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Statsstøttereglerne set fra støttemodtagers side

Hvad skal en potentiel støttemodtager være særligt opmærksom på? 

Hvordan håndteres forholdet til støttegiveren og forhold omkring anmeldelse? 

Hvad er risiciene, hvis noget går galt? 
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Statsstøttereglerne set fra støttemodtagers side

Hvad skal en potentiel støttemodtager være særligt opmærksom på? 
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Hvad skal en potentiel støttemodtager være særligt opmærksom på? 

Statsstøtterettens ”ever expanding universe”

Det brede statsstøttebegreb, jf. Notice of Aid.

Det brede virksomhedsbegreb  - dvs. det må klarlægges, i hvilket omfang den eller de aktiviteter, der 
udøves som offentlig myndighed, offentlig virksomhed eller privat virksomhed, må karakteriseres som 
”økonomisk aktivitet” med den konsekvens, at enheden, der udøver den økonomiske aktivitet, i princippet 
kan blive statsstøttemodtager, jf. Notice of Aid.

Dette indebærer, at ikke blot private virksomheder, men også eksempelvis ministerier, styrelser, regioner, 
kommuner og selvejende institutioner, må være opmærksomme på, om dele af de enheder, der indgår heri, 
er potentielle støttemodtagere.

Statsstøtte kan ikke blot forekomme ved finansiering over eksempelvis finansloven, men også eksempelvis 
ved skattebegunstigelser og ved transaktioner (køb af varer og tjenesteydelser – uanset om 
udbudsreglerne gælder eller ej, indgåelse af bygge- og anlægskontrakter, ændringer i kontrakter indgået 
efter udbud, inhouse-transaktioner, salg eller udleje af fast ejendom eller andre aktiver, privatiseringer, 
garantier og andre sikkerhedsstillelser etc.)

Nogle finansieringsordninger kan evt. karakteriseres som ”eksisterende støtte”
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Økonomisk aktivitet

Begreberne ”virksomhed” og ”økonomisk aktivitet” i Notice of Aid:

Domstolen har konsekvent defineret virksomheder som enheder, der udøver en 
økonomisk aktivitet, uanset deres retlige form og finansieringsmåde. 

Hvorvidt en given enhed således skal betragtes som en virksomhed, vil 
udelukkende afhænge af, hvilke aktiviteter den udøver. 

Den pågældende enheds retlige form ifølge national ret er ikke afgørende. 

En enhed, der efter national ret f.eks. er en forening eller en sportsklub, skal 
måske alligevel betragtes som en virksomhed i henhold til traktatens artikel 
107, stk. 1. Det samme gælder for en enhed, der formelt er en del af den 
offentlige forvaltning. 

Det eneste relevante kriterium er, om enheden udøver en økonomisk aktivitet.
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For det andet afhænger anvendelsen af statsstøttereglerne ikke af, om enheden 
er etableret med gevinst for øje. Nonprofitenheder kan også udbyde varer og 
tjenesteydelser på et marked. Hvis de ikke gør det, er nonprofitenheder ikke 
omfattet af statsstøttereglerne.

For det tredje sker vurderingen af, om en enhed er en virksomhed, altid i forhold 
til en bestemt aktivitet. 

En enhed, som både har økonomiske og ikkeøkonomiske aktiviteter, anses kun 
for at være en virksomhed i forhold til de økonomiske aktiviteter.

For at afklare sondringen mellem økonomiske og ikkeøkonomiske aktiviteter har 
Domstolen konsekvent fastslået, at enhver aktivitet, der består i at udbyde varer 
og tjenesteydelser på et marked, er en økonomisk aktivitet.

Se for et pædagogisk eksempel, generaladvokat Kokott’s forslag til afgørelse af 
16. februar 2017 i sag C-74/16, Congregación de Escuelas Pias Provincia Betania
om en afgiftsfritagelse for den katolske kirke i Spanien.
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Notice of Aid, pkt. 14

En offentlig myndigheds beslutning om ikke at give tredjemand mulighed for 
at levere en bestemt tjenesteydelse (f.eks. fordi den ønsker at udføre 
tjenesteydelsen internt) udelukker ikke, at der kan være tale om en 
økonomisk aktivitet. 

På trods af en sådan markedsafskærmning kan der være tale om en 
økonomisk aktivitet, hvis andre aktører ville og kunne udbyde 
tjenesteydelsen på det pågældende marked. 

Generelt er det forhold, at en bestemt tjenesteydelse leveres internt, ikke 
relevant for, om aktiviteten anses for at være økonomisk eller ej
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Traktatens artikel 107, stk. 1, finder ikke anvendelse, når staten optræder 
»som udøver af offentlig myndighed« , eller når offentlige enheder handler »i 
deres egenskab af offentlige myndigheder«. 

En enhed kan anses for at optræde som udøver af offentlig myndighed, når 
den pågældende aktivitet er et led i statens væsentlige opgaver eller er 
forbundet med disse opgaver som følge af sin art, sit formål og de regler, 
den er undergivet. 

Generelt gælder det, at medmindre den pågældende medlemsstat har 
besluttet at indføre markedsmekanismer, vil aktiviteter, der nødvendigvis 
indgår i offentlige myndigheders beføjelser, og som udøves af staten, ikke 
udgøre økonomiske aktiviteter.

Eksempler: politiet, luftfartssikkerhed, forureningsovervågning

I praksis kan begrebet ”offentlig myndighed” ikke fortolkes særlig bredt.
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Hvad skal en potentiel støttemodtager være særligt opmærksom på? 

I tilfælde af at en potentiel støtte er identificeret:

Er statsstøttebetingelserne alle opfyldt, eller kan opfyldelse af mindst en af betingelserne 
med sikkerhed udelukkes?
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Statsstøttebegrebet

EUFT artikel 107, stk. 1 :

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

Dvs. syv elementer i støttebegrebet

1. Statslige midler

2. Statslig tilregnelse

3. Fordel

4. Virksomhedsbegrebet

5.   “Bestemte” virksomheder eller grupper af virksomheder (selektivitet)

6.   Konkurrencefordrejning

7.   Samhandelspåvirkning

Lignende regler i konkurrencelovens § 11a.
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Påvirkning af samhandelen

For at være omfattet af EUFT artikel 107, stk. 1, skal en statslig foranstaltning

”påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne”.

Betingelsen opfyldes i praksis ret let. 

Der findes efter Domstolens faste praksis ikke en grænseværdi eller en procentsats, 
hvorunder samhandelen mellem medlemsstater ikke vil blive påvirket. Sml. heroverfor
Kommissionens forordning nr. 1407/2013 vedrørende de minimis-støtte.

“Den omstændighed, at en støtte er forholdsvis ubetydelig, eller at den støttemodtagende
virksomhed er af beskeden størrelse, udelukker ikke på forhånd, at samhandelen mellem
medlemsstater kan være påvirket”, jf. Sag C-280/00, Altmark Trans, dom af 24. juli 2003 
med henvisninger.

I Kommissionens meddelelse om statsstøttebegrebet, pkt. 193 i.f., nævnes:

“Der kan imidlertid være mindre sandsynlighed for, at dette sker [dvs. at mulighederne for 
konkurrence fra andre medlemsstater formindskes], hvis omfanget af den økonomiske
aktivitet er meget lille, hvilket kan afspejles i en meget lav omsætning.”
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Påvirkning af samhandelen

Støtte til en virksomhed anses for at kunne påvirke samhandelen mellem
medlemsstater, når den pågældende virksomhed er aktiv på et marked, der er
åbent for samhandel i EU. 

Det er ikke afgørende, om virksomheden selv er engageret i 
grænseoverskridende handel.

Støtte til virksomheder, der kun leverer varer og tjenesteydelser lokalt på et 
marked, hvor der ikke er grænseoverskridende handel i EU, og hvor salget kun 
er rettet mod lokale kunder, falder – i hvert fald i de fleste tilfælde - uden for 
EUFT artikel 107, stk. 1.
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Eksempler fra NoA på typisk utilstrækkelig samhandelspåvirkning

sports- og fritidsfaciliteter, der primært betjener et lokalt publikum, og som 
sandsynligvis ikke vil tiltrække kunder eller investeringer fra andre 
medlemsstater

kulturelle begivenheder og enheder, der udfører økonomiske aktiviteter, men 
som sandsynligvis ikke vil trække brugere eller besøgende væk fra lignende 
tilbud i andre medlemsstater. Kommissionen finder, at det kun er finansiering 
ydet til store og velkendte kulturelle institutioner og begivenheder i en 
medlemsstat, som promoveres uden for deres hjemregion, der vil kunne påvirke 
samhandelen mellem medlemsstaterne

hospitaler og andre sundheds- og helbredsfaciliteter, som leverer den 
sædvanlige vifte af sundhedsydelser rettet til lokalbefolkningen, og som 
sandsynligvis ikke vil tiltrække kunder eller investeringer fra andre 
medlemsstater
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nyhedsmedier og/eller kulturprodukter, som af sproglige og geografiske årsager 
har et begrænset lokalt publikum

et konferencecenter, hvor det på grund af beliggenheden og støttens potentielle 
indvirkning på priserne er meget usandsynligt, at det vil trække brugere væk fra 
andre centre i andre medlemsstater

en informations- og netværksplatform til direkte at afhjælpe problemer med 
ledighed og sociale konflikter i et på forhånd afgrænset meget lille lokalt område

små lufthavne eller havne, som primært betjener lokale brugere, hvorved 
konkurrencen om at levere tjenesteydelserne er begrænset til et lokalt niveau, 
og for hvilke påvirkningen af grænseoverskridende investeringer er rent 
marginal

”Elastik i metermål”
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Til overvejelse

Er kravet om samhandelspåvirkning svarende til det krav, der anvendes efter de
almindelige EU-konkurrenceregler (EUF-traktatens artikel 101 og 102)?

Er kravet mere eller mindre vidtgående, eller er det sammenfaldende med
kriteriet om ”klar grænseoverskridende interesse” i udbudsretten (jf. Domstolens
praksis om transparens ved indgåelse af kontrakter uden for udbudsdirektiverne
– se sag C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL, dom af 16. april 2015
om en IT-kontrakt til en værdi af 58.600 euro).

Sml. også kriteriet om ”klar grænseoverskridende interesse” i udbudsloven, for,
hvornår udbud under tærskelværdien skal annonceres på udbud.dk for at
opfylde de EU-retlige transparenskrav. Se også bemærkningerne til forslaget.

Konsekvens af manglende opfyldelse af samhandelskravet for støtte: Evt.
bedømmelse efter konkurrencelovens § 11 a.
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Hvad skal en potentiel støttemodtager være særligt opmærksom på? 

I tilfælde af det ikke kan udelukkes, at mindst en af statsstøttebetingelserne med sikkerhed 
ikke er opfyldt:

Er der et andet grundlag, hvorpå den potentielle støtte kan falde uden for EU-forbuddet 
mod statsstøtte?

Enten fordi der slet ikke er tale om støtte:

1. Altmark-betingelserne (sjældent opfyldt i praksis)

2. MEOP (Market Economic Operator Principle – det markedsøkonomiske aktørprincip)

Eller fordi der (med sikkerhed) er tale om støtte, der ikke behøver anmeldelse til 
Kommissionen:

1. Gruppefritagelse

2. De minimis forordningerne

3. Eksisterende støtte
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Altmarkbetingelserne (sag C-280/00, Altmark Trans GmbH)

”Offentlige tilskud, som har til formål at muliggøre virksomhed med 
rutetransport i byer, forstæder eller regioner, falder …  ikke ind under 
[statsstøttebestemmelserne] , for så vidt som sådanne tilskud skal anses for at 
være en kompensation, der er et vederlag for de af de begunstigede 
virksomheder leverede ydelser til opfyldelse af forpligtelser til offentlig tjeneste.” 

Ved anvendelsen af dette kriterium skal følgende betingelser alle være opfyldt: 

–For det første er den begunstigede virksomhed faktisk blevet pålagt at opfylde forpligtelser til 
offentlig tjeneste, og disse forpligtelser er blevet klart defineret. 

–For det andet er de kriterier, der er grundlaget for beregningen af kompensationen, blevet 
fastlagt på forhånd på en objektiv og gennemsigtig måde. 

–For det tredje overstiger kompensationen ikke, hvad der er nødvendigt for helt eller delvis at 
dække de udgifter, der er afholdt ved opfyldelsen af forpligtelserne til offentlig tjeneste, idet 
der skal tages hensyn til de hermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste ved opfyldelsen 
af forpligtelserne. 

–For det fjerde skal størrelsen af den nødvendige kompensation, når udvælgelsen af den virksomhed, der 
skal overdrages en forpligtelse til offentlig tjeneste, i et konkret tilfælde ikke gennemføres inden for 
rammerne af en procedure for tildeling af offentlige kontrakter, fastlægges på grundlag af en 
analyse af de omkostninger, som en gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet og 
tilstrækkeligt udstyret med transportmidler til at kunne opfylde de stillede krav til den 
offentlige tjeneste, ville have ved at gennemføre forpligtelserne, idet der skal tages hensyn til 
de hermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste ved opfyldelsen af forpligtelserne. 
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Støttebegrebets modsætning – det markedsøkonomiske aktørprincip

Økonomiske transaktioner, der gennemføres af offentlige organer (herunder 
offentlige virksomheder), giver ikke modparten en fordel og udgør derfor 
ikke statsstøtte, hvis de gennemføres på normale markedsvilkår. 

Princippet er blevet udviklet i forbindelse med forskellige økonomiske 
transaktioner. 

EU-Domstolen har udviklet »det markedsøkonomiske investorprincip«
for at afgøre, hvorvidt der er tale om statsstøtte i forbindelse med offentlige 
investeringer (navnlig kapitalindskud): 

For at fastslå om et offentligt organs investering udgør statsstøtte, skal det 
vurderes, om en privat investor af en sammenlignelig størrelse, som handler 
på normale markedsvilkår i en markedsøkonomi, under samme 
omstændigheder ville have været foranlediget til at foretage de pågældende 
investeringer. 
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EU-Domstolen har ligeledes udviklet »den private kreditortest« for at 
kunne fastslå, om offentlige kreditorers genforhandling af gæld indebærer 
statsstøtte, og testen går ud på at sammenligne en offentlig kreditors adfærd 
med, hvad en hypotetisk privat kreditor i en lignende situation ville gøre, jf. 
hertil Rettens dom af 15. september 2016 i sag T-386/14, FIH Holding A/S 
og FIH Erhvervsbank, som er anket til Domstolen.

Endelig har EU-Domstolen udviklet »den private sælgertest« for at 
afgøre, om et salg, som gennemføres af et offentligt organ, indebærer 
statsstøtte, ud fra en vurdering af, om en privat sælger på normale 
markedsvilkår kunne have opnået den samme eller en bedre pris.

I praksis indgår udbud og benchmarking som mulige måder at godtgøre, at 
der handles på markedsvilkår.

Udbud er typisk bedst, men heller ikke uden problemer.
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Den generelle gruppefritagelse (GBER)

Målet er, at denne skal dække 90 % af al støtte, der ydes.

Forordningen fastsætter en række generelle betingelser

+

betingelser for det enkelte støtteområde: 

• regionalstøtte, 

• støtte til SMVer og SMVers adgang til finansiering (risk finance) 

• støtte til forskning, udvikling og innovation, 

• uddannelsesstøtte, 

• støtte til dårligt stillede og handicappede arbejdstagere, 

• støtte til miljøbeskyttelse, 

• støtte vedr. naturkatastrofer, 

• social støtte til beboere i udkantsområder, 

• støtte til bredbåndsinfrastruktur, 

• støtte til kultur og bevarelse af kulturarv, 

• støtte til sportsinfrastruktur og multifunktionel infrastruktur til rekreative 
aktiviteter, 

• støtte til lokal infrastruktur
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De minimis-støtte

De minimis-støtte:

Kommissionens forordning nr. 1407/2013 vedrørende de minimis-støtte (EUT 2016 L 352/1)

Forstået som “støtteforanstaltninger, der anses for ikke at opfylde alle kriterierne i 
traktatens artikel 107, stk. 1, og derfor er fritaget for underretningsforpligtelsen i 
traktatens artikel 108, stk. 3”. 

Bagatelgrænse på 200.000 euro over tre år pr. virksomhed pr. medlemsstat. 

Vejgodstransport, dog 100.000 euro.

En række undtagelser hvor de minimis ikke finder anvendelse. 

Det gælder bla. støtte vedrørende landbrug og fiskeri og eksportstøtte samt hvis de 
generelle betingelser i forordningen ikke er opfyldt, herunder bl.a. hvis der ikke
foreligger “gennemsigtig støtte” eller “kontrolleret”.

Nærmere definition af begrebet “en enkelt virksomhed”. Forordningen gælder indtil 31. 
december 2020.
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Eksisterende støtte

Procedureforordningen – Artikel 1 b) 

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

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

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

iv) støtte, som anses for eksisterende støtte i henhold til artikel 17 i nærværende forordning
(dvs. enhver støtte, for hvilken forældelsesfristen er udløbet)

v) støtte, som anses for at være en eksisterende støtte, fordi det kan godtgøres, at der ikke
var tale om støtte, da den blev indført, men at den blev en støtte på grund af udviklingen af
det indre marked, uden at medlemsstaten havde foretaget nogen ændringer. Når visse
foranstaltninger bliver en støtte som følge af en liberalisering af en aktivitet ved EU-
lovgivning, betragtes sådanne foranstaltninger ikke som eksisterende støtte efter den dato,
der er fastsat for liberaliseringen”
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I praksis – anmeldelse eller ikke og i så fald hvordan?

Check

- De minimis

- Den generelle gruppefritagelse (GBER) og evt. specielle gruppefritagelser

- Ny/eksisterende støtte

- Artikel 107, stk. 2 og 3, samt artikel 106, stk. 2

- SGEI-pakken (Services of General Economic Interest)

- Retningslinjerne for det pågældende støtteområde
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Husk for public service

EUFT artikel 106, stk. 2:

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

Se hertil senest Domstolens dom af 8. marts 2017 i sag C-660/15 P, Viasat 
Broadcasting UK Ltd. (en del af TV2-sagskomplekset).
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SGEI-pakken

Meddelelse om anvendelse af statsstøttereglerne på SGEI (EUT 2012 C 8/4)

Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 (EUT 2012 L 7/3)

Kommissionens rammebestemmelser (EUT 2012 C 8/15)

SGEI de minimis-forordningen (EUT 2012 L 114/8)
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Retningslinjerne for det pågældende støtteområde

Regionalstøtte

Miljø og energi

Forskning, udvikling og innovation

Risk finance

Bredbånd

etc.
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Hvad nu, hvis der er tale om anmeldelsespligtig støtte

Hvilke skridt bør tages:

Tidsplan

Uformelle kontakter mellem støttegiver og støttemodtager

Uformelle kontakter til Kommissionen

Dialog om udkast til anmeldelse?

Støttemodtagers rolle
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Statsstøttereglerne set fra støttemodtagers side

Hvordan håndteres forholdet til støttegiveren og forhold omkring anmeldelse? 
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Statsstøttereglerne set fra støttemodtagers side

Bør støttemodtager rejse spørgsmål om den statsstøtteretlige stilling på forhånd?

Hvordan afklares usikkerheder - af faktuel eller retlig karakter?

Hvor meget har støttemodtager ret til at deltage i processen?

Forvaltningsretlige spørgsmål – partsstatus, partsindsigt efter forvaltningsloven, aktindsigt 
efter offentlighedsloven (rækkevidden af ”hensynet til fremmede magter”, 
ekstraheringspligt etc.).

Hvor meget bør statsstøttemodtager deltage i en eventuel anmeldelsesprocessen?
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Statsstøttereglerne set fra støttemodtagers side

Hvad er risiciene, hvis noget går galt? 
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Statsstøttereglerne set fra støttemodtagers side

Støtte ydet i strid med reglerne er ulovlig og skal genopkræves (medmindre støtten 
efterfølgende godkendes)

Selv om en støtte efterfølgende godkendes, kan der være krav om opkrævning af 
”ulovlighedsrenter”, jf. hertil Domstolens dom af 11. marts 2010 i sag C-1/09, CELF I

Der kan opstå spørgsmål om ugyldighed

I særlige tilfælde kan der også være grundlag for erstatningsansvar

Særlige udfordringer ved privatiseringer

Begrænsede muligheder for kontraktslige garantier

Awareness - compliance
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