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1. Statsstøtte til kultur og sport med udgangspunkt i Tinderbox-sagen 
v/Rikke Søgaard Berth og Marie Løvbjerg 

2. Kommissionens nye fitness-check-øvelse, bedre regulering på 
statsstøtteområdet 

v/Preben Pettersson 

3. De seneste domme om annullation af Kommissionsbeslutninger pga. 
manglende åbning og gennemførelse af den formelle undersøgelsesprocedure 
og de overvejelser, der aktuelt gøres og kan gøres om fremtidig praksis 

v/Preben Pettersson og Rass Holdgaard

4. Kommissionens igangværende høring af meddelelsen om tilbagesøgning af 
ulovlig og uforenelig statsstøtte 

v/Morten Qvist Fog

DAGENS PROGRAM
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Statsstøtte til kultur og sport med udgangspunkt i 
Tinderbox-sagen
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Hvad er vores udgangspunkt? 

• Offentlige myndigheder mv. yder støtte til fx 

• Lokale kultur- og sportsbegivenheder  

• Tiltrækning af nationale og internationale kultur- og 
sportsbegivenheder 

• Infrastruktur

• Sponsorater 

• Samspillet mellem statsstøttereglerne og hjemmelsmæssige rammer 
spiller en væsentlig rolle

STATSSTØTTE TIL KULTUR OG SPORT  
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STATSSTØTTE TIL KULTUR OG SPORT

VIBORG STADION
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STATSSTØTTE TIL KULTUR OG SPORT
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1. Overblik

• Værktøjskassen

• … eller de dele, som ofte kommer i anvendelse 

2. Tinderbox-sagen 

STATSSTØTTE TIL KULTUR OG SPORT  
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Hjemmel til at yde støtten? 

• Hjemmelskrav ved støtte – gælder uanset støttens form

• Den skrevne lovgivning

 Fx eliteidrætsloven, folkeoplysningsloven, museumsloven, lov
om scenekunst, filmloven… 

• De ulovfæstede retsgrundsætninger om kommunalfuldmagten –
og lidt om lovforslaget (i høring) 

OVERBLIK   
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Rammerne for den statsstøtteretlige vurdering

Konkurrencelovens § 11 a

• Hvis der er hjemmel, så er støtten lovlig efter § 11 a 

• Støttevurderingen er en refleks af, om der er hjemmel

TEUF 

• Uanset om der er hjemmel, skal støttens lovlighed vurderes

• Vurderingen af hjemmel og støtte er således uafhængig

• Lovlig støtte efter EU-statsstøttereglerne?  

OVERBLIK   
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Er støtten lovlig efter EU-statsstøttereglerne? 

Fritagelser og undtagelser?

• De minimis-forordningen

• Gruppefritaget støtte 

• Støtte til kultur og kulturarv (artikel 53)

• Støtte til sportsinfrastrukturer og multifunktionelle infrastrukturer 
(artikel 55) 

• Ofte med tilbagebetalingsmekanisme

• Anmeldelse til Kommissionen 

OVERBLIK
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Er der samhandelspåvirkning, og er det en økonomisk aktivitet? 

 Gruppefritagelsesforordningen om støtte til sport 

”Investeringsstøtteforanstaltninger til sportsinfrastruktur bør være omfattet af 
gruppefritagelsen, hvis de opfylder betingelserne i denne forordning, i det omfang de 
udgør statsstøtte. Inden for sportssektoren udgør en række af de foranstaltninger, 
der træffes af medlemsstaterne, muligvis ikke statsstøtte, fordi støttemodtageren 
ikke udøver en økonomisk aktivitet, eller fordi samhandelen mellem 
medlemsstaterne ikke påvirkes. Dette kan under visse omstændigheder være tilfældet 
for støtteforanstaltninger, som har en rent lokal karakter, eller som gennemføres 
inden for amatørsport.” 

- Betragtning 74

OVERBLIK
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Er der samhandelspåvirkning, og er det en økonomisk aktivitet? 

 Gruppefritagelsesforordningen om kulturstøtte

”Inden for kultur og bevarelse af kulturarv udgør en række foranstaltninger, som 
medlemsstaterne iværksætter, muligvis ikke støtte, fordi de ikke opfylder alle 
betingelserne i traktatens artikel 107, stk. 1, f.eks. fordi aktiviteten ikke er af 
økonomisk art, eller fordi samhandelen mellem medlemsstaterne ikke påvirkes. I det 
omfang sådanne foranstaltninger er omfattet af traktatens artikel 107, stk. 1, giver  
kulturinstitutioner og -projekter typisk ikke anledning til nogen betydelig 
konkurrencefordrejning, og praksis har vist, at en sådan støtte har begrænsede 
virkninger for samhandelen.” 

Uddrag af betragtning 72

OVERBLIK
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Er der fordel? 

• En økonomisk transaktion med en offentlig deltager giver ikke modparten en 
fordel, hvis der handles på normale markedsvilkår. Det er tilfældet, når den 
offentlige part handler, som en markedsaktør vil gøre i en tilsvarende situation

• Hvornår? 

• Sponsorater

• Lån

• Garantier

• Indskud af kapital

• Frasalg og indkøb

➢ NB! Bevisbyrden

OVERBLIK
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TINDERBOX-SAGEN 
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• Baggrunden for en festival – bare fest & farver? 

• ”Gør det, du er god til”

• Behovet for stringens i aftalestrukturen – hvad er hvad? 

• Fra én til tre aftaler: Støtte, sponsorat, leje

• Offentlig bevågenhed – også fra konkurrenterne

• Forelæggelse af sponsoraftalen for det kommunale tilsyn – dengang 
Statsforvaltningen, nu Ankestyrelsen

HVORFOR TINDERBOX?
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TINDERBOX – TILSKUDSAFTALEN

Odense 
Kommune

TinderboxStøtte (3 år)

Overholde vilkår 
i tilskudsaftalen

Det kommunale tilsyn (2016):

• Hjemmel: Øremærket støtte til lovlige 
kommunale formål (kommunal-
fuldmagtsreglerne); begrænsning af 
udbytte; tilstrækkelige 
kontrolbestemmelser (anmodning om 
bekræftelse fra kommunen)

• Støtte: Gruppefritaget støtte 
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TINDERBOX – LEJEAFTALEN 

Areal til rådighed Det kommunale tilsyn (2016):

• Markedsmæssig leje –
ikke nærmere efterprøvet

• Opgradering af Tusindårsskoven 
ikke anlægsstøtte

Odense 
Kommune

Tinderbox
Lejeaftale

(10 år)
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TINDERBOX – SPONSORAFTALE

Det kommunale tilsyn (2016):

• Hjemmel: Lovlig kommunal 
interesse i eksponering og 
branding; OBS på 
viderefordeling af ydelser

• Markedsvilkår: Udtalelse fra 
Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen.  
Ankestyrelsen anmodede 
herefter om supplerende 
oplysninger fra kommunen

Odense 
Kommune

Tinderbox

Sponsorydelser

Køb af sponsorat   

(5 år)
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2014
September 

2014
18. december

2015
9. januar

2. vurderingIndledende 
vurdering

Aftale
indgået

Aftaleforhandling

SPONSORAFTALEN 
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Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udtalelse til Ankestyrelsen: 

• Vurdering af den konkrete aftale kan ikke have dannet grundlag for aftalen, da 
rapporten først forelå efter aftaleindgåelsen - dele af betalingen skulle ske ved 
aftalens underskrift

• Styrelsen kunne ikke forholde sig til eller efterprøve skønnet i vurderingen

TINDERBOX
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• Generelt:

• Vurderingen skal foreligge, når indholdet er kendt for den sagkyndige, og skal 
som minimum redegøre for: 

• De faktorer, som har indflydelse på værdien 

• Metoden – fx sammenligning; den sagkyndiges erfaring er ikke nok

• Værdien af hvert enkelt element

Møde med Ankestyrelsen – gennemgang af værdiansættelsen

TINDERBOX
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ANKESTYRELSENS AFSLUTNING AF SAGEN

• Faktorer og metode dokumenteret over for Ankestyrelsen 

• Andre forhold 

• Kommunens egen ekspertise og værdiansættelse

• Forløbet op til aftalen – mundtlig tilkendegivelse

• De oplysninger, som de sagkyndige havde haft kendskab til

• Værdiansættelse af hovedsponsorater kontra pakkesponsorater 

Tilsynets samlede konklusion 

• Ankestyrelsen fandt, at det samlede engagement var lovligt 

TINDERBOX
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LÆRINGSPUNKTER 

• Dokumentation, dokumentation, dokumentation (og journalisering)

• Særligt OBS ved udskiftning i personkredsen… 

• Dateringen af den endelige vurdering

• Redegørelse for forudsætninger og sammenligningsgrundlag i vurderingerne

• Markedskendskab: Viden om sponsoraftaler og de særlige forhold for 
hovedsponsorater 

• Ting ta’r tid – her 3 år og 10 mdr. 

TINDERBOX
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Dir: +45 3334 4383 
Mob: +45 5234 4383 
E-mail: mal@horten.dk 

MARIE LØVBJERG
PARTNER
RIKKE SØGAARD BERTH

ADVOKAT

KONTAKT

Dir: +45 3334 4279
Mob: +45 5234 4279
E-mail: rsb@horten.dk
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PAUSE



FITNESS-CHECK AF STATSSTØTTEREGLERNE 
2019 – 22

EVALUERING FOR AT AFKLARE BEHOVET FOR ÆNDRINGER
PREBEN SANDBERG PETTERSSON

MARTS 2019



 2012: Statsstøttereformen blev igangsat ("SAM")

 2013-2014: Stort set samtlige statsstøttereglerne blev vurderet og ændret.

 2014/2015: Statsstøttereformen gennemført – de nye regler trådt i kraft 

 2016: Transparenskravet – statsstøtteregistret sat i kraft 

 2017/2018: Det konstateres, at 97% af alle foranstaltninger der indebærer statsstøtte 

gennemføres uden behov for forudgående notifikation og Kommissions godkendelse 

 En række regler vedtaget under statsstøttereformen udløber i 2020

2019 Fitness checket indebærer:

 2019: Uændret tidsbegrænset forlængelse af de statsstøtteregler, der udløber i 2020, 

 Gennemførelse af en evidens baseret evaluering af statsstøttereglerne, baseret på det

såkaldte “better regulation approach”, 

 “any decision to prolong or to revise legislation needs to be based on the evidence on 

how the rules have worked and to which extent the rules are fit for purpose”. 

27

Statsstøtterettens processuelle omfangslogik



ANVENDELSESOMRÅDET FOR 
FITNESSCHECK – ROAD MAP

 Statsstøtte reform pakken : 

✓ Regionalstøtteretningslinjerne*, 

✓ Rammebestemmelserne om statsstøtte til miljø og energiformål*, 

✓ Meddelelsen om statsstøtte i forbindelse med risikovillig finansiering*, 

✓ Statsstøtteretningslinjerne om rednings- og restrukturering*, 

✓ Retningslinjerne for statsstøtte til projekter af generel EU interesse (IPCEI)*, 

✓ Retningslinjerne om statsstøtte til luftfart og lufthavne**, 

✓ Rammebestemmelserne om statsstøtte til forskning, udvikling og innovation

✓ De minimis forordningen*, 

✓ GBER* 

 Meddelelsen om statsstøtte i kortsigtede eksportkreditter (Short term export Crédit)* 

 Jernbane Guidelines 

28



TIMING

2019

• Gennemførelse af fitness check og forlængelse af eksisterende statsstøtteregler til 2022

• Høring af Medlemsstater og interessenter om hvordan reglerne har fungeret og om de er “fit” til 
formålet 

2020

• Resultatet af fitness check forventes at foreligge

• Gennemførelse af nødvendige Impact assessments

2021
Initiering af processen med at revidere / forlænge statsstøttereglerne efter 2022 
Høring af Medlemsstater og interessenter om de konkrete forslag 

2022
• Vedtagelse af nye statsstøtteregler 

29



TIMING AF SELVE EVALUERINGEN  

• 4 ugers offentlig høring af fitness check roadmap
Januar/Februar

2019 

• Initiering af 12 ugers offentlig høring på baggrund af spørgsmålApril 2019  

• En Konsulent kontakter medlemsstater - input til undersøgelse

• Målrettet høring af Medlemsstater indenfor specifikke områder. 

Januar-
September 2019

• Udsendelse af konsulentrapport – resultatet af evalueringen2019

• Vedtagelse af tjenestegrenen DG Konkurrences meddelelse om resultaterne
af fitness check2020

30



2020: MULIGE UDFALD AF FITNESS CHECK

Muligt resultat af
fitness check

Ikke behov for 
ændring

Intet Impact 
Assesment

Fortsættelse af regler

Behov for små
ændringer

Impact assessment 
gennemføres hvis

strukturelle ændringer

Vedtagelse af nye
regler

Intet impact 
assessment hvis kun 

små opdateringer

Mindre ændringer I 
regler

Fundamental e 
ændringer

Impact Assessment 
Vedtagelse af nye

regler

Statsstøtteregler vil 

blive ændret i 

overensstemmelse 

med de fastlagte 

EU procedurer.  
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SAMARBEJDET OM FITNESS CHECK

 Medlemsstaterne skal samle dokumentation om gennemførelsen og 

håndhævelsen af de eksisterende regler og rapportere til Dg 

Konkurrence. 

 Medlemsstaterne skal levere in put til den eksterne konsulent der forestår 

evalueringen 

 DG COMP skal holde den såkaldte SAM arbejdsgruppe orienteret om 

status for evalueringen mhp facilitering af indsamlingen af dokumentation

 Kodeordet er evidens, dokumentation – ikke lobbyisme  

32



DEN DANSKE UMIDDELBARE HOLDNING

 Positivt med fitness check – og ok til forslagene i road map

 Ændringer i statsstøttereglerne bør baseres på grundige analyser, afspejle 

reelle behov og ligge inden for statsstøttereformens oprindelige formål. 

 Statsstøtte skal rettes mod påviste markedsfejl og mål af fælles EU 

interesse, og støtten skal fordreje konkurrencen mindst muligt. 

 Fokus bør også være på at øge statsstøttedisciplinen i de enkelte lande. 

 Retningslinjerne for statsstøtte til bredbånd bør også være omfattet af 

evalueringen. Retningslinjerne for bredbånd er senest revideret i 2013, og 

der er således sket store forandringer i den elektroniske 

kommunikationssektor siden. 

 Statsstøtte skal ikke anvendes til udflytning af virksomheder og 

arbejdspladser i EU

MARTS 2019



DEN FAMØSE FORMELLE 
UNDERSØGELSESPROCEDURE

PREBEN SANDBERG PETTERSSON

MARTS 2019



DEN FORMELLE UNDERSØGELSESPROCEDURE

 TEUF Artikel 108

 1. Kommissionen foretager sammen med medlemsstaterne en løbende undersøgelse 

af de støtteordninger, som findes i disse stater. Den foreslår dem sådanne 

foranstaltninger, som det indre markeds funktion eller gradvise udvikling kræver.

 2. Finder Kommissionen — efter at have givet de interesserede parter en frist til at 

fremsætte deres bemærkninger — at en støtte, som ydes af en stat eller med 

statsmidler, ifølge artikel 107 ikke er forenelig med det indre marked, eller at denne 

støtte misbruges, træffer den afgørelse om, at den pågældende stat skal ophæve 

eller ændre støtteforanstaltningen inden for den tidsfrist, som Kommissionen 

fastsætter.

MARTS 2019



PROCEDUREFORORDNINGEN - PRÆAMBLEN

 (8) I alle tilfælde, hvor Kommissionen efter den foreløbige undersøgelse ikke kan konstatere, 

at en støtteforanstaltning er forenelig med det indre marked, indledes den formelle 

undersøgelsesprocedure, for at Kommissionen kan få mulighed for at indsamle alle de 

oplysninger, den behøver for at kunne vurdere støttens forenelighed, og for at 

interesserede parter kan få mulighed for at fremsætte deres bemærkninger.

Interesserede parters rettigheder kan bedst sikres inden for rammerne af den formelle 

undersøgelsesprocedure i henhold til artikel 108 stk. 2, i TEUF. 

 (9) Vurderingen af alle anmeldte eller ulovlige statsstøtteforanstaltningers forenelighed med 

det indre marked henhører i henhold til artikel 108 i TEUF under Kommissionens 

enekompetence, og det bør derfor sikres, at Kommissionen med henblik på 

statsstøttereglernes håndhævelse har beføjelse til at anmode om alle nødvendige 

markedsoplysninger fra enhver medlemsstat, virksomhed eller sammenslutning af 

virksomheder, når den er i tvivl om, hvorvidt den pågældende foranstaltning er 

forenelig med EU-reglerne, og derfor har indledt den formelle undersøgelsesprocedure. 

Kommissionen bør navnlig gøre brug af denne beføjelse i sager, hvor det viser sig at være 

nødvendigt med en kompleks og grundig vurdering. Kommissionen bør, når den tager stilling 

til, om der skal gøres brug af denne beføjelse, tage behørigt hensyn til varigheden af den 

foreløbige undersøgelse. 

MARTS 2019



PROCEDUREFORORDNINGEN - PRÆAMBLEN

 (10) Med henblik på vurderingen af en støtteforanstaltnings forenelighed efter 

indledningen af den formelle undersøgelsesprocedure og navnlig i forbindelse med 

teknisk komplicerede sager, der kræver en grundig vurdering, bør Kommissionen ved 

simpel begæring eller ved afgørelse kunne afkræve enhver medlemsstat, 

virksomhed eller sammenslutning af virksomheder alle markedsoplysninger, der er 

nødvendige for, at den kan afslutte sin vurdering, hvis de oplysninger, som den 

pågældende medlemsstat har afgivet under den foreløbige undersøgelse, ikke er 

tilstrækkelige, idet den tager behørigt hensyn til proportionalitetsprincippet, 

navnlig for små og mellemstore virksomheder. 

MARTS 2019



PROCEDUREFORORDNINGEN -ARTIKEL 6 
FORMEL UNDERSØGELSESPROCEDURE 

 1.Afgørelsen om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure skal sammenfatte de 

relevante faktiske og retlige spørgsmål, indeholde en foreløbig vurdering fra 

Kommissionens side med hensyn til støttekarakteren af den påtænkte foranstaltning og 

anføre, om der er tvivl om, hvorvidt den er forenelig med det indre marked. I afgørelsen 

skal den pågældende medlemsstat og andre interesserede parter opfordres til at 

fremsætte bemærkninger inden for en nærmere fastsat frist, der normalt ikke må 

overstige en måned. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen forlænge denne 

frist. 

 2.De modtagne bemærkninger videregives til den pågældende medlemsstat. Hvis en 

interesseret part kræver det under henvisning til risiko for skade, må dens identitet ikke 

meddeles den pågældende medlemsstat. Den pågældende medlemsstat kan besvare 

de fremsatte bemærkninger inden for en nærmere fastsat frist, der normalt ikke må 

overstige en måned. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen forlænge denne 

frist.

MARTS 2019



ØRESUNDSFORBINDELSEN

MARTS 2019

- Øresundsforbindelsen blev projekteret og finansieret I 1992 – åbnede i 2000

- Uafhængigt statsejet aktieselskab – Øresundskonsortiet – ejet af den danske og svenske stat

Finansiering baseret på statsgarantier – AAA rating – pris ca. 2,25 mia. EUR

Tilbagebetaling af lån baseret på brugerbetaling over 25 – 30 år

- I 1995 skrev Kommissionen til DK at statsgarantien ikke indebar statsstøtte, da der var tale om investering I et 

offentligt gode / aktiv der kom samfundsøkonomien til gode og ikke særlige virksomheder – laveste omkostninger for 

samfundsøkonomien

- 2013 klage over statsstøtte fra Scandlines færgeselskab – submarkedsgebyrer for at krydse broen på grund af lave 

finansielle omkostninger på grund af garanti

- Særligt skatteregime – afskrivninger og tab kunne fremføres

- Øresundskonsortiet bedrev økonomisk aktivitet

- Kommissions beslutning af 15. 10. 2014: Ingen indvendinger mod de danske skatteordninger og garantier – forenelig 

statsstøtte jf. TEUF art. 107, stk. 3 litra B. Støtte til vej og jernbane udgør ikke statsstøtte – den svenske støtte er 

eksisterende støtte. Projekt af fælles europæiske interesse.

- Scandlines indbragte sagen for EU domstolen I Luxembourg



RETTENS DOM AF 19. SEPTEMBER 2018 I T-68/15 
ANNULLATION AF KOMMISSIONENS 
GODKENDELSE AF STATSSTØTTE TIL 
ØRESUNDSFORBINDELSEN

 Sagen hjemsendt til fornyet behandling hos EU kommissionen

 HH Ferries: Kommissionens undersøgelse af, om statsstøtten var forenelig med det 

indre marked var utilstrækkelig og ufuldstændig

 Retten afgjorde, at en række forhold ikke har blevet behørigt undersøgt af 

Kommissionen, herunder

 Hvornår garantierne blev tildelt

 Hvor mange der blev tildelt

 Hvorvidt der var tale om ny eller eksisterende støtte

 Om statsstøtten var forenelig med det indre marked

 Kommissionen skulle derfor have indledt den formelle undersøgelsesprocedure, og 

da dette ikke var tilfældet annullerede domstolen Kommissionens beslutning

 Det er nu op til Kommissionen at træffe en ny beslutning

MARTS 2019



FEMERN BÆLT FORBINDELSEN 

Statslige garantier for lån til projektet 5,5 mia. EUR – tilbagebetaling over 55 år – brugerbetaling

Kommissionen tager ikke stilling til om Femern A/S er omfattet af virksomhedsbegrebet og om 

offentlig finansiering udgør statsstøtte, men 

Kommissionen: godkender støtten til Femern A/S som forenelig efter TEUF artikel 107(3) b –

projekt af fælleseuropæisk interesse 

Kommissionens godkendelse indbragt i T-630/15 Scandlines mod Kommissionen og T-631/15, 

Stena Line mod Kommissionen



RETTENS DOM AF 13. DECEMBER 2018 I T-630/15OG T-631/15 
ANNULLATION AF KOMMISSIONENS GODKENDELSE AF 
STATSSTØTTE TIL FEMERN FORBINDELSEN

 Kommissionen godkendte 23. juli 2015 statsstøtte (SA.39078 (2014/N) til finansiering af 

den faste forbindelse over Femern bælt (2015 C 325).

 Retten annullerede 13. december 2018 Kommissionens beslutning om at godkende de 

stillede statsgarantier  - ikke at have indvendinger imod - fordi

 Kommissionen havde fejlet ved ikke at overholde forpligtelsen til at åbne den formelle 

undersøgelsesprocedure angående vurdering af støttens nødvendighed og proportionalitet,

 Og fejlede manifest – åbenlyst – angående undersøgelsen af betingelserne for statsgarantien.

MARTS 2019



HVAD BETYDER DETTE FOR MEDLEMSSTATEN 
DANMARK, MEDLEMSSTATERNE OG KOMMISSIONEN

 Når en statsstøttegodkendelse annulleres skal sagen igennem en ny proces i 

Kommissionen – revurdering og undersøgelse af sagen – og formel 

undersøgelsesprocedure – sagen skal genbehandles med alt hvad det kræver…  

 Det bør overvejes grundigt som led i den foreløbige undersøgelsesprocedure, om 

Kommissionen på baggrund af denne har vendt alle sten og har et klart retsgrundlag, 

der gør det muligt at konstatere, at en støtteforanstaltning er forenelig med det indre 

marked, og uden tvivl kan træffe en afgørelse om godkendelse af støtten som 

forenelig. 

 I givet fald dette ikke er tilfældet vil der – især i større komplekse sager med en vis 

rækkevidde – fx store offentlige infrastrukturprojekter - og hvor der er begrænset 

retspraksis være en risiko for, at en Kommissions afgørelse kan blive underkendt og 

annulleret af retten på grund af ufuldstændig undersøgelse og begrundelse – og 

manglende åbning og gennemførelse af den formelle undersøgelsesprocedure.  

MARTS 2019



HVAD ER TRADE OF? - TIMING IS AN ISSUE

 Notifikation, foreløbig undersøgelse og godkendelse

 Notifikation, foreløbig undersøgelse, godkendelse. Annullation. Formel undersøgelse. Ny 

godkendelse

 Notifikation, foreløbig og formel undersøgelse, afgørelse/godkendelse

MARTS 2019

6 mdr.

? 18 mdr.



 ”Gift dig, du vil fortryde det; gift dig ikke, du vil også fortryde det; gift dig eller gift dig ikke, 

du vil fortryde begge dele; enten du gifter dig, eller du ikke gifter dig, du fortryder begge 

dele. Le ad verdens dårskaber, du vil fortryde det; græd over dem, du vil også fortryde 

det; le ad verdens dårskaber eller græd over dem, du vil fortryde begge dele; enten du 

ler ad verdens dårskaber, eller du græder over dem, du fortryder begge dele. Troe en 

pige, du vil fortryde det; troe hende ikke, du vil også fortryde det; troe en pige eller troe

hende ikke, Du vil fortryde begge dele; enten du troer en pige eller du ikke troer hende, 

Du vil fortryde begge dele. Hæng dig, du vil fortryde det; hæng dig ikke, du vil også 

fortryde det; hæng dig eller hæng dig ikke, Du vil fortryde begge dele; enten du hænger 

dig, eller du ikke hænger dig, du vil fortryde begge dele. Dette, mine herrer, er 

indbegrebet af al Leve-Viisdom.”

 Citat af Søren Aabye Kierkegaard (5. maj 1813 – 11. november 1855) fra Værket Enten 

– Eller.
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At åbne eller ikke åbne den formelle undersøgelsesprocedure –

man kan fortryde begge dele
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Baggrund
• I 2007 vedtog Kommissionen meddelelsen ”Mod en effektiv 

gennemførelse af Kommissionens beslutninger, som pålægger en 
medlemsstat at tilbagesøge ulovlig og uforenelig statsstøtte”.

• Statsstøtte-moderniseringspakken (SAM) i 2012 gav  
medlemsstaterne øget adgang til at yde støtte uden forudgående 
anmeldelse til Kommissionen. Til gengæld har Kommissionen øget 
kontrollen for at sikre at medlemsstaterne tilbagesøger ulovlig støtte.

• Kommissionen har den 4. februar 2019 sendt et revideret udkast til 
meddelelsen i offentlig høring med høringsfrist den 29. april 2019.

• Dobbelt op - fra 81 til 162 punkter.
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Punktnedslag
• Pkt. 31 ”Medlemsstater og støttemodtagere er derfor beskyttet mod 

tilbagebetalingskrav, hvis der sker brud på retssikkerheden”. 

• Pkt. 48 ”Nationale forældelsesregler kan ikke retfærdiggøre 
manglende opfyldelse af tilbagesøgningsforpligtelsen og kan således 
ikke finde anvendelse”.

• Pkt. 68 ”Erfaringen viser, at et centralt koordineringsorgan bidrager 
til omgående og effektivt gennemførelse af tilbagesøgningsafgørelser 
ved at sikre stabil kommunikation med Kommissionens 
tjenestegrene”.

• En lang rækker nye punkter om skattemæssige foranstaltninger.
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Flere punktnedslag
• Pkt. 71: Kommissionens to tidsfrister for gennemførelse af 

tilbagesøgningsbeslutningen. Længden er ikke nævnt! I den 
eksisterende meddelelse pkt. 42 er frister på 2 og 4 måneder.

• Pkt. 100: Kommissionen kan acceptere brug af de minimis reglen med 
tilbagevirkende kraft under en række betingelser. 

• Pkt. 140 ”Det er Kommissionens erfaring, at retssager ved 
forvaltningsdomstolene (hvor sådanne findes) typisk sikrer en 
hurtigere håndhævelse af tilbagebetalingspåbud end retssager ved de 
civilretlige domstole.”
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http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_recovery_notice/index_en.html

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_recovery_notice/index_en.html
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