
Tilbagesøgning af ulovlig og forenelig
statsstøtte ved de nationale domstole
- EF-domstolens dom af 12. februar 2008 i sag C-199/06 (CELF)

Af advokat, LIM Michael Honoré og cand.merc jiir.), HD(O) Morten Qvist Fog1

EF-domstolen afsagde den 12. februar 2008 en skel¬

sættende dom i en sag om tilbagebetaling af ulovlig

men forenelig statsstøtte. Dommen klarlægger for

første gang de nationale dommeres pligter og råde¬

rum i denne type af sager. Samtidig rejser dommen

dog en lang række nye spørgsmål, ikke mindst af
praktisk karakter. Hvis privat håndhævelse af stats¬

støttereglerne ved de nationale domstole fremover
skal være en del af en effektiv og troværdig stats¬

støttekontrol i EU, er det nødvendigt at adressere

disse spørgsmål og andre udfordringer, der findes

på dette felt.

1. Indledning
EU s statsstøtteregler2 udgør en vigtig brik i reguleringen

af det indre marked. For at sikre, at konkurrencen inden

for det indre marked ikke fordrejes, er udgangspunktet,
at al statsstøtte, der falder ind under EF-traktatens artikel

87, stk. 1, skal anmeldes til og godkendes af Kommis¬

sionen, før støtten iværksættes. Kun Kommissionen kan

bestemme, at statsstøtten kan godkendes som  forenelig

med fællesmarkedet" og dermed tilladt.3

EF-traktatens artikel 88, stk. 3, sidste punktum indfører

en forebyggende kontrol med statsstøtte, idet bestem¬

melsen pålægger medlemsstaterne to klare forpligtelser,

når de påtænker at yde ny støtte4 5 6 eller ændre eksisteren¬

de5 6 støtte: 1) en pligt til at anmelde foranstaltningen

til Kommissionen (anmeldelsesforpligtelsen) og en pligt

1 Michael Flonoré arbejder som specialistadvokat i Bech-Bruun. Morten Qvist Fog arbejder som erhvervsjuridisk konsulent i Dl. Artik¬

len er udtryk for forfatternes personlige holdninger.

2 Se eksempelvis EU-Karnov kapitel 20 for en generel gennemgang af statsstøttereglernes begrundelse og anvendelsesområde.

3 Kommissionen kan godkende statsstøtte, der lever op til kravene opstillet i EF-traktatens artikel 87, stk. 2 og 3, samt EF-traktatens

artikel 86, stk. 2.

4  Ny støtte  er enhver støtte, dvs. støtteordninger og individuel støtte, som ikke er eksisterende støtte herunder ændringer i eksiste¬

rende støtte, jf. artikel 1. litra ,c) i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999, ED1 1999 L 83, s. 1 -9 (i det følgende forkortet  procedure¬

forordningen ).

5 "Eksisterende støtte" omfatter ifølge procedureforordningens artikel 1, litra b følgende:

1) [...] enhver form for støtte, der eksisterede inden traktatens ikrafttræden i den pågældende medlemsstat [...]

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

3) støtte, som anses for at være godkendt i henhold til artikel 4, stk. 6, i nærværende forordning eller før forordningen, men efter

denne procedure

4) støtte, som anses for eksisterende støtte i henhold til artikel 15 samt

5) 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 på fællesmarkedet, uden at medlemsstaten havde foretaget nogen ændrin¬

ger. Når visse foranstaltninger bliver en støtte som følge af en liberalisering af en aktivitet ved fællesskabslovgivning, betragtes

sådanne foranstaltninger ikke som eksisterende støtte efter den dato, der er fastsat for liberaliseringen.

6 Ikke alle ændringer i eksisterende støtte kræver anmeldelse. Ifølge Rådsforordning 794/2004, artikel 4, stk. 1 anses en stigning i det

oprindelige budget for en e sisterende støtteordning på op til 20 % ikke som en ændring i eksisterende støtte.
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til at afvente Kommissionens godkendelse, inden for¬

anstaltningen gennemføres ( stand-stilk -forpligtelsen).

Begge forpligtelser er i det følgende også omtalt som
gennemførelsesforbuddet . Gennemførelsesforbud-

det gælder indtil Kommissionens endelige beslutning

foreligger. Kommissionen skal træffe afgørelse inden for

to måneder (i  Fase I"),7 med mindre den beslutter at

iværksætte en mere omfattende undersøgelse af den

anmeldte støtte (ved at indlede den såkaldte "formelle

undersøgelsesprocedure" - "Fase 2"). I sidstnævnte

tilfælde har Kommissionen i hvert fald 20 måneder til at

træffe afgørelse.8

Hvis medlemsstaterne ikke overholder gennemførelses¬

forbuddet, men gennemfører støtten uden at anmelde

den, eller hvis medlemsstaterne efter at have anmeldt

støtten gennemfører støtten uden at afvente Kommis¬

sionens endelige beslutning, er der tale om  ulovlig
støtte".9 10 11 Det er kun sjældent set, at en medlemsstat selv

gør Kommissionen opmærksom på ulovlig støtte. Som

oftest bliver Kommissionen opmærksom på ulovlig støtte

ved, at der klages herover, for eksempel af en branche-
10

forening eller en konkurrent til støttemodtager.

Den omstændighed, at der foreligger ulovlig støtte,

betyder dog ikke, at støtten nødvendigvis er uforene¬

lig med fællesmarkedet. Kommissionen skal således til

stadighed undersøge, om en støtteforanstaltning er

forenelig med fællesmarkedet, uanset om støtten er

behørigt anmeldt eller ej. Det følger af klar retspraksis, at

Kommissionen ikke kan afvise at tage stilling til støttens
11

forenelighed med henvisning til, at støtten er ulovlig.
Derimod er Kommissionen ikke bundet af ovennævnte

tidsfrister, når den undersøger ulovlig støtte.12 13 I tilfælde

af ulovlig støtte kan Kommissionen endvidere påbyde en
medlemsstat at indstille den ulovlige støtte eller kræve

denne tilbagebetalt, indtil Kommissionen har truffet be-
13

slutning om støttens forenelighed.

Når Kommissionen finder, at en støtte er ulovlig og ufor¬

enelig med fællesmarkedet, kræver den som altoverve¬

jende udgangspunkt tilbagebetaling af støtten med renter
fra det tidspunkt, hvor støtten tildeles støttemodtager.14

Kommissionen anlægger generelt en streng linje15 16 over

for ulovlig og uforenelig støtte, hvilket også understreges

i Kommissionens meddelelse fra november 2007, der

bærer titlen: "Mod en effektiv gennemførelse af Kom¬

missionens beslutninger, som pålægger en medlemsstat
16at tilbagesøge ulovlig og uforenelig statsstøtte".

Et af de helt centrale spørgsmål har imidlertid været,

hvorvidt ulovlig statsstøtte, der efterfølgende erklæres

forenelig af Kommissionen, også kan kræves tilbage¬

betalt. Hvad er med andre ord konsekvensen af, at en

medlemsstat udbetaler støtte i strid med gennemførel¬

sesforbuddet i tilfælde, hvor Kommissionen efterfølgen¬

de erklærer støtten forenelig med fællesmarkedet?

Procedureforordningen giver som nævnt kun adgang

7 Jf. artikel 4, stk. 5, i procedureforordningen.

8 Jf. artikel 7, st . 6 og stk. 7, i procedureforordningen, hvoraf fremgår, at Kommissionen bestræber sig så vidt muligt på at træffe

afgørelse inden for 18 måneder, men skal træffe afgørelse inden for yderligere to måneder, hvis medlemsstaten anmoder Kommis¬

sionen herom.

9 Jf. artikel 1, litra f) i procedureforordningen.

10 Dette var for eksempel tilfældet i den danske Combus-sag, hvor klage blev anlagt af en forening, Danske Busvognmænd, der

repr senterede konkurrenter til Combus (se sa  T-157/01). Tilsvarende begyndte Kommissionen sine undersøgelser af statsstøtte

til TV2 efter klage fra konkurrenten SBS Broadcasting (se Kommissionens beslutning 2005/217 af 19. maj 2004, EUT 2006 L 85,

som siden er blevet anfægtet ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans i sagerne T-309/04, T-317/04, T-329/04 og

T-336/04).

11 Dette blev første gang slået fast i den såkaldte  Boussac-sag", sag C-301/87, Frankrig mod Kommissionen.

12 Jf. artikel 13, stk. 2, i procedureforordningen.

13 For at Kommissionen kan give påbud om suspension eller foreløbig tilbagebetaling af støtten kræves, at følgende tre kumulative

betingelser er opfyldt: 1) der må ikke være tvivl om den pågældende foranstaltnings karakter af støtte, 2) der må handles hurtigt

og 3) der er alvorlig risiko for omfattende og uoprettelig skade for en konkurrent (jf. artikel 11, stk. 2, i procedureforordningen).

14 Se procedureforordningens artikel 14, stk.1 og 2. Tilbagebetaling sker, medmindre dette vil være i modstrid med et generelt prin¬

cip i fællesskabslovgivningen, herunder eksempelvis princippet om beskyttelsen af den berettigede forventning og retssikkerheds¬

princippet, jf. forordningens artikel 14, stk. 1, 2. punktum.

15 Se eksempelvis Lena Sandberg  Tilbagebetaling af statsstøtte - regler og praksis , UfR2001B.455.

16 Jf. EUT 2007 C 272, s.4-17 (i det følgende benævnt "meddelelsen om effektiv håndhævelse af tilbagesøgningsbeslutninger").
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for Kommissionen til at kræve tilbagesøgning af ulovlig

og uforenelig støtte. Derimod har det været uklart, om

de nationale domstole ville kunne kræve tilbagebetaling

af ulovlig men forenelig støtte. Hverken meddelelsen om

samarbejdet mellem de nationale domstole og Kommis¬

sionen på statsstøtteområdet17 18 19 eller meddelelsen om ef¬

fektiv håndhævelse af tilbagesøgningsbeslutninger tager

stilling til dette spørgsmål.
Efter at have undgået at svare udtrykkeligt på dette

1 ft
spørgsmål i sin 50-årige praksis, har EF-Domstolen

nu omsider besvaret det i sin dom af 12. februar 2008

i sag C-199/06 (CELF). EF-Domstolen udtalte i dom¬

men, at en national domstol kun skal pålægge støtte¬

modtageren at betale renter for den periode, hvor der

forelå ulovlig støtte (jf. den uddybende forklaring i de

følgende afsnit).
På baggrund af CELF-dommen kan tilbagebetalings¬

scenarierne i forhold til ulovlig statsstøtte, der henholds¬

vis erklæres forenelig og uforenelig af Kommissionen, nu

illustreres på følgende vis, jf. Figur 1 nedenfor.
I denne artikel fokuseres på venstre del af Figur 1. I de

følgende afsnit gennemgås CELF-dommen, hvorefter

forfatterne reflekterer over udfordringerne i forhold til

sager om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der efter¬

følgende er blevet erklæret forenelig med fællesmarke¬

det af Kommissionen. Afslutningsvist peger forfatterne

på en række retspolitiske overvejelser, der kan være med

til at sikre en mere effektiv og troværdig håndhævelse af

statsstøttereglerne ved de nationale domstole.

Figur 1. Oversigt over tilbagebetalingsscenarier i forhold til ulovlig statstøtte

2. EF-Domstolens dom den 12. februar 2008 i sag

GI 99/06 (CELF)
CELF ( Centre d  exportation du livre frangais") driver

virksomhed som eksportagentur, der ekspederer ordrer

til udlandet, de franske oversøiske områder og depar¬

tementer på bøger, brochurer og alle kommunikations¬

medier og mere overordnet udfører alle operationer,

der har til formål at fremme fransk kultur verden over

ved hjælp af ovennævnte medier. CELF s forpligtelser er

bekræftet i aftaler indgået med det franske ministerium

for kultur og kommunikation. Fra 1980 til 2002 modtog

CELF driftsstøtte fra den franske stat som kompensation

for de øgede omkostninger ved at effektuere små ordrer

afgivet af boghandlere etableret i udlandet.

Sagen startede i 1992, da konkurrenten Société inter¬

nationale de diffusion et d édition (SIDE) klagede til Kom¬

missionen over statsstøtten til CELF. I tre omgange (ved

beslutninger fra 1993, 1998 og 2004) erklærede Kom¬

missionen støtten forenelig med fællesmarkedet. Hver

gang anlagde SIDE annullationssøgsmål ved De Europæi¬

ske Fællesskabers Ret i Første Instans, og hver gang gav

Retten i Første Instans SIDE medhold i sine annullations¬

søgsmål (ved domme fra 1995, 2002 og 2008).
Parallelt med fællesskabsprocedurerne blev der i Frank¬

rig indbragt et antal sager for de nationale myndigheder

og domstole. SIDE anmodede allerede i 1996 den fran¬

ske minister for kultur og kommunikation om at stoppe
og tilbagesøge støtten til CELF. Dette afslog ministeren.

SIDE anlagde herefter annullationssøgsmål ved tribunal

administratif de Paris, der annullerede den anfægtede

beslutning i 2001. Ministeren og CELF appellerede her¬

efter dommen til cour administrative d appel de Paris. I

2004 stadfæstede Cour administrative d appel de Paris

dommen fra Tribunal de Paris og pålagde Frankrig at

tilbagesøge støtten. Kulturministeren og CELF anlagde

annullationssøgsmål ved den højeste forvaltningsdomstol
i Frankrig (Conseil d'Etat), der i marts 2006 besluttede at

udsætte sagen og forelægge EF-Domstolen to præjudici¬

elle spørgsmål. På tidspunktet for den præjudicielle fore¬

læggelse var Kommissionens beslutning om støttens for¬

enelighed fra 2004 endnu ikke blevet annulleret af Retten
19

i Første Instans. Dette skete som nævnt først i 2008.

17 jf. Kommissionens meddelelse om samarbejdet mellem de nationale domstole og Kommissionen på statsstøtteområde, ED11995 C

312, s. 8-13 (i det følgende forkortet  samarbejdsmeddelelsen ).

18 Se navnlig sag C-354/90, FNCE (la sedommen), C-39/94, SFEI, sagerne C-261/01 og C-262/01, Van Calster samt sag C-368/04,

Transalpine Olleitung.

19 Jf. sag T-348/04, SIDE mod Kommissionen.
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Det første præjudicielle spørgsmål i sagen handler om,

hvorvidt EF-Traktatens artikel 88 giver en medlemsstat,

hvis støtte til en virksomhed er ulovlig, mulighed for

ikke at tilbagesøge støtten fra den virksomhed, der har

modtaget den, fordi Kommissionen efterfølgende har

fundet, at støtten er forenelig med reglerne om fæl¬

lesmarkedet.

Det andet præjudicielle spørgsmål i sagen drejer sig

om, hvorvidt beregningen af det beløb, der potentielt

skal tilbagebetales, skal tage hensyn til de tidsrum, hvor
Kommissionen har erklæret den pågældende støtte for

at være forenelig med reglerne om fællesmarkedet,

før disse beslutninger blev annulleret af Retten i Første

Instans.

For overskuelighedens skyld er det parallelle sagsforløb

mellem på den ene side de nationale franske myndighe¬

der og domstole og på den anden side Kommissionen

og Fællesskabets retsinstanser illustreret i bilag 1 bagerst

i denne artikel.

2.1 Generaladvokatens forslag til afgørelse

Generaladvokat Mazak fremlagde sit forslag til afgørelse i

sagen den 24. maj 2007 og tog navnlig udgangspunkt i
EF-Domstolens dom af 5. oktober 2006 i sag C-368/04,

Transalpine Olleitung.

I Transalpine Olleitung udtalte EF-Domstolen blandt

andet, at en kommissionsbeslutning, der erklærer ulov¬

lig støtte forenelig med fællesmarkedet, alene finder

anvendelse for fremtiden, og altså ikke kan lovliggøre

en ulovlig støtteforanstaltning. Det fremgik også klart

af denne dom, at såfremt manglende iagttagelse af

gennemførselsforbuddet i artikel 88, stk. 3, EF ikke

medførte nogen større risiko eller straf, end hvis be¬

stemmelsen var overholdt, ville medlemsstaternes inci¬

tament til at anmelde og afvente en beslutning vedrø¬

rende støttens forenelighed - og dermed rækkevidden

af Kommissionens kontrol - blive kraftigt formindsket.

Dette ville belønne medlemsstaterne, der sætter sig ud

over gennemførelsesforbuddet og berøve gennemførel-

sesforbuddet dets effektive virkning.20 Som i tidligere
sager21 undlod Domstolen imidlertid behændigt at

præcisere, hvad der var den nøjagtige konsekvens af en

tilsidesættelse af gennemførselsforbuddet i artikel 88,

stk. 3, EF.

I sit forslag til afgørelse i CELF-sågen anså Generaladvo¬

kat Mazak dog Transalpine Olleitung-dommens budskab

for klart: En medlemsstat, der har ydet ulovlig støtte, er

forpligtet til at tilbagesøge støtten fra støttemodtageren,
også selv om støtten efterfølgende er blevet erklæret for¬

enelig med Fællesmarkedet. Endvidere lagde generalad¬

vokaten op til, at forpligtelsen til at tilbagebetale ulovlig

støtte gælder for enhver periode forud for Kommissio¬

nens vedtagelse af en endelig beslutning, der erklærer

støtten forenelig.22

2.2 EF-Domstolens besvarelse af de to præjudicielle

spørgsmål
EF-domstolens afsagde den 12. februar 2008 dom i

CELF-sagen. Hvad angår det første præjudicielle spørgs¬

mål valgte EF-Domstolen ikke at følge generaladvokatens

forslag til afgørelse, men introducerede en mindre vidt¬

rækkende konsekvens af en støttes ulovlighed. Domsto¬

lens konklusion er således formuleret:

Artikel 88, stk. 3, tredje punktum, EF skal fortolkes således, at en

national domstol ikke har pligt til at anordne tilbagesøgning af

en støtte, der er gennemført i strid med denne bestemmelse, når

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har vedtaget en

endelig beslutning, der fastslår, at nævnte støtte er forenelig med

fællesmarkedet i artikel 87 EF s forstand. Den nationale domstol

skal i henhold til fællesskabsretten pålægge støttemodtageren at

betale renter for den periode, hvor der forelå ulovlighed. Inden for

rammerne af national lovgivning kan den nationale domstol i givet

fald anordne tilbagesøgning af ulovlig støtte, uden at dette har

betydning for medlemsstatens ret til på et senere tidspunkt på ny

at gennemføre støtten. Den kan endvidere foranlediges til at tage

stilling til påstande om erstatning for tab lidt som følge af støttefor¬

anstaltningens ulovlige karakter. 

Domstolens ræsonnement i de centrale præmisser (præ¬

mis 47-51) er formuleret som følger:

20 Jf. dommens præmis 41 og 42.

21 Se dommene citeret ovenfor i note 19.

22 Begrebet  endelig beslutning  skal ifølge generaladvokaten forslag til udtalelse i CELF-sagen forstås som en beslutning, som ikke

har været genstand for en legalitetsprøvelse efter EF-Traktatens artikel 230, eller - hvor en sådan prøvelse har fundet sted - beslut¬

ningen er erklæret gyldig af Fællesskabets retsinstanser.
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"47 Artikel 88, stk. 3, sidste punktum, EF er [.,.] begrundet i det

bevarende formål at sikre, at en støtte, der er uforenelig med fæl¬

lesmarkedet, aldrig gennemføres, Dette formål opnås indledningsvis

foreløbigt ved det forbud, som er foreskrevet i artiklen, og efterføl¬

gende endeligt ved Kommissionens endelige beslutning, der - når

den er negativ - er til hinder for, at den anmeldte påtænkte støtte

gennemføres i fremtiden.

48 Dette forebyggelsessystem har dermed til formål, at der kun

gennemføres støtte, der er forenelig med fællesmarkedet Med hen¬

blik på at nå dette mål gennemføres en påtænkt støtte ikke, førend

enhver tvivl om støttens forenelighed er fjernet ved Kommissionens

endelige beslutning.

49 Hvis Kommissionen vedtager en positiv beslutning, vil det for¬

mål, som er nævnt i denne doms præmis 47 og 48, ikke blive bragt

i fare ved en for tidlig udbetaling af støtten.

50 Set fra andre erhvervsdrivende end støttemodtagerens side med¬

fører støttens ulovlighed i så fald, dels at de udsættes for den risiko,

der dog ikke blev realiseret, at en uforenelig støtte gennemføres dels,

at de i givet fald undergives de konkurrencemæssige virkninger af en

forenelig støtte på et tidligere tidspunkt, end de ellers ville have gjort.

51 Hvad angår støttemodtageren vil den utilbørlige fordel have

bestået i dels, at den pågældende ikke betalte renter, der skulle have

været erlagt af det omhandlede beløb svarende til den forenelige

støtte, hvis han havde måttet låne beløbet på markedet i afventning

af Kommissionens beslutning, dels en forbedring af den pågælden-

des konkurrencemæssige stilling over for andre erhvervsdrivende på

markedet, så længe ulovligheden varer.

52 I en situation som den, der foreligger i hovedsagen, skal den

nationale domstol således i henhold til fællesskabsretten pålægge

støttemodtageren at betale renter for den periode, hvor der forelå

ulovlighed.

53 Inden for rammerne af national lovgivning kan den nationale

domstol i givet fald endvidere anordne tilbagesøgning af ulovlig

støtte, uden at det har betydning for medlemsstatens ret til på et

senere tidspunkt på ny at gennemføre støtten. Den kan endvidere

foranlediges til at tage stilling til påstande om erstatning for tab lidt

som følge af støtteforanstaltningens ulovlige karakter [...]. 

Hvad angik det andet spørgsmål var EF-Domstolen på

linje med Generaladvokaten.23 Domstolen begyndte med

at erindre om, at en kommissionsbeslutning har fuld rets¬

kraft og formodes at være lovlig, indtil det tidspunkt, hvor
den måtte blive annulleret af Fællesskabets retsinstanser.

I tilfælde af en sådan senere annullation ophæves beslut¬

ningens retskraft imidlertid med tilbagevirkende kraft. En

støttemodtager er således ikke beskyttet af en favorabel

kommissionsbeslutning, hvis denne er anfægtet ved fæl¬

lesskabsdomstolene inden for de gældende søgsmålsfri¬

ster24 og efterfølgende annulleres. Domstolen understre¬

gede også, at en støttemodtager i et sådant tilfælde ikke

har mulighed for at modsætte sig et tilbagebetalingskrav

under påberåbelse af princippet om beskyttelse af den

berettigede forventning. Domstolen konkluderede, at et

tilbagebetalingskrav således principielt vil omfatte såvel

perioden forud for Kommissionens godkendelse som

perioden mellem kommissionens godkendelse og fælles¬

skabsdomstolenes annullation af nævnte beslutning.

3. Praktiske spørgsmål i lyset af CELF-dommen

Domstolens dom i relation til det første spørgsmål rum¬

mer tre vigtige pointer:
1. For det første skal nationale domstole i sager om

ulovlig og forenelig statsstøtte pålægge støttemodta¬
geren at betale renter for den periode, hvor der forelå

ulovlighed.

2. For det andet kan de nationale domstole pålægge
fuld tilbagebetaling inden for rammerne af national

lovgivning, uden at dette dog har betydning for
medlemsstatens ret til på et senere tidspunkt på ny at

gennemføre støtten.

3. For det tredje kan de nationale domstole tage stilling

til påstande om erstatning for tab lidt som følge af

støtteforanstaltningens ulovlige karakter

Domstolens besvarelse af det andet spørgsmål rummer

nogle vigtige præciseringer med hensyn til virkningerne

af Kommissionens godkendelsesbeslutning særligt i rela¬

tion til støttemodtager.

Disse fire aspekter behandles nærmere i afsnit 3.1-3.4

nedenfor.

3.1 Pligten til at tilbagebetale renter for den
periode, hvor der forelå ulovlighed
Hvad angår pligten til at tilbagebetale renter for den pe¬

riode, hvor der forelå ulovlighed, skal det i det følgende
nærmere drøftes 1) hvad der nærmere forstås ved den

23 Se dommens præmis 56-69.

24 Søgsmålsfristen i annullationssøgsmål efter EF-Traktatens artikel 230, stk. 5, er 2 måneder. Hertil lægges en afstandsfrist p  10 dage,

jf. artikel 102 i Procesreglementet for Retten i Første Instans (EFT 1991 L 136, med senere ændringer).
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periode, hvor der forelå ulovlighed", 2) hvordan rente¬

beregningen foretages, og 3) hvordan nationale regler

om forældelse kan tænkes at spille ind.

3.1.1 Fastlæggelse af perioden, hvor der foreligger
ulovlighed
Ved første øjekast kan kravet om tilbagebetaling af ren¬
ter "for den periode, hvor der forelå ulovlighed" virke

meget ligetil, men fastlæggelsen af denne periode kan

alligevel give anledning til refleksion.

Som nævnt i indledningen har Kommissionen pligt

til at træffe afgørelse inden for 2 måneder (i "Fase 1"),

med mindre en sag giver anledning til betænkelighed,
og den formelle undersøgelsesfase ("Fase 2") indledes.

I Fase 2 vil Kommissionen efter Procedureforordningens

regler i hvert fald have 20 måneder til at træffe afgø¬

relse, idet denne periode dog kan forlænges efter aftale

med medlemsstaten. Såfremt støtten var blevet anmeldt

til Kommissionen, skulle støttemodtager således højst

have ventet med at modtage støtten i op til 22 måneder

(Fase 1 + Fase 2), med mindre medlemsstaten lod Kom¬

missionen behandle sagen i længere tid.

Spørgsmålet er derfor, om "perioden med ulovlighed"

alene omfatter den relevante stand-still periode eller hele

perioden fra støttens gennemførsel til Kommissionens

endelige godkendelse foreligger.

På den ene side kan det anføres, at støttemodtagers

egentlige likviditetsfordel kun harforeligget i den pe¬

riode, hvor gennemførelsesforbuddet ville have gjaldt,

hvis der var sket anmeldelse, og at det derfor kun er i

denne periode, at støttemodtager har haft en uretmæs¬

sig fordel, som der skal betales renter for.

Hvis tilbagebetalingen derimod også indeholder et
andet og mere "pønalt" aspekt, kan der på den anden

side argumenteres for, at det er hele perioden fra støt¬

tens gennemførelse indtil Kommissionens godkendelse,

der skal medregnes. At dette er tilfældet synes affinde
støtte i Domstolens udsagn i CELF-dommens præmis

50, citeret ovenfor. Her fremhæver Domstolen netop, at

støttens ulovlighed har to skadevirkninger. Domstolen

fremhæver ikke alene, at konkurrenterne undergives de

konkurrencemæssige virkninger af en forenelig støtte på

et tidligere tidspunkt, end de ellers ville have gjort, men
også, at andre erhvervsdrivende udsættes for den risiko,

at uforenelig støtte gennemføres. Hertil kan uddybende

anføres, at andre erhvervsdrivende netop befinder sig

i konstant usikkerhed om den mulige forenelighed af

den støtte, som er ydet til støttemodtager. Denne usik¬

kerhed vil kun kunne fjernes, hvis der foreligger en klar

beslutning fra Kommissionen forud for støttens gen¬

nemførsel. En tredje skadevirkning, som Domstolen ikke

omtaler, men som synes oplagt, er at støtten i visse

tilfælde kan give støttemodtager en "first mover"-fordel

eller give støttemodtager en uberettiget mulighed for at

vinde et udbud. For det fjerde kan støtten forøge virk¬

somhedens kreditværdighed i samme periode.25 26

For det femte kan en udbetaling af støtte uden

forudgående anmeldelse i visse tilfælde efter omstæn¬

dighederne redde en virksomhed fra at gå konkurs og
derved forsvinde fra markedet. Også i denne henseende

kan ulovligheden have mere varige skadevirkninger for

konkurrenterne. Der henvises i øvrigt til diskussionen

vedrørende muligheden for at søge erstatning i afsnit

3.3 nedenfor.

Et andet og mere praktisk hensyn taler også for, at
"perioden med ulovlighed" må opfattes som hele

perioden fra støttens gennemførsel til Kommissionens

endelige godkendelse. Det kan nemlig anføres, at det

ofte vil være usikkert for en national dommer i en sag

anlagt længe (måske 10-15 år) efter ulovlighedens

indtræden at skulle estimere 1) om Kommissionen på
daværende tidspunkt ville have åbnet den formelle

undersøgelsesfase, og 2) hvor længe Kommissionen i

givet fald ville have brugt til at træffe afgørelse i sagen.

Den omstændighed, at Kommissionen i sagen i sidste

ende godkendte den ulovlige støtte i Fase 1, behøver

ikke at betyde, at Kommissionen på tidspunktet for

støttens gennemførsel ligeledes ville have godkendt

støtten uden først at indlede Fase 2-proceduren. Selv

i tilfælde, hvor den nationale dommer kan vurdere, at

Kommissionen ville have indledt Fase 2-proceduren, er

det spørgsmålet, hvor længe Kommissionen ville have

behandlet sagen. Som nævnt er Kommissionen i Fase

2-sager ikke forpligtet til at træffe afgørelse inden for

en særlig tidsfrist, med mindre en medlemsstat insiste-

25 Se også Asger Petersen og Henrik Mørch  EU s regler om statsstøtte , EU-ret og Menneskeret 1997.

26 Man kunne e sempelvis forestille sig tilfælde, hvor retspraksis på området i mellemtiden (dvs. efter tidspunktet for støttens gen¬

nemførsel) er blevet klarlagt, eller at Kommissionen i mellemtiden har udstedt retningslinjer på området, der har gjort det muligt

for Kommissionen efterfølgende at træffe afgørelse i Fase 1.
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rer på at få en afgørelse inden for 20 (18+2) måneder.

Dette behøver ikke altid at være tilfældet. Der kan

være tilfælde, hvor medlemsstaten har en interesse i at

give Kommissionen tid til at tænke sig godt om, inden

den træffer afgørelse. Det synes på den baggrund
både betænkeligt (henset navnlig til risikoen for efter¬

rationalisering) og praktisk uhåndterbart, såfremt en

national dommer i en retssag indledt på et langt senere

tidspunkt skulle tillade gisninger om, hvor længe stand¬
still perioden ville have varet, hvis der var sket behørig

anmeldelse forud for støttens gennemførsel.

Samlet er det derfor vores opfattelse, at beregnings¬

grundlaget må udgøre hele perioden og ikke  blot 
Kommissionens normale sagsbehandlingstid. Dette inde¬

bærer, at en national dommer således vil skulle beregne

renter af hele den periode, hvor støttemodtager har

modtaget ulovlig ikke-godkendt støtte indtil Kommissio¬

nens endelige godkendelsesbeslutning foreligger.
Hvad der nærmere ligger i begrebet "endelig god¬

kendelsesbeslutning" skal nærmere berøres i afsnit 3.4.

nedenfor.

3.1.2 Renteberegningen

Hvad angår beregningen af renter i tilbagebetalingssager

fremgår det af procedureforordningen, at støtte, der skal

tilbagebetales i henhold til en kommissionsbeslutning

efter artikel 11, stk. 2 og artikel 14, stk. 1, skal indeholde

renter beregnet på baggrund af en passende sats, der

fastsættes af Kommissionen. Kommissionen har senest i

2008 udstedt en meddelelse om metoden for fastsættelse

af rentesatser i forhold til tilbagebetaling af ulovlig og

uforenelig støtte.28 På baggrund af denne skal rentesatsen

fastsættes på baggrund af (1) den dagældende inter-

bankrente på pengemarkedet (IBOR) for étårslån29 og (2)

en analyse af støttemodtagers lånemargener (kreditvær¬

dighed og sikkerhedsstillelse).30 Meddelelsen rummer et

overskueligt skema, der opstiller de forskellige lånemarge¬

ner i basispoint, afhængig af (a) støttemodtagers kredit¬

værdighed (rating) og (b) den eksterne sikkerhedsstillelse.
En ultra-likvid støttemodtager (med rating AAA-A) med

høj sikkerhedsstillelse tillægges alene en lånemargen på

60 basispoint, mens  irksomheder i finansielle vanskelig¬

heder og lav sikkerhedsstillelse (rating CCC og derunder)
kan tillægges op til 1000 basispoint.31

Renten tilskrives med renters rente indtil datoen for til¬

bagebetalingen af støtten. Princippet om "renters rente"

indebærer, at renter, der er påløbet i det foregående år,

tilskrives renter hvert efterfølgende år.32 Rentereglerne

indebærer, at det tilbagesøgte beløb ofte er betydeligt

større end den oprindeligt ydede støtte.

Ovennævnte renteregler vedrører principielt alene

Kommissionens beslutninger om tilbagebetaling af

ulovlig og uforenelig støtte. Det kan overvejes, om en

national dommer i en sag om beregning af renter i

forbindelse med en sag om tilbagebetaling af ulovlig

27 Som det fremgår af Procedureforordningens artikel 7, st . 7, træffer Kommissionen afgørelse i tilfælde, hvor medlemsstaterne

insisterer på en afgørelse, på grundlag af de oplysninger, som den har til sin rådighed. Hvis de på det tidspunkt meddelte oplysnin¬

ger ikke er tilstrækkelige til at godtgøre, at støtten er forenelig med fællesmarkedet, vil Kommissionen kunne være forhindret i at

godkende støtten. Ligeledes kan man forestille sig, at støtten ydes på et retsområde eller en industriel sektor (for eksempel post-,

transport- eller radio/tv-sektoren), hvor Kommissionen endnu ikke har klarlagt sin position, og som Kommissionen derfor har bru 

for mere end 20 måneder til at tage principielt stilling til.

28 Meddelelse fra Kommissionen om revision af metoden for fastsættelse af referencesatsen og kalkulationsrenten (EDI 2008 C 14, s.

6-9). Se også artikel 9 i Kommissionens forordning 271/2008 (EUT 2008 L 82, s. 1).

29 Kommissionen offentliggør disse satser i EU-Tidende (se senest EUT 2008 C 166, s. 2). Dette sker i medfør af artikel 10 i forordning

7 4/2004.

30 Detaljeret information om Kommissionens renteberegning foreligger på følgende web-adresse: http://ec.europa.eu/comm/compe-

tition/state_aid/legislation/reference.html.

31 Dog med forbehold af de konkrete bestemmelser for rednings- og omstruktureringsstøtte, som gælder efter Fællesskabets ram¬

mebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (EUT 2004 C 244, s. 2), især punkt 25,

a), hvori der henvises til »en rentesats, der mindst svarer til de satser, der gælder for lån til sunde virksomheder, og især til de refe¬

rencesatser, som Kommissionen fastsætter«. I sager med redningsstøtte anvendes der derfor etårig IBOR med tillæg af mindst 100

basispoint.

32 Jf. artikel 11, stk. 2 i Kommissionens forordning 794/2004 (i det følgende forkortet  gennemførelsesforordningen ). Om anvende¬

ligheden af dette princip på støtte ydet før denne forordnings ikrafttræden, se sag T-369/00, Departement du Loiret.
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men forenelig støtte efter CELF-dommen vil anvende

samme renteberegning som Kommissionen. Denne

mulighed synes oplagt, eftersom både Kommissionens
metode og den metode, som skal anvendes i nationale

tilbagebetalingssager efter CELF-dommen, går ud på at

fastlægge den økonomiske fordel, som det har været

for støttemodtager at disponere over støtten. Det er

derfor i begge situationer afgørende at tage udgangs¬
punkt i de lånevilkår, som støttemodtager ville have

haft i forbindelse med optagelse af et lån på det private

pengemarked.

En af de første udfordringer i den forbindelse vil være

at fastlægge støttemodtagers kreditværdighed i perio¬
den, hvor der forelå ulovlighed. Den nationale dommer

vil således, for eksempel i en sag som CELF-sagen skulle

bedømme i  r 2008, hvad støttemodtagers kreditvær¬

dighed var 15 år tidligere, i år 1993. Det synes endvide¬

re oplagt, at den nationale dommer vil skulle tage højde

for, at støttemodtagers kreditværdighed har ændret sig

igennem perioden, måske endda som følge af støtten.

Man kan måske endda forestille sig, at en national dom¬

mer i visse tilfælde vil kunne konstatere, at støttemodta¬

ger på ti spunktet for støttens første udbetaling var så

lidt kreditværdig, at det måske endda var usandsynligt,

at støttemodtager havde kunnet optage et lån på det

private pengem rked, og at der derfor ikke med lethed

kan udfindes nogen markedsrente, som støttemodtager

kunne have optaget et lån til.

Heru over skal det fastlægges, hvilken grad af sikker¬

hedsstillelse, der gjaldt p  tidspunktet. Også på dette

punkt synes den praktiske udfordring - og risikoen for
eft rrationalisering - betydelig.

Endvidere kan det overvejes, om de nationale dom¬

stole vil skulle beregne renter efter det princip om  ren¬

ters rente", som anvendes af Kommissionen. Dette synes

logisk, da princippet om renters rente netop er et udtryk

for, at støttens nutidsværdi skal opgøres med henblik på
at genetablere den effektive konkurrence på markedet.33

Dette synspunkt understøttes af Kommissionens udkast

til ny samarbejdsmeddelelse, der bærer titlen "de na¬

tionale domstoles håndhævelse af statsstøttereglerne".

Kommissionens udkast til nye samarbejdsmeddelelse

blev sendt i offentlig høring den 22. september 2008.

Udkastet kan ses på Kommissionens hjemmeside: http://

ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/

reform.cfm. I udkastet fremhæver Kommissionen i punkt

41, at ved fastsættelsen af den gældende rentesats og

beregningsmetode skal de nationale domstole tage i be¬

tragtning, at en national domstols opkrævning af ulov¬

lighedsrenter tjener samme formål som Kommissionens

opkrævning af renter i henhold til procedureforordnin¬

gen. Det fremgår desuden af udkastet, at ulovligheds¬

renter skal beregnes med renters rente, og den gælden¬

de rentesats ikke må være lavere end referencesatsen.

Den metode, som den nationale domstol anvender til

at beregne renterne, må i lyset heraf antages ikke være

mindre streng end den metode, der er fastsat i gennem¬

førelsesforordningen. Men spørgsmålet kan ikke anses

for endelig afklaret før den nye samarbejdsmeddelelse

vedtages.

3.1.3 Forældelse

En yderligere overvejelse relaterer sig til reglerne om
forældelse. Hvilke forældelsesregler gælder for en natio¬

nal domstol, der skal beordre tilbagesøgning i sager om

ulovlig, men forenelig støtte?
For Kommissionens vedkommende fastsætter procedu¬

reforordningens artikel 15, stk. 1, en 10-årig forældelse

af Kommissionens beføjelser til at kræve tilbagebetaling

af ulovlig og uforenelig støtte. Forældelsesfristen løber

fra det tidspunkt, hvor den ulovlige støtte tilkendes støt¬

temodtageren, 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, afbry¬

der denne frist. Efter hver afbrydelse begynder forældel¬

sesfristen forfra. Endvidere suspenderes forældelsesfristen

i det tidsrum, hvor Kommissionens beslutning måtte

være genstand for en verserende sag for De Europæiske

Fællesskabers Domstol.

Spørgsmålet er, om samme principper for forældelse

skal gælde ved de nationale domstole.

Statsstøttereglerne bygger på det grundprincip (med

33 Se navnlig Kommissionens argumentation i sag T-369/00, Département du Loiret, præmis 32.

34 Se Generaladvokatens forslag til afgørelse af 12. juni 2008 i sag C-214/07, Kommissionen mod Frankrig, præmis 68 ff.

35 Sag C-142/87, Belgien mod Kommissionen, præmis 61 og sag C-24/95, Alcan Deutschland, præmis 24.

36 Se bl.a. sag C-24/95, Alcan Deutschland, præmis 27-38. Se ligeledes punkt 20 i Kommissionen meddelelse om effektiv håndhæ¬

velse af tilbagesøgningsbeslutninger.
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rod i EF-traktatens artikel 10 om loyalt samarbejde34 og

nedfældet i procedureforordningens artikel 14, stk. 3),

at tilbagebetaling sker i overensstemmelse med gældende

procedurer i den pågældende medlemsstats nationale ret,

forudsat at disse giver mulighed for omgående og effektiv

gennemførelse af Kommissionens beslutning. Endvidere

må de nationale regler ikke gøre tilbagesøgningen prak¬
tisk umulig.35

Det fremgår af retspraksis, at princippet om en effektiv
gennemførelse vil være overtrådt, hvis nationale foræl¬

delsesregler i en statsstøttesag reelt gør det umuligt at

efterkomme en tilbagesøgningsbeslutning fra Kommis¬

sionen.36

Derimod er der ikke klar retspraksis for, hvorvidt foræl¬

delsesregler, der ikke afskærer et tilbagebetalingskrav i

statsstøttesager, men alene begrænser dets omfang, vil

være i strid med princippet om loyalt samarbejde (artikel

10 EF) og effektivitetsprincippet.

I en sag om en ulovlig og uforenelig støtteordning

(hvor antallet af støttemodtagere var ukendt) har Kom¬

missionen accepteret en medlemsstats argument om, at

der i henhold til national ret alene gjaldt en pligt til at

gemme regnskaber i ti år, og at det derfor var praktisk

umuligt for staten at tilbagesøge støtte ydet mere end
ti år forinden.37 Senere i samme sag medgav staten til

gengæld også, at den ikke kunne tilbagesøge støtten

under anvendelse af den nationale fremgangsmåde for

tilbagesøgning af almindelig skattegæld, idet der hér

gjaldt en forældelsesfrist på kun tre år.38 Ifølge denne

medlemsstat (Frankrig) var en 3-årig forældelsesfrist i

hvert fald for kort til at være anvendelig i en statsstøt¬

tesag.

Der  unne argumenteres for, at der - til forskel fra an¬

dre områder som for eksempel tilbagesøgning af skatter

og afgifter, hvor der ikke på fællesskabsniveau findes reg¬

ler om forældelse39 - i procedureforordningen findes en

udtrykkelig regel om 10-årig forældelse i statsstøttesager,

og at denne forældelsesregel, selv om den kun direkte

regulerer Kommissionens beføjelser, samtidig knæsæt¬

ter et princip for, hvad der som minimum må gælde på
nationalt niveau for at sikre en effektiv håndhævelse af

statsstøttereglerne.40

Et andet spørgsmål er, hvornår forældelsesfristen skal

beregnes fra, og om reglen i procedureforordningens

artikel 15 også bør gælde på nationalt niveau.

For det tredje kan det diskuteres, om ovennævnte reg¬

ler om, at der sker afbrydelse af forældelsesfristen, når

Kommissionen eller fællesskabsdomstolene undersøger

støtten (procedureforordningens artikel 15), også skal

gælde i et nationalt forum. Man kan forestille sig føl¬

gende - ikke helt sjældne - scenario:

1. Støtte gennemføres uden anmeldelse til Kommissio¬

nen i 1992

2. Kommissionen - efter at være blevet opmærksom på

støtten - godkender støtten i 1997

3. Støtten ophører i 1998

4. Kommissionens godkendelsesbeslutning indbringes

for fællesskabsdomstolene (Retten i Første Instans),

der annullerer beslutningen ved dom afsagt i 2002

5. I en ankesag (ved EF-Domstolens dom afsagt i 2007)

stadfæstes Kommissionens beslutning

Man kunne endvidere forestille sig, at det i sagen - både

ved Kommissionen og ved domstolene - har været

omdiskuteret, om den pågældende foranstaltning over¬

hovedet udgjorde støtte eller eksisterende støtte,41 og

om den således burde have været notificeret til Kommis¬

sionen i 1992. Det er først ved EF-Domstolens dom fra

2007, at det står klart for enhver, at der i 1992 var tale

om ny (ikke-eksisterende) statsstøtte.

37 Se Kommissionens beslutning 2004/343 om Frankrigs støtteordning for overtagelse af kriseramte virksomheder (EUT 2004 L 108, s.

38).

38 Se Generaladvokatens forslag til afgørelse af 12. juni 2008 i sag C-214/07, Kommissionen mod Frankrig, præmis 77.

39 I sag C-90/94, Flaahr Petroleum, anerkendte EF-Domstolen, at den danske 5-årige forældelsesfrist for søgsmål var i overensstem¬

melse med fællesskabsrettens princip om effektivitet i en sag om tilbagesøgning af afgifter (se særligt præmis 45-53). Domstolen

betoner i dommens præmis 46, at det  tilkommer [...] hver medlemsstat i sin interne retsorden at fastsætte processuelle regler for

sager om tilbagesøgning af urigtigt erlagte beløb, når der ikke er udstedt fællesskabsbestemmelser på området.  (understregning

tilføjet).

40 Betydningen af princippet om effektivitet i statsstøttesager er senest blevet understreget i sag C-526/04, Laboratoires Boiron (se

særligt præmis 55) og sag C-119/05, Lucchini. Begge domme er omtalt nedenfor.

41 Dette kunne eksempelvis være tilfældet, hvis støtten er blevet ydet før medlemsstatens tiltræden af de Europæiske Fællesskaber, el-

ler fordi støtten er omfattet af en gruppefritagelsesforordning. Se definitionen af "eksisterende støtte  i fodnote 5 ovenfor.
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Vil nationale regler om for eksempel 10-årig forældelse

i et sådant tilfælde kunne indebære en forældelse af krav

om tilbagebetaling af den ulovlige støtte, hvis en retssag
herom først indledes umiddelbart efter EF-Domstolens

dom i 2008? Eller vil Kommissionens og fællesskabsdom¬

stolenes behandling af sagen afbryde forældelsesfristen

som det er tilfældet i medfør af procedureforordningens

artikel 15? Hvis der ikke sker en sådan fristafbrydelse,

er konsekvensen, at en konkurrent til støttemodtager

allerede i 1998, dvs. på tidspunktet for Kommissionens

godkendelse, skulle have rejst et tilbagebetalingskrav

imod støttemodtager, skønt det på dette tidspunkt var

stærkt omdiskuteret, om der overhovedet forelå anmel¬

delsespligt (ny) støtte.
Spørgsmålene er mange. Svarene er - endnu - få.

3.2 Muligheden for at kræve tilbagesøgning af det
fulde beløb
Hvad angår den i dommens præmis 53 beskrevne mu¬

lighed for, at en national dommer kræver tilbagesøgning

af det fulde beløb, er det efter vores vurdering højst

tvivlsomt, om der inden for EU vil være nogen nationale

domstole, der vil tage det vidtrækkende skridt at beor¬

dre tilbagebetaling af det fulde beløb, når dette ikke er
et krav efter EU-retten.

For så vidt angår den i samme præmis omtalte mu¬

lighed for, at medlemsstaterne "på et senere tidspunkt

på ny [...]gennemføre[r] støtten , skal dette dictum
sammenholdes med Domstolens dom i Van Calster-

sagen, hvorefter en medlemsstat ikke kan indføre en

støtteordning med tilbagevirkende kraft, idet dette ville

betyde en omgåelse af kravet om anmeldelse forud for

gennemførelsen af støtteordningen.42 Det antages, at

der ikke med CELF-dommen er tilsigtet et opgør med

Van Calster-dommen. Den nøjagtige rækkevidde af

ovenstående dictum i CELF-dommen er derfor endnu

ikke klar.

3.3 Muligheden for at søge erstatning

I relation til den omtalte mulighed for at søge erstatning

kan det overvejes, om det i visse tilfælde vil være muligt

for en sagsøger at bevise, at den ulovlige karakter af en

i øvrigt forenelig støtte har forårsaget et tab, som kan

søges erstattet ved de nationale domstole.

Det skal i den forbindelse bl.a. overvejes, om skadesår¬

sagen er hele perioden fra støttens gennemførelse frem

til Kommissionens endelige godkendelse, eller alene den

periode, som støttemodtager skulle have ventet, såfremt

støtten var blevet anmeldt til Kommissionen.

Diskussionen vil i vidt omfang være den samme som

ovenfor i afsnit 3.1.1. (i relation til spørgsmålet om om¬

fanget af  den periode, hvor der forelå ulovlighed ), hvor
det blev konkluderet, at den relevante periode må være

hele perioden, hvor der forelå ulovlighed fra støttens

gennemførsel til Kommissionens endelige godkendelse.

Der kan i en erstatningssag tillige henvises til det al¬

mindelige effektivitetshensyn (princippet om effet udle):

muligheden for at rejse et erstatningskrav i statsstøtte¬

sager synes ikke reel (effektiv), hvis skadegørende begi¬

venhed alene består i den likviditetsmæssige fordel, som

støttemodtager har haft i stand-still perioden.

Der kan dog formentlig findes eksempler på, at selv en

likviditetsmæssig fordel i en begrænset periode kan give

støttemodtager en unik konkurrenceretlig fordel, som i

afgørende grad kan skade støttemodtageres konkurren¬

ter og udløse et kvantificerbart tab.

Et eksempel kunne være, hvor støtten giver støttemod¬

tager en "first mo ed -fordel, som ikke var mulig i fravær

af støtten. Dette kunne tænkes at være tilfældet i sekto¬

rer undergivet hastig teknologisk udvikling, og hvor det
kan være afgørende for kommerciel succes at være den

første til at "komme over målstregen" fx ved at lancere

en ny teknologi eller et nyt produkt.
Man kunne også forestille sig et marked, hvor konkur¬

rerende virksomheder byder på særligt vigtige rettighe¬

der, for eksempel radio-, tv- eller mobiltelefonlicenser,

eller rettighederne til at udsende visse typer af pro¬

grammer i radio eller tv, i det omfang disse rettigheder

tildeles for en længere periode ad gangen. Hvis støtte-

42 Jf. forenede sager C-261/01 og C-262/01, Van Calster, præmis 58-60: "En sådan lovgivningsteknik kan ikke anses forforenelig med

den anmeldelsesforpligtelse, der pålægges ved traktatens artikel [88], st . 3. S fremt den var tilladt, kunne medlemsstaterne nemlig

straks gennemføre en påtænkt statsstøtte uden at anmelde denne, og følgerne af den manglende anmeldelse kunne undgås ved at

ophæve foranstaltningen og samtidig genindføre den med tilbagevirkende gyldighed".

43 Problemstillingen vedrørende udbud og statsstøtte er bl.a. behandlet af Morten Qvist Fog og Michael Steinicke i "Unormalt lave

tilbud og statsstøtte", Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 4/2007, s. 312-317.
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modtager i sådanne eksempler har fået tildelt uanmeldt

statsstøtte og ikke skal afvente Kommissionens godken¬

delse heraf, vil den likviditetsmæssige fordel gøre det

muligt for støttemodtager at vinde rettighederne på et

tidspunkt, hvor støttemodtager ellers ikke ville have haft

de fornødne midler.

Mere generelt kan støtten også gøre støttemodtageren

uberettiget i stand til at vinde udbud, for eksempel i re¬

lation til særligt vigtige kunder eller projekter.43

Et yderligere eksempel på en økonomisk fordel ved

ikke at overholde gennemførelsesforbuddet kan ses i

forhold til rednings- og omstruktureringsstøtte. En kon¬

trafaktisk analyse af en sådan støtte vil formentlig i man¬

ge situationer vise, at støttemodtageren vil gå konkurs

såfremt udbetalingen af støtten afventer Kommissionens

endelige godkendelse. Her spiller det tidsmæssige aspekt

en afgørende rolle for støttemodtagerens overlevelse.

En yderligere udfordring for at rejse et erstatningskrav

i sager om ulovlig men forenelig støtte skal dog om¬

tales: selv hvor en konkurrent har lidt et tab som følge

ulovlig statsstøtte, begrænses muligheden for at føre

en erstatningssag imod staten som regel som følge af

manglende adgang til det fornødne bevismateriale. Det

er oftest staten, støttemodtager eller tredjemand (fx re¬

visor), der ligger inde med de relevante og nødvendige

oplysninger og data. Det kan således ofte være meget

svært for sagsøger at løfte bevisbyrden i statsstøttesa¬

ger. Der er imidlertid hjælp at hente hos de nationale
domstole i forhold til dette dilemma. Det fremgår såle¬

des af præmis 55 i EF-Domstolens dom i sag C-526/04,

Laboratoires Boiron,44 at:

[...] den nationale ret [er] forpligtet til at anvende alle de til

rådighed værende processuelle midler efter national ret, so  bl.a.

omfatter muligheden for at anordne den nødvendige bevisoptagelse,

herunder at pålægge en part eller en tredjemand at fremlægge et

aktstykke eller et dokument, hvis [...] den omstændighed, at [sagsø¬

ger] pålægges at bevise, at der foreligger [statsstøtte] kan gøre det

praktisk umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at føre et sådant

bevis, navnlig på grund af den omstændighed, at det vedrører for¬

hold, som [sagsøger] ikke har rådighed over. 

EF-Domstolen fastslår dermed, at hvis det umuligt eller

meget svært for klager at løfte bevisbyrden, skal den

nationale domstol hjælpe med at fremskaffe de nødven¬

dige oplysninger. Dette er ifølge Domstolen nødvendigt

for at sikre en overholdelse af effektivitetsprincippet.

I forhold til dansk ret følger det af retsplejelovens

editionsregler, at en domstol kan pålægge en modpart
eller tredjemand at udlevere bevismateriale på nogle

opregnede betingelser. Ifølge dansk ret vil den part, der

undlader at opfylde sin editionspligt, endvidere normalt

lide en ikke uvæsentlig processuel skadevirkning. Labo¬

ratoires Boiron-dommen skærper tilsyneladende denne

retstilstand, idet der i statsstøttesager er tale om en pligt

for den nationale dommer til at pålægge modpart eller

tredjemand at udlevere bevismateriale.

3.4 Virkningerne af Kommissionens godkendelses¬

beslutning, særligt i relation til støttemodtager
Som det fremgår af Domstolens besvarelse af det andet

spørgsmål i CELF-dommen, yder Kommissionens god¬

kendelsesbeslutning kun ringe hjælp til en støttemodta¬

ger i tilfælde, hvor beslutningen på et tidspunkt bliver

annulleret af fællesskabsdomstolene.

Som det fremgår af CELF-dommen, løber pligten til at

tilbagebetale renter fra det tidspunkt, hvor støtten udbe¬

tales, indtil Kommissionens  endelige beslutning" i form

af en godkendelse foreligger.
Der foreligger dog først en "endelig beslutning", når

denne ikke er anket inden for søgsmålsfristerne foreskre¬

vet i EF-traktaten,45 46 eller når den pågældende beslutning

endeligt er stadfæstet af fællesskabsdomstolene (Retten i

Første Instans og - eventuelt i anden instans - EF-Dom¬

stolen). Behandlingen af en faktuelt og retligt kompleks

statsstøttesag ved Retten i Første Instans vil oftest som

minimum vare tre år, og en ankesag ved EF-Domstolen

vil mindst vare yderligere to år. Hertil kommer risikoen

for, at beslutningen ophæves og hjemvises til fornyet
behandling ved Kommissionen, der hernæst kan træffe

en ny beslutning, der på ny kan blive anfægtet og i sid¬
ste ende ophævet og hjemvist af fællesskabsdomstolene.

44 Dommen er bl.a. kommenteret af Holger Wissel og Dominik Becker  Review of judgment Laboratoires Boiron, Case C-526/04",

European State Aid Law Quarterly, nr. 1 /2007, s. 101 -104.

45 Dette er nærmere omtalt ovenfor, afsnit 2.2.

46 Dette s ete bl.a. i de såkaldte Chronopost-sager, som først er blevet endeligt afgjort ved dom af 1. juli 2008 i forenede sager

C-341 /06 P og C-342/06 P. Den første dom i denne del af  Chronopost-sagaen  blev afsagt af Retten i Første Instans den 14. de¬

cember 2000 (sag T-613/97, Ufex m.fi. mod Kommissionen).
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Særligt i faktuelt komplekse sager kan EF-Domstolen

endda hjemvise en sag til fornyet behandling hos Ret¬

ten i Første Instans, hvis dom på ny kan indbringes for
EF-Domstolen.46 Herved kan der lægges mindst 4-5 år

oveni sagsbehandlingen.

Forløbet i CELF-sagen omtalt ovenfor (samt illustreret

i bilag 1 bagerst i denne artikel) tjener til glimrende
illustration heraf. Kommissionen traf sin første godken¬

delsesbeslutning i 1993. I 2008 hjemviste Retten for

tredje gang sagen til fornyet behandling hos Kommis¬
sionen. Der foreligger således (så vidt vides) endnu ikke

nogen  endelig beslutning" fra Kommissionen. Selv om

Kommissionen måtte træffe en godkendelsesbeslutning

i fremtiden, som ikke blev anfægtet eller annulleret af ,

domstolene, ville det først være denne beslutning, som

ville afbryde den periode, som der skulle betales renter

for - også selv om støtten ophørte i 2002.

Hvis en støttemodtager mødes med et krav om beta¬

ling af renter for den periode, hvor der forelå ulovlighed,

vil det være nærliggende, at argumentere for at tilbage¬

betaling strider mod hensynet til virksomhedens beret¬

tigede forventninger.

Ifølge EF-Domstolen kan der forekomme ekstraordinæ¬

re omstændigheder, hvor det er i strid med overordnede

retsprincipper, herunder princippet om beskyttelsen af
den berettigede forventning.47

Samtidig fremgår det også af retspraksis, at det er så

godt som udelukket for støttemodtager at modsætte

sig et tilbagebetalingskrav med henvisning til princip¬

pet om berettigede forventninger, når der er tale om

ulovlig støtte. Dette skyldes, at en påpasselig virksomhed
forventes at sikre sig, at den tildelte statsstøtte er ydet

i overensstemmelse med reglerne om forudgående an¬

meldelse og stand-still i EF-traktatens artikel 88, stk. 3.48

Det er således principielt kun en endelig godkendelses¬

beslutning fra Kommissionen, der kan give anledning til
berettigede forventninger 49

I dette lys har støttemodtager en væsentlig interesse

i at udvise en skærpet agtpågivenhed og sikre sig, at
støtte udbetales i overensstemmelse med procedurereg¬

lerne i artikel 88, stk. 3, også selv om støtten er "oplagt"

forenelig med fællesmarkedet og "oplagt" vil kunne

blive godkendt af Kommissionen.

4 Retspolitiske refleksioner

CELF-dommen har håndgribelige konsekvenser for sager,

hvor gennemførelsesforbuddet ikke er blevet overholdt. I

lyset af dommen er det derfor interessant at se nærmere

på omfanget af statsstøtte i EU, hvor medlemsstaterne

ikke har overholdt deres forpligtelser efter EF-Traktatens

artikel 88, stk. 3. Det samlede støtteomfang er i sagens

natur ikke kendt, men det er nyttigt at holde sig for øje,

at Kommissionen har offentliggjort et statsstøtteregi¬
ster,50 der bl.a. indeholder en oversigt51 over Kommis¬

sionsbeslutninger, hvor gennemførelsesforbuddet ikke er

blevet respekteret.

Det fremgår af Figur 2 nedenfor, at der i perioden fra

1. januar 2000 til 15. september 2008 er registreret i

433 sager om ulovlig statsstøtte. Antallet af NN-sager

taler sit tydelige sprog, selv om de formentlig kun er

"toppen af isbjerget". For Danmarks vedkommende er

der registreret 17 NN-sager siden 2000. Den seneste

NN-sag er fra juli 2008 i sagen om støtten til Roskilde

Bank A/S. CELF-dommen betyder, at der i disse mange

NN-sager er en potentiel risiko for, at en national dom¬

stol kan pålægge støttemodtager at betale renter for

den periode, hvor der forelå ulovlig støtte.

I sin statsstøtte handlingsplan52 fremhæver Kommis¬

sionen den direkte virkning af EF-traktatens artikel 88, stk.

3, der giver de nationale domstole beføjelse til at indstille

og foreløbigt tilbagesøge støtte, der er ydet ulovligt, in¬

den Kommissionen har godkendt den. I handlingsplanen

peger Kommissionen på, at private søgsmål ved de natio-

47 Jf. SFEI-dommen præmis 70-71.

48 Jf. bl.a. sag C-169/95, Spanien mod Kommissionen, præmis 51.

49 Se CELF-dommens præmis 67, med henvisning til sag C-91/01, Italien mod Kommisionen, præmis 66.

50 Statsstøtteregistret findes DG-Konkurrence s hjemmeside på følgende webadresse: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_

aid/register/.

51 Disse sager er registreret som NN-sager, hvilket Kommissionen definerer som:  NN - case of unlawful aid, i.e. non-notified aid or

aid that was notified but granted before the Commission has reached a decision .

52 Jf. Kommissionens  Handlingsplan på statsstøtteområdet - Mindre og bedre målrettet statsstøtte: reformplan for 2005-2009",

KOM(2005)107 endelig, punkt 55-56.
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nåle domstole kan skabe øget disciplin på statsstøtteom¬

rådet. Kommissionen peger endvidere på, at de nationale

domstole også kan spille en større rolle med hensyn til

kontrol af, om foranstaltninger, som menes at falde ind

under en gruppefritagelse eller under de minimis-tærsk-

lerne og derfor ikke er blevet anmeldt til Kommissionen,

rent faktisk opfylder de nødvendige kriterier.
Selv om både Kommissionen og CELF-dommen under¬

støtter, at nationale domstoles skal spille en mere aktiv

rolle på statsstøtteområdet, så er de nationale domstoles

forhold til EF-retten ikke altid helt klar. En nylig betænk¬

ning fra Europaparlamentets juridiske komite om den

nationale dommers rolle i Fællesskabets retssystem peger

eksempelvis på, at der er behov for en særlig indsats i
forhold de nationale dommeres kendskab til EF-retten.53 54

På konkurrenceområdet har Kommissionen eksempelvis

i de senere år støttet initiativer, der skal styrke det juridi¬

ske samarbejde mellem nationale dommere samt deres

træning i anvendelsen af EF-traktatens artikel 81 og 82.

Tilsvarende initiativer kunne overvejes i forhold til EU s
statsstøtteregler.55

Denne udfordring kan eksemplificeres af EF-Domsto-

lens dom af 18. juli 2007 i sag C-119/05, Lucchini, der

angår de nationale domstoles rolle i forhold til fortolk¬

ningen og anvendelsen af EU s statsstøtteregler.

Det er vigtigt at holde for øje, at EF-traktatens artikel

234 giver de nationale domstole en mulighed for - og

efter omstændighederne en pligt til - at stille præjudici¬

elle spørgsmål til EF-domstolen.56 Henset til de mange

ubesvarede spørgsmål, som endnu foreligger for så vidt

angår de nærmere principper for tilbagesøgning af ulov¬
lig statsstøtte ved de nationale domstole, må det forven¬

tes, at der i de kommende år vil være behov for at stille

en række centrale spørgsmål til EF-Domstolen.

Det er samtidig vigtigt at erindre, at en medlemsstat

kan ifalde erstatningsansvar for tab, såfremt en tilside¬

sættelse af fællesskabsretten kan tilregnes en national

domstol. Dette kan bl.a. være tilfældet, hvis en national

domstol undlader at forelægge et præjudicielt spørgsmål
for EF-Domstolen, og dette fører til en EU-stridig afgø¬

relse.57

Hvis nationale domstole skal spille en større og mere

53 Jf. DG-Konkurrence s statsstøtteregister. Grafen er udarbejdet på baggrund af Kommissionens registrede NN-sager. I forhold til det

samlede antal danske NN-sager i registret er der i grafen  orrigeret for en NN-sag (NN1/2005), idet Kommissionen i denne sag

vurderede, at der ikke var tale om statsstøtte. Det bemærkes, at der i forhold til grafen ikke er foretaget en tilsvarende korrektion i

forhold til de øvrige lande. Grafen skal derfor læses med dette forbehold.

54 Jf. betænkning A6-0224/2008  Den nationale dommers rolle i Fællesskabets retssystem  fra den 4. juni 2008.

55 Se ligeledes E. Chassaing  Effectiveness of State Aid Recovery and National Procedures: What is Left of Procedural Autonomy?",

European Law NetWork, nr. 2/2008, s. 38.

56 Pligten til at forelægge et præjudicielt spørgsmål indtræder for en national dommer i sidste instans. I Danmark vil dette være lands¬

retterne, når sagen er blevet anlagt i byretten, eller Højesteret, når sagen først er anlagt i landsretterne eller Sø- og Handelsretten.

En dommer i første instans har ikke en pligt, men en mulighed for at forelægge et præjudicielt spørgsmål, i det omfang dette skøn

nes nødvendigt for sagens afgørelse. For en nærmere gennemgang af reglerne i artikel 234 EF henvises til EU-Karnov kapitel 46.
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aktiv rolle på statsstøtteområdet, er det afgørende, at de
anvender EF-retten korrekt. For at skabe en bedre for¬

ståelse for statsstøtteområdet udsendte Kommissionen i

1995 samarbejdsmeddelelsen, der giver retningslinjer for

samarbejdet mellem nationale domstole og Kommissio¬

nen på statsstøtteområdet.

Der er fra flere sider peget på, at samarbejdsmeddelel¬

sen fra 1995 bør revideres, idet den ikke adresserer en

række centrale elementer såsom eksempelvis erstatnings-
ro

krav og foreløbige forholdsregler. I Kommissionens

nye udkast til samarbejdsmeddelelse gennemgås de

nationale domstoles rolle i tilbagesøgningssager, her¬

under 1) forhindring af, at ulovlig støtte udbetales, 2)

tilbagesøgning af ulovlig støtte (uanset forenelighed),

3) opkrævning af ulovlighedsrenter, 4) erstatning til

konkurrenter og andre tredjeparter samt 5) foreløbige

forholdsregler mod ulovlig støtte. Den reviderede med- .

delelse følger op på en række af de udfordringer, som

der blev påpeget i den sammenlignende undersøgelse

af håndhævelsen af EU s statsstøttepolitik i de forskellige

medlemsstater.59 Undersøgelsen - der blev offentliggjort

i 2006 - viste bl.a., at der ved udgangen af 2005 ikke

havde været en eneste dom ved de nationale domstole,

der gav erstatning til en virksomhed. Det konkluderes i

undersøgelsen, at selv om der er sket en stigning i antal¬

let af statsstøttesager ved de nationale domstole, er de

private søgsmål stadigvæk sjældne på statsstøtteområ¬
det. Endvidere peges der i undersøgelsen på, at admi¬

nistrative procedurer i deres helhed synes at være mere

effektive end civilretlige procedurer, fordi administrative

tilbagebetalingspåbud kan eller vil kunne fuldbyrdes øje¬
blikkeligt.60 Kommissionens nye samarbejdsmeddelelse

forventes vedtaget ultimo 2008/primo 2009.

Det kan endvidere være nyttigt at holde sig for øje,
at Kommissionen den 2. april 2008 udsendte en hvid¬

bog,61 hvori den foreslår en ny ordning, der giver for¬

brugere og virksomheder adgang til at opnå erstatning
for den skade, som overtrædelser af konkurrencereglerne

har påført dem. I hvidbogen opfordrer Kommissionen

medlemsstaterne til bl.a. at fastsætte retsafgifternes stør¬

relse på passende vis, således at de ikke kommer til at

udgøre en faktor, der afholder skadelidte på konkurren¬

ceområdet fra at indlede erstatningssøgsmål, og at de

nationale domstole gives mulighed for at træffe kendelse

vedrørende sagsomkostninger, der i bestemte beret¬

tigede sager fraviger fra de normale regler vedrørende

sagsomkostninger, helst forud forsagen. Selv om hvid¬

bogen angår overtrædelser af EF-traktatens artikel 81 og

82 kunne tilsvarende forslag med overvejes i forhold til

EF-traktatens statsstøtteregler.

En anden udfordring i forhold tilbagesøgning af stats¬

støtte er det faktum, at det  kun  er støttemodtageren,

der bærer den økonomiske risiko. Myndighederne skal

"blot" kræve støtten med renter eller blot renter tilbage

fra støttemodtageren. Der er således intet reelt øko¬

nomisk incitament for myndighederne til at overholde

gennemførelsesfo.rbuddet i EF-traktatens artikel 88, stk.

3. For at skabe mere disciplin på statsstøtteområdet

kunne det overvejes at indføre regler,62 der medfører,

at medlemsstaterne fremover sanktioneres (økonomisk

eller proceduremæssigt) ved overtrædelse af EU s stats¬

støtteregler, herunder gennemførelsesforbuddet. Det

kunne også overvejes, om de nationale myndigheder

har (skulle have) en forpligtelse til omgående og af egen

drift at tilbagesøge renter for den periode, hvor der

forelå ulovlighed, lige så snart det står dem klart, at der
er ydet støtte i strid med reglerne i EF-traktatens artikel

88, stk. 3. En sådan forpligtelse kunne logisk udledes af

princippet om loyalt samarbejde nedfældet i EF-trakta-.

tens artikel 10 samt princippet om statsstøttereglernes

effektive håndhævelse. Der synes ikke umiddelbart at

være nogen oplagte grunde til, at sådanne tilbagebeta¬

lingssager alene skal opstå i forbindelse med søgsmål an¬

lagt af tredjeparter (konkurrenter, brancheorganisationer,

afgiftsbetalere mil.), med de oplagte begrænsninger,

som dette rummer.

Der foreligger dermed en række spørgsmål og udfor¬

dringer på området, hvis de nationale domstole i højere

57 Jf. sag C-173/03, Traghetti og sag C-224/01, Kobler.

58 Se bl.a. Kommissionens  Handlingsplan på statsstøtteområdet - Mindre og bedre målrettet statsstøtte: reformplan for 2005-2009",

KOM(2005)107 endelig, punkt 56 samt rapporten "Study on the Enforcement of State Aid Law at National Level , marts 2006, s.

35 og s. 43.

59 Jf. rapporten "Study on the Enforcement of State Aid Law at National Level", marts 2006, s. 34.

60 Jf. rapporten "Study on the Enforcement of State Aid Law at National Level", marts 2006, s. 522ff.

61 Jf. Kommissionens "Hvidbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF's kartel og monopolregler , KOM (2008)165 endelig.

62 Se også Morten Qvist Fog "De nationale domstoles kamp mod ulovlig statsstøtte , Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 3/2007, s. 234.
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grad fremover skal være med til at sikre en effektiv og

troværdig statsstøttekontrol.

5. Konklusion

Fri og ufordrejet konkurrence er en af hjørnestenene i

det indre marked. En effektiv og troværdig håndhævelse

af statsstøttereglerne er en forudsætning for at oprethol¬

de lige konkurrencevilkår for alle virksomheder, uanset i
hvilken medlemsstat de er etableret.

Dommen i CELF-sagen gør det klart, at overtrædelse

af de statsstøtteretlige procedureregler kan have reelle

og mærkbare konsekvenser for både medlemsstater og

Bilag 1. Oversigt over det parallelle sagsforløb i CELF-sagen

Nationalt sagsforløb Tidslinje EU sagsforløb

Støtten til CELF begynder 1980
20. marts 19 2 SIDE klager til Kommissionen.

18. maj 1993 Kommissionen erklærer støtten forenelig (sag NN127/92).

2. august 1993 SIDE anlægger annullationssøgsmål ved Retten i Første Instans
(sag T-49/93).

18. september
1995

Retten i Første Instans annullerer Kommissions beslutning vedr.
forenelighed (sag T-49/93).

SIDE anmoder den franske minister for
kultur og kommunikation om, at støt¬
ten til CELF stoppes og tilbagebetales.

10. juni 1996

Kulturministeren beslutter, at afslå
SIDE s anmodning.

9. oktober
1996

SIDE anlægger annullationssøgsmål
ved Tribunal de Paris.

11. august
1997
10. juni 1998 Kommission fastslår, at støtten er ulovlig, men erklærer for an¬

den gang støtten forenelig (beslutning 1999/133).
8. september
1998

Frankrig stævner Kommissionen ved EF-Domstolen for manglen¬
de anvendelse af EF-Traktatens artikel 90, stk. 2 (sag C-332/98).

29. september
1998

SIDE anlægger annullationssøgsmål ved Retten i Første Instans
(sag T-155/98).

22. juni 2000 EF-Domstolen frifinder Kommission i forhold til manglende an¬
vendelse af EF-Traktatens artikel 90, stk. 2 (sag C-332/98)

Tribunal de Paris annullerer kulturmini¬
sterens beslutning.

26. april 2001

Kulturministeren og CELF anlægger
appelsag ved Cour administrative
d appel.

2001

Støtten til CELF stopper 2002
28. februar
2002

Retten i Første Instans annullerer for anden gang Kommissions
beslutning vedr. forenelighed (sag T-55/98)

24. april 2004 Kommission erklærer for tredje gang støtten forenelig (beslut¬
ning 2005/262)

20. august
2004

SIDE anlægger for tredje gang annullationssøgsmål fved Retten i
Første Instans (sag T-348/04)<

Cour administrative d appel de Paris
stadfæster dommen fra Tribunal de
Paris og pålægger Frankrig at tilbage¬
søge støtten.

5. oktober
2004

Kulturministeren og CELF anlægger
annullationssøgsmål ved Counseil
d'Etat.

januar 2005

Conseil d'État forelægger de to præju-
dicieile spørgsmål i sagen C-199/06 til
EF-Domstolen.

29. marts 2006

1 forlængelse af EF-Domstolens besva¬
relse af de to præjudicielle spørgsmål
returnerer sagen til Conseil d'État,
hvor den fortsat verserer.

12. februar
2008

EF-Domstolen afsiger præjudiciel dom og finder bi.a., at CELF
skal tilbagebetale rentefordel (sag C-199/06).

15. april 2008 Retten i Første Instans annullerer for tredje gang Kommissions
beslutning vedr. forenelighed (sag T-348/04).
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støttemodtagere. Medlemsstaterne kan risikere at blive

mødt af erstatningskrav, og støttemodtager kan risikere

at skulle tilbagebetale renter for hele den periode, hvor

der forelå ulovlighed.
Såvel medlemsstaterne som støttemodtagere har såle¬

des en oplagt interesse i at udvise skærpet agtpågiven¬

hed, når støtte ydes uden forudgående anmeldelse til
Kommissionen eller manglende iagttagelse af stand-still

forpligtelsen.
CELF-dommen understreger samtidig den centrale

rolle, som de nationale domstole spiller i håndhævelse

af EU s statsstøtteregler. Det er i denne artikel blevet il¬

lustreret, at der er en lang række spørgsmål af både juri¬

disk og praktisk karakter, som endnu er uafklarede, men

som forhåbentligt vil blive besvaret i de kommende år. I

denne henseende er det vores forhåbning, at de natio¬

nale dommere vil forsøge at få afklaret disse spørgsmål i .

form af præjudicielle forelæggelser til EF-Domstolen. Kun

herved sikres det, at der udvikles ens og EU-konforme

principper for anvendelsen af statsstøttereglerne i samt¬

lige EU s 27 medlemsstater.

Selv om dommen i CELF-sagen lader en række sp rgs¬

mål stå åbne, er den dog et vigtigt skridt i den rigtige
retning.

ons

ut-

ten i

LF

ms

• 2008 Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 4 • 2008 321


