillægge Den Europæiske 
Unions Domstol fuld prøvelsesret vedrørende de i disse forordninger omhandlede 
sanktioner.” 

 

 Artikel 8 (6) i Procedureforordningen:  

 

” 6.   Den Europæiske Unions Domstol har fuld prøvelsesret, jf. artikel 261 i 
TEUF, vedrørende de bøder eller tvangsbøder, som Kommissionen pålægger. Den 
kan ophæve, nedsætte eller forhøje den pålagte bøde eller tvangsbøde.” 
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Chartrets Artikel 47 om retten til effektiv domstolsprøvelse beskytter 
også støttemodtageren 

 

 

 

 

 

 

”Enhver, hvis rettigheder og friheder som sikret af EU-retten er blevet 
krænket, skal have adgang til effektive retsmidler for en domstol under 
overholdelse af de betingelser, der er fastsat i denne artikel. 

 

Enhver har ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig 
frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved 
lov. Enhver skal have mulighed for at blive rådgivet, forsvaret og repræsenteret. 

 

Der ydes retshjælp til dem, der ikke har tilstrækkelige midler, hvis en sådan 
hjælp er nødvendig for at sikre effektiv adgang til domstolsprøvelse” 
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Støttemodtagerens materielle retsstilling afhænger væsentligt af, om der er 
tale om ”ny støtte” eller ”eksisterende støtte” 

Ny støtte  

 Støtteordning vs. individuel støtte 

 

 Stand still forpligtelse 

 

 Evt. tilbagesøgning  

 

 Muligt erstatningsansvar og/eller 
civilretlig ugyldighed 

Eksisterende støtte 

 Støtteordning vs. individuel støtte 

 

 Ingen stand still forpligtelse 

 

 Ingen tilbagesøgning 

 

 Ikke erstatningsansvar og/eller civilretlig 
ugyldighed 
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Retspraksis om eksisterende støtteordninger fastslår, at støtten kan fortsat 
ydes frem til Kommissionen fastslår dens uforenelighed 

 Domstolens dom af 26/10-2016 i sag C-590/14, ”DEI”: 

 

”45  Det bemærkes indledningsvis, at inden for rammerne af den ved artikel 107 
TEUF og 108 TEUF indførte kontrolordning med statsstøtte varierer proceduren 
alt efter, om der er tale om eksisterende eller ny støtte. Mens eksisterende 
støtte i medfør af artikel 108, stk. 1, TEUF løbende kan gennemføres, for 
så vidt som Kommissionen ikke har fastslået dens uforenelighed, skal 
Kommissionen i henhold til 108, stk. 3, TEUF underrettes i god tid om enhver 
påtænkt indførelse eller ændring af eksisterende støtteforanstaltninger, og de 
må ikke gennemføres, før fremgangsmåden har ført til en endelig afgørelse (jf. i 
denne retning dom af 18.7.2013, P, C-6/12, EU:C:2013:525, præmis 36 og den 
deri nævnte retspraksis, og af 19.3.2015, OTP Bank, C-672/13, EU:C:2015:185, 
præmis 35).” 
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Retspraksis om nye  støtteordninger, der medfører ulovlig og uforenlig 
statsstøtte. Tilbagesøgning kan ske på et hvilket som helst tidspunkt 10 år 
tilbage i tid fra Kommissionens afbrydelse af forældelsesfristen  

 Domstolens dom af 8/12-2011 i sag C-81/10 P, ”France Télécom”: 

 

”81 Det fremgår af den nævnte artikel 15, stk. 2, at denne bestemmelse med henblik 
på fastsættelse af det tidspunkt, hvor forældelsesfristen begynder at løbe, henviser til 
tildelingen af støtten til modtageren og ikke datoen for vedtagelsen af en 
støtteordning. 

 

82  Det skal i denne forbindelse understreges, at fastsættelsen af den dato, hvor 
støtten tildeles, kan variere afhængig af den pågældende støttes karakter. I 
tilfældet med en flerårig skatteordning, som indebærer udbetalinger eller 
periodisk tildeling af fordele, kan datoen for vedtagelsen af en retsakt, der udgør det 
retlige grundlag for bevillingen af støtten, og datoen, hvor virksomhederne faktisk tildeles 
fordelen, være adskilt i et betydeligt tidsrum. I et sådant tilfælde skal støtten med 
henblik på beregningen af forældelsesfristen udelukkende anses for at være tildelt 
modtageren på det tidspunkt, hvor den faktisk tildeles sidstnævnte. 

 

83  Det bemærkes i denne forbindelse, at Kommissionen i 49. betragtning til den anfægtede 
beslutning præciserede, at forældelsesfristen begyndte at løbe hvert år fra det 
tidspunkt, hvor France Télécom skulle betale erhvervsskatten.” 
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Hvordan opgøres den støtte, der skal tilbagesøges? 

Direkte støtte 

 Om skatte- og afgiftsfritagelser: 

Domstolens dom af 21/12-2016 i 
sag C-164/15P, ”Aer Lingus Ltd”.  

 

Støtten er den skat, der skulle have 
været betalt i fravær af fritagelsen. 

 

 Om tildeling af privilegerede 
kontraktrettigheder: Domstolens 
dom af 1/10-2015 i sag C-
357/14P, ”Electrabel”. 

 

Kommissionen kan efter 
omstændighederne vælge at udmåle 
efter omsætning og ikke efter 
fortjenesten for støttemodtageren. 

Indirekte støtte 

 Domstolens dom af 13/2-2014 i 
sag C-69/13, ”Mediaset”:  

 

Støtten udmåles på baggrund af 
støttemodtagerens faktisk opnåede 
ekstraindtægt ved hjælp af 
støtteforanstaltningen. 
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Kommissionen har efter omstændighederne vidtgående frihed til at vælge 
den opgørelsesmetode, der er bedst egnet til at fratage støttemodtageren 
den opnåede fordel 

 Domstolens dom af 1/10-2015 i sag C-357/14P, ”Electrabel” 
(elkøbsaftaler): 

 

”145    Hvad nærmere bestemt angår valget af metode til at beregne størrelsen af 
den støtte, der skal tilbagebetales, har Domstolen, i modsætning til, hvad Dunamenti 
Erőmű har gjort gældende, i dom Ferring (C-53/00, EU:C:2001:627) ikke fastsat et 
generelt princip til fordel for den beregningsmetode, der er støttet på fortjeneste.. 

… 

147    Det følger tværtimod af en læsning af den appellerede doms præmis 184-192, at 
Retten fandt, at den metode, som Kommissionen fastsatte i den omtvistede 
beslutning, var bedre egnet til at fratage modtageren den fordel, som denne havde 
nydt godt af på markedet i forhold til sine konkurrenter, end den metode, der var 
støttet på fortjeneste, i overensstemmelse med den retspraksis, der er anført i denne 
doms præmis 110, og som Retten har henvist til i den appellerede doms præmis 187.. 

 

148    Navnlig fastslog Retten i den appellerede doms præmis 184, at Kommissionen med 
føje havde taget udgangspunkt i forudsætningen om, at de fordele, der fulgte af 
elkøbsaftalerne, var væsentligt større end en eventuel positiv forskel mellem priserne ved 
elkøbsaftalerne og de priser, der kunne opnås på markedet uden elkøbsaftalerne, idet denne 
konstatering ikke er bestridt som led i denne appel.” 
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Den individuelle støtte, der skal tilbagesøges, vil efter omstændighederne 
godt kunne opgøres til 0 EURO i forhold til den enkelte støttemodtager 
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Domstolens dom af 13/2-2014 i sag C-69/13, ”Mediaset”: 
 

”40 Henset til ovenstående bemærkninger skal det andet og det tredje spørgsmål 
besvares med, at den nationale ret ved fastlæggelsen af de nøjagtige 
støttebeløb, der skal tilbagesøges, og når Kommissionen ikke i den 
beslutning, der erklærer en støtteordning ulovlig og uforenelig med 
fællesmarkedet, har identificeret de enkelte modtagere af den pågældende 
støtte eller fastlagt de nøjagtige beløb, der skal tilbagesøges, uden at 
anfægte gyldigheden af Kommissionens beslutning eller forpligtelsen til 
tilbagebetaling af den pågældende støtte kan fastslå, at det støttebeløb, som 
skal tilbagebetales, er lig nul, såfremt dette følger af de beregninger, som 
er foretaget på grundlag af samtlige de relevante forhold, som den har 
kendskab til.” 
  



Støttemodtageren kan ikke påberåbe sig ”overvæltningsforsvaret”. 

 Domstolens dom af 21/12-2016 i sag C-164/15P, ”Aer Lingus Ltd”: 

 

”99 Hvad angår spørgsmålet om tilbagesøgningen af støtten er begrebet 
»økonomisk overvæltning«, der er omtalt i henholdsvis Aer Lingus-dommens 
præmis 91 og Ryanair-dommens præmis 123, ligeledes uden relevans. Hvad 
angik de flyvninger, der var pålagt den nedsatte sats på 2 EUR pr. passager, 
angav Retten i denne forbindelse, at det med henblik på vurderingen af den 
»økonomiske overvæltning« skulle afgøres, i hvilket omfang de pågældende 
luftfartsselskaber rent faktisk opnåede en økonomisk fordel ved anvendelsen af 
denne nedsatte sats. 

 

100 Som det fremgår af nærværende doms præmis 92 og 93, indebærer 
tilbagesøgningen af støtten en tilbagebetaling af den fordel, som støtten har 
givet støttemodtageren, og ikke en tilbagebetaling af den økonomiske 
fortjeneste, som modtageren eventuelt har opnået gennem udnyttelsen af 
denne fordel. Det skal derfor ikke undersøges, om og i hvilket omfang 
disse selskaber rent faktisk gjorde brug af den økonomiske fordel, der 
fulgte af anvendelsen af den nedsatte sats.” 
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Kun handlinger fra en EU-institution kan give anledning til berettigede 
forventninger hos støttemodtageren i forhold til den modtagne støtte 

 Rettens dom af 9/12-2015 i sag T-262/11, ”Grækenland mod 
Kommissionen”:  

 

”195    Hvad for det andet angår påstanden om en tilsidesættelse af princippet 
om beskyttelse af den berettigede forventning gælder retten til at 
påberåbe sig princippet om beskyttelse af den berettigede forventning ifølge 
fast retspraksis for enhver retsundergiven med begrundede 
forventninger, som en af Den Europæiske Unions institutioner har skabt 
på baggrund af præcise løfter, som institutionen har afgivet (jf. dom af 
21.7.2011, Alcoa Trasformazioni mod Kommissionen, C-194/09 P, Sml., 
EU:C:2011:497, præmis 71 og den deri nævnte retspraksis). Sådanne løfter 
skal, uanset under hvilken form de er afgivet, være præcise, ubetingede og 
samstemmende og stamme fra pålidelige og troværdige kilder. Derimod kan 
ingen påberåbe sig tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den 
berettigede forventning, såfremt administrationen ikke har afgivet 
præcise løfter (jf. dom af 14.2.2006, TEA-CEGOS m.fl. mod Kommissionen, T-
376/05 og T-383/05, Sml., EU:T:2006:47, præmis 88 og den deri nævnte 
retspraksis).” 
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Ingen notifikation. Ingen berettigede forventninger hos 
støttemodtageren. 

 Domstolens dom af 19/3-2015 i sag C-672/13, ”OTP Bank”: 

 

”77 Endelig og hvad angår navnlig dem, der er begunstiget af statsgarantien, 
skal det fremhæves, at henset til den obligatoriske karakter af den kontrol, som 
Kommissionen i medfør af artikel 108 TEUF fører med statsstøtte, kan der for 
det første principielt ikke bestå en berettiget forventning hos støttemodtagerne 
om, at den støtte, de har modtaget, er lovlig, medmindre den er blevet ydet 
under iagttagelse af den i denne artikel fastlagte procedure, og for det andet må 
en påpasselig erhvervsdrivende normalt være i stand til at forvisse sig om, at 
denne procedure er blevet fulgt. Når en støtte gennemføres, uden at 
Kommissionen på forhånd får underretning herom, således at den er 
ulovlig i henhold til artikel 108, stk. 3, TEUF, kan støttemodtageren 
navnlig ikke på dette tidspunkt have en berettiget forventning om, at 
støtten er lovligt ydet (dom Unicredito Italiano, EU:C:2005:774, præmis 104 
og den deri nævnte retspraksis).” 
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EU-institutions disposition inden for rammerne af anden EU-ret giver ikke 
nødvendigvis støttemodtageren berettigede forventninger i forhold til Art. 
107 og 108 TEUF 

 Rettens dom af 22/4-2016 i sag T-50/06 RENV, ”Aughinish Alumina 
Ltd”: 

 

”258    Med hensyn til det argument, som AAL har fremført vedrørende det 
forhold, at Kommissionen offentligt hilste Rådets vedtagelse af direktiv 
2003/96 velkommen, er dette irrelevant, eftersom det forhold, at artikel 
18, stk. 1, i direktiv 2003/96, sammenholdt med dette samme direktivs 
artikel 28, stk. 2, tillod Irland at fortsætte med at anvende den omtvistede 
fritagelse fra og med den 1. januar 2003, er uden relevans med henblik på 
en eventuel berettiget forventning, som AAL kunne have haft om, at den 
omtvistede fritagelse var lovlig i forhold til statsstøttereglerne...” 
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Ingen betydning om tilbagesøgning er udelukket efter national ret. 

 Domstolens dom af 20/3-1997 i sag C-24/95, ”Alcan Deutschland”: 

”38 Det første spørgsmål skal derfor besvares således, at den kompetente myndighed 
efter fællesskabsretten er forpligtet til at tilbagekalde den bevillingsafgørelse, 
hvorved der ydes en ulovlig støtte, i henhold til en endelig kommissionsbeslutning, som 
kender støtten uforenelig og kræver tilbagesøgning af den, selv om den har overskredet 
den frist herfor, der af retssikkerhedsmæssige grunde er fastsat i national ret.  

… 

43 Det andet spørgsmål skal derfor besvares således, at den kompetente myndighed 
efter fællesskabsretten er forpligtet til at tilbagekalde den bevillingsafgørelse, 
hvorved der ydes en ulovlig støtte i henhold til en endelig kommissionsbeslutning, som 
kender støtten uforenelig og kræver tilbagesøgning af den, selv om denne myndighed 
har et sådant ansvar for, at afgørelsen er ulovlig, at tilbagekaldelsen for 
støttemodtageren må fremstå som stridende mod redelig handlemåde, idet 
støttemodtageren ikke, da den i traktatens artikel 93, stk. 3, fastlagte procedure ikke er 
blevet fulgt, kan have nogen berettiget forventning om støttens lovlighed.  

… 

54 Det tredje spørgsmål skal derfor besvares således, at den kompetente myndighed 
efter fællesskabsretten er forpligtet til at tilbagekalde den bevillingsafgørelse, 
hvorved der ydes en ulovlig støtte i henhold til en endelig kommissionsbeslutning, som 
kender støtten uforenelig og kræver tilbagesøgning af den, selv om dette efter national 
ret er udelukket, fordi berigelsen er gået til grunde, og der ikke foreligger ond tro 
hos støttemodtageren.”  
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Retssikkerhedsprincippet viger som altovervejende udgangspunkt for 
forbuddet mod gennemførelsen af ”ny støtte” i Art. 108 (3) TEUF 

 Domstolens dom af 11/11-2015 i sag C-505/14, ”Klausner Holz 
Niedersachsen GmbH”: 

 

”45 Under disse omstændigheder skal det konkluderes, at en national regel, 
der forhindrer en national ret i at drage alle konsekvenser af en 
tilsidesættelse af artikel 108, stk. 3, tredje punktum, TEUF på grund af 
en national retsafgørelse, som er blevet retskraftig, og som er truffet med 
henblik på at afgøre en retlig tvist, der ikke havde den samme genstand, og som 
ikke omfattede de omhandlede aftalers karakter af statsstøtte, skal anses for 
uforenelig med effektivitetsprincippet. Sådanne vidtgående hindringer 
for en effektiv anvendelse af EU-retten, og navnlig reglerne på området for 
statsstøttekontrol, kan således ikke med rimelighed begrundes under 
henvisning til retssikkerhedsprincippet (jf. analogt domme Fallimento 
Olimpiclub, EU:C:2009:506, præmis 31, og Ferreira da Silva e Britto, C-160/14, 
EU:C:2015:565, præmis 59).” 
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Undladt tilbagesøgningspålæg fra Kommissionen pga. ”absolut umulighed” 
kan udsætte støttemodtageren for væsentlig risiko for et annullationssøgsmål 
fra klageren for Retten/Domstolen  

 Rettens dom af 15/9-2016 i sag T-219/13, ”Ferracci” (fritagelse for kommunal 
ejendomsskat til fordel for visse ikke-kommercielle enheder – ”absolut umulighed” ifølge 
Kommissionen):  

 

”54  Henset til ovenstående betragtninger må det fastslås, at den anfægtede afgørelse er 
af almengyldig karakter med hensyn til sine tre dele, hvis lovlighed er blevet 
bestridt i forbindelse med denne sag, dvs. dels den omstændighed, at 
Kommissionen ikke anordnede tilbagesøgning af den statsstøtte, som den fandt 
ulovlig og uforenelig med hensyn til ICI-fritagelsen, dels den omstændighed, at 
Kommissionen fandt, at hverken artikel 149, stk. 4, i TUIR eller IMU-fritagelsen udgjorde 
statsstøtte som omhandlet i artikel 107 TEUF (jf. præmis 36 ovenfor). 

 

55 Den anfægtede afgørelse, som er af almengyldig karakter uden at være en 
lovgivningsmæssig retsakt, udgør derfor en regelfastsættende retsakt som 
omhandlet i artikel 263, stk. 4, TEUF. 

… 

70 Henset til det ovenstående må det konkluderes, at den anfægtede afgørelse ikke 
omfatter gennemførelsesforanstaltninger med hensyn til sagsøgeren, og at sagen 
derfor kan antages til realitetsbehandling i henhold til artikel 263, stk. 4, sidste 
sætningsled, TEUF.” 
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En mulig konflikt med investorbeskyttelsen i Energi Chartret tiltrådt af EU 
hindrer heller ikke tilbagesøgning af ulovlig og uforenelig statsstøtte 

 Rettens dom af 30/4-2014 i sag T-468/08, ”Tisza Erőmű kft”: 

 

” 320    Referring to Article 14 of Regulation No 659/1999 and EU case-law, the applicant 
submits that international law, in particular the principle of good faith, has been 
infringed and, accordingly, the principle of the protection of legitimate expectations. It 
submits that, in accordance with Article 10 of the Energy Charter Treaty, signed in 
Lisbon on 17 December 1994 (OJ 1994 L 380, p. 24), it had a legitimate expectation 
that its investment should be protected in full by both the Commission and the 
Hungarian authorities. 

… 

323    As regards, in particular, the signature by the Commission on behalf of the European 
Communities of the Energy Charter Treaty and, in particular, Article 10 thereof 
concerning the promotion, protection and treatment of investments in that sector, it cannot 
be held to constitute in any case a precise, unconditional and consistent assurance 
capable of giving rise to a legitimate expectation on the part of the applicant as to 
the compatibility of the PPA at issue with the rules of EU law on State aid. 

 

324    It follows that the complaint concerning infringement of international law cannot 
succeed.” 
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Støttemodtageren vil kunne støtte ret på Kommissionens vedtagne 
meddelelser m.v. omkring forenelighedsvurderingen af en given støtte 

 Domstolens dom af 2/12-2010 i sag C-464/09, ”Holland Malt BV”: 

 

” 46 Som det fremgår af fast retspraksis, har Kommissionen nemlig ved anvendelsen af 
artikel 87, stk. 3, EF et vidt skøn, hvis udøvelse indebærer komplicerede økonomiske og 
sociale vurderinger, som må foretages i en fællesskabssammenhæng (jf. dom af 11.9.2008, 
forenede sager C-75/05 P og C-80/05 P, Tyskland m.fl. mod Kronofrance, Sml. I, s. 6619, 
præmis 59 og den deri nævnte retspraksis). Kommissionen har med vedtagelsen af 
vejledende regler og med offentliggørelsen heraf, hvorved det blev tilkendegivet, 
at den fremover ville anvende dem på de af reglerne omhandlede tilfælde, pålagt 
sig selv en begrænsning i udøvelsen af nævnte skøn og kan ikke fravige disse regler 
uden i givet fald at blive mødt med en sanktion for en tilsidesættelse af almindelige 
retsgrundsætninger såsom ligebehandlingsprincippet eller princippet om beskyttelse af den 
berettigede forventning (jf. dommen i sagen Tyskland m.fl. mod Kronofrance, præmis 60 og 
den deri nævnte retspraksis). 

 

47 Således følger det af den nævnte retspraksis, at Kommissionen særligt på 
statsstøtteområdet er bundet af de rammebestemmelser og meddelelser, som den 
vedtager, såfremt disse ikke afviger fra traktatens bestemmelser (jf. dom af 
5.10.2000, sag C-288/96, Tyskland mod Kommissionen, Sml. I, s. 8237, præmis 62, og 
dommen i sagen Tyskland m.fl. mod Kronofrance, præmis 61).” 
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Manglende opfyldelse af ”Altmark-betingelserne” medfører, at der foreligger 
støtte til public service virksomheden, men det udelukker omvendt ikke, at 
Kommissionen kan erklære støtten forenelig efter Artikel 106 (2) TEUF  

 Domstolens dom af 8. marts 2017 i sag C-660/15 P, ”Viasat 
Broadcasting Ltd mod Kommissionen”:  

 

”32      As set out in paragraph 21 above, Viasat submits that the Commission was required 
to examine, in its assessment under Article 106(2) TFEU, whether meeting the second and 
the fourth Altmark conditions would have obstructed the performance by TV2 of the tasks 
assigned to it. 

 

33      It must be pointed out in this connection that in order to assess a measure under 
Article 106(2) TFEU, the Commission is not required, contrary to what is claimed by 
the appellant, to examine whether the conditions laid down by the case-law in 
Altmark, in particular the second and fourth of those conditions, are met.  

 

34      As the General Court indeed held in paragraph 63 of the judgment under appeal, 
verification of the conditions laid down in the Altmark case-law occurs upstream, 
that is to say in the examination of the issue of whether the measures at issue must be 
characterised as State aid. That issue must be resolved before the one which consists 
in examining, where necessary, if incompatible aid is nevertheless necessary to the 
performance of the tasks assigned to the recipient of the measure at issue, under 
Article 106(2) TFEU.”  
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Hvad siger praksis om støttemodtagerens processuelle retsstilling? 

 For Kommissionen 

 Ny støtte 

 Eksisterende støtte 

 

 For Retten/Domstolen 

 Prøvelse af beslutning om at åbne den formelle undersøgelsesfase 

 Prøvelse af Kommissionens endelige beslutning 

 Prøvelse af evt. informationspålæg eller bødepålæg  

 

 For de nationale domstole 

 Anmodning om præjudiciel forelæggelse om gyldigheden af Kommissionsbeslutning 

 Tvist om opgørelse af tilbagesøgningskrav 

 Søgsmål anlagt af privat part eller offentlig myndighed mod støttemodtageren 
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Hvad er støttemodtagerens processuelle retsstilling for Kommissionen? 
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Støttemodtagerens processuelle retsstilling varierer alt efter om der er 
tale om proceduren for ”ny støtte” eller ”eksisterende støtte” 

Ny støtte 

 Ved anmeldt støtte: Ingen formelle 
processuelle rettigheder forud for 
Kommissionens evt. 
åbningsbeslutning. 

 

 Ved uanmeldt støtte: Ved 
åbningsbeslutning = formelle 
processuelle rettigheder i form af 
høringsret. 

 

Eksisterende støtte 

 Ingen formelle processuelle 
rettigheder i forbindelse med 
Kommissionens forslag om at 
ændre eller bringe eksisterende 
støtteordning til ophør. 

 

 Ved pålæg om ændring af 
støtteordningen efter 
Kommissionens åbningsbeslutning, 
når medlemsstaten nægter at følge 
Kommissionens forslag = formelle 
processuelle rettigheder i form af 
høringsret. 
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Støttemodtagerens retsstilling ved annullationssøgsmål for Retten/Domstolen 
varierer alt efter støtteforanstaltningens karakter og den anfægtede 
Kommissionsbeslutnings karakter 
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Der må først sondres mellem prøvelse af beslutninger vedrørende ”ny 
støtte” og  vedrørende ”eksisterende støtte” på den anden side 

Ny støtte 

 Søgsmål ved Kommissionens 
beslutning om at åbne den 
formelle undersøgelsesprocedure 
 

 Søgsmål i anledning af 
Kommissionens informations- eller 
bødepålæg 

 

 Søgsmål ved Kommissionens 
endelige beslutning om 
støtteforanstaltningen 

 

 
 

 

Eksisterende støtte  

 Søgsmål i anledning af ”henstilling” 
fra Kommissionen til MS om at 
ændre eller bringe  støtteordningen 
til ophør, hvilket medlemsstaten 
accepterer og Kommissionen derpå 
tager til efterretning, hvorved 
støtten skal ændres eller ophøre. 

 

 Søgsmål hvor MS ikke accepterer 
”henstillingen”, men Kommissionen 
derpå åbner den formelle 
undersøgelsesprocedure, idet den 
fastholder, at støtten skal ændres 
eller ophøre. 
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Støttemodtager, der opfylder søgsmålskompetencekravene, kan anfægte 
Kommissionens tiltræden af medlemsstatens tilsagn om at ville opfylde 
Kommissionens henstilling om ændring af en eksisterende støtteordning  

 Domstolens dom af 27/2-2014 i sag C-132/12P, ”Stichting 
Woopunt”: 

 

”69 For så vidt som det fremgår af nærværende doms præmis 66, at 
ændringerne i støtteordning E 2/2005 gør betingelserne for udøvelsen af wocos’ 
aktivitet mindre gunstige end tidligere, indebærer annullationen af den 
omtvistede beslutning, for så vidt som den vedrører nævnte støtteordning, at 
de tidligere, mere gunstige betingelser for godkendte wocos 
opretholdes. 

 

70 Det skal følgelig fastslås, at appellanterne har en berettiget interesse 
i, at den omtvistede beslutning annulleres, for så vidt som den vedrører 
støtteordning E 2/2005. 

 

71 Det skal endvidere bemærkes, at den omtvistede beslutning er vedtaget 
af Kommissionen, således som det fremgår af 74. betragtning til denne 
beslutning, i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, i forordning nr. 
659/1999.” 
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Dernæst må der sondres mellem søgsmålskompetencekravene ved hhv. 
en generel støtteforanstaltning, hhv. ved en individuel 
støtteforanstaltning. 

Individuel støtteforanstaltning 

Lave søgsmålskompetencekrav 

Generel støtteforanstaltning 

Høje søgsmålskompetencekrav 
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Udgangspunktet for det høje søgsmålskompetencekrav ved anfægtelse 
af Kommissionens beslutning vedrørende en generel 
støtteforanstaltning 

 Domstolens dom (Store Afdeling) af 19/12-2013 i sag C-274/12 P, 
”Telefónica mod Kommissionen”: 

 

”46 Hvad angår den anden af disse betingelser, dvs. den omstændighed, at den 
pågældende skal være individuelt berørt af den omhandlede retsakt, fremgår det af fast 
retspraksis, at andre personer end en beslutnings adressat kun kan gøre gældende, 
at de berøres individuelt, hvis beslutningen rammer dem på grund af visse 
egenskaber, som er særlige for dem, eller på grund af en særlig faktisk situation, 
der adskiller dem fra alle andre og derfor individualiserer dem på lignende måde 
som adressaten (dom af 15.7.1963, sag 25/62, Plaumann mod Kommissionen, Sml. 
1954-1964, s. 411, på s. 414, org.ref.: Rec. s. 197, på s. 223, dommen i sagen »Venezia 
vuole vivere« m.fl. mod Kommissionen, præmis 52, samt dommen i sagen Inuit Tapiriit 
Kanatami m.fl. mod Parlamentet og Rådet, præmis 72). 

 

47 Som Retten bemærkede i den appellerede kendelses præmis 28, fremgår det ligeledes af 
fast retspraksis, at den omstændighed, at det er muligt med større eller mindre nøjagtighed 
at fastlægge antallet eller endog identiteten af de retssubjekter, som denne foranstaltning 
finder anvendelse på, ikke indebærer, at de pågældende retssubjekter må anses for 
individuelt berørt af foranstaltningen, eftersom denne retsvirkning er baseret på objektive 
retlige eller faktiske kriterier, som er opstillet i den pågældende retsakt (jf. i denne retning 
dom af 22.11.2001, sag C-451/98, Antillean Rice Mills mod Rådet, Sml. I, s. 8949, præmis 
52).” 
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Modifikationen til det høje søgsmålskompetencekrav ved anfægtelse af 
beslutninger vedrørende generelle støtteforanstaltninger 

 Domstolens dom af 22/6-2006 i sag C-182/03, ”Belgien og Forum 
187 mod Kommissionen”: 

 

”60 Domstolen har i denne henseende fastslået, at når den anfægtede retsakt berører 
en gruppe personer, som var identificerede eller kunne identificeres på tidspunktet 
for vedtagelsen af retsakten og på grundlag af kriterier, som er specifikke for 
medlemmerne af denne gruppe, kan disse antages at være individuelt berørt af 
denne retsakt, da de indgår i en sluttet gruppe af erhvervsdrivende (jf. dom af 
17.1.1985, sag 11/82, Piraiki-Patraiki m.fl. mod Kommissionen, Sml. s. 207, præmis 31, og 
af 26.6.1990, sag C-152/88, Sofrimport mod Kommissionen, Sml. I, s. 2477, præmis 11). 

 

61 Det skal for det første bemærkes, at den anfægtede beslutning havde til virkning at 
fastsætte den 31. december 2010 som den seneste dato for afslutning af 
godkendelsesperioden for koordinationscentre, der havde opnået forlængelse af 
godkendelse i løbet af 2001 og 2002, i stedet for at fastsætte denne til et tidspunkt i årene 
2011 og 2012 samt, for det andet, at disse centre var fuldt ud identificerbare på tidspunktet 
for vedtagelsen af Kommissionens beslutning. De 30 koordinationscentre, der er berørt 
af virkningerne af den nævnte beslutning, besad således den fornødne retlige 
interesse til at kunne anlægge søgsmål til prøvelse af beslutningen.” 
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Kravet om retlig interesse ved annullationssøgsmål gælder også for en 
støttemodtager 

 Domstolens (Store Afdeling) dom af 21/12-2016 i sag C-524/14 P , 
”Hansestadt Lübeck”: 

 

”26 Ifølge Domstolens faste praksis skal en sagsøgers 
søgsmålsinteresse for så vidt angår sagens genstand foreligge på 
tidspunktet for sagens anlæggelse, idet sagen i modsat fald afvises. Sagens 
genstand skal, ligesom søgsmålsinteressen, bestå indtil retsafgørelsen, idet det i 
modsat fald findes ufornødent at træffe afgørelse, hvilket forudsætter, at 
søgsmålet med sit resultat kan bibringe parten en fordel (dom af 
28.5.2013, Abdulrahim mod Rådet og Kommissionen, C-239/12 P, 
EU:C:2013:331, præmis 61 og den deri nævnte retspraksis).” 
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Der gælder væsentlige praktiske prøvelsesbegrænsninger for 
Retten/Domstolen i forhold til Kommissionens skønsbeføjelser 

 

 Kommissionens beslutning om at åbne den formelle undersøgelsesfase. 

 

 Kommissionens vurdering af støtteforanstaltningens forenelighed. 

 

 Kommissionens vurderinger af økonomisk kompleks karakter. 
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Der skal påvises et åbenbart urigtigt skøn ved Kommissionens beslutning 
om at åbne den formelle undersøgelsesfase 

 Domstolens (Store Afdeling) dom af 21/12-2016 i sag C-524/14 P , 
”Hansestadt Lübeck”: 

 

”78 Som Retten bemærkede i den appellerede doms præmis 42, er den 
legalitetskontrol af en afgørelse om at indlede den formelle 
undersøgelsesprocedure, der udøves af Unionens retsinstanser, når 
sagsøgeren anfægter Kommissionens vurdering af den omtvistede 
foranstaltnings karakter af »statsstøtte«, begrænset til en prøvelse af, om 
Kommissionen har anlagt et åbenbart urigtigt skøn (jf. i denne retning 
dom af 21.7.2011, Alcoa Trasformazioni mod Kommissionen, C-194/09 P, 
EU:C:2011:497, præmis 61). 

 

79  Det følger imidlertid af de betragtninger, der er fremført i nærværende doms 
præmis 47-55, at Kommissionens vurdering, hvorefter de af regulativet af 2006 
følgende fordele var selektive som omhandlet i artikel 107, stk. 1, TEUF af den 
ene grund, at de udelukkende blev tildelt de luftfartsselskaber, der benyttede 
Lübeck lufthavn, og på grundlag af hvilken denne institution besluttede at 
indlede den formelle undersøgelsesprocedure i forhold til dette regulativ, er 
åbenbart fejlagtig.” 
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Indskrænket prøvelse af Kommissionens forenelighedsvurdering, hvor 
Kommissionen ikke har begrænset sit skøn på området gennem vedtaget 
meddelelse m.v. 

 Domstolens dom af 11/9-2008 i forenede sager C-75/05 P og C-
80/05 P, ”Kronofrance”: 

 

”59  Det er vel korrekt, at Kommissionen, som appellanterne har gjort 
gældende, ved anvendelsen af artikel 87, stk. 3, EF har et vidt skøn, hvis 
udøvelse indebærer komplicerede økonomiske og sociale vurderinger, 
som må foretages i en fællesskabssammenhæng (jf. i denne retning bl.a. 
Domstolens dom af 24.2.1987, sag 310/85, Deufil mod Kommissionen, Sml. s. 
901, præmis 18). Herved skal domstolskontrollen med udøvelsen af dette 
skøn begrænses til en prøvelse af, om procedurereglerne og 
begrundelsesforskrifterne er overholdt, om de omstændigheder, som er lagt til 
grund, er materielt korrekte, og om der er begået en retlig fejl eller er foretaget 
et åbenbart urigtigt skøn ved vurderingen af de faktiske omstændigheder eller 
begået magtfordrejning (Domstolens dom af 26.9.2002, sag C-351/98, Spanien 
mod Kommissionen, Sml. I, s. 8031, præmis 74, af 13.2.2003, sag C-409/00, 
Spanien mod Kommissionen, Sml. I, s. 1487, præmis 93, og af 29.4.2004, sag 
C-91/01, Italien mod Kommissionen, Sml. I, s. 4355, præmis 43).” 
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Indskrænket prøvelse af Kommissionens vurderinger af økonomisk 
kompleksitet 

Domstolens dom af 24/10-2013 i sag C-214/12, ”Land Burgenland”: 

 

”77 For det tredje kræver Kommissionens undersøgelse af spørgsmålet 
om, hvorvidt bestemte foranstaltninger kan kvalificeres som statsstøtte på 
grund af, at de offentlige myndigheder ikke har handlet på samme måde 
som en privat sælger, at der foretages en kompleks økonomisk 
vurdering (jf. i denne retning dom af 22.11.2007, sag C-525/04 P, Spanien 
mod Lenzing, Sml. I, s. 9947, præmis 59, og af 24.1.2013, sag C-73/11 P, 
Frucona Košice mod Kommissionen, præmis 74). 

… 

79 Unionens retsinstanser skal dog ikke blot efterprøve bl.a. den 
materielle nøjagtighed af de beviser, der henvises til, samt oplysningernes 
troværdighed og sammenhæng, men ligeledes kontrollere, om disse 
oplysninger udgør alle de relevante oplysninger, som skal tages i 
betragtning i forbindelse med en vurdering af en kompleks situation, og om 
disse oplysninger taler til støtte for de heraf dragne konklusioner (dom 
af 15.2.2005, sag C-12/03 P, Kommissionen mod Tetra Laval, Sml. I, s. 987, 
præmis 39, dommen i sagen Kommissionen mod Scott, præmis 65, og dommen 
i sagen Frucona Košice mod Kommissionen, præmis 76).” 
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National ret er en del af faktum. Retten kan derfor under 
annullationssøgsmål fortolke national ret, når national domstol ikke allerede 
har udtalt sig herom.  

Domstolens dom af 1/2-2017 i sag C-606/14, ”Portovesme Srl”: 

 

”60 La Commission rétorque que la nature du recours en annulation est fondamentalement 
différente de celle du renvoi préjudiciel. Ainsi, le Tribunal, lorsqu’il est saisi d’un 
recours en annulation, serait tenu de résoudre les questions de droit national 
pertinentes pour apprécier la légalité de l’acte attaqué et d’interpréter les 
dispositions du droit national qu’elles aient ou non déjà été interprétées par les 
juges nationaux. Le troisième moyen serait, dès lors, non fondé. 

... 

62 En premier lieu, en ce que Portovesme, en se fondant sur une jurisprudence relative au 
renvoi préjudiciel, reproche au Tribunal d’avoir procédé à une interprétation du droit 
national dans le cadre d’un recours en annulation, il convient de relever que le 
Tribunal est compétent pour constater et pour apprécier les faits dans le cadre 
des litiges dont il est saisi sur le fondement de l’article 230 TFUE (voir, en ce 
sens, arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, EU:C:2006:229, 
point 51, et du 3 avril 2014, France/Commission, C-559/12 P, EU:C:2014:217, point 
78)." 
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Er støttemodtageren bundet af medlemsstatens indtagne stilling i forbindelse 
med Kommissionens beslutning ved den senere domstolsprøvelse for 
Retten/Domstolen af samme beslutning? 

 

 Rettens dom af 15/3-2016 i sag T-103/14, ”Frucona Kosice”: NEJ! 

 

 Kommissionen ved appel til Domstolen (sag C-300/16P): JA! 

 

Vi afventer Domstolen. 
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Retten mener, at støttemodtageren godt kan påberåbe sig andre 
anbringender eller synspunkter end fremført af medlemsstaten 

Fra Rettens dom: 

 

”116 I nærværende sag har Den Slovakiske Republik ganske rigtigt ikke 
påberåbt sig kriteriet om den private kreditor og har foreslået, at den 
pågældende foranstaltning kvalificeres som statsstøtte. Sagsøgeren har 
imidlertid påberåbt sig dette kriterium under den formelle 
undersøgelsesprocedure, og selskabet har, som det fremgår af 84. 
betragtning til den anfægtede afgørelse, fremlagt dokumenter til støtte for 
denne påberåbelse, herunder navnlig rapporterne fra de to revisorer. 

 

117 På den baggrund kunne Kommissionen for det første, navnlig i 
betragtning af præmis 112 ovenfor, ikke af den omstændighed alene, at 
medlemsstaten vurderede, at den omtvistede foranstaltning udgjorde 
statsstøtte, og ikke påberåbte sig kriteriet om den private kreditor, 
udlede, at dette kriterium ikke fandt anvendelse i nærværende sag.” 
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Kommissionen mener, at praksis viser, at medlemsstatens stillingtagen 
er afgørende og dermed bindende for støttemodtageren 

 Kommissionens appelstævning (sag C-300/16P): 

 

”Den appellerede dom giver udtryk for det synspunkt, at princippet om den 
private kreditor finder anvendelse, selv hvor medlemsstaten under den 
administrative procedure har argumenteret på grundlag af detaljerede 
argumenter om, at den offentlige myndighed ikke handlede på grundlag af 
overvejelser, der ville styre en privat markedsdeltager, så længe en interesseret 
part hævder det modsatte. Kommissionens forståelse af retspraksis er, at 
medlemsstatens stillingtagen er af grundlæggende betydning for så vidt 
angår anvendeligheden af princippet om den private kreditor. 

… 

…Kommissionens forståelse af retspraksis er, at den ikke kræver af 
Kommissionen, at den selv skal indsamle de beviser og oplysninger, som 
en rationel privat kreditor ville have indsamlet, før den foretager sin 
vurdering, når den omhandlede offentlige myndighed ikke har gjort 
dette.” 
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Støttemodtagerens retsstilling for de nationale domstole varierer 
afhængig, af hvad der er genstanden for søgsmålet 
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Støttemodtageren kan ikke få forelagt præjudicielle spørgsmål, hvis det 
var muligt for støttemodtageren selv at anlægge annullationssøgsmål  

 Domstolens dom af 9/3-1994 i sag C-188/92, ”TWD Textilwerked 
Deggendorf mod Tyskland”: 

 

”26 Det første af de forelagte spørgsmål skal derfor besvares med, at den 
nationale ret er bundet af en beslutning, som Kommissionen har 
vedtaget i henhold til traktatens artikel 93, stk. 2, når der ved denne ret 
i forbindelse med de nationale myndigheders gennemførelse af 
beslutningen anlægges et søgsmål af støttemodtageren, som er adressat 
for gennemførelsesforanstaltningerne, hvorunder denne gør gældende, at 
Kommissionens beslutning er ulovlig, og når støttemodtageren, selv om 
medlemsstaten havde underrettet denne skriftligt om Kommissionens 
beslutning, ikke har anlagt sag til prøvelse af beslutningen i henhold til 
traktatens artikel 173, stk. 2, eller ikke har anlagt sag inden for den 
fastsatte frist.” 
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Støttemodtageren kan anfægte de nationale myndigheders 
tilbagesøgningsafgørelse for de nationale domstole 

 Mest relevant, hvor Kommissionen har overladt det til medlemsstaten selv at 
identificere de enkelte støttemodtagere og de enkelte støttebeløb, der skal 
tilbagebetales fra de enkelte støttemodtagere. 

 

 Støttemodtageren vil herunder f.eks. for de nationale domstole kunne 
anfægte at myndighedernes opgjorte tilbagesøgningskrav er for højt. 
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Støttemodtager af ”ny støtte” risikerer at kunne blive mødt med 
erstatningskrav for de nationale domstole  

 Men ikke direkte på baggrund af 107 (1) og 108 (3) TEUF.  

 

 Domstolens dom af 11/7-1996 i sag C-39/94, ”SFEI”: 

 

”74 Under disse omstændigheder er der ikke i fællesskabsretten 
tilstrækkelig hjemmel til, at en støttemodtager, som ikke har undersøgt, 
hvorvidt den modtagne støtte er blevet forskriftsmæssigt anmeldt til 
Kommissionen, ifalder ansvar. 

 

75 Det er imidlertid muligt, at anvendelse af nationale retsforskrifter vil 
kunne medføre, at der foreligger ansvar uden for kontraktforhold. 
Såfremt det i medfør af nationale retsforskrifter under visse omstændigheder er 
muligt, at en erhvervsdrivende, der modtager en ulovlig støtte, hvorved andre 
erhvervsdrivende påføres tab, ifalder ansvar, kan princippet om forbud mod 
forskelsbehandling føre til, at den nationale ret skal fastslå, at modtageren af en 
statsstøtte, som er ydet i strid med traktatens artikel 93, stk. 3, ifalder ansvar.” 
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Støttemodtager af ”ny støtte” risikerer at blive mødt med en civilretlig 
ugyldighedsindsigelse, hvis støtteforanstaltningen er kontraktuel  

  Vestre Landsrets dom af 25. januar 2015, ”Sønderborg Kommune”. 

 

 Domstolens dom af 8/12-2011 i sag C-275/10, ”Residex Capital”: 

 

”49 På baggrund af ovenstående betragtninger skal det forelagte spørgsmål 
besvares med, at artikel 88, stk. 3, sidste punktum, EF skal fortolkes 
således, at de nationale domstole er kompetente til at annullere en 
garanti i en situation som i hovedsagen, hvor den ulovlige 
støtteforanstaltning er gennemført ved en garanti, stillet af en offentlig 
myndighed for at dække et lån, som et finansieringsselskab har tildelt en 
virksomhed, som ikke ville have kunnet opnå en sådan finansiering på normale 
markedsvilkår. De nævnte domstole er ved udøvelsen af denne 
kompetence forpligtet til at sikre, at støtten tilbagesøges, og kan med 
henblik herpå annullere garantien, særligt hvis denne annullation, når 
der ikke findes mindre indgribende processuelle skridt, kan føre til eller lette 
genopretningen af den oprindelige konkurrencemæssige situation, inden 
denne garanti blev stillet.” 
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Der kan opstå tvist om, hvorvidt støtteforanstaltningen er omfattet af en 
Gruppefritagelsesforordning eller en De minimis forordning 

 I så fald vil det evt. også kunne medføre, at den nationale domstole 
anmodes om at forelægge præjudicielle spørgsmål for Domstolen omkring 
fortolkningen af de relevante bestemmelser i den pågældende forordning. 

 

 Se eksempelvis Domstolens dom af 21/7-2016 i sag C-493/14, ”Dilly's 
Wellnesshotel GmbH”, om hvorvidt en ordning for godtgørelse af nogle 
østrigske energiafgifter var omfattet af den daværende 
gruppefritagelsesforordning (Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 
6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet 
i henhold til […] artikel [107 TEUF og 108 TEUF). 
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Støttemodtager af ”ny støtte” risikerer sagsanlæg fra konkurrent for at få de 
nationale domstoles bistand til håndhævelse af ”stand-still” forpligtelsen 
efter Kommissionens beslutning om at åbne den formelle undersøgelse 

 Det kan være nationale søgsmål, der f.eks. har til formål  

 

 at forhindre at yderligere støtte udbetales til støttemodtageren, 

 

 at der sker tilbagebetaling af den modtagne støtte eller deponering heraf på 
en spærret konto indtil Kommissionen har truffet endelig beslutning om 
støttens forenelighed, 

 

 at der opkræves ulovlighedsrenter.  
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Støttemodtageren kan også risikere, at en national domstols afgørelse om 
foreløbige retsmidler til støttemodtagerens fordel medfører, at der herved opstår 
”ny støtte” 

Se f.eks. Domstolens dom af 26/10-2016 i sag C-590/14, ”DEI”: 

 

”106    Domstolen fastslog endvidere i præmis 46 og 47 i dom af 18.7.2013, P 
(C-6/12, EU:C:2013:525), at det påhviler de nationale retter at undersøge, 
om gennemførelsesbestemmelserne til en støtteordning er blevet 
ændret, og at hvis det skulle vise sig, at disse ændringer har haft til følge, at 
ordningens rækkevidde er blevet udvidet, kan det være nødvendigt at fastslå, at 
det drejer sig om en ny støtte, som har til følge, at anmeldelsespligten i artikel 
108, stk. 3, TEUF skal finde anvendelse. 

 

107    Det må følgelig fastslås, at Retten begik en retlig fejl ved i den 
appellerede doms præmis 58 at fastslå, at en national ret, fordi den træffer 
afgørelse i en sag om foreløbige forholdsregler, i en tvist om en 
kontrakt, ikke er forpligtet til at underrette Kommissionen om »enhver 
foranstaltning, der vedrører fortolkningen og gennemførelsen af den 
pågældende kontrakt og kan påvirke fællesmarkedets funktion, 
konkurrenceforholdene eller blot den faktiske varighed i en bestemt periode af 
støtteforanstaltninger, som principielt fortsat er eksisterende«.” 
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De nationale domstoles gennemførelse af international voldgiftskendelse vundet 
af støttemodtageren kan også medføre, at der herved opstår ”ny støtte”  

 

 Sag T-704/15 (verserende), ”Micula m.fl. mod Kommissionen”. Prøvelse af 
Kommissionens tilbagesøgningsbeslutning (SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) vedr. 
Rumæniens gennemførelse af en kendelse om erstatning afsagt af ICSID-voldgift nedsat 
i henhold til bilateral investeringsaftale mellem Rumænien og Sverige. 

 

 Fra Kommissionens beslutning af 30/3-2015 (om ”statslig tilregnelse”): 

 

”(118) Kommissionen bemærker først og fremmest, at Rumæniens frivillige indgåelse af 
investeringsaftalen, og navnlig artikel 7 deri, skabte betingelserne for den 
selektive fordel, der følger af kendelsen, som forklaret i betragtning 110 ff. 

 

(119) Hvis Rumænien frivilligt gennemfører kendelsen ved at betale den 
erstatning, som voldgiftsretten tilkendte sagsøgerne, er der endvidere ikke nogen 
tvivl om, at denne handling kan tilskrives den rumænske stat. Det er under alle 
omstændigheder tilfældet for den del af erstatningen, der blev tildelt sagsøgerne, som 
Rumænien modregnede i skat, som en af sagsøgerne, nemlig S.C. European Food S.A., 
skyldte de rumænske myndigheder. Det er også tilfældet med Rumæniens frivillige betaling 
af den udestående erstatning tilkendt af voldgiftsretten.” 
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Spørgsmål? 
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