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EU s statsstøtteregler spiller en stadig stigende rolle i

reguleringen af den fri og fair konkurrence på tværs
af medlemsstaterne i EU. Der er imidlertid tale om et

kompleks og dynamisk samspil af såvel regler som rets¬

praksis. En øget decentraliseringen af kontrollen med

statsstøtten i EU giver såvel udfordringer som mulig¬

heder. Det er derfor vigtigt, at øge kendskabet til samt

formidle viden om statsstøttereglerne på nationalt plan.

1. Indledning
Europa-Kommission og EU s medlemsstater har de se¬

neste to år gennemført en omfattende reform af EU s

statsstøtteregler, som i høj grad aktualiserer behovet for,

at virksomheder og myndigheder fremover bliver mere

fortrolige med reglerne. Reformpakken har bl.a. decen¬

traliseret ansvaret for overholdelse af statsstøttereglerne,

sådan at medlemsstaternes myndigheder, inklusiv regio¬

ner og kommuner, i stigende grad selv skal tage ansvar

for overholdelse af reglerne.

En overtrædelse af statsstøttereglerne kan have store

konsekvenser for myndighederne, de støttemodtagende

virksomheder og deres konkurrenter. Der er dog mange

muligheder for at yde statsstøtte til virksomheder, der

er forenelig med det indre marked, hvis det gøres på

den rigtige måde. For myndigheder, støttemodtagende

virksomheder og konkurrenter er det derfor en stor og

vigtig opgave at vurdere, om et initiativ indebærer stats¬

støtte, og om støtten i givet fald er forenelig med EU's

statsstøtteregler. I praksis er det er ofte en udfordring,

fordi statsstøttereglerne og retspraksis er omfattende og

under stadig dynamisk udvikling.

I denne artikel fokuserer vi på en række udvalgte

områder. Indledningsvist ser vi nærmere på en meget

central del af Kommissionens statsstøttereform, nemlig

den reviderede gruppefritagelsesforordning, herunder de

nye krav til øget gennemsigtighed i form af etablering
af statsstøtteregistre i medlemsstaterne. Til sidst i artik¬

len omtaler vi et nyt dansk initiativ  Dansk Forening for

Statsstøtteret , der er et forum for udvikling og udveks¬

ling af viden og erfaringer med anvendelse af statsstøtte¬

reglerne mellem bl.a. universiteter, private virksomheder

og offentlige myndigheder.

2. Statsstøttereformen
Kommissionen fremlagde d. 8 maj 2012 en omfattende

reform af EU's statsstøtteregler under titlen  Modernise¬

ring af EU's statsstøttepolitik .2 Reformen har tre over¬

ordnede formål:

1) at fremme bæredygtig, intelligent og inklusiv vækst i

et konkurrencedygtigt indre marked,

2) at koncentrere Kommissionens forudgående undersø¬

gelser om de sager, som har størst indvirkning på det

indre marked, og samtidig styrke samarbejdet mellem
medlemsstaterne i forbindelse med håndhævelsen af

statsstøttereglerne, og

3) at sikre ensartede regler og hurtigere afgørelser.

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

Michael Honoré er advokat og partner i Bech-Bruun og næstformand i Dans  Forening for Statsstøtteret Morten Qvist Fog Lund er

chefkonsulent i Dl og næstformand i Dansk Forening for Statsstøtteret.

2 Jf. COM(2012) 209 final: Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Ud¬

valg og Regionsudvalget - Modernisering af EU s statsstøttepolitik.
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2.1 Udvidelse af den generelle gruppefritagelses¬
forordning

En vigtig del af reformen er et øget ansvar til medlems¬

staterne i forbindelse med udformningen og gennemfø¬

relsen af statsstøtteforanstaltninger, således at Kommis¬

sionen kan fokusere på de større sager. I den forbindelse

spiller  ommissionens generelle gruppefritagelsesforord¬

ning en central rolle.

Gruppefritagelsesforordningen fritager en bred vifte

af støtteforanstaltninger fra kravet om forudgående

anmeldelse til Kommissionen, hvilket betyder, at støt¬

teudbetalende myndighederne kan udbetale støtte

uden at skulle afvente Kommissionens godkendelse af

de pågældende støtteforanstaltninger. Ved at anvende

gruppefritagelsesforordningen bliver det mere sim¬

pelt for myndighederne at yde støtte, og det betyder
samtidig, at støtten kan ydes væsentligt hurtigere til

støttemodtagerne.

Den 1. juli 2014 trådte Kommissionens reviderede

gruppefritagelsesforordning3 i kraft, og den udvider den

hidtidige gruppefritagelsesforordning markant både i
forhold til omfattede støtteområder, -størrelser og -in¬

tensiteter.

Som noget nyt vil det fremover være muligt at yde grup¬

pefritaget støtte til innovationsklynger samt proces- og

organisationsinnovation, til at råde bod på skader, der er

forårsaget af visse naturkatastrofer, til beboere i afsideslig¬

gende områder til transportformål, til bredbåndsinfrastruk¬

tur, støtte til kultur og bevarelse af kulturarven, til sports-

infrastruktur og multifunktionel infrastruktur til rekreative

aktiviteter og investeringsstøtte til lokal infrastruktur.

Under den nuværende gruppefritagelsesforordning er

32% af al støtte gruppefritaget (målt i støttebeløb).5

Kommissionen forventer, at den nye gruppefritagelses¬

forordning indebærer, at kun ca. 10%6 af al fremtidig støt¬

te skal anmeldes individuelt til Kommissionen. Godt 67%

Figur 1: Flere muligheder for at yde ikke-anmeldelsespligtig statsstøtte4

ma  sm
Notifikation (guidelines/Traktaten)

r

Ny gruppefritagelsesforordning |
(nye tærskler for notification og støtteintensitet) j

A
uo
51
CL)
-Q

1+¦w

T
Tidligere

gruppefritagelses¬
forordning

s
\

Ny j
gruppefritagel- j
sesforordning j

(nye støttetyper ;
om -områder) 1

}

De minimis

Stottctypf

Notificeret støtte

Gruppefritaget støtte

D  minimis støtte

Ud idelse af gruppefritagelsen

3 Jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014, EUT 2014/L 187/1.

4 Figuren er baseret på indlægget  State aid modernisation - Results achieved and challenges ahead , som Head of unit Nicola Pesa-

resi, DG COMP gav på åbningsarrangementet i Dansk Forening for Statsstøtteret den 1. december 2014.

5 Tallet er 58%, hvis der måles i antal støtteforanstaltninger.

6 Målt i støttebeløb. Tallet er 14% målt i antal støtteforanstaltninger.
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vil være gruppefritaget, mens godt 23% vil være omfattet
af allerede godkendte støtteordninger.78 Kommissionen

anser det dog for muligt, at det i visse lande vil være mu¬

ligt at få gruppefritaget helt op til 90% af al støtte.

For at sikre at denne meget store andel af statsstøtten i

EU udbetales i overensstemmelse med gruppefritagelses¬

forordningen, er det afgørende, at de støtteudbetalende

myndigheder i medlemsstaterne har et nøje og indgå¬

ende kendskab til de nye regler.

I forlængelse heraf må det også forventes, at de na¬

tionale domstole fremover vil spille en mere aktiv rolle7 8 9 10 11

i forhold til at sikre, at støtteforanstaltninger, som ydes

uden forudgående anmeldelse, er i overensstemmelse

med gruppefritagelsesforordningen.

2.2 Nye og omfattende gennemsigtighedskrav

Kommissionens erfaringer med den tidligere gruppefri¬

tagelsesforordning fra 2008 har vist, at der var flere ud-
10fordringer i forhold til medlemsstaternes compliance.

Kommissionen har i den forbindelse peget på, at mang¬

lende kendskab til statsstøttereglerne på nationalt plan
11kan være medvirkende hertil.

For at adressere disse udfordringer har Kommissionen

bl.a. indført nye og omfattende gennemsigtighedskrav.12

Medlemsstater skal senest to år efter gruppefritagel¬

sesforordningens ikrafttræden, dvs. senest 1. juli 2016,

oprette et centralt og offentligt tilgængeligt statsstøt¬

tewebsted (statsstøtteregister), som skal være frit tilgæn¬

gelig for alle uden forudgående registrering og skal have

brugervenlige søgefunktioner. Dette statsstøtteregister

skal indeholde væsentlige oplysninger om selve støtte¬

foranstaltningen men også oplysninger om støttemodta¬

gernes navne og støttebeløb, når hvert enkelt individuel

støtteforanstaltning er på over 500.000 €.
Hvis der er tale om ordninger i form af skattefordele

og ordninger vedrørende regional byudviklingsstøtte og

risikofinansieringsstøtte, skal de krævede oplysninger om

individuelle støttebeløb blot angives inden for en række

givne intervaller (l/a-l mio. €, 1 -2 mio. €, 2-5 mio. €,

*5-10 mio. €, 10-30 mio. € og 30 mio. € og derover).

For samtidig at øge gennemsigtigheden med støtten,

der ydes uden for rammerne af gruppefritagelsesforenin¬

gen, har Kommissionen den 21. maj 2014 vedtaget en
ny meddelelse,13 der lægger op til indføre tilsvarende

krav til offentliggørelse af støtteoplysninger i de eksiste-

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

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

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

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

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

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

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

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

at foretage denne vurdering. Den nationale domstole kan anmode Kommissionen om en udtalelse i henhold til meddelelsen, hvis

den nærer tvivl med hensyn til anvendelsen af en gruppefritagelsesforordning.

10 Tidligere Kommissær Joaquin Alumnia fremhævede disse udfordringer i sin tale den 7. juni 2012 (SPEECH 12/424) om statsstøtterefor¬

men.  At present, about 80 % ofthe aid is granted through schemes and block-exempted measures, which means that Member States al-

ready have to work hard to ensure compliance with the rules set by the Commission. But there is clear room for improvement A report on State

aid released by the European Court of Auditørs in December 2011 suggested that better national Controls were needed. Our own monitoring

exercise is consistent with this finding. The study is revealing important compliance gaps, especially when it comes to block-exempted measures

directly implemented at country level. Preliminary results show that over 40% of the cases we have monitored are potentially problematic. .

11 Jf. Kommissions staff working paper (COM(2012253 final) til Beretning om konkurrencepolitikken 2011: "However, compared to

previous years  samples, substantive problems or procedural issues (such as transparency, reporting, speed and quality of answers) were

identified in a growing minority of cases. That indicator may point to issues of administrative capacity or lack of knowledge of the State ad

rules at Member State level. .

12 Se Kommissionens Competition Policy Brief 4/ aj 2014.

13 Jf. C(2014)3349/2.1 forhold til at sikre fortroligheden omkring skatteforhold og beskyttelsen af forretningshemmeligheder er der ikke krav

om, at der skal offentliggøres informationer om virksomhedernes beskatningsgrundlag eller den eksakte størrelse af eksempelvis skattefra¬

draget. Individuelle informationer om størrelsen af skattefordele eller støtte til risikofinansieringsinvesteringer kan derfor oplyses i intervaller.
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i

rende EU-retningslinjer for statsstøtte i forbindelse med

hurtig etablering af bredbåndsnet, regionalstøtte for

2014-2020, statsstøtte til film og audiovisuelle værker,

statsstøtte til fremme af risikofinansieringsinvesteringer

og statsstøtte til lufthavne og luftfartsselskaber.

2.3 Inddrage adgangen til at bruge gruppefrita¬
gelsesforordningen

Den reviderede gruppefritagelsesforordning indeholder

også en sanktionsadgang, der giver Kommissionen

mulighed for at trække fordelen af gruppefritagelsesfor¬

ordningen tilbage, såfremt en medlemsstat yder støtte,

der hævdes at være fritaget for anmeldelsespligten i

gruppefritagelsesforordningen, uden at leve op til alle

betingelserne.

Hvis dette sker, kan Kommissionen kræve anmeldelse

af alle eller nogle af de fremtidige støtteforanstaltninger

til bestemte modtagere eller fra bestemte støttebevil¬

gende myndigheder.
Derudover vil støtte ydet i strid med gruppefritagelses¬

forordningen udgøre ulovlig støtte, som Kommissionen
vil undersøge nærmere, hvilket kan resultere i krav om

betaling af ulovlighedsrenter og/eller tilbagesøgning af
ulovligt tildelt uforenelig støtte.14

3. Nyhed - Dansk Forening for Statsstøtteret
I lyset af den stigende interesse og fokus på statsstøt¬

tereglerne tog en gruppe danske statsstøtteeksperter fra
Dansk Industri, danske advokatkontorer, Københavns

Universitet, Aarhus Universitet, CBS og Erhvervs- og

Vækstministeriet i midten af 2014 initiativ til oprette

Dansk Forening for Statsstøtteret.

Foreningen skaber et nyt forum for udvikling og ud¬

veksling af viden og erfaringer med anvendelse af stats¬

støttereglerne mellem universiteter, private virksomheder

og offentlige myndigheder. Det er håbet, at foreningen

kan stimulere dialog, debat og bedre forståelse og i

øvrigt vil styrke det professionelle fællesskab mellem juri¬

ster, økonomer og andre praktikere, der beskæftiger sig

med statsstøtte.

Foreningen afholdt et åbningsarrangement den 1. de¬

cember 2014. Næsten 75 deltagere fra både Danmark

og udlandet havde tilmeldt sig dette arrangementet,

hvilket vidner om den store og stigende interesse, der er

i statsstøtteområdet.

På mødet gav formanden for foreningen Preben Sand-

berg Pettersson en introduktion til den nye forening, og

gennemgik herefter hvordan man i Danmark rådgiver

centraladministration i spørgsmål om statsstøtte, når der
er i tvivl om, hvorvidt offentlige støtteordninger eller of¬

fentlig finansiering indeholder statsstøtte. Preben Sand-

berg Pettersson lagde særligt vægt på, at der fremover
er behov for et tæt dansk nationalt netværkssamarbejde,

hvor der kan udveksles viden og erfaring om konkret

anvendelse af statsstøttereglerne, især i lyset af at stats¬

statsstøttereformen indebærer, at medlemsstaternes

myndigheder, virksomhederne og deres rådgivere i høje¬

re grad selv skal tage ansvaret for at fortolke og anvende

statsstøttereglerne og overholde procedurerne.

Efterfølgende gav en af de førende statsstøtteeksperter

i Kommissionen, Nicola Pesaresi et indlæg om udfaldet

af Kommissionens statsstøttereform og perspektiverede

i forhold til den fremtidige udvikling inden for statsstøt¬

teområdet. Særligt fremhævede Nicola Pesaresi, at med¬

lemsstaterne fremover vil have et øget ansvar i forhold

til design og implementering af støtteforanstaltninger i

lyset af den nye gruppefritagelsesforordning. Kommis¬

sionen ønsker at opbygge et strategisk partnerskab med

medlemsstaterne, så der kan sikres en effektiv og gen¬

nemsigtig kontrol med statsstøtten på nationalt niveau,

Det blev understreget, at øget træning i og videndeling

omkring statsstøttereglerne i forhold til de støtteudbe¬

talende myndigheder både på centralt og lokalt niveau

er nøglen til en succesfuld udrulning af statsstøtterefor¬
men.15

Foreningen afholder som minimum fire årlige med¬

lemsmøder, og på hvert møde vil der afslutningsvist

være en kort opsummering af de vigtigste begivenheder,
domme mv. på statsstøtteområdet siden sidste møde.

Flere informationer om foreningen findes på foreningens
hjemmeside.16

14 For en nærmere gennemgang af tilbagebetalingsproceduren i Danmark  an henvises til Morten Qvist Fog Lund og Michael Honoré

Ny lovgivning - skærpelse af reglerne om statsstøtte i Konkurrenceloven  i Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 3/2013, s. 253-258.

15 Se også Kommissionens Competition Policy Brief 11/November 2014.

16 Se foreningens hjemmeside på: www.danskforeningforstatsstoetteret.dk.
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4. Afsluttende bemærkninger
Europa-Kommissionen og EU s medlemsstater har de se¬

nere år gennemført en stor reform af statsstøttereglerne.

En hjørnesten i reformen er en øget decentralisering af

kontrol. Det er i den forbindelse vigtigt at fremhæve

Kommissionens budskab om, at det kun er gennem en

fælles indsats fra såvel Kommissionen som medlemssta¬

terne, at statsstøttedisciplinen kan sikres og føre til det

tilsigtede mål, nemlig bevarelsen af ufordrejede konkur¬
rencevilkår i det indre marked.17

Der må derfor forventes en stigende interesse for EU's

statsstøtteregler på nationalt niveau. I Danmark vil inte¬

ressen for statsstøttereglerne formentlig blive forstærket

af, at den tidligere danske Økonomi- og Indenrigsmini¬
ster Margrethe Vestager i efteråret 2014 blev udnævnt til

ny kommissær for generaldire torat for konkurrence (DG

Comp) med ansvar for bl.a. statsstøtteområdet.

I det lys er det med danske øjne interessant, at der i

2014 er taget initiativ til  Dansk Forening for Statsstøt¬

teret , da denne nye forening kan bidrage til at øge

kendskabet til og udveksle viden og erfaring om stats¬

støttereglerne og derigennem understøtte compliance

på statsstøtteområdet til gavn for det velfungerende

indre marked, støtteudbetalende myndigheder, støtte¬

modtagere og konkurrenter til støttemodtagere.

17 Jf. Kommissionens meddelelse  Mod en effektiv gennemførelse af Kommisisionens beslutninger, som pålægger en medlemsstat at

tilbagesøge ulovlig og uforenelig statsstøtte", EUT 2007/C272/05.
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