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I. Regelgrundlaget – De relevante ”hard law” EU-retskilder

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

 Artikel 263, 265 og 267 TEUF

 Procedureforordningen (Rfor (EU) 2015/1589 af 13. juli 2015 om
fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde)

 Gruppefritagelsesforordningerne (f.eks. Kfor (EU) nr. 651/2014 af 17.
juni 2014)

 De minimis forordningerne (f.eks. Kfor (EU) nr. 1407/2013 af 18.
december 2013)

 Kommissionens retningslinjer og/eller beslutninger vedrørende
anvendelsen af Artikel 107 (2-3) TEUF eller Artikel 106 (2)
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Regelgrundlaget – Relevante ”soft law” EU-retskilder

 Kommissionens meddelelse om statsstøttebegrebet (2016/C 262/01)

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

 Kommissionens meddelelse om medlemsstaternes tilbagesøgning af 
ulovlig og uforenelig statsstøtte (2007/C 272/05)

 Kommissionens Kodeks for god praksis ved behandling af 
statsstøttesager (2009/C 136/04)
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II. Den administrative procedure for Kommissionen set fra klagers 
perspektiv – Oversigt 

 Anmeldt støtte

 Klage over (påstået) ulovlig støtte

 Kommissionens ”henstilling” til MS om ændring af eksisterende 
støtteordning
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Den administrative procedure for Kommissionen – De forskellige 
scenarier – Tidslinje set fra klagers side

 Anmeldt støtte:

i. MS anmelder – formelt – støtten/foranstaltningen.

ii. Kommissionen iværksætter den foreløbige undersøgelse (”Fase 1”) heraf. 
Udgangspunktet er 2-månedersfrist for Kommissionen.

iii. Kommissionen træffer beslutning om at åbne den formelle 
undersøgelsesprocedure (”Fase 2”) eller ej. 

iv. Hvor Kommissionen åbner den formelle undersøgelsesprocedure, skal den 
afslutte denne med en beslutning, om hvorvidt den anmeldte foranstaltning 
ikke udgør støtte eller dog forenelig støtte (en ”positiv” beslutning”) eller  
omvendt, at den udgør uforenelig støtte (en ”negativ beslutning”). Denne 
beslutning skal som udgangspunkt træffes inden for 18 måneder fra 
åbningen.     
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Den administrative procedure for Kommissionen (fortsat)

 Klage over (påstået) ulovlig støtte:

i. MS har ikke anmeldt. Klager indgiver klage over støtten/foranstaltningen.

ii. Hvis klager er ”interesseret part” og opfylder formkrav; Kommissionen 
iværksætter den foreløbige undersøgelse (Fase 1) af 
støtten/foranstaltningen. Ingen formel tidsfrist for Kommissionen.

iii. Kommissionen afslutter Fase 1 med at træffe beslutning om at åbne eller 
ikke åbne den formelle undersøgelsesprocedure (Fase 2).

iv. Hvis Kommissionen åbner den formelle undersøgelsesprocedure (Fase 2), 
skal Kommissionen i udgangspunktet afslutte denne med enten en ”positiv 
beslutning”, herunder en evt. ”ikke-støtte” beslutning, eller en ”negativ 
beslutning” om støtten/foranstaltningen.
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Den administrative procedure (fortsat) 

 Kommissionens ”henstilling” til MS om ændring af eksisterende 
støtteordning

i. Kommissionen iværksætter af egen drift eller som følge af en klage en 
(fornyet) undersøgelse af MS’ eksisterende støtteordning.

ii. Finder Kommissionen, at støtteordningen  efter Kommissionens foreløbige 
undersøgelse ikke (længere) er forenelig med det indre marked, underretter 
den MS herom og udbeder sig MS’ bemærkninger hertil inden for 1 måned.

iii. Hvis MS’ svar ikke tilfredsstiller Kommissionen, kan Kommissionen derpå 
fremsætte en ”henstilling” til MS om, at MS enten ændrer i støtteordningen, 
indfører proceduremæssige krav eller ophæver støtteordningen.

iv. Hvis MS accepterer ”henstillingen” og underretter Kommissionen herom, 
bliver MS bundet af sin accept efter at have modtaget underretning fra 
Kommissionen om, at Kommissionen har taget MS’ accept til efterretning. 

v. Hvis MS ikke accepterer ”henstillingen”, skal Kommissionen vælge at åbne 
den formelle undersøgelsesfase (Fase 2), hvis den vil fastholde de foreslåede 
tilpasninger af støtteordningen med ”henstillingen”.  
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Der gælder iht. Procedureforordningen (nu) et krav om obligatorisk 
anvendelse af Kommissionens klageformular ved klage over ulovlig støtte
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FORM FOR THE SUBMISSION OF COMPLAINTS CONCERNING ALLEGED 

UNLAWFUL STATE AID OR MISUSE OF AID 

The mandatory fields are marked with a star (*).  

1. Information regarding the complainant  

First Name:*  

Surname:*  

Address line 1:*  

Address line 2:  

Town/City:*  

County/State/Province:  

Postcode:*  

Country:*  

Telephone:  

Mobile Telephone:  

E-mail address:*  

Fax:  

2. I am submitting the complaint on behalf of somebody (a person or a firm)  

Yes*  No*  

If yes, please also provide the following information 

Name of the person/firm you represent*:  

Registration nr. of the entity:  

Address line 1:*  

Address line 2:  

Town/City:*  

County/State/Province:  

Postcode:*  

Country:*  

Telephone 1:  

Telephone 2:  

E-mail address:*  



Klageformularen (fortsat)
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3. Please select one of the following options, describing your identity* 

a) Competitor of the beneficiary or beneficiaries 

b) Trade association representing the interests of competitors 

c) Non-governmental organisation 

d) Trade union 

e) EU citizen 

f) Other, please specify 

 

Please explain why and to what extent the alleged State aid affects your competitive position / the 

competitive position of the person/firm you represent. Provide as much concrete evidence as possible. 

Please be aware that, by virtue of Article 20(2) of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 

1999 laying down detailed rules for the application of Article 108 of the Treaty on the Functioning of 

the European Union, only interested parties within the meaning of Article 1(h) of that Regulation may 

submit formal complaints. Therefore, in the absence of a demonstration that you are an interested 

party, the present form will not be registered as a complaint, and the information provided therein will 

be kept as general market information. 

 

4. Please select one of the following two options* 

Yes, you may reveal my identity  

No, you may not reveal my identity  

If not, please specify the reasons: 

Confidentiality: If you do not wish your identity or certain documents or information to be disclosed, 

please indicate this clearly, identify the confidential parts of any documents and give your reasons. In 

the absence of any indication about confidentiality of your identity or certain documents or  

 

 



Klageformular (fortsat)
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5. Information regarding the Member State granting the aid*  

Please be aware: the information provided under this point is regarded as non-confidential.  

a) Country: 

b) If known, specify which institution or body granted the alleged unlawful State aid: 

Central government:  

Region (please specify):  

Other (please specify):  

6. Information regarding the alleged aid measure*  

Please be aware: the information provided under this point is regarded as non-confidential.  

 

a) Please provide a description of the alleged aid, and indicate in what form it was granted (loans, 

grants, guarantees, tax incentives or exemptions etc.). 

 

b) For what purpose was the alleged aid given (if known)?  

 

c) What is the amount of the alleged aid (if known)? If you do not have the exact figure, please 

provide an estimate and as much justifying evidence as possible. 

  

d) Who is the beneficiary? Please give as much information as possible, including a description of the 

main activities of the beneficiary/firm(s) concerned.  

 

 e) To your knowledge, when was the alleged aid granted?  

 

f) Please select one of the following options: 

According to my knowledge, the State aid was not notified to the Commission. 

 



Klageformular (fortsat)
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7. Grounds of complaint*  

Please note that, for a measure to qualify as State aid under Article 107(1) TFEU, the alleged aid has 

to be granted by a Member State or through State resources, it has to distort or threaten to distort 

competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods, and affect trade 

between Member States.  

a) Please explain to what extent public resources are involved (if known) and, if the measure was not 

adopted by a public authority (but for instance by a public undertaking), please explain why, in your 

view, it is imputable to public authorities of a Member State. 

b) Please explain why, in your opinion, the alleged State aid is selective (i.e. favours certain 

commercial undertakings or the production of certain goods). 

 

c) Please explain how, in your opinion, the alleged State aid provides an economic advantage for the 

beneficiary or beneficiaries. 

 

d) Please explain why, in your view, the alleged State aid distorts or threatens to distort competition.  

 



Klageformular (fortsat)
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e) Please explain why, in your view, the alleged aid affects trade between Member States.  

 

 

8. Compatibility of the aid  

Please indicate the reasons why in your view the alleged aid is not compatible with the internal 

market. 

 

 9. Information on alleged infringement of other rules of European Union law and on other 

procedures 

a) If known, please indicate what other rules of European Union law you think have been infringed by 

the granting of the alleged aid. Please be aware that this does not imply necessarily that those potential 

infringements will be dealt with within the State aid investigation.  

 

b) Have you already approached the Commission's services or any other European institution 

concerning the same issue? *  

Yes No  

If yes, please attach copies of correspondence.  

c) Have you already approached national authorities or national courts concerning the same issue? * 

Yes  No  

If yes, please indicate which authorities or courts; also, if there has already been a decision or 

judgement, please attach a copy (if available); if, on the contrary, the case is still pending, please 

indicate its reference (if available).  

  

d) Please provide any other information that may be relevant for the assessment of this case. 

  

 



Meget vanskeligt for klager at opnå indsigt i MS’ eller støttemodtagers 
kommunikation med Kommissionen under statsstøttesag

Aktindsigtsforordningens Artikel 4 giver Kommissionen hjemmel til 
undtagelse fra aktindsigt i bl.a. følgende tilfælde:

”2. Institutionerne afslår at give aktindsigt i et dokument, hvis udbredelse ville 
være til skade for beskyttelsen af: 

…

- formålet med inspektioner, undersøgelser og revision.

…

3. Der gives afslag på aktindsigt i dokumenter, der er udarbejdet af en 
institution til internt brug eller modtaget af en institution, og som vedrører 
en sag, hvori der endnu ikke er truffet afgørelse af institutionen, hvis 
dokumentets udbredelse ville være til alvorlig skade for institutionens 
beslutningsproces, medmindre der er en mere tungtvejende offentlig 
interesse i udbredelse af dokumentet.

…

5. En medlemsstat kan anmode institutionen om ikke at give aktindsigt i et 
dokument, som hidrører fra denne medlemsstat uden dens forudgående 
samtykke.”
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III. Klagerens materielle retsstilling – Sondring mellem ”ny støtte” eller 
”eksisterende støtte” - Oversigt

Ny støtte 

 Støtteordning vs. individuel støtte

 Stand still forpligtelse for MS 

 Evt. tilbagesøgning (10-årig 
forældelsesfrist), hvor tilbagesøgning 
ikke ”absolut umuligt”

 Muligt erstatningsansvar og/eller 
støtteforanstaltningens ugyldighed 
og/eller fritagelse for afgift/skat.

Eksisterende støtte

 Støtteordning vs. individuel støtte

 Ingen stand still forpligtelse for MS

 Ingen tilbagesøgning

 Ikke erstatningsansvar og/eller 
støtteforanstaltnings ugyldighed og/eller 
afgiftsfritagelse
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Væsentligt for klager, om støtteforanstaltningen også strider mod anden 
EU-ret

 Efter Domstolens praksis kan Kommissionen ikke erklære en støtte for 
forenelig med det indre marked, hvis den uadskilleligt strider mod en anden 
EU-retlig bestemmelse, jf. eksempelvis Domstolens dom af 10/11-2016 i 
sag C-449/14, ”DTS Distribuidora de Telévisión Digital SA”:

”66 For det første kan en støtte i egentlig forstand tænkes ikke at ændre samhandelen 
mellem staterne væsentligt og derfor være tilladelig, men at dens forstyrrende virkning kan 
forøges gennem en finansieringsmåde, der gør hele ordningen uforenelig med det indre 
marked. Når en afgift, der specielt har til formål at finansiere en støtte, viser sig at 
være i strid med andre bestemmelser i traktaten, kan Kommissionen for det andet 
ikke erklære den støtteordning, som afgiften er en del af, forenelig med det indre 
marked (jf. i denne retning dom af 21.10.2003, van Calster m.fl., C-261/01 og C-262/01, 
EU:C:2003:571, præmis 47 og 48 og den deri nævnte retspraksis).”

 Gruppefritagelsesforordningens Artikel 1, stk. 5:

”Denne forordning finder ikke anvendelse på statsstøtteforanstaltninger, der i sig selv, 
som følge af de betingelser, der er knyttet til dem, eller i kraft af deres finansieringsmåde 
uundgåeligt vil føre til en overtrædelse af EU-retten..”
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IV. Domstolsprøvelse i statsstøttesager set fra klagers side - Oversigt

 Annullationssøgsmål mod Kommissionen for Retten/Domstolen

 Passivitetssøgsmål mod Kommissionen for Retten/Domstolen

 Intervention til støtte for Kommissionen ved annullationssøgsmål anlagt for 
Retten/Domstolen mod Kommissionen af MS eller støttemodtagere

 Søgsmål for de nationale domstole 
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Domstolsprøvelse i statsstøttesager set fra klagers side - Regelgrundlaget

Annullationssøgsmål 

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…”

Passivitetssøgsmål

Artikel 265 TEUF:

”Undlader Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet,

Kommissionen eller Den Europæiske Centralbank i strid
med traktaterne at træffe afgørelse, kan
medlemsstaterne eller Unionens andre institutioner
indbringe klage for Den Europæiske Unions Domstol for
at få fastslået denne overtrædelse af traktaten. Denne
artikel finder på samme betingelser anvendelse på Unionens
organer, kontorer og agenturer, hvis de undlader at træffe

afgørelse.

En sådan klage kan kun antages til behandling, hvis den
pågældende institution eller det pågældende organ, kontor
eller agentur har været opfordret til at handle. Hvis
institutionen, organet, kontoret eller agenturet ikke har
taget stilling inden to måneder efter denne opfordring,
kan klagen indbringes inden for en frist på yderligere to

måneder.

På de i de foregående stykker fastsatte betingelser kan
enhver fysisk eller juridisk person indbringe klage til
Domstolen over, at en af Unionens institutioner eller et
af dens organer, kontorer eller agenturer har undladt at
udstede en retsakt til ham, henstillinger og udtalelser dog
undtaget.”
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Domstolsprøvelse i statsstøttesager set fra klagers side – Regelgrundlaget 
(fortsat)

 Artikel 107(1) og 108(3) TEUF er direkte anvendelige og kan derfor 
påberåbes af en klager i forbindelse med et søgsmål for de nationale 
domstole mod f.eks. den ansvarlige støtteydende offentlige myndighed.

 Artikel 267 TEUF medfører, at den nationale domstol kan stille præjudicielle 
spørgsmål til Domstolen til brug for afgørelsen bl.a. af, om den omhandlede 
nationale foranstaltning udgør ulovlig støtte: 

” 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….”
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Der gælder en kompliceret retspraksis om klagerens stilling i 
forbindelse med domstolsprøvelse i statsstøttesager - Oversigt

 For Retten/Domstolen

 Annullationssøgsmål - Prøvelse af Kommissionens (Fase 1) beslutning om ikke at 
åbne den formelle undersøgelsesfase (Fase 2)

 Prøvelse af Kommissionens endelige (Fase 2) beslutning

 Passivitetssøgsmål mod Kommissionen

 For de nationale domstole

 Søgsmål, der skal sikre MS’ håndhævelse af stand-still forpligtelsen efter Art. 
108(3) TEUF over for klagers konkurrenter, herunder efter vedtagelsen af 
Kommissionsbeslutning om at åbne den formelle undersøgelsesprocedure (Fase 2)

 Søgsmål, der skal fastslå støtteordningens ugyldighed eller sikre klager afgifts-
og/eller skattefritagelse

 Erstatningssøgsmål 
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Annullations- og passivitetssøgsmål for Retten/Domstolen – Klagers 
processuelle retsstilling varierer meget
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Annullations- og passivitetssøgsmål – Krav om ”retlig interesse” gælder 
i begge tilfælde i tillæg til kravene til klagers søgsmålskompetence

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

”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..”

 Rettens kendelse af 6/4-2017 i sag T-203/16, ”Brancheforeningen
for Regulerkraft i Danmark” (passivitetssøgsmål):

”21 Det fremgår ligeledes af fast retspraksis, at når en sag drejer sig om
undladelse af at udstede en retsakt, og denne først er blevet udstedt
efter sagens anlæggelse, men før domsafsigelsen, vil en dom, hvorved
Unionens retsinstanser fastslår, at den oprindelige undladelse er retsstridig, ikke
længere kunne få de i artikel 266 EF omhandlede retsvirkninger. I et sådant
tilfælde har sagen følgelig mistet sin genstand, således at der ikke
længere er anledning til at træffe afgørelse i sagen..”
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Annullations- og passivitetssøgsmål - Der må  først sondres mellem de 
forskellige beslutninger eller undladelser, som klager potentielt vil kunne 
anfægte

Ny støtte

 Søgsmål ved Kommissionens
beslutning om ikke at åbne den
formelle undersøgelsesprocedure
(Fase 1 beslutning)

 Søgsmål ved Kommissionens
endelige ”positive” beslutning
om støtteforanstaltningen eller
”negative” beslutning, men
uden tilbagesøgningspålæg til
MS (Fase 2 beslutning)

 Søgsmål vedrørende 
Kommissionens undladelse af
at træffe Fase 1 eller Fase 2 
beslutning

Eksisterende støtte 

 Søgsmål, hvor tvist mellem klager
og Kommissionen om, hvorvidt der
– i givet fald – foreligger ”ny
støtte” eller ”eksisterende
støtte”, og Kommissionen ikke
åbner eller ikke vil træffe
beslutning om at åbne den formelle
undersøgelsesfase (Fase 2), da den
finder, at der er tale om
”eksisterende støtte”.
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Annullationssøgsmål – Søgsmålskompetence - Stor forskel i kravene –
Vigtigt hvad der anfægtes 

Fase 1 beslutning uden Fase 2 åbning

 Lave søgsmålskompetencekrav

 Nok at have status som 
”interesseret part”.

Fase 2 beslutning

 Høje søgsmålskompetencekrav

 Udgangspunkt: Ikke nok alene at 
have status som ”interesseret 
part”. Kræver i udgangspunkt, at 
klageren er ”individuelt berørt” af 
støtten på en sådan måde, at 
klageren har ”Plaumann” status.  

 Modifikation: 

”Regelfastsættende retsakter uden 
gennemførelsesforanstaltninger”:

Tilstrækkeligt, at klageren ”kun” har 
status som ”interesseret part”.
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Passivitetssøgsmål – Samme søgsmålskompetencekrav ved anfægtelse 
af Kommissionens undladelse af at træffe Fase 1 som Fase 2 beslutning

I begge tilfælde kræves det alene, at klageren/sagsøgeren har status som
”interesseret part”. Eksempler fra praksis:

 Domstolens dom af 16/5-2013 i sag C-615/11, ”Ryanair Ltd” (Fase 1
undladelse)

Ryan Air var konkurrent til støttemodtageren og havde givet Kommissionen
behørig forudgående formel opfordring til at træffe den undladte Fase 1
beslutning. Derfor søgsmålskompetence og Kommissionen dømt for sin
undladelse.

 Rettens kendelse af 6/4-2017 i sag T-203/16,”Brancheforeningen
for Regulerkraft i Danmark” (Fase 2 undladelse):

Brancheforeningen repræsenterede konkurrenter til DONG og havde
søgsmålskompetence som ”interesseret part” ved sagens anlæg, men
Kommissionen traf under sagen den ”forsømte” Fase 2 beslutning. Herefter ikke
længere retlig interesse og sagen derfor afvist, da et passivitetssøgsmål ikke
kan forpligte Kommissionen til at træffe en afgørelse af et bestemt indhold.
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Passivitetssøgsmål – Søgsmålskompetence – Krav om behørig 
forudgående formel opfordring til Kommissionen og iagttagelse af 
Kommissionens ”responsfrist” inden sagsanlæg

 Rettens dom af 29/9-2011 i sag T-442/07, “Ryan Air Ltd” (stadfæstet
af Domstolen ved sag C-615/11, ”Ryan Air Ltd”)

“22      In that regard, the Court recalls that, under the second paragraph of 
Article 232 EC, an action for failure to act is admissible only if the 
institution concerned has first been called upon to act. Giving the 
institution formal notice is an essential procedural requirement the 
effects of which are, firstly, to cause the two-month period within which the 
institution is required to define its position to begin to run and, secondly, to 
delimit any action that might be brought should the institution fail to define its 
position. Whilst there is no particular requirement as to form, the notice 
must be sufficiently clear and precise to enable the Commission to 
ascertain in specific terms the content of the decision which it is being 
asked to adopt and must make clear that its purpose is to compel the 
Commission to state its position (Case T-17/96 TF1 v Commission [1999] 
ECR II-1757, paragraph 41).”
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Annullationssøgsmål – Søgsmålskompetence – Kravene til den 
”interesserede part” – Tilstrækkeligt at være konkurrent 

 Domstolens dom af 11/9-2008 i sag C-75/05P, ”Kronofrance SA”:

”38 Det følger heraf, at når Kommissionen uden at indlede den formelle
undersøgelsesprocedure i henhold til artikel 88, stk. 2, EF ved en beslutning
truffet i medfør af artikel 88, stk. 3, fastslår, at en støtte er forenelig med
fællesmarkedet, kan de berørte parter, der er indrømmet disse processuelle
garantier, kun opnå, at de respekteres, hvis de har adgang til at indbringe
Kommissionens beslutning for Fællesskabets retsinstanser. Fællesskabets
retsinstanser må derfor realitetsbehandle et annullationssøgsmål vedrørende en
sådan beslutning, som er anlagt af en interesseret part i den forstand, hvori
dette udtryk anvendes i artikel 88, stk. 2, EF, når denne med søgsmålet ønsker
at beskytte de processuelle rettigheder, der tilkommer ham ifølge denne
bestemmelse.

39 Domstolen har haft anledning til at præcisere, at sådanne interesserede
parter er de personer, virksomheder eller sammenslutninger, hvis interesser
måtte være berørt af den tildelte støtte, dvs. navnlig konkurrerende
virksomheder til støttemodtagerne og erhvervsorganisationer…”
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Annullationssøgsmål – Søgsmålskompetence – Udgangspunktet -
Kravene til den ”individuelt berørte” part, der anfægter en Fase 2 
beslutning

 Domstolens dom af 28/1-1986 i sag 169/84, ”Cofaz”:

”22 Det fremgår af Domstolens faste praksis, at personer, der ikke er adressater 
for en beslutning, kun vil kunne påstå, at de berøres individuelt, jfr. artikel 
173, stk. 2, hvis denne beslutning rammer dem på grund af visse 
egenskaber, som er særlige for dem, eller på grund af en faktisk 
situation, der adskiller dem fra alle andre og derfor individualiserer dem 
på lignende måde som adressaten…

…

25 Det samme kan siges om de virksomheder, der inden for rammerne af
den i artikel 93 i traktaten omhandlede procedure har spillet en tilsvarende rolle,
såfremt deres stilling på markedet i væsentligt omfang påvirkes af den
støtteforanstaltning, den anfægtede beslutning drejer sig om. I artikel 93,
stk. 2, siges det helt i almindelighed og uden tilføjelser af nogen art, at de
interesserede parter har adgang til at fremsætte bemærkninger.”
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Annullationssøgsmål – Søgsmålskompetence – Modifikation  til de høje 
krav ved anfægtelse af Fase 2 beslutning – ”Regelfastsættende retsakt 
uden gennemførelsesforanstaltninger”

 Tilstrækkeligt for klager at være ”interesseret part”, hvis Kommissionens 
beslutning udgør en ”regelfastsættende retsakt uden nationale 
gennemførelsesforanstaltninger”, jf. Art. 263, stk. 4, in fine. 

• Retten og GA Wathelet i sag C-622/16P, ”Scuola Elementare”: 

Kommissionens beslutning om ikke at kræve tilbagesøgning, selvom den fandt, 
at den italienske kommunale ejendomsskatteordning udgjorde ulovlig og 
uforenelig statsstøtte til fordel for visse fritagne aktører, udgør en 
”regelfastsættende retsakt uden nationale gennemførelsesforanstaltninger”. 
Derfor søgsmålskompetence til de to sagsøgere, selvom de kun har status ellers 
som ”interesserede parter”.

• Domstolens dom af 21/4-2016 i sag C-563/14, ”Dansk Automat 
Brancheforening”:

Kommissionens godkendelse af støtten som forenelig ved sin Fase 2 beslutning 
udgør ikke en ”regelfastsættende retsakt uden nationale 
gennemførelsesforanstaltninger” og brancheforeningen, der alene havde status 
som ”interesseret part” kunne derfor ikke få prøvet Kommissionens endelige 
beslutning (Fase 2 beslutningen).
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Annullationssøgsmål - Stor forskel i, hvad klageren skal påvise for at 
opnå annullationsdom. Afgørende er påstanden og hvad der anfægtes.

Manglende åbning af Fase 2

• Klageren skal alene påvise, at Kommissionen 
burde have næret ”alvorlig tvivl”, om den 
omtvistede foranstaltning udgjorde ulovlig og 
uforenelig støtte. 

• Eksempel: Rettens dom af 15/3-2018 i sag 
T-108/16, ”Naviera Armas SA”, hvor 
Retten annullerede Kommissionens beslutning 
om ikke at åbne Fase 2 i relation til den 
spanske tildeling af eksklusive rettigheder til 
et rederis benyttelse af noget 
havneinfrastruktur i Puerto de Las Nieves, som 
var finansieret med offentlige midler:

”51 Sagsøgeren har bevisbyrden for, at der
foreligger alvorlige vanskeligheder, og kan føre
bevis herfor på grundlag af en række
samstemmende indicier om dels
omstændighederne ved og varigheden af den
indledende undersøgelsesprocedure, dels
indholdet af den anfægtede afgørelse..”

Selve Fase 2 beslutningen

• Hvor Klageren anfægter selve Fase 2
beslutningen, skal Retten/Domstolen tage
stilling til, om der var det fornødne grundlag for
Kommissionens beslutning. Klageren skal
derfor i dette tilfælde føre bevis for, at der ikke
var det fornødne grundlag for Kommissionens
beslutning.

• Eksempel: Rettens dom af 5/2-2018 i sag
T-216/15, ”Dôvera”, hvor Retten annullerede
Kommissionens beslutning om, at
organiseringen af den slovakiske
sundhedsforsikringsordning ikke indebar
statsstøtte til fordel for et offentligt ejet
sundhedsforsikringsselskab:

“70 Therefore, the Commission committed an
error of assessment when it concluded that SZP and
VšZP cannot be considered as undertakings within
the meaning of Article 107(1) TFEU, on the ground
that the activity carried out by health insurance
bodies in the Slovak compulsory health insurance
scheme is not economic in nature.”
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Set fra klagers side gælder der væsentlige praktiske 
prøvelsesbegrænsninger for Retten/Domstolen i forhold til Kommissionens 
udøvede skønsbeføjelser

 Kommissionens vurdering af støtteforanstaltningens forenelighed.

 Kommissionens vurderinger af økonomisk kompleks karakter.
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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[nu artikel 107, stk. 3
TEUF] 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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Klagerens retsstilling for de nationale domstole varierer afhængig, af 
hvad der er genstanden for søgsmålet
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Klageren vil kunne få de nationale domstole til at sikre håndhævelse af 
stand-still forpligtelsen i Art. 108(3) TEUF. Principielt uanset om 
Kommissionen (endnu) har åbnet Fase 2 eller ej.

 Kommissionens Meddelelse om de nationale domstoles håndhævelse 
af statsstøttereglerne, pkt. 26:

”26 Som følge heraf er søgsmål ved nationale domstole en vigtig klageadgang
for konkurrenter og andre tredjeparter, der er berørt af ulovlig statsstøtte. De
retsmidler, der findes ved de nationale domstole, omfatter følgende:

a)forhindring af, at ulovlig støtte udbetales

b)tilbagesøgning af ulovlig støtte (uanset forenelighed)

c)opkrævning af ulovlighedsrenter

d)erstatning til konkurrenter og andre tredjeparter og

e)foreløbige forholdsregler mod ulovlig støtte”
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Klager vil således kunne anlægge erstatningssøgsmål mod de 
støttegivende myndigheder for overtrædelse af Art. 108(3)TEUF

 Kommissionens Meddelelse om de nationale domstoles håndhævelse 
af statsstøttereglerne, pkt. 45 og 47:

”45 Uanset muligheden for at kræve erstatning i henhold til national ret har 
tilsidesættelse af standstill-klausulen direkte og bindende konsekvenser i 
henhold til fællesskabsretten. Grunden hertil er, at standstill-klausulen i henhold 
til traktatens artikel 88, stk. 3,[nu artikel 108, stk. 3 TEUF] er en umiddelbart 
anvendelig fællesskabsregel, som er bindende for alle myndigheder i 
medlemsstaterne. Tilsidesættelse af standstill-klausulen kan derfor 
principielt medføre erstatningskrav på grundlag af Domstolens praksis i 
»Francovich«-sagen og »Brasserie du Pêcheur«-sagen..

…

47 Betingelsen om en tilstrækkelig kvalificeret tilsidesættelse af 
fællesskabsretten vil også generelt være opfyldt med hensyn til traktatens 
artikel 88, stk. 3…” 
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Art. 108(3) TEUF yder som udgangspunkt ikke klageren et EU-retligt 
erstatningsansvarsgrundlag over for støttemodtageren

 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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Klager vil kunne anlægge søgsmål mod støttegivende myndighed med 
henblik på at få støtteordningen erklæret ugyldig 

 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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Klager vil i særlige tilfælde kunne anlægge søgsmål med henblik på at 
undgå at skulle betale en afgift eller skat, der er i strid med Art. 107 og 
108(3) TEUF

 Ved individuelle asymmetriske skatter eller afgifter i strid med Artikel 
107(1) og 108(3) TEUF i medfør af Domstolens ”Laboratoires Boiron” praksis, 
jf. Domstolens dom af 7. september 2006 i sag C-526/04, 
”Laboratoires Boiron SA”:

”1. Fællesskabsretten skal fortolkes således, at et lægemiddellaboratorium, der skal betale
et bidrag som det bidrag, der er fastsat i artikel 12 i lov nr. 97-1164 af 19. december 1997
om finansiering af den sociale sikring i 1998, kan påberåbe sig, at den omstændighed, at
distributør-grossisterne ikke er pålagt denne afgift, udgør statsstøtte, med henblik på at
opnå tilbagebetaling af den del af de betalte beløb, der svarer til den økonomiske fordel,
som distributør-grossisterne uretmæssigt har opnået.”

 Ved skatter eller afgifter, der udgør en integrerende del af 
støtteforanstaltningen, jf. eksempelvis Domstolens dom af 21/10-2003 
i sag C-261/01, ”Van Calster”:

”54 Det følger heraf, at når en støtteforanstaltning, hvis finansieringsmåde er en
integrerende del, gennemføres under tilsidesættelse af anmeldelsesforpligtelsen, er de
nationale domstole som udgangspunkt forpligtet til at træffe afgørelse om, at de afgifter
eller bidrag, der specielt opkræves for at finansiere denne støtte, skal tilbagebetales.”

39



Spørgsmål?
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