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FORORD 

Nærværende afhandling er udarbejdet som en afslutning på cand.merc.jur.- studiet ved 

Copenhagen Business School (CBS). Studiet er opbygget som en integration mellem den 

juridiske og økonomiske disciplin, hvilket også danner grundlag for denne afhandling. 

Afhandlingen tager udgangspunkt i en problemstilling, der udspringer af en række forskellige 

problemstillinger, der er opstået igennem tiden ved national håndhævelse af 

statsstøttereglerne. I takt med den stigende opmærksomhed statsstøtteområdet har fået på 

det indre marked er der kommet fokus på håndhævelsesproceduren indenfor 

statsstøtteområdet.   

Formålet med denne afhandling er derfor at afdække de nationale domstoles håndhævelse 

af statsstøttereglerne indenfor public service området. Problemerne er derfor både 

markedsøkonomiske, juridiske og politiske. 

 

Jeg vil i denne anledning takke vejledere for konstruktiv kritik under processen og Mette 

Reissmann for korrekturlæsning og anden støtte under processen. 

 

Afhandlingens omfang er 77 normalsider af 2275 anslag inkl. fodnoter. 

 

Juni 2010 
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SUMMARY 

The aim of this thesis is to determine the issues associated with the national enforcement of 

EU state-aid regulations in regards to public service. 

Art. 107 in the treaty of Lisbon contain the general rule, that state-aid is prohibited. A 

measure is state-aid when it fulfills the four criteria set out by art. 107, TEUF. The first 

criterion is that the given measure has to be awarded by the government or by government 

funds. Second, the measure must influence the intra-Community trade. The third criterion 

implies that the recipient has to gain an advantage from the given measure. The last criterion 

is that the measure has to distort or potentially distort terms of competition. Nevertheless the 

criteria set out in art. 107 TEUF are still difficult to determination as regards to whether an aid 

constitutes a state-aid. 

There are exceptions to the general rule mentioned above. These will also be dealt with in 

this thesis, but also here it is concluded that the exceptions can cause problems. The basis 

for this is case law and announcements from the European Commission et cetera. 

In the event of a prohibited state-aid, the recipient is obligated to reimburse the aid with an 

additional mark-up which is determined by the European Commission. Furthermore the 

advantages associated with a law suit on compensation for financial losses are assessed.  

At last I examine the financial consequences when national courts enforce state-aid 

provisions. For this purpose a hypothesis is constructed. The hypothesis features two 

identical firms in two different member states. Only one of the firms is awarded state-aid. The 

ambition is to illustrate the difference between their ability to compete. Additionally Kaldor-

Hicks efficiency is considered when analyzing when allocation of state-aid is efficient. 

In the conclusion complications in relation to national enforcement of European state-aid 

provisions are reviewed. 
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DEL I - INTRODUKTION  

KAPITEL 1.  EMNEVALG, METODE SAMT TEORI   

 

1.1 INDLEDNING 

Den europæiske union (EU) blev dannet i 1957 som et fællesmarked og omfattede dengang 

seks medlemslande, og har i dag 27 medlemslande. EU’s indre marked blev oprettet i 1992, 

ideen var at realisere en af Rom-traktatens visioner, nemlig at åbne handelsgrænserne 

internt i EU og garantere fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og mennesker 

inden for EU. Dette opnåede man ved at fjerne fysiske hindringer som f.eks. grænsekontrol, 

tekniske hindringer, som f.eks. nationale normer og standarder samt fiskale hindringer for 

produkternes frie bevægelighed. Hermed skabte man et enormt marked for handel med 

varer, serviceydelser og investeringer på tværs af landegrænser. På denne måde ønskede 

man at fremme den økonomiske vækst i unionen. 

 

Dette er ligeledes nedfældet i Traktaten om den Europæiske Union (EUT)1 art. 3, stk. 2 og 3, 

hvilket lyder som følgende:  

 

- Unionen giver borgerne et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre 

grænser, […] 

 

- Unionen opretter et indre marked. Den arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa 

baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en 

socialmarkedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld 

beskæftigelse og sociale fremskridt […] 

 

Siden Rom-traktaten blev undertegnet i 1957, har statsstøttepolitikken, ligeledes været en 

integrerende del samt en væsentlig del af konkurrencepolitikken. Konkurrencepolitikken 

bygger på det idégrundlag, at en effektiv konkurrence og frihandel skaber den største 

sikkerhed for lige konkurrencevilkår for de europæiske virksomheder og forhindrer at 

medlemsstaterne indleder et ødelæggende støttekapløb, der er uholdbart for de enkelte 

medlemsstater og skadeligt for EU som helhed. Derved er alle tænkelige former for støtte 

                                                           
1
Traktaten om den Europæiske Union er blevet ændret med Lissabon-traktatens ikrafttræden den 1. december 

2009. 
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eller statsstøtte, der truer eller truer med fordreje konkurrencevilkårene uforenelig med det 

indre marked. 

I de senere år har der været en øget fokus på EU - statsstøttebestemmelser og 

håndhævelsen af disse bestemmelser. Den særlige opmærksomhed har medvirket til at 

Kommissionen har udstedt flere juridiske tiltag for retningslinjer af håndhævelsen af traktaten 

om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF)2 - statsstøttebestemmelser. 

Håndhævelsen af EU-statsstøttebestemmelser har gennem tiden givet anledning til flere 

tvivlspørgsmål hos de nationale domstole samt de nationale myndigheder, hvorfor det er på 

sin plads at vurdere håndhævelsessystemet indenfor EU- statsstøttebestemmelser. Til brug 

for denne vurdering bestilte EU-kommissionen3 en undersøgelse af håndhævelsen af 

statsstøttereglerne på nationalt plan4, der havde til formål at tilvejebringe en detaljeret 

analyse af den private håndhævelse af statsstøttereglerne i forskellige medlemsstater. 

Den særlige opmærksomhed statsstøtteområdet har pådraget sig igennem tiden, har 

medført en række nye juridiske tiltag i proceduremæssige og fortolkningsmæssige 

henseende i forbindelse med EU-statsstøttebestemmelser. EU-Domstolen og Kommissionen 

er desuden blevet forelagt en række sager, der har medvirket til at afklare flere af de 

væsentlige problemstillinger, der knytter sig til EU-statsstøttebestemmelser. Kommissionen 

har ligeledes i stigende omfang udfærdiget og revideret rammebestemmelser og 

retningslinjer for statsstøttebestemmelsernes anvendelse på bestemte sektorer eller 

støtteformer5.   

 

I de senere år har der ligeledes været stor fokus på, hvad der forstås ved public service 

forpligtelser6. Definitionen af begrebet public service forpligtelser er ikke defineret i nogen 

retsakt. Det ligger derfor indenfor medlemsstaternes kompetence at afgrænse, hvad der 

forstås ved public service forpligtelser, hvorfor EU ikke griber ind i medlemsstaternes 

beføjelser til at finansiere public service forpligtelser, dog med den ene undtagelse, at 

finansieringen ikke må forvride konkurrencen på det indre marked. Kommissionen har pligt til 

at sikre, at det ikke hindrer konkurrencen på relaterede markeder. Netop af denne årsag er 

det ligeledes vigtigt, at klarlægge retningslinjerne for hvornår og på hvilke vilkår finansiering 

af public service forpligtelser skal betragtes som støtte der er forenelig med TEUF, samt 

                                                           
2 

[…] Traktaten om Den Europæiske Union samt traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt ”traktaterne”). Disse to traktater har samme juridiske værdi. Unionen træder i stedet for og 
efterfølger Det Europæiske Fællesskab, jf. EU-traktaten art. 1. 
3
Fremover benævnes dette Kommissionen. 

4
Study on the enforcement of state aid law at national level, 

http://www.concurrences.com/IMG/pdf/Study_2006.pdf  
5
Jessen (2003, 29) 

6
Begrebet anvendes synonymt med begrebet tjenesteydelser af almen økonomisk interesse i nærværende 

afhandling. 
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Hvilke problemer rejser det at nationale domstole håndhæver EU- 

statsstøttebestemmelserne, specielt inden for public service området? 

 

hvornår statsstøtte ikke kan betragtes som forenelig med TEUF.  Det er vigtigt at disse 

retningslinjer ikke kun har juridiske karakter men ligeledes har et økonomisk karakter, 

herunder at konkurrencevilkårene på det indre marked ikke fordrejes, hvilket public service i 

visse tilfælde kan give anledning til. 

 

På baggrund af ovenstående fører dette os videre til problemformuleringen i nærværende 

afhandling.  

 

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Det overordnede problem der ønskes belyst i nærværende afhandling er følgende: 

 

For at kunne besvare denne problemformulering opstilles følgende delspørgsmål, som 

besvares i en kronologisk rækkefølge. 

 

De juridiske delspørgsmål er følgende: 

1. Hvornår er betingelserne for en statslig foranstaltning omfattet af 

statsstøttebestemmelsen TEUF art. 107 stk. 1? 

2. Hvorvidt og under hvilke betingelser udgør finansieringen af public service 

forpligtelser en statsstøtte? 

3. I hvilket omfang bliver statsstøttebestemmelserne i EU, særlig inden for public 

service området, håndhævet af de nationale domstole? 

 

De økonomiske delspørgsmål er følgende:  

1. Hvilke økonomiske konsekvenser har det for virksomhederne på det indre marked, 

at de nationale domstole bliver pålagt at håndhæve EU- statsstøttebestemmelserne 

inden for public service området? 

2. Hvorvidt EU-statsstøttebestemmelserne, herunder public service forpligtelserne er 

Kaldor-Hicks efficient? 
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1.3 AFGRÆNSNING 

Formålet med nærværende afhandling er at give en vurdering af kompenseringen af public 

service forpligtelser generelt samt en vurdering af den procedure, som de nationale domstole 

skal foretage ved håndhævelse af ulovlig statsstøtte. Denne afhandling behandler således 

spørgsmålet om hvorvidt kompenseringen af public service forpligtelser udgør statsstøtte i 

art. 107, stk. 1’s forstand, samt hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at de nationale domstole 

håndhæver statsstøttereglerne. Den juridiske del af afhandlingen afgrænses til kun at berøre 

EU-retten og dens bestemmelser om statsstøtte jf. TEUF art. 107-109, samt 

undtagelsesmuligheden i art. 106. stk.2. Der gives dog en kort introduktion til 

undtagelsesbestemmelser art. 107, stk. 2 og 3, for at give afhandlingen den nødvendige 

referenceramme, hvorfor der ikke gives en nærmere redegørelse af disse bestemmelser. 

Afhandlingen udgør derfor ikke en udtømmende fremstilling af statsstøtteområdet, idet såvel 

sektorstøtte som regionalstøtte ikke berøres specifikt i afhandlingens juridiske eller 

økonomiske del.  Derudover vil der ikke blive taget stilling til, hvilke beslutninger omkring 

levering af public service forpligtelser er mest optimal. Det forudsættes, at denne beslutning 

allerede er taget samt at beslutningen er korrekt.  

Afhandlingen afgrænser sig fra at anvende national ret på statsstøtteområdet, som 

konkurrencelovens § 3a vedr. konkurrenceforvridende statsstøtte, hvorfor EU-rettens 

konkurrenceretlige bestemmelser ligeledes ikke vil blive berørt, selvom denne betragtning 

angående statsstøtte også kan være relevant at analysere. Dette skyldes at afhandlingen 

ikke levner plads til dette. 

 

 

1.4 STRUKTUR 

Afhandlingen er inddelt i fire hovedafsnit:  

 

 

Del I Del II Del IV Del III 

 Besvarelse af 
juridiske 
delspørgsmål 

 Besvarelse af 
økonomiske 
delspørgsmål 

 

 Konklusion 
 Perspektivering 

 Introduktion 
 Problemformulering 
 Afgrænsning 
 Metodevalg 

 Figur 1: Struktur over afhandling (egen tilvirkning) 
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1.5 METODE OG TEORI  

1.5.1 JURIDISK METODE OG RETSKILDER 

Statsstøttereguleringen har gennem de sidste 10-15 år gennemgået og gennemgår stadig 

omfattende forandringer.  Tidligere har området været baseret på enkelte traktatregler, 

hvorfra Kommissionen administrerede statsstøtteområdet ved udøvelse af et forholdsvist frit 

skøn, hvor en lang række politiske og økonomiske hensyn blev inddraget og afvejet i forhold 

til hinanden. Fra at være et område præget af få retsregler, er statsstøtteområdet nu præget 

af en stadig mere detaljeret og gennemgribende regulering7. 

 

Afhandlingens juridiske to første delspørgsmål tager udgangspunkt i den retsdogmatiske 

metode. Denne indebærer en analyse af retskilderne i en bestemt rækkefølge. Rækkefølgen 

fremgår som udgangspunkt af følgende8:  

 

 Regulering 

 Retspraksis 

 Retssædvaner 

 Forholdets natur 

 

Analysen har til formål at fastlægge gældende ret for anvendelsen af EU-

statsstøttebestemmelser med udgangspunkt i en fortolkning og systematisering af de 

foreliggende retskilder. I analysen vedrørende statsstøttereglerne tages der udgangspunkt i 

TEUF art. 107, stk. 1, herunder kriterierne for hvornår der er tale om statsstøtte i TEUF’s 

forstand. Når dette er fastlagt foretages den egentlige analyse af forholdet mellem statsstøtte 

og finansieringen af public service forpligtelser.  

 

Det er kendetegnende for EU-retten, at der ikke findes et egentlig hierarki, der fastlægger 

den interne rangorden mellem EU-rettens retskilder. Dog er udgangspunktet, at traktaten er 

den øverste retskilde, hvorfor det er klart, at de sekundære retskilder ikke må stride imod 

traktatens primære bestemmelser9. Det er EU-Domstolen, der i sidste instans har 

kompetencen til at fortolke traktaten og EU-rettens øvrige retsakter, og dermed også EU-

Domstolen, der har kompetencen til at fastlægge, hvad der er gældende ret for 

medlemsstaterne. EU-Domstolens afgørelser er derfor bindende for såvel medlemsstaterne 

                                                           
7
Jessen (2003, 29) 

8
Nielsen og Tvarnø (2008, 32) 

9
Nielsen og Tvarnø (2008, 136) 
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som for de øvrige fællesskabs institutioner indtil en ny eller ændret retsakt måtte blive 

udstedt10.  

 

Afhandlingens fokus er på EU’s gældende ret vedrørende statsstøtte, derfor vil 

Kommissionens meddelelser, procedureforordningen11 samt håndhævelsesundersøgelsen 

ligeledes blive anvendt.  

For at fastlægge retstilstanden for hvornår statsstøtte er i strid med fællesmarkedet, er det 

nødvendigt at basere den juridiske analyse på Kommissionens beslutningspraksis samt 

meddelelser til medlemsstaterne. Beslutninger er kendetegnet ved kun at have bindende 

virkning for adressaten, det vil i praksis sige den person, virksomhed eller stat, som 

beslutningen er rettet imod12. Kommissionens meddelelser har ingen bindende virkning, men 

skal af medlemsstaterne behandles som vejledende mulighed. Domstolen har imidlertid 

afgjort, at Kommissionen i visse tilfælde er bundet af sine egne meddelelser, hvorfor den 

dermed ikke må træffe beslutninger, der er i modstrid med disse13. Det er derfor relevant at 

bruge Kommissionens meddelelser til at udlede gældende ret. 

Kommissionens beslutninger indenfor statsstøtteområdet er baseret på skøn. Dette skøn kan 

kun i begrænset omfang efterprøves af EU-Domstolen, idet Kommissionens beslutninger 

alene er undergivet EU-Domstolens judicielle kontrol. EU-Domstolen har kompetence til at 

fortolke og prøve lovligheden af Kommissionens beslutninger, og i den henseende udtale sig 

om forhold vedrørende inkompetence, væsentlige formelle mangler, magtfordrejning, samt 

overtrædelse af traktaten eller retsregler vedrørende deres gennemførelse14. 

 

Retskilderne, retssædvaner og forholdets natur har ikke relevans for problemstillingen, 

hvorfor de ikke vil blive anvendt. 

 

1.5.2 ØKONOMISK TEORI OG METODE 

Det endelige mål med afhandlingen er at belyse de problemstillinger der rejses når nationale 

domstole håndhæver EU-statsstøttebestemmelserne. Således vil jeg forsøge at anskue 

problemstillingen både fra de(n) virksomheder som modtager en statsstøtte og de(n) 

                                                           
10

Nielsen og Tvarnø (2008, 131) 
11

Rådets forordning (EF) Nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-
traktatens art. 93 
12

Jf. TEUF art. 288. 
13

Nielsen og Tvarnø (2008, 131) 
14

Jf. TEUF art. 263 og art. 270. 



 

 
 

12 KAPITEL 1.  Emnevalg, metode samt teori 
 

virksomheder som ikke modtager statsstøtte, for herved at udlede de problemer en national 

håndhævelse af EU-statsstøttebestemmelserne rejser. 

For at vurdere de ovenstående problemer der kan opstå, som følge af at nationale domstole 

håndhæver EU-statsstøttebestemmelserne, vil jeg opstille en hypotese og ud fra denne 

besvare problemformuleringen. Hypotesen går i sin enkelthed ud på at det antages at der 

indenfor en bestemt branche eller industri kun findes to virksomheder, som er beliggende i 

hver deres medlemsstat. Virksomhederne er identiske dog med den forskel at den ene af 

disse virksomheder får tildelt en ulovlig statsstøtte mens den anden virksomhed ingen støtte 

får. Da det er de nationale domstole som håndhæver EU-statsstøttebestemmelserne kan 

dette i sig selv rejse problemstillinger, hvilket vil blive gennemgået i den juridiske analyse, jf. 

kapitel 4. 

 

Der ønskes derimod i den økonomiske del en analyse af (følge)konsekvenserne for de 

virksomheder statsstøttebestemmelserne berører, hvilket er den modtagne part og 

konkurrenten til modparten. 

Ved vurderingen af konsekvenserne af at nationale domstole håndhæver EU-

statsstøttebestemmelserne, har jeg valgt at anvende structure-conduct-performance (SCP) 

paradigmet15, som er en del af fagområdet industriøkonomi. Den valgte teori antages at være 

den mest optimale teori for at løse problemformuleringen. SCP som forskningsprogram har 

aldrig haft til formål primært at undersøge den enkelte virksomhed, men derimod forklare 

empiriske fænomener på brancheniveauet16. SCP anvendes således til at vurdere de 

forskellige markedsformer ud fra et velfærdsteoretisk perspektiv med henblik på at 

fremkomme med konkurrencepolitiske anvisninger17. I henhold til SCP fører en høj 

markedskoncentration til en markedsmagt som helst skal undgås. Denne situation kan 

undgås ved fx at opstille spilleregler for virksomhedernes adfærd, forbud mod dominerende 

stilling, forbud mod statsstøtte etc. Grundet den ovenstående beskrevne hypotese vil jeg 

undersøge markedsmekanismerne inden for et oligopolistisk marked, herunder Cournot-

marked. Nærmere vil jeg belyse virksomhedernes ageren overfor hinanden med hensyn til 

mængde- og prisfastsættelse. Dette vil således danne et billede af de udfordringer eller 

konsekvenser en ændring, grundet statsstøtte, kan have for virksomhederne. Jeg starter 

således med en analyse af markedet for herefter at vurdere de enkelte virksomheders 

situation.  

                                                           
15

Fremover SCP 
16

Knudsen (1997, 27) 
17

Knudsen (1997, 68) 
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Problemformuleringen analyseres og belyses på baggrund af de beskrevne teorier med 

henblik på at udlede forklaringer og prædiktioner vedrørende national håndhævelse af EU-

statsstøttebestemmelserne.  Der tages således udgangspunkt i en deduktiv metode.
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DEL II – DEN JURIDISKE DEL 

KAPITEL 2. GENEREL FORTOLKNING AF TEUF ART. 

107, STK. 1 

 

2.1 INDLEDNING 

EU’s statsstøttekontrol er et væsentligt led i konkurrencepolitikken, hvilket har til formål at 

sikre, at konkurrencen inden for det indre marked ikke fordrejes og dæmme op for de 

forstyrrende virkninger, EU-medlemsstaternes adfærd i statsstøttemæssige henseende kan 

have på et velfungerende fællesmarked. Lige siden Rom-traktatens blev undertegnet i 1957 

har reglerne om statsstøtte været en del af fællesskabsrettens konkurrencepolitik.  I de første 

mange år af Unions virke var der ikke meget fokus på statsstøttereglerne, idet fokus fra både 

myndighederne i de forskellige medlemsstater og EU-Domstolen lå på virksomhedernes 

ageren på markedet, hvilket betegnes som den traditionelle konkurrenceret. Fra midten af 

1980’erne og op igennem 90’erne skiftede Kommissionen fokus væk fra de almindelige 

konkurrenceregler og vendte opmærksomheden mod nationale myndigheders 

konkurrencebegrænsende foranstaltninger herunder på EU's statsstøttebestemmelser. 

 

Statsstøtte er en form for statslig intervention, der benyttes til at fremme en bestemt aktivitet. 

Den indebærer, at visse økonomiske sektorer eller aktiviteter bliver behandlet mere 

fordelagtigt end andre, og kan dermed forvride konkurrencen mellem medlemsstaterne, da 

den diskriminerer mellem virksomheder. Virksomheder der rammes af ulovlig statsstøtte, har 

derfor en naturlig interesse i at stoppe den ulovlige og konkurrenceforvridende støtte så 

hurtigt som muligt. Samtidig har oprettelsen af det indre marked medført, at fordrejninger af 

konkurrencen nu mærkes mere direkte af konkurrenter i andre medlemsstater end tidligere, 

uden at medlemsstaterne er efterladt med de store muligheder for at beskytte deres egen 

industri mod påvirkning af en konkurrencefordrejning. Formålet med EU-

statsstøttebestemmelser er netop at medvirke til, at konkurrencen mellem virksomheder ikke 

fordrejes ad denne form for statslige begunstigelse af en medlemsstats egne virksomheder. 

 

Dette har ført til et stigende behov for at sikre en effektiv kontrol med overholdelsen af EU-

statsstøttebestemmelserne, og dermed ligeledes et stigende behov for at præcisere 
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fortolkningen og anvendelsen af EU-statsstøttebestemmelser med henblik på at sikre 

gennemsigtighed i EU’s statsstøttevurdering. På denne måde vil det blive gjort klart i hvilket 

omfang statsstøtte kan anvendes indenfor de givet retlige rammer, som 

statsstøttebestemmelserne i TEUF art. 107-109 udgør en del af. Bestemmelserne om 

statsstøttekontrol er forskelligartet, idet kontrollen bestemmes af traktaten, den afledte ret og 

domstolsafgørelser. 

 

 

2.2 DEFINITION AF STATSSTØTTEBEGREBET 

Statsstøtte som et begreb er ikke defineret i hverken traktaten eller i de underliggende 

retsakter og der er heller ikke blevet foretaget en negativ afgrænsning af begrebet.  EU-

Domstolen har bl.a. eksemplificeret støttedefinitionen som en omfattende foranstaltning, 

hvorved en medlemsstat ensidigt og selvstændigt stiller økonomiske midler til rådighed for 

virksomheder, eller giver dem fordele der skal medvirke til at gennemføre og virkeliggøre 

medlemsstaternes ønskede økonomiske eller sociale mål18. Kommissionen udledte følgende 

definition med baggrund i en omfattende retspraksis samt egen sagsbehandling: 

 

- Enhver fordel som de offentlige myndigheder tildeler en virksomhed uden vederlag 

eller mod et vederlag som kun i minimalt omfang afspejler det beløb som den 

pågældende fordel kan vurderes til19. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående skal statsstøttebegrebet derfor fortolkes bredt og omfatter 

alle former for statslig aktivitet, blot den har en positiv økonomisk effekt for 

støttemodtageren, dvs. at den giver en eller flere virksomheder en økonomisk fordel frem for 

andre. Derudover og ligeledes med udgangspunkt i ovenstående er det en grundlæggende 

antagelse at en støtte der tildeles en virksomhed ikke bliver vurderet på baggrund af dens 

hensigt eller formål, men på den effekt støtten har på konkurrencen, dvs. den fordel der er 

ydet virksomheden. 

 

Støttebegrebet omfatter både direkte og indirekte støtte.  Ved direkte støtte forstås et tilskud 

hvor staten positivt skal af med en sum penge, ved indirekte støtte kan der være tale om 

støtte der letter de byrder, der normalt vil belaste en virksomhed. Direkte støtte kan 

eksempelvis forekomme i form af lavt forrentede lån, garantier eller salg af offentlige ydelser 

                                                           
18

Wegener (2003, 167) 
19

Europakommissionen, Konkurrencereglerne i De Europæiske Fællesskaber. Del IIB, Forklarende bemærkninger 
til statsstøttereglerne. 
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eller aktiver til under markedspris20. Ved indirekte støtte inkluderer dette bl.a. lån, køb eller 

salg på fordelagtige vilkår, hel eller delvis skattefritagelse, afgiftslettelser, 

kapitalindsprøjtninger, privilegeret adgang til offentlig infrastruktur, gratis uddannelse af 

medarbejdere, gratis konsulentbistand mv.  Ved vurdering om en virksomhed får tilført en 

økonomisk fordel, som den ikke ville have opnået under normale markedsvilkår, anvendes 

det EU-retlige markedsøkonomiske investorprincip. Det markedsøkonomiske investorprincip 

betyder, at der ikke er tale om statsstøtte, hvis medlemsstaten handler som en normal 

markedsinvestor. Dvs. den pågældende overførsel af økonomiske ressourcer vil være 

foretaget af en privat investor ud fra en sund markedsøkonomisk betragtning. Handler 

medlemsstaten som en privat markedsinvestor der søger et normalt udbytte, opnår den 

virksomhed, som staten investerer i ikke en fordel. 

 

 

2.2 STATSSTØTTEREGLER I EU 

Desto mere EU skrider frem imod fuld integration af markedet, desto værre er en 

konkurrenceforvridning. Statsstøtte anses derfor i reglen som uforenelig med 

fællesmarkedet, idet statsstøtte har en såkaldt markedspåvirkning. TEUF indeholder tre 

artikler om statsstøtte generelt, og udgør artiklerne 107,108 og 109. TEUF art. 107 er den 

grundlæggende regel om statsstøtte i TEUF og rummer et generelt forbud mod statsstøtte. 

Som det fremgår nedenfor i teksten er denne ikke en direkte forbudsbestemmelse. Art. 108 

rummer regler om anmeldelse og godkendelse af støtte. Art. 109 handler om vedtagelsen af 

nærmere bestemmelser om statsstøtte i form af såkaldt afledt ret. 

 
 

2.3 ART. 107 STK. 1 

Traktatens art. 107, stk. 1, lyder som følgende: 

 

- 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. 

 

Art. 107, stk. 1 giver i sig selv ikke entydig vejledning i hvilke foranstaltninger der udgør 

statsstøtte. Ovenstående giver ligeledes heller ikke et entydig svar på begrebet virksomhed. 
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Wegener (2003, 109)  
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EU-Domstolen har imidlertid fortolket og udviklet begrebet således, at det har fået et 

funktionelt indhold. Dette indebærer, at en enhed, uanset dens retlige status og 

finansieringsmåde, er omfattet af virksomhedsbegrebet, såfremt denne enhed udøver 

økonomisk aktivitet21. Ved økonomisk aktivet menes, at en markedsdeltager udbyder varer 

eller tjenesteydelser mod vederlag, hvor vederlaget genererer profit eller udbytte, eller som i 

det mindste dækker ydelsernes omkostninger.  

 

Det følger af denne bestemmelse og ligeledes af retspraksis at anvendelsen af 

statsstøtteforbuddet kræver at følgende fire kumulative betingelser er opfyldt22.   

 

Den første betingelse der skal være opfyldt før der er tale om en statsstøtte, er betingelsen 

om, at støtten skal ydes af staten eller ved hjælp af statsmidler. For det andet skal denne 

støtte kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. Det tredje krav indebærer at 

modtageren får en fordel som følge af støtten. Endeligt skal støtten fordreje eller true med at 

fordreje konkurrencevilkårene. De to første betingelser er afgørende for om en konkret 

støtteforanstaltning kan karakteriseres som statsstøtte, mens de to sidste betingelser er 

afgørende for om en konkret støtteforanstaltning kan betegnes som uforenelig med 

fællesmarkedet i støtteretlige forstand23.  

 

Alene støtte til virksomheder omfattes af TEUF art. 107. Begrebet virksomhed omfatter 

enhver enhed, som udøver en økonomisk aktivitet, uanset denne enheds retlige status og 

dens finansieringsmåde. Enhver aktivitet, der består i at udbyde varer og tjenesteydelser på 

et bestemt marked, er økonomisk aktivitet. For at en foranstaltning skal kunne anses for at 

være statsstøtte, kræves, at den direkte eller indirekte favoriserer en eller flere virksomheder 

ved, at disse opnår en økonomisk fordel, som de ikke ville have opnået under sædvanlige 

markedsbetingelser. Denne fordel kan både være direkte såsom direkte tilskud, rentefrie 

eller lavtforrentede lån, statsgarantier, kapitalindsprøjtninger og indirekte dvs. indgreb, der 

under forskellige former letter de byrder, som normalt belaster en virksomheds budget. 

 

 

                                                           
21

Jf. sag C-41/90, Klaus Höfner og Fritz Elser mod Macrotron GmbH, Saml. 1991 s. I-01979, præmis 21.   
22

Jf. sag C-345/02, Pearle BV m.fl. mod Hoofdbedrijschap Ambachren, Saml. 2004, s. I-7139, præmis 32. 
23

Iversen, mfl. (2008, 423) 
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2.3.1 STØTTE FRA STATEN ELLER STØTTE DER YDES VED HJÆLP AF 

STATSMIDLER 

En af de fire betingelser der nævnes ovenfor for aktualisering af forbuddet i art. 107, stk.1 er, 

at den ydelse der gives støttemodtageren er givet fra staten eller støtte der ydes ved hjælp af 

statsmidler. I dette tilfælde er det underordnet at sondre mellem tilfælde, hvor støtten ydes 

direkte af staten og tilfælde, hvor støtten er ydet gennem offentlige eller private organer, der 

er udpeget eller oprettet af staten. Dog udgør en støtte der ydes af midler, som følge af en 

lov fastsat forpligtelse ikke at være omfattet af EU-støttebestemmelser. Det er dog vigtigt at 

fastslå hvad begrebet statsmidler indebærer. 

 

I sag C-482/99, Stardust Marine-sagen, har domstolen fastslået at art. 107 stk. 1: 

  

- Omfatter alle økonomiske midler, som den offentlige sektor faktisk kan anvende til 

støtte virksomheder, uden at det har nogen betydning, om disse midler til stadighed 

udgør en del af statens formue. Det er ikke nødvendigt, at de beløb, som er anvendt er 

til den pågældende foranstaltning tilhører statskassen, men der tilstrækkeligt til at anse 

dem for statsmidler, at de til stadighed er under de offentlig myndigheders kontrol og 

dermed står til rådighed for de kompetente nationale myndigheder24. 

 

I denne sammenhæng skelner man derfor ikke imellem om en given støtte finansieres af 

offentlige midler eller af det pågældende organs egne private midler. Det er derfor ikke muligt 

at omgå statsstøttereglerne ved at lade støtte gå via en offentlig virksomhed eller en fond. 

 

2.3.2 STØTTE DER PÅVIRKER SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE 

Selvom en støtteforanstaltning fordrejer konkurrencen, vil den kun være omfattet af 

statsstøtteforbuddet i art. 107, stk. 1, såfremt den påvirker samhandelen mellem 

medlemsstaterne.  

Der findes ingen konkret definition eller kvantitative definitioner på hvornår en støtte har 

potentiale til at påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. Normalt skal der dog ikke 

meget til før Kommissionen anser en støtte, der fordrejer eller truer med at fordreje 

konkurrencevilkårene, for en støtte, der aktuelt eller potentielt påvirker samhandelen. Ifølge 

Domstolens praksis gælder det, at når en fordel, som ydes af en medlemsstat, styrker en 

virksomheds position i forhold til andre virksomheder, som den konkurrer med i samhandelen 

                                                           
24

Jf. Sag C-482/99, Den Franske Republik mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Stardust 
Marine), Saml. 2002, s. I-4397, præmis 37. 
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inden for fællesskabet, må det antages, at denne samhandel påvirkes af denne fordel25. 

Kommissionen er forpligtet til at påvise, at det er sandsynligt, at støtten aktuelt eller potentielt 

påvirker samhandlen, hvorfor det ikke er tilstrækkeligt at Kommissionen blot konstaterer at 

den pågældende virksomhed deltager i samhandelen. Dette betyder dog ikke, at 

Kommissionen skal fremlægge empirisk dokumentation, men blot konkretisere de forhold 

ved støtten, den kan påvirke samhandelen. I Phillip Morris-sagen26 fastslog domstolen, at når 

en fordel, som ydes af en medlemsstat, styrker en virksomheds position i forhold til andre 

virksomheder, som den konkurrerer med i samhandelen inden for fællesskabet, må det 

antages, at denne samhandel påvirkes af denne fordel.  

 

Det er Kommissionens erfaring, at støtte under et vist beløb ikke påvirker samhandelen og 

konkurrencen tilstrækkeligt til, at betingelserne kan anses som værende opfyldt. 

Kommissionen har derfor vedtaget forordning 1998/2006 om de minimis-støtte, hvorefter 

støtte under en bestemt grænse, ikke anses for at opfylde betingelser i art. 107, stk. 1, og 

derfor ikke er omfattet af bestemmelsens anvendelsesområde, hvorefter små støttebeløb 

undtages efter EU-statsstøttebestemmelsen. Ved fastsættelsen af dette beløb skelner 

forordningen mellem vejtransportvirksomheder og andre virksomheder. Som udgangspunkt 

må den samlede de minimis-støtte til en enkelt virksomhed således ikke overstige hvad der 

svarer til kontanttilskud på 200.000 EUR over en periode på tre regnskabsår. Gives støtte på 

anden vis end i form af kontant tilskud, skal støtten omregnes til hvad der svarer til et kontant 

tilskud27. 

 

2.3.3 STØTTE DER FORDREJER ELLER TRUER MED AT FORDREJE 

KONKURRENCEVILKÅRENE   

Den tredje betingelse som skal være opfyldt før der er tale om statsstøtte, er kravet om 

konkurrencefordrejning. Den ydelse der gives fra staten skal fordreje eller true med at 

fordreje konkurrencevilkårene, før der er tale om statsstøtte i art. 107, stk. 1’s forstand. Da 

støtten alene skal true med at fordreje konkurrencen, stilles der ikke noget krav om, at 

støtten faktisk har påvirket konkurrenceforholdene28. Det er derfor tilstrækkeligt til opfyldelse 

af kravet om konkurrencefordrejning, at der eksisterer en potentiel konkurrence og at støtten 

potentielt kan fordreje denne konkurrence, hvorfor det ikke er nødvendigt at støtten påvirker 

                                                           
25

Vesterdorff, (2009, 51) 
26

Jf. Sag 730/79, Philip Morris Holland BV mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Saml. 1980 s. 
02671, præmis 11. 
27

Vesterdorff, (2009, 46) 
28

Jf. Sag T-214/95, Vlaams Gewest mod Kommissionen, Saml. 1998 II, s. 00717, præmis 67.   
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konkurrencen mærkbart. Hvis en støtte styrker støttemodtagerens konkurrencemæssige 

position på markedet, ved bl.a. at reducere støttemodtagerens omkostninger i forhold til sine 

konkurrenter, antages støtten for at være konkurrenceforvridende, idet det er vigtigt at 

spørge sig selv om støttemodtageren havde fået samme stærke konkurrencemæssige 

position, hvis støttemodtageren ikke havde modtaget støtten. Det forholder sig dog efter 

retspraksis at et relativt lille beløb, stadig kan antages som støtte der kan fordreje 

konkurrenceforholdene på markedet og styrke støttemodtagerens konkurrencemæssige 

position29.  Konkurrenceforholdet kan bestå mellem nationale konkurrenter eller konkurrenter 

fra forskellige medlemsstater. Ved vurderingen af om støtteforanstaltningen fordrejer 

konkurrencen, tages der udgangspunkt i den konkurrencemæssige situation der eksisterer 

på det indre marked. 

 

2.3.4 KRAVET OM SELEKTIVITET 

Når det er bestemt, at der tildeles de begunstigede virksomheder en fordel, at støtten er ydet 

af staten eller ved hjælp af statsmidler, og at støtten kan tilregnes staten, skal det 

undersøges, om støtten begunstiger visse virksomheder eller produktioner eller med andre 

ord, om støtten er generel eller selektiv.  

 

Er en foranstaltning generel, f.eks. skatteordninger, på sådan en måde at den omfatter alle 

virksomheder på lige og objektive vilkår, anses denne ikke for statsstøtte. Der kan dog 

forekomme situationer, hvor en tilsyneladende generel foranstaltning i virkeligheden dækker 

over en foranstaltning, der alene tilsigter at begunstige bestemte virksomheder eller 

bestemte produktioner. I så fald vil der foreligge skjult statsstøtte30.  Er en foranstaltning 

derimod selektiv, vil den begunstige en bestemt sektor, virksomhed eller en bestemt gruppe 

af virksomheder. Når Kommissionen eller EU-Domstolen tager stilling til om en 

støtteforanstaltning har selektiv eller general karakter spiller det en afgørende rolle for 

Kommissionen, hvorledes foranstaltningen er udformet, og dens reelle virkning. Derved er 

det vigtigt ved vurdering af, hvorvidt der foreligger selektivitet, om de virksomheder der nyder 

godt af en undtagelse fra en generel ordning, befinder sig i samme situation som de andre 

virksomheder31. 
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Ibid. 
30

Vesterdorff, (2009, 35) 
31

Iversen, mfl. (2008, 451) 
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Sammenfattende kan nedenstående tabel følges ved afgørelsen om en foranstaltning er 

selektiv: 

 

Stage Questions Outcome 

I Does the measure intend to favor 

certain firms or class of firms? 

If the answer is yes, the measure is selective. 

If the answer is no, go to Stage II 

II Is there administrative discretion in 

its application? 

If the answer is yes, the measure is selective. If 

the answer is no, go to Stage III. 

III Are there results likely to favor in 

practice certain firms or class of 

firms? 

If the answer is yes, go to Stage IV. 

If the answer is no, the measure is not selective. 

IV Is the measure open to all firms 

without any discrimination? 

If the answer is yes, the measure is not 

selective. 

If the answer is no, the measure is selective. 

Tabel 1: Ved vurdering om en foranstaltning er selektiv.  

Kilde: Nicolaides (2008, 26)  

 

2.4 DELKONKLUSION  

TEUF art. 107, stk.1, fastslår således at statsstøtte, der har mulighed for at skabe 

forstyrrelser i konkurrencevilkårene mellem virksomheder på det indre marked er uforeneligt 

med Unionen. Nærmere har EU-Domstolen specificeret de fire betingelser i TEUF art. 107, 

stk.1. For at der er tale om statsstøtte, som har mulighed for at fordreje konkurrencen på det 

indre marked, skal støtten være tildelt med statslige midler, give virksomheden en fordel, 

være tildelt selektivt og være egnet til at påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne. 

Statsstøtteforbuddet er dog ikke absolut og Kommissionen har således kompetence til i et 

vist omfang at godkende foranstaltninger der er foreneligt med det indre marked. Disse 

foranstaltninger vil blive berørt nedenfor. 



 

 

KAPITEL 3. PUBLIC SERVICE-FORPLIGTELSER OG 

EU- STATSSTØTTEREGLER 

 

3.1 INDLEDNING 

Forholdet mellem finansieringen af public service forpligtelser og EU-statsstøtteregler har 

været et meget kontroversielt emne32. I dette kapitel ønskes det andet delspørgsmål 

besvaret, der vedrører hvorvidt og under hvilke betingelser finansieringen af public service 

forpligtelser udgør statsstøtte under gældende ret. Selvom art. 107, stk. 1 blev gennemgået 

ovenfor vil denne ligeledes kort blive berørt ved gennemgangen af statsstøttereglerne art. 

107, stk. 2 og 3 samt art. 108 og 109 i dette kapitel. Dette er nødvendigt, idet det giver 

afhandlingen de nødvendige referenceramme til at belyse konsekvenserne af, om en tildelt 

støtte til public service forpligtelser er forenelig med Unionen. Endvidere vil det blive fastslået 

hvad begrebet public service forpligtelser dækker over. Herefter gennemgås udviklingen af 

hvorledes finansieringen af public service forpligtelser blev og bliver vurderet i praksis, for at 

give indblik i hvilke overvejelser, der ligger til grund for udviklingen samt for at vurdere den 

nuværende retstilstand på området. 

 

 

3.2 STATSSTØTTE SOM ER FORENELIG MED FÆLLESMARKEDET 

TEUF art. 107, stk. 2 nævner tre former for støtte der er forenelig med det indre marked. 

Dette omfatter støtte af social karakter til enkelte forbrugere, støtte med det formål at råde 

bod på skader forsaget af naturkatastrofer og støtte til visse dele af Tyskland, som er 

påvirket af Tysklands daværende deling, idet omfang de er nødvendige for at opveje de 

økonomiske ulemper, som delingen forårsagede.  

 

I praksis er der hvert år få afgørelser om statsstøtte som kan begrundes som en forenelig 

foranstaltning i henhold til traktaten33. Art. 107, stk. 3 definerer fem eksempler på støtte som 

giver Kommissionen mulighed for at godkende en tildelt støtte som værende forenelig med 

det indre marked. Dette drejer sig om støtte til projekter af fælleseuropæisk interesse og til 

afhjælpning af alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi, støtte til at fremme 
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Anestis, Mavroghenis and Drakakakis, (2005, 71)  
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Nicolaides, Kekelekis, Buyskes, (2005, 31) 
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udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, støtte til kulturen samt andre 

former for støtte, hvorom Rådet på forslag af Kommissionen træffer afgørelse.  

 

I denne forbindelse er statsstøtten ikke automatisk forenelig med fællesmarkedet, men 

Kommissionen har dog vide beføjelser til at træffe en beslutning om støtten er forenelig med 

Unionen34. Kommissionen må i den forbindelse tage udgangspunkt i en vurdering af behovet 

for støtten i en fællesskabssammenhæng. Kommissionen kan ikke godkende en 

støtteforanstaltning, der strider mod en af traktatens øvrige bestemmelser. Godkendelsen i 

medfør af art. 107 stk.3, kræver således, at støtten fremmer det indre markeds formål og 

interesser35. 

 

Det fremgår af TEUF art. 108, stk. 3, at medlemsstaterne har pligt til at underrette 

Kommissionen om enhver indførelse af ny støtte eller ændring af eksisterende støtte. 

Kommissionen skal efterfølgende indlede en undersøgelse af, om støtten er forenelig med 

det indre marked i henhold til TEUF art. 107. Der gælder i den forbindelse en stand-still 

forpligtelse, hvilket vil sige, at medlemsstaterne ikke må gennemføre de påtænkte 

foranstaltninger, før Kommissionen har truffet den endelige beslutning. I medfør af TEUF art. 

108, stk. 1 foretager Kommissionen desuden løbende kontrol med nye og eksisterende 

støtteordninger. Spørgsmålet om hvorvidt finansieringen af public service forpligtelser udgør 

statsstøtte, underlægges statsstøttekontrollen i henhold til TEUF art. 108. Det skal påpeges, 

at TEUF art. 107, stk.1’s formål ikke er at forbyde al statsstøtte, men i samspil med art. 108, 

stk.3 blot at forbyde statsstøtten midlertidig, indtil Kommissionen har godkendt den. 

 

TEUF art. 108, stk. 2 indeholder regler om den videre fremgangsmåde, hvis Kommissionen 

er af den opfattelse, at støtten er uforenelig med fællesmarkedet, mens TEUF art. 109 

omhandler vedtagelsen af nærmere bestemmelser om statsstøtte i form af afledt ret. 

 

De i traktaten bestemte undtagelser i TEUF art. 107 er nu udledt, hvorfor jeg i det følgende 

vil gennemgå TEUF art. 106, hvilket ligeledes giver en undtagelse til forbuddet i art. 107, stk. 

1, med kriterier bestemt af retspraksis. 

 

                                                           
34

Nicolaides, Kekelekis, Buyskes, (2005, 33)  
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Iversen, mfl. (2008, 471) 
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3.3 Tjenesteydelser af almen økonomisk interesse36 

Ved indførelsen af TEUF art. 14, som blev indsat ved Amsterdam-traktaten, blev det fastlagt, 

at det indre marked inden for rammerne af sine beføjelser og med forbehold for TEUF art. 

93, 106 og 107 skal sørge for at tjenesteydelser af almen økonomisk interesse udføres på 

grundlag af principper og vilkår, der gør det muligt for dem at opfylde deres formål. Det 

erkendes af denne artikel, at tjenesteydelser af almen økonomisk interesse indtager en 

særlig plads i Unionens fælles værdinormer, idet det er opfattelsen, at de er vigtige for at 

fremme den sociale og territoriale samhørighed. Udtrykket tjenesteydelser af almen 

økonomisk interesse er hverken defineret i TEUF eller i sekundær lovgivning. Det fremgår 

dog af Kommissionens Grønbog fra 200337 at udtrykket betegner tjenesteydelser af 

økonomisk art, som medlemsstaterne eller Unionen underlægger specifikke offentlige 

tjenesteforpligtelser ud fra et kriterium om almen interesse38.  

Det virker umiddelbart umuligt at udvikle en fælles og generel definition af begrebet, hvilket 

også er årsagen til at medlemsstaterne selv vurderer om en foranstaltning er underlagt 

betegnelsen tjenesteydelse af almen økonomisk interesse, hvorfor definitionen af public 

service forpligtelsen henhører under medlemsstaternes kompetence og kan ske på nationalt, 

regionalt eller lokalt niveau39.  

 

Medlemsstaternes definition af public service forpligtelsen skal være så præcis som mulig. 

Den bør ikke give anledning til tvivl om, hvorvidt en medlemsstat mener, at en given aktivitet 

udført af den udpegede operatør falder ind under public service forpligtelsen eller ej40. Hvis 

der ikke findes en klar og præcis definition har Kommissionen ikke mulighed for at udføre 

sine opgaver efter TEUF art. 106, stk. 2, og vil derfor ikke kunne indrømme en undtagelse 

efter denne bestemmelse.  Som nævnt tidligere er der således en vid frihed for 

medlemsstaterne til at afgøre, hvilke tjenesteydelser, der skal falde under begrebet og 
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Begrebet ”Tjenesteydelser af almen økonomisk interesse” anvendes synonymt med begrebet ”public service 
forpligtelser”. Se Kommissionens meddelelse om anvendelse af statsstøttereglerne på public service-radio- og tv-
virksomhed, 2001/C 320/04, afsnit 3. Betegnelsen bruges ligeledes i den økonomiske litteratur, hvorfor de ikke 
skelnes mellem begreberne i opgaven. 
Begrebet ”tjenesteydelser af almen økonomisk interesse” anvendes i denne sammenhæng, idet traktaten art. 14 
anvender denne betegnelse.  
37

Kommissionens Grønbog om forsyningspligtydelser, KOM (2003) 270 endelig 
38

Kommissionens Grønbog om forsyningspligtydelser, KOM (2003) 270 endelig, punkt 17. Det fremgår desuden 
af Grønbogen at udtrykket ”forsyningspligtydelser”, der ikke findes i traktaten, er afledt af udtrykket 
tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, der er brugt i traktaten. Det er bredere end udtrykket 
"tjenesteydelser af almen økonomisk interesse" og dækker både markedsmæssige og ikke-markedsmæssige 
tjenesteydelser, som de offentlige myndigheder klassificerer som værende af almen interesse og underlagt 
bestemte offentlige tjenesteforpligtelser. 
39

Kommissionens Grønbog om forsyningspligtydelser, KOM(2003) 270 endelig, punkt 31. 
40

Kommissionens meddelelse om statsstøttereglernes anvendelse på public service radio- og tv-virksomhed 
(2009/C 257/01), punkt 45.  
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hvordan de skal varetages. Denne frihed til at definere, hvad der skal udgøre en public 

service forpligtelse, er dog underlagt kontrol af Kommissionen. 

  

Public service forpligtelser har en stor betydning på det indre marked og er et af 

grundelementerne i den europæiske samfundsmodel. Kommissionen understreger i 

hvidbogen om forsyningspligtydelser41, hvor vigtigt det er at sørge for, at hele befolkningen 

og alle virksomheder i EU har adgang til almennyttige ydelser af ordentligt kvalitet og til en 

overkommelig pris. Ligeledes konkluderes det, at tjenesteydelser af almen interesse i EU 

danner grundlaget for samfundsmæssig og geografisk samhørighed og det europæiske 

erhvervslivs konkurrenceevne42. 

 

På baggrund af den placering public service forpligtelser indtager på det indre marked, 

indeholder traktatens TEUF art.106 en undtagelsesmulighed for forbuddet mod statsstøtte jf. 

TEUF art. 107, stk. 1. TEUF art. 106, stk. 1 bestemmer, at medlemsstaterne skal afstå fra at 

træffe eller opretholde foranstaltninger, der er i strid med traktatens bestemmelser, for så vidt 

angår offentlige virksomheder og virksomheder, som de indrømmer særlige eller eksklusive 

rettigheder. TEUF art. 106, stk. 2 fastsætter at virksomheder, der har fået overdraget at 

udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, eller som har karakter af fiskale 

monopoler, er underkastet traktatens bestemmelser i det omfang anvendelsen af disse 

bestemmelser, hverken retligt eller faktisk hindrer opfyldelsen af de særlige opgaver, som er 

betroet virksomhederne. Dog må udviklingen ad samhandelen ikke påvirkes i et sådant 

omfang, at det strider mod Unionens interesse.  

 

Der er således tale om en afvejning mellem, at tjenesterne styrker økonomisk og social 

samhørighed, og at disse positive følger ødelægges af negative følger på de 

konkurrenceprægede markeder. TEUF art. 106, stk. 2, åbner som nævnt ovenfor muligheden 

for at gøre en undtagelse fra traktatens regler, dog skal en række betingelser være opfyldt.  

For det første skal medlemsstaten ved en konkret retsakt have overdraget en virksomhed at 

udføre en bestemt opgave. Det vil sige virksomheden skal være givet et mandat til at udføre 

opgaven. For det andet skal den opgave, der overdrages, dreje sig om en tjenesteydelse af 

almindelig økonomisk interesse, med dette menes at tjenesten skal være klart defineret af 

medlemsstaten. For det tredje skal denne undtagelse være nødvendig for, at den overdragne 

opgave kan udføres, og stå i et rimeligt forhold hertil. Endelig må udviklingen af 
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Kommissionens Hvidbog om forsyningspligtydelser, KOM(2004) 374 endelig   
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Kommissionens Hvidbog om forsyningspligtydelser, KOM(2004) 374 endelig 
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samhandelen ikke påvirkes i et sådant omfang, at det strider mod Unionens interesse43. 

Dette følger af proportionalitetsprincippet44, det vil sige, at der er krav om, at de tiltag 

medlemsstaterne iværksætter, ikke må overskride, hvad der er strengt nødvendigt for at 

sikre en effektiv opfyldelse af den pålagte opgave. 

 

Forholdet mellem statsstøtte bestemmelserne, finansieringen af public service forpligtelser 

og TEUF art. 106, stk. 2 har imidlertid været genstand for tvivlspørgsmål. Spørgsmålet går 

mere specifikt på om og under hvilke omstændigheder økonomisk kompensation, som en 

medlemsstat yder til en virksomhed, der leverer en public service forpligtelse, skal betragtes 

som statsstøtte i henhold til TEUF art. 107, stk. 1. Såfremt kompensationen ikke bliver anset 

for statsstøtte i TEUF art. 107, stk. 1 forstand falder den uden for Kommissionens kontrol 

som fastlagt i TEUF art. 108. Hvis den derimod falder indenfor TEUF art. 107, stk.1, er der 

mulighed for, at den efterfølgende kan undtages efter TEUF art. 106, stk.2. 

 

 

3.4 PRINCIPPER FOR VURDERINGEN AF FINANSIERINGEN AF PUBLIC 

SERVICE FORPLIGTELSER 

Fortolkningen af TEUF art. 107, stk.1 og undtagelsesbestemmelsen i TEUF art. 106, stk. 2 

har gennem tiden givet anledning til tvivlspørgsmål i praksis mellem Kommissionen og EU-

Domstolen. For at forstå de uoverensstemmelser, er det vigtigt og nødvendigt at gennemgå 

de hensyn der ligger til grund for de modstridende opfattelser, samt give et indblik i 

udviklingen af fortolkningen af undtagelsesbestemmelsen TEUF art. 106, stk. 2. I de 

følgende afsnit gennemgås derfor indledningsvis to metoder ved vurderingen af, om hvornår 

finansieringen af public service forpligtelser skal anses som statsstøtte eller ej. For at forstå 

denne udvikling gennemgås og vurderes generaladvokat Jacobs forslag til GEMO-sagen, 

idet denne indeholder en mere dybdegående gennemgang af problemstillingerne ved en 

vurdering af public service forpligtelser sammenlignet med selve GEMO-sagen. Dernæst 

belyses Altmark-sagen45, der har givet et principielt bud på hvordan finansieringen af public 

service forpligtelser bør vurderes. Herefter gennemgås konsekvenserne af dommen med 

grund i de forskellige opfattelser. Endeligt vurderes Kommissionens udmeldinger efter 
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Kommisionens beslutningaf 28.nov. 2005 om anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, 
på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at 
udføre tjenesteydelser af almindelig interesse. (2005/842/EF),  punkt 3. 
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Jf. TEU art.5 (4) 
45

Sag C-280/00 Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mod Nahverkehrsgesellschaft Altmark 
GmbH, Saml. 2003, s. I-07747 
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afgørelsen af Altmark-sagen, hvorfor dette leder frem til en vurdering samt konklusion af den 

gældende retstilstand på public service området. 

 

3.4.1 DE TO METODER (STATSSTØTTEMETODEN VS. 

KOMPENSATIONSMETODEN) 

Kommissionen og Retten i Første Instans har ved flere sager været uenige om hvorledes 

sagerne skulle afgøres ud fra et statsstøtteperspektiv. Tvivlen lå i, om den kompensation en 

virksomhed modtager fra staten til dækning af de meromkostninger, der er forbundet med 

udførelsen af de særlige opgaver, som virksomheden er blevet betroet til at udføre, er 

omfattet af bestemmelsen TEUF art. 107, stk. 1.   

 

I denne henseende har Kommissionen hidtil ment, at kompensationer, som en stat yder til 

virksomheder, der leverer public service forpligtelser, ikke udgør støtte i TEUF art. 107, stk. 

1’s forstand, da kompensationerne lige akkurat dækker omkostningerne ved at opfylde 

forpligtelsen til at levere en public service forpligtelse. Denne opfattelse betragtes som 

kompensationsmetoden46. Kompensationsmetoden medfører, at statslig finansiering og 

public service ydelser kun udgør statsstøtte i henhold til TEUF art. 107, stk. 1, hvis og i det 

omfang den økonomiske begunstigelse af virksomheden overstiger et passende vederlag for 

den leverede ydelse.47. 

 

Retten i Første Instans fastslog i sin dom i FFSA-sagen48 den omvendte omstændighed. 

Sagen drejede sig om en række skatte- og afgiftslettelser, som de franske myndigheder 

havde indrømmet La Poste (det franske postvæsen) som kompensation for de omkostninger, 

der var forbundet med udførelsen af opgaver af almen interesse. Retten i Første Instans 

fastslog, at sådanne kompensationer, det vil sige skattefordelen, principielt udgjorde 

statsstøtte i henhold til TEUF art. 107, stk. 1, selv om beløbet ikke oversteg, hvad der er 

nødvendigt for at udføre opgaven af almen økonomisk interesse (forudsat at de øvrige 

betingelser i TEUF art. 107, stk. 1, er opfyldt), men giver postvæsenet en økonomisk fordel 

end andre skattepligtige49. Retten tilføjede dog, at foranstaltningerne kunne være berettiget i 
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Begreberne ”kompensationsmetoden” samt ”statsstøttemetoden” anvendes af Generaladvokat Jacobs i hans 
forslag til afgørelse i sag C-126/01 GEMO, Saml. 2003, s. I-13769 hvorfor samme betegnelse ligeledes vil blive 
anvendt i denne afhandling. 
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Se Forslag til afgørelse fra Generaladvokat Jacobs i sag C-126/01, punkt 95 
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Sag T-106/95, FFSA mod Kommissionen, Saml. 1997, s. II-229 
49

Sag T-106/95, FFSA mod Kommissionen, Saml. 1997, s. II-229, præmis 167. 
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henhold til TEUF art. 106, stk. 250. Ved denne metode kaldet statsstøttemetoden, opfattes 

statslig finansiering ydet til en virksomhed for dennes levering af public service ydelser 

således, i modsætning til ovenstående kompensationsmetode, som statsstøtte i den TEUF 

art. 107, stk.1 anførte betydning. Støtten kan dog som nævnt være berettiget efter TEUF art. 

106, stk. 2, hvis betingelserne for denne undtagelse er opfyldt. 

 

Retten i Første Instans bekræftede efterfølgende statsstøttemetoden i sin afgørelse af 10. 

maj 1997(SIC)51, der vedrørte finansiering af offentlige tv-kanaler i Portugal. Retten fastslog 

således meget klart, at den omstændighed, at offentlige myndigheder yder en virksomhed en 

økonomisk fordel med henblik på at kompensere udgifterne i forbindelse med den public 

service forpligtelse, som virksomhederne angiveligt har påtaget sig, er uden betydning for 

kvalificeringen af foranstaltningen som støtte omfattet af TEUF art. 107, stk. 1, idet der dog 

må tages hensyn til disse forhold ved undersøgelsen af den pågældende støttes 

forenelighed med Unionen i henhold til TEUF art. 106, stk. 252. Derudover fastslog retten, at 

støttebegrebet er et objektivt begreb, hvorfor afgrænsning af dette alene har betydning, om 

en statslig foranstaltning giver en eller nogle virksomheder en fordel53. 

 

EU-Domstolens holdning til forholdet mellem TEUF art. 107, stk. 1 og TEUF art. 106, stk. 2 

afveg efterfølgende i væsentlig grad fra den Retten i Første Instans havde givet udtryk for. 

EU-Domstolen anvendte imidlertid kompensationsmetoden og fastslog i sin dom i Ferring-

sagen, at kompensationer ydet af medlemsstaterne, der ikke overstiger, hvad der er 

nødvendigt for at virksomhederne kan varetage offentlige tjenester, ikke udgør en fordel for 

de støttemodtagende virksomheder, og derfor ikke udgør statsstøtte efter TEUF art. 107, stk. 

1. Sagen vedrørte en afgift pålagt franske lægemiddellaboratoriers direkte salg for at 

afbalancere konkurrencevilkårene mellem laboratorierne og distributør-grossister af 

lægemidler, idet sidst nævnte var pålagt public service forpligtelser, bl.a. i form af hurtig 

leveringspligt, der ikke gjaldt for lægemiddellaboratorierne. EU-Domstolen fandt, at såfremt 

den afgift som lægemiddellaboratorierne var pålagt, svarede til merudgifter, som distributør-

grossisterne afholdt til opfyldelse af deres public service forpligtelse, måtte den 

omstændighed, at de ikke var underlagt den omhandlede afgift, betragtes som vederlag for 

de erlagte ydelser. EU-Domstolen introducerede hermed en nettomeromkostningsmetode. 
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 Sag T-106/95, FFSA mod Kommissionen, Saml. 1997, s. II-229, præmis 170-194 
51

 Sag T-46/97 SIC mod Kommissionen, Saml. 2000, II-2125 
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 Sag T-46/97 SIC mod Kommissionen, Saml. 2000, s. II-2125, præmis 84 
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 Sag T-46/97 SIC mod Kommissionen, Saml. 2000, s. II-2125, præmis 83 
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Foranstaltningen udgjorde dermed ikke statsstøtte i den i TEUF art. 107, stk.1 anvendte 

betydning, idet distributør-grossisterne ikke reelt nød godt af en fordel.54 

 

EU-Domstolen understregede ligeledes, at et støttebeløb, der overstiger det, der er 

nødvendigt for at varetage offentlige tjenester, kan udgøre statsstøtte, og ikke er tilladt efter 

TEUF art. 106. 

 

Ud fra ovenstående gennemgang kan det således udledes at der ikke har været kontinuitet i 

Kommissionens og EU-Domstolens håndtering af finansieringen af public service 

forpligtelser, hvilket har medført stor usikkerhed om, hvordan medlemsstaterne skal vurdere 

om finansieringen udgør en public service forpligtelser. Selvom det afgørende spørgsmål ved 

begge metoder er, om den statslig finansiering overstiger, hvad der må anses for nødvendigt 

for at udligne de nødvendige medudgifter public service forpligtelsen har medført, så er der 

store praktiske konsekvenser i forhold til hvilken metode, der anvendes.  

 

3.4.2 GENERALADVOKAT JACOBS FORSLAG I GEMO-SAGEN 

Generaladvokat Jacob kritiserede i sit forslag til afgørelsen i GEMO-sagen55 begge metoder, 

idet han finder ulemper ved begge metoder. Sagen omhandlede et system for finansiering af 

en offentlig destruktionstjeneste af kød gennem skat ved indkøb af kød. Generaladvokaten 

behandlede spørgsmålet om, hvilken metode der er mest hensigtsmæssig i relation til 

spørgsmålet om der forelå statsstøtte til fordel for de virksomheder, der stod for 

destruktionstjenesten.  

 

Argumenterne mod en generel anvendelse af statsstøttemetoden er for det første, at en af 

betingelserne for anvendelsen af TEUF art. 107, stk. 1 er, at der skal være en økonomisk 

fordel, der fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen.  Der vil, som nævnt i Ferring-

sagen ikke være tale om en fordel så længe vederlaget svarer til merudgiften for public 

service forpligtelsen. For det andet kan de proceduremæssige konsekvenser af anvendelsen 

af statsstøttemetoden være uhensigtsmæssige, idet især stand-still forpligtelsen i TEUF art. 

108, stk. 3 kan medvirke til alvorlige forstyrrelser i udførelsen af public service forpligtelsen.56 
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Sag C-53/00 Ferring SA mod Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Saml. 2001, s. 
side I-09067, præmis 27. 
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Forslag til afgørelse fra Generaladvokat Jacob i sag C-126/01 (GEMO) 
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Forslag til afgørelse fra Generaladvokat Jacob i sag C-126/01 (GEMO), punkt 115 
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Ulemperne ved en generel anvendelse af kompensationsmetoden er derimod for det første, 

at lex specialis i TEUF art. 106, stk. 2 fratages sin virkning. Ved denne metode vil der ikke 

være tale om statsstøtte i henhold til TEUF art. 107, hvis den statslige finansiering overstiger, 

hvad der er nødvendigt for at dække merudgifterne ved public service forpligtelserne. Hvis 

finansieringen overstiger hvad der nødvendigt, kan foranstaltningen desuden ikke begrundes 

efter TEUF art. 106, stk. 2, da dette vil stride mod proportionalitetsprincippet. Derudover 

forsvinder kontrollen af den pågældende foranstaltnings påvirkning af udviklingen i 

samhandelen i et sådant et omfang, at det strider mod Unionens interesser57. Idet 

finansieringen ikke udgør statsstøtte i TEUF art. 107, stk. 1’s forstand, er den desuden ikke 

underlagt de anmeldelses- og stand-still forpligtelser, som udledes af TEUF art. 108, stk. 3. 

Anvendelsen af kompensationsmetoden medfører således, at foranstaltninger til 

finansieringen af public service forpligtelser umiddelbart unddrages Kommissionens kontrol. 

Dette er ikke hensigtsmæssigt, idet sandsynligheden for at overkompensation vil blive 

opdaget, dermed minimeres. 

 

Da ingen af metoderne således er ideelle, foreslog Generaladvokat Jacobs, at der i stedet for 

en generel anvendelse af en af de metoder sondres mellem to forskellige kategorier af støtte, 

baseret på karakteren af sammenhængen mellem den bevilgede finansiering og de pålagte 

public service forpligtelser. Når der er en direkte og åbenbar sammenhæng mellem 

finansieringen og ydelsen, bør kompensationsmetoden anvendes. I tilfælde hvor 

sammenhængen mellem finansieringen og de pålagte tjenesteydelser ikke er direkte eller 

åbenbar, eller hvor public service ydelsen er klart defineret, er det derimod ifølge 

Generaladvokat Jacobs opfattelse at statsstøttemetoden bør anvendes58. 

 

Generaladvokat Jacobs ligger desuden op til at en af fordelene ved hans forslag er, at public 

service forpligtelsen, hvis den er klart defineret, i princippet kan behandles efter det 

markedsøkonomiske investorprincip og dermed er i overensstemmelse med den almindelige 

retspraksis vedrørende fortolkningen af TEUF art. 107, stk. 159. Efter det 

markedsøkonomiske investorprincip udgør en tildelt støtte fra staten til en virksomhed 

statsstøtte, hvis en privat virksomhed ikke ville have foretaget en tilsvarende disposition, når 

den private investor handlede under normale markedsøkonomiske vilkår. Ideen var, at den 

helhedsvurdering, der foretages i denne sammenhæng, også må foretages i forbindelse med 

finansieringen af public service ydelser. 
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Hvor det ikke er muligt på forhånd at definere tjenesteydelsen klart, er det på den anden side 

muligt for Kommissionen at foretage den fornødne kontrol med foranstaltningens 

forenelighed med traktaten i medfør af TEUF art.106, stk.2.  

EU-Domstolen tog i GEMO–sagen desværre ikke stilling til spørgsmålet, da den allerede 

havde konstateret, at der forelå statsstøtte i relation til de kvægavlere og slagterier, der ved 

den offentlige bortskaffelse af døde dyr og slagteriaffald, blev fritaget for en byrde, der ellers 

ville have belastet deres budget. 

 

 

3.5 ALTMARK-SAGEN 

I en årrække har retsstillingen været, at finansieringen af public service forpligtelser 

automatisk blev anset for at udgøre statsstøtte efter TEUF art. 107, stk. 1, uanset hensigten 

med støtten60. Reelt var spørgsmålet således alene, om støtten kunne undtages efter TEUF 

art. 106, stk. 2. Med EU-Domstolens principielle dom i Altmark-sagen61 er dette spørgsmål 

imidlertid blevet mere kompliceret. Dommen afklarer dog i et vist omfang den tvivl, der har 

hersket omkring forholdet mellem kompensation for tjenesteydelser af almindelig økonomisk 

interesse og forbuddet mod statsstøtte TEUF art. 107 stk.1.   

 

Dommen tog i denne sag stilling til, hvordan finansieringen af public service-forpligtelser skal 

behandles. Sagen vedrørte lovligheden af tildelingen af tilladelser til Altmark til regional 

rutebilsdrift, idet gennemførelsen af driften var afhængig af offentligt tilskud for at kunne 

opfylde de forpligtelser til offentlig tjeneste, der fulgte af tilladelserne. Formålet med 

anmodningen om en præjudiciel afgørelse, var at opnå en klarlæggelse af, på hvilke 

betingelser medlemsstaterne kan yde støtte til virksomheder, der udfører lokal offentlig 

personbefordring. Det er desuden vigtigt at bemærke, at sagen blev indbragt af et 

konkurrerende rutebilsselskab, der havde fået afslag på ansøgninger om at få meddelt 

tilladelse til drift af ruterne. 

 

Domstolen udtalte indledningsvist, at for at statsstøtte skal kunne henføres under TEUF art. 

107, stk. 1 skal den favorisere visse virksomheder, eller den begunstigede virksomhed skal 

have opnået en økonomisk fordel, som den ikke ville have opnået under sædvanlige 
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markedsbetingelser62. I dette tilfælde udgør tilskuddet udelukkende kompensation for udgifter 

forbundet med forpligtelser til offentlig tjeneste, dvs. tjenester i samfundets interesse, som 

staten har pålagt støttemodtageren, hvorfor modtageren i så fald i denne situation ikke opnår 

en økonomisk fordel i forhold til konkurrenterne, men blot ligestilles konkurrencemæssigt 

med disse.  

Dette stadfæster EU-Domstolen imidlertid ved at henvise til sin retspraksis i Ferring-sagen 

og fastslår dermed, at kompensation for offentlig tjeneste ikke udgør statsstøtte efter TEUF 

art. 107, stk.1, idet de begunstigede virksomheder ikke reelt opnår økonomisk fordel, og 

dermed ikke sætter disse virksomheder i en konkurrencemæssig fordelagtig position i forhold 

til deres konkurrenter63. For at en sådan kompensation i det enkelte tilfælde kan falde uden 

for begrebet statsstøtte, opstillede EU-Domstolen dog samtidig fire betingelser, der 

forudsætter at være opfyldt før undtagelsen kan gøres gældende i henhold til TEUF art. 106 

stk.264: 

 

 For det første skal den pågældende virksomhed rent faktisk være pålagt at opfylde 

forpligtelser til offentlig tjeneste, og disse skal være klart definerede.  

 For det andet skal de kriterier, der er grundlaget for beregningen af 

kompensationen, være fastlagt på forhånd på en objektiv og gennemsigtig måde.  

 For det tredje må kompensationen ikke overstige, 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, hvis udvælgelsen 

af virksomheden ikke sker ved offentligt udbud, fastlægges på grundlag af en 

analyse af de omkostninger, som en gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet og 

tilstrækkelig udstyret til at kunne opfylde de stillede krav til den offentlige tjeneste, 

ville have ved at gennemføre forpligtelserne. 

 

Når disse fire kriterier er kumulative opfyldt, anses kompensation for offentlig tjeneste ikke for 

at udgøre statsstøtte, og bestemmelserne i TEUF art. 107 og 108 finder ikke anvendelse. 
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Med henblik på anvendelsen af kompensationsmetoden, fastslog Altmark-sagen således, at 

det påhviler den forelæggende ret at undersøge om de fire betingelser er opfyldt. 

 

 

3.5.1 VURDERING AF ALTMARK-SAGEN 

Den anvendte løsningsmetode i Altmark-sagen kan umiddelbart betegnes som betinget 

kompensationsmetode65. Det er dog vigtigt at stille det spørgsmål om denne metode ved 

hjælp af de fire nævnte betingelser ovenfor opnår en mere optimal løsning end den 

oprindelige kompensationsmetode i Ferrring-sagen, og om de hjælper til at sikre 

retssikkerheden for, hvordan finansiering af public service forpligtelser vurderes. For at 

vurdere dette gennemgås de fire betingelser nedenfor. 

Retspraksis viser, at det er uhyre vanskeligt at opfylde alle fire betingelser66. Dette vedrører 

bl.a. Kommissionens praksis ved public service programforetagender hvor det bekræftes at 

det er svært at opfylde alle fire betingelser, navnlig den anden og fjerde betingelse67. Det kan 

derfor anføres, at Altmark-sagen dog ikke nødvendigvis afklarer alle spørgsmål i relation til 

betingelserne for hvornår kompensation for offentlige tjenesteydelser af almindelig 

økonomisk interesse ikke udgør statsstøtte i TEUF art. 107, stk. 1 forstand68.  

 

3.5.1.1 TILDELING AF EN KLART DEFINERET YDELSE 

Første betingelse som bliver nævnt i Altmark-sagen er, at den begunstigede virksomhed 

faktisk er blevet pålagt at opfylde forpligtelser til offentlig tjeneste og at disse forpligtelser er 

klart defineret. Disse betingelser læner sig op ad den tilsvarende betingelse i TEUF art. 106, 

stk. 2, hvorefter der skal være givet klart mandat til at udføre tjenesten. I forbindelse med 
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Jf. om konsekvenserne af Altmark-sagen den ovennævnte artikel af Jean-Marc Thouvenin: The Altmark Case 
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Altmark-sagens anden betingelse om, at kompensationen skal være fastlagt på forhånd på 

en objektiv og gennemsigtig måde, har desuden stor lighed med Generaladvokat Jacobs 

forslag til GEMO-sagen om, at kompensationsmetoden bør anvendes, hvis public service 

forpligtelsen er klart defineret og at der er en direkte og åbenbar sammenhæng mellem 

forpligtelsen og kompensationen. De to første betingelser modvirker dermed nogle af de 

ulemper som følge af kompensationsmetoden. 

På trods af at EU-Domstolen opstiller en formel betingelse om, at der kræves en klar 

definition af den pågældende forpligtelse, skal det dog bemærkes, at der dog stadig er en vid 

beføjelse for medlemsstaterne til at bestemme, hvilke tjenesteydelser der omfattes af 

begrebet public service forpligtelser. Dette kan umiddelbart give medlemsstaterne mulighed 

for at misbruge denne beføjelse til egen fordel.  

 

3.5.1.2 EX ANTE KONTROL AF KOMPENSATIONEN 

Anden betingelse medfører endvidere, at der kræves en ex ante kontrol af kompensationen, 

hvorfor der er blevet argumenteret, at denne betingelse er strengere end TEUF art. 106, stk. 

2, da denne kun kræver en vurdering af, om foranstaltningen er nødvendig for at udføre den 

pågældende public service ydelse på ex post facto basis69. Umiddelbart virker anden 

betingelse dermed som en skærpelse af kontrollen. Derudover medfører den også, at 

virksomheden bliver tvunget til at være omkostningsbevidst, idet virksomheden ikke længere 

bare kan lade omkostningerne stige velvidende om, at alle meromkostningerne dækkes af 

staten. Betingelsen kan dermed føre til en mere efficient udførelse af tjenesteydelsen, idet 

virksomheden selv bærer noget af risikoen for udførelsen af ydelsen70. Domstolen gav dog 

ingen nærmere vejledning i, hvad der skal til for at betingelsen er opfyldt, og i praksis er 

derfor ikke helt uproblematisk71. I praksis kan det desuden være svært på forhånd at 

fastlægge grundlaget for beregningen af en public service forpligtelse, da det ikke altid på 

forhånd vil være klart, hvad forpligtelsen skal indebære, hvilket kan skyldes ændringer i de 

politiske målsætninger. 

 

3.5.1.3 KOMPENSATIONENS PROPORTIONALITET 

Tredje betingelse i Altmark-sagen fastslog, at kompensationen ikke må overstige, hvad der 

nødvendigt for helt eller delvist at dække de udgifter, der er afholdt ved opfyldelsen af 

forpligtelserne til offentlige tjeneste, idet der skal tages hensyn til en rimelig fortjeneste. 
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Denne betingelse minder dermed meget om proportionalitetsprincippet i TEUF art.106, stk. 

2. Derudover stadfæste EU-Domstolens dette i Ferring-sagen, hvorefter kompensationen 

ikke må overstige meromkostningerne ved forpligtelsen. Denne betingelse virker derimod 

mindre striks end både statsstøttemetoden og den traditionelle kompensationsmetode72. 

Betegnelsen rimelig fortjeneste har EU-Domstolen dog ikke givet nogle bud på, hvad dette 

begreb dækker over. Dette kan imidlertid give mulighed for, at der overkompenseres med 

henvisning til denne bestemmelse. Da definitionen af public service forpligtelse er ganske 

uklar og rækkevidden i de enkelte medlemsstater er meget forskellig, er en 

kompensationstilgang på dette område noget utilstrækkelig, medmindre der fastlægges en 

mere specifik definition af public service-begrebet på EU-niveau. 

 

3.5.1.4 FASTSÆTTELSE AF KOMPENSATIONEN 

Fjerde betingelse i Altmark-sagen, giver medlemsstaterne mulighed for at anvende to 

metoder, hvorpå en nødvendig kompensation kan fastsættes, for at forhindre en 

overkompensation. Ved vurderingen af om en virksomhed overkompenseres er det således 

nødvendigt at fastlægge hvilke meromkostninger, der er forbundet med udførelsen af den 

pågældende offentlige forpligtelse. Første metode, er at overdragelsen af public service 

forpligtelsen sker gennem et offentligt udbud, hvilket er karakteriseret ved, at alle 

interesserede virksomheder kan give tilbud. Det er den generelle opfattelse, at hvis valget af 

den virksomhed, som skal levere ydelsen, sker gennem en offentlig udbudsprocedure, vil 

sandsynligheden for at konkurrencen fordrejes være betydelig mindre, idet prisen vil afspejle 

den normale markedspris73. Den umiddelbare største fordel for staten ved at tildele public 

service forpligtelsen ved hjælp af en offentlig udbudsprocedure svarer til, at myndighederne 

ikke behøver at have viden om virksomhedernes omkostningsstruktur. Derudover forsikrer 

staten sig at den mest effektive virksomhed udbyder tjenesten. Dog kan det være svært at 

vurdere, hvilken virksomhed der giver det mest optimale bud, idet kvalitet er et betydeligt 

element i forpligtelsen. Derimod er det ikke hensigtsmæssigt at anvende udbud som løsning, 

hvis der er mangel på konkurrence på markedet. 

 

En anden metode der kan anvendes, ifølge fjerde betingelse, er at kompensationen 

fastsættes på baggrund af en analyse af de omkostninger, som en gennemsnitsvirksomhed, 

der er veldrevet og tilstrækkeligt udstyret til at kunne opfylde de stillede krav til den offentlige 

tjeneste, ville have ved at gennemføre forpligtelserne, idet der skal tages hensyn til de 
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hermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste ved opfyldelsen af forpligtelserne. 

Dette kan selvfølgelig give problemer i praksis, idet det kan være svært at bestemme, hvad 

der udgør en gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet og tilstrækkeligt udstyret, fordi der 

ikke altid findes sammenlignelige virksomheder med sammenlignelige omkostninger. 

 

Ved afgørelsen i Chronopost-sagen74, som blev afsagt kort tid efter Altmark-sagen gik 

domstolen videre til at begrænse Altmark-sagen fjerde betingelse ved at fastslå, at det i det 

pågældende tilfælde ikke er muligt at foretage en sammenligning af virksomhederne, da de 

pålagte ydelsers særlige karakter gjorde at de ikke befandt sig i samme situation. Sagen 

drejede sig om La Poste, det franske postvæsen med et lovbeskyttet monopol på området, 

der ydede logistisk og forretningsmæssig bistand til deres datterselskab SFMI -Chronopost. 

Anklageren gjorde gældende at dette udgjorde krydssubsidiering og dermed ulovlig 

statsstøtte. Særligt blev det anført, at SFMI-Chronopost's betaling for La Postes bistand ikke 

svarede til normale markedsvilkår. Domstolen udtalte i forbindelse med dette spørgsmål, at 

det ikke er muligt at sammenligne La Postes situation med den situation, som en privat 

koncern på et ikke-monopoliseret område befinder sig i. Det kræves, at de sædvanlige 

markedsbetingelser, som nødvendigvis er hypotetiske, bedømmes i forhold til de 

tilgængelige objektive oplysninger, der kan efterprøves75. 

 

Altmark-sagens fjerde betingelse fjerner umiddelbart en stor del af den usikkerhed, som 

medlemsstaterne står overfor, når de skal vurdere om en statslig finansiering af public 

service forpligtelser er nødvendig. Dette kan udledes ved, at der i Altmark-sagen var en 

konkurrerende virksomhed involveret, som ligeledes var i stand til at udføre den pågældende 

opgave og som ligeledes ønskede at udføre den pågældende opgave. Ved Chronopost-

sagen kan det udledes, er det ikke altid er muligt at fastsætte, at der er et marked for den 

pågældende opgave, hvorfor det kan være svært at opfylde den fjerde betingelse i praksis, 

da der i sidstnævnte tilfælde sammenlignes med hypotetiske markedsbetingelser. 

 

3.5.1.5 KONKLUDERENDE BEMÆRKNINGER TIL ALTMARK-SAGEN 

Med afgørelsen af Altmark-sagen har domstolen fundet en mellemvej mellem 

kompensations- og statsstøttemetoden.  Som udgangspunkt fastslår EU-Domstolen, at 

kompensationsmetoden anvendes og sætter dermed finansieringen af public service 
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forpligtelser udenfor bestemmelserne om statsstøtte i TEUF. Dette forudsætter dog, at de fire 

betingelser i Altmark-sagen er kumulative opfyldt, og indskrænker dermed den først 

fastslåede kompensationsvinkel. Derved forsøger EU- domstolen at undvige nogle af de 

problemstillinger der er ved den traditionelle kompensationsmetode, som vi blev præsenteret 

for og som blev anvendt i Ferring-sagen. I sin afgørelse i Altmark-sagen følger EU-

Domstolen delvist Generaladvokat Jacobs forslag til GEMO- sagen, dog med den yderlighed 

at sætte et effektivitetskriterium ved fjerde betingelse i Altmark-sagen. 

 

Altmark-sagens første tre betingelser kan sammenlignes med de betingelser, der efter TEUF 

art. 106, stk. 2 gælder for at undtage statslige foranstaltninger fra konkurrencereglernes 

anvendelsesområde.  Dette giver dermed mulighed samt fjerner bekymringen om, hvorvidt 

medlemsstaterne kan frigøres mod forbuddet af statsstøtte ved finansieringen af public 

service forpligtelser i forhold til, hvad der er gældende under TEUF art. 106, stk.2. 

Kommissionen har dog stadig enekompetence til at foretage den fornødne kontrol, jf. TEUF 

art. 108, stk. 3 om finansieringen af public service forpligtelsen unddrages. Dog er det de 

nationale domstole, som skal vurdere om Altmark-sagens fire betingelser er opfyldt. 

Vurderingen af de fire betingelser er det mest problematiske ved Altmark-sagen, idet der er 

mange usikkerheder omkring, hvordan begreberne samt betingelserne skal fortolkes. 

Selvom Altmark-sagen forsøger at uddybe og præcisere, hvordan finansieringen af public 

service forpligtelser skal behandles, skaber den som nævnt ovenfor fornyet usikkerhed. Det 

største spørgsmål er, hvorvidt og hvordan de fire betingelser skal fortolkes, hvilket kan give 

usikkerhed omkring de nationale domstoles håndhævelse af statsstøttereglerne.  

 

Følgende afsnit vil forsøge at afdække om Altmark-sagens fire betingelser er anvendelig i 

praksis, idet der stadig er usikkerhed omkring vurderingen af finansieringen af public service 

forpligtelser som nævnt ovenfor. 

Derudover undersøges, hvilken retning Kommissionens holdning har taget efter Altmark-

sagen, da dette vil give det fornødne billede af hvilken retning Kommissionen ønsker 

retstilstanden skal udvikle sig i. 
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3.6 TV 2-SAGEN 

Altmark-sagen nævner ikke, hvorvidt en støtte kan undtages efter TEUF art. 106, stk., hvis 

Altmark-betingelserne ikke kumulativt opfyldt76. Idet TEUF art. 106, stk. 2, ikke indeholder et 

modstykke til Altmark-sagen fjerde betingelse, er der dog mulighed for at TEUF art. 106, stk. 

2 kan anvendes, hvis det er den fjerde betingelse, der ikke er opfyldt. Kommissionen modtog 

i 2000 en klage fra det kommercielle tv-selskab SBS vedrørende den statslige finansiering af 

det offentlige danske tv-selskab TV2/Danmark A/S (TV2) 77. TV2 blev delvist finansieret af 

licensmidler, men ligeledes ved reklameindtægter.  

I sin beslutning i TV2-sagen anvendte Kommissionen TEUF art. 106, stk. 3 til at vurdere, om 

den overkompensation TV2 havde modtaget for sine public service forpligtelser, var forenelig 

med Unionen. 

Ifølge dansk lov ansås hele TV2’s programoverflade for public service. Denne public service 

virksomhed blev finansieret gennem TV2’s andel af licensafgifterne, gennem indtægter ved 

reklamering i TV2 samt gennem andre indtægter78. I sin beslutning fandt Kommissionen ikke 

at Altmark-sagens anden betingelse samt fjerde betingelse var opfyldt, hvorfor den tildelte 

støtte til TV2 var uforenelig med Unionen i henhold til TEUF art. 107, stk. 179. 

 

Idet Kommissionen fandt, at de kriterier, der var grundlaget for beregningen af 

kompensation, ikke var fastlagt på forhånd på en objektiv og gennemsigtigt måde. Da 

kompensationen blev fastlagt i en medieaftale, der kun var gældende i fire år, og da det ikke 

var et offentligt tilgængeligt budget, der skabte en forbindelse mellem kompensationen og 

ydelsen. Desuden modtog TV2 en række fordele, der ikke var gennemsigtige heriblandt 

skattefritagelse og renteafkald80. 

 

For det andet fandt Kommissionen ikke, at Altmark-sagens fjerde betingelse var opfyldt, da 

TV2 ikke fik tildelt public service forpligtelsen gennem et udbud, og da der desuden heller 

ikke var foretaget en analyse for at sikre, at kompensationens størrelse var fastsat på 

grundlag af en analyse af de omkostninger, som en gennemsnitsvirksomhed, der veldrevet 

og tilstrækkeligt udstyret med produktionsmidler til at kunne opfylde de stillede krav til den 
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Se bl.a. Wegener (2003, 06) for en diskussion af artikel 106, stk. 2’s mangel på selvstændig betydning i forhold 
til artikel 107, stk. 1.   
77

Kommissionens beslutning af 19. maj 2004 om Danmarks foranstaltning til fordel for TV2/Danmark, 
C(2004)1814 endelig. 
78

Jf. Radio-fjernsynslovens § 6a, stk. 2 og 3,som indsat ved lov nr. 1272 af 20/12 2000. 
79

Kommissionens beslutning af 19. maj 2004, C(2004)1814 endelig, punkt 71 og 77. 
80

Kommissionens beslutning af 19.maj 2004, C(2004)1814 endelig, punkt 71 



 

 
 

39 KAPITEL 3. Public service-forpligtelser og EU-statsstøtteregler 

offentlige tjeneste, ville have haft ved at opfylde forpligtelserne, under hensyntagen til de 

dermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste ved opfyldelsen af forpligtelserne81.   

 

For at vurdere om foranstaltningen alligevel kunne erklæres forenelig med Unionen, 

anvendte Kommissionen herefter TEUF art. 106, stk. 2. Kommissionen vurderede, at de to 

første betingelser for anvendelsen af TEUF art. 106, stk. 2 var opfyldt, idet TV2 radio-

fjernsynsloven formelt havde fået overdraget public service opgaven, samt at forpligtelsen på 

trods af en bred definition, opfyldte kriteriet om en klar definition82. For så vidt angik 

betingelsen om proportionalitet fandt Kommissionen til gengæld frem til, at TV2 var blevet 

overkompenseret med 628, 2 mio. kr.83.  Retten i første Instans annullerede efterfølgende 

Kommissionens beslutning i nærværende TV2-sag, med begrundelse om, at Kommissionen 

havde tilsidesat undersøgelsesforpligtelsen. 

 

Hvis det viser sig at være et generelt problem, at Altmark-sagen er for hård, således at især 

den fjerde betingelse i få tilfælde vil være opfyldt, betyder dette reelt, at retstilstanden for 

vurderingen af finansieringen af public service forpligtelser er tilbage ved statsstøttemetoden 

med mulighed for at undtage efter TEUF art. 106, stk. 2. 

 

 

3.7 DELKONKLUSION 

Grundet ovenfor kan det konkluderes, at statsstøtten vil være forenelig med Unionen, hvis 

betingelserne i Altmark-sagen er kumulativt opfyldt. I praksis kan det dog være svært at 

påvise at alle fire betingelser givet ud fra Altmark-sagen er kumulative opfyldt, især Altmark-

sagens fjerde betingelse. 

 

Det fremgår af Kommissionens beslutning, at selvom støtten til en public service forpligtelse 

ikke opfylder alle betingelserne i Altmark-sagen, kan kompensationen som undtagelse stadig 

være forenelig med Unionen under visse betingelser. Støtten skal dog stadig anmeldes til 

Kommissionen.  
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Kommissionens beslutning af 19.maj 2004, C(2004)1814 endelig punkt 71 
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Kommissionens beslutning af 19.maj 2004, C(2004)1814 endelig, punkt 80 og Sag C-280/00, Altmark Trans 
GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mod Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Saml. 2003, s. I-
07747, præmis 101-109 
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Kommissionens beslutning af 19.maj 2004, C(2004)1814 endelig, punkt 127 
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Tilsammen har Altmark-sagen og Kommissionens seneste tiltag gjort forholdet mellem 

statsstøttereglerne og finansieringen af public service forpligtelser mere gennemskueligt, 

hvilket må anses for at være hensigtsmæssigt ud fra et mål om retssikkerheden. Dette 

betyder dog ikke, at håndhævelsessystemet og de nationale domstoles håndhævelse af EU-

statsstøttebestemmelser er blevet mere gennemskueligt af denne årsag. Det er derfor 

interessant at undersøge komplikationerne ved håndhævelsessystemet og de nationale 

domstoles håndhævelse af EU-statsstøttebestemmelser, specielt indenfor public service 

området.



 

 

KAPITEL 4. KOMMISSIONENS OG NATIONALE 

DOMSTOLES RESPEKTIVE ROLLER 

 

4.1 INDLEDNING 

Kommissionen fremlagde i 2005 en handlingsplan for statsstøtte84 for at gøre 

statsstøtteordningen i traktaten mere effektiv, gennemsigtig, troværdig og forudsigelig. Et af 

fokusområderne i handlingsplanen var princippet om mindre og bedre målrettet statsstøtte 

samt en optimeret målrettet håndhævelse og bedre kontrol med hensyn til medlemsstaternes 

statsstøttepolitik. Inden vedtagelsen af handlingsplanen på statsstøtteområdet havde 

Kommissionen forinden behandlet de nationale domstoles rolle i samarbejdsmeddelelsen fra 

199585 og gjorde det klart, at de offentlige myndigheder og domstolene i medlemsstaterne 

såvel som Kommissionen har hver deres opgaver og ansvarsområder som led i 

håndhævelsen af EU- statsstøttebestemmelser i overensstemmelse med principperne i EU-

Domstolens retspraksis. Kommissionen bestilte endnu en undersøgelse i 2006, 

håndhævelsesundersøgelsen. Håndhævelsesundersøgelsen havde til formål at tilvejebringe 

en detaljeret analyse af den private håndhævelse af statsstøttereglerne i forskellige 

medlemsstater. Med undersøgelsen blev det fremlagt, at antallet af søgsmål på 

statsstøtteområdet var steget markant i medlemsstaterne i perioden mellem 1999-2006. Men 

det fremgik ligeledes af undersøgelsen, at antallet af søgsmål, der tog sigte på at håndhæve 

overholdelsen af statsstøttereglerne, var forholdsvis lille86. 

 

Indledningsvist er det vigtigt at fremhæve, at det er misvisende at tale om et konkret 

håndhævelsessystem på EU-statsstøtteområdet, idet der egentlig er tale om adskillige 

håndhævelsessystemer som følge af den decentrale håndhævelse af statsstøttereglerne, 

som finder sted hos medlemsstaterne. Medlemsstaterne i EU og derved deres nationale 

domstole er pålagt at beskytte borgerne i EU som følge af den direkte virkning af EU's forbud 

i TEUF. Mens Kommissionen er, under EU-Domstolens og Retten i Første Instans’ tilsyn, 

ansvarlig for den daglige anvendelse af statsstøttereglerne.  Domstolene i medlemsstaterne 

såvel som Unionens retsinstanser og Kommissionen har derved hver deres opgaver og 
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Kommissionens handlingsplan på statsstøtteområdet. Mindre og bedre målrettet statsstøtte: en reformplane for 
2005-2009 KOM(2005) 107 endelig. 
85

Kommissionens meddelelse om  samarbejdet mellem de nationale domstole og Kommissionen på 
statsstøtteområdet.(95/C 312/07) 
86

Kommissionens handlingsplan på statsstøtteområdet. Mindre og bedre målrettet statsstøtte: en reformplane for 
2005-2009 KOM(2005) 107 endelig, punkt 3 
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ansvarsområder som led i håndhævelsen af EU-statsstøttebestemmelser i 

overensstemmelse med EU-Domstolens retspraksis og TEUF.  

 

I det følgende fokuseres der hovedsageligt på den decentrale håndhævelse, dvs. 

håndhævelse ved nationale domstole med henblik på at besvare det tredje juridiske 

spørgsmål om, i hvilket omfang bliver statsstøttebestemmelserne i EU, særlig inden for 

public service området, håndhævet af de nationale domstole. Den decentraliserede 

håndhævelse af statsstøttereglerne, hvor Kommissionen og EU-Domstolen er de primære 

aktører, vil ikke blive gjort til genstand for en selvstændig analyse i denne afhandling. Det 

skal understreges, hvad angår de nationale klagenævn og domstole, at de behandler relativt 

få sager, enten på eget initiativ eller i forlængelse af en klage, sammenlignet med 

Kommissionen.  

Hvorfor dette giver anledning til, at konkurrenter foretrækker at anvende Kommissionen ved 

klager frem for de nationale domstole87. 

 

 

4.2 KOMMISSIONENS ROLLE 

Udtalelsen nedenfor er et tydeligt bevis på, at EU-Domstolen bekræfter, at både de nationale 

domstole samt Kommissionen spiller en væsentlig rolle, hvad angår håndhævelse af 

statsstøttereglerne, men har dog en klart adskilt rolle i denne forbindelse. 

 

[…]at den nationale ret ved at erklære sig kompetent ved at dømme sagen på grundlag 

af art. 107, stk. 3, sidste punktum, blot udfører sin opgave, som består i, at tiden indtil 

Kommissionen træffer den endelig beslutning, at beskytte borgernes rettigheder i 

tilfælde, hvor de statslige myndigheder tilsidesætter forbuddet i traktatens art. 107, stk. 

3, sidste punktum88. 

 

Udover at have en politisk rolle, dvs. en indflydelse på, hvilke politikker der skal føres i EU, 

har Kommissionen ligeledes en udøvende funktion, dvs. bl.a. at undersøge om de foreslåede 

public service forpligtelser er forenelige med fællesmarkedet på baggrund af de kriterier, der 

er fastlagt i TEUF art. 107, stk. 2 og 3, hvormed håndhævelsen af traktatens 

statsstøttebestemmelser effektiviseres. Kommissionens retningslinjer og 

rammebestemmelser, også kaldet soft-law, anvendes af Kommissionen i sin vurdering af 

statsstøttesager på basis af TEUF art. 107, stk. 3. Disse giver Kommissionen et vidt skøn, 
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Nicolaides (2002, 252) 
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Sag C-39/94 SFEI mod la Poste, Saml. 1996, s. I-3547, præmis 8 
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som også er godkendt af EU-Domstolen. Kommissionen er bundet af sine retningslinjer. De 

pågældende retningslinjer er dog ikke bindende for EU-Domstolen og kan i visse tilfælde 

underkendes af EU-Domstolen og derved give Kommissionen anledning til at ændre de 

retningslinjer. 

 

 

4.3 DE NATIONALE DOMSTOLES ROLLE  

Kommissionen fremlagde den 4. april 2009 meddelelsen om håndhævelse af ulovlig støtte89. 

denne meddelelse erstatter dermed samarbejdsmeddelelsen fra 199590. Hovedformålet med 

den nye meddelsele er at informere de nationale domstole om de værktøjer der er 

tilgængelige i tilfælde af brud på EU- statsstøttebestemmelser, samt at forsørge dem med 

retningslinjer for anvendelse af disse værktøjer i praksis. Med udgangspunktet i 

handlingsplanen fra 2005, bestilte Kommissionen i 2006 håndhævelsesundersøgelsen. Den 

ovenfornævnte undersøgelse havde til formål at tilvejebringe en detaljeret analyse af den 

private håndhævelse af statsstøttebestemmelserne i de forskellige medlemsstater.  

 

En af de vigtigste opgaver de nationale domstole står overfor er sikringen af borgernes 

interesse samt tilgodese det indre markeds interesser. De nationale domstole skal derfor 

tage hensyn til effektiviteten og den direkte virkning af traktatens art. 108 stk. 3. Stand-still-

klausulen91 i TEUF art. 108 stk. 3 giver de berørte parter som støttemodtagerens 

konkurrenter direkte mulighed for at håndhæve deres rettigheder ved at anlægge sag ved de 

kompetente nationale domstole mod den medlemsstat, der yder støtten. 

 

Ved sager hvor en medlemsstat har ydet støtten uden at overholde stand-still forpligtelsen, 

er det de nationale domstoles pligt at gribe ind for at beskytte de personer, der berøres af 

den ulovlige gennemførelse af støtten92. Denne situation kan opstå, hvis støtten ikke er 

blevet anmeldt eller fordi myndigheden i medlemsstaten har godkendt den inden 

Kommissionens godkendelse. Ligeledes er de nationale domstole forpligtet til at forhindre at 

ulovlig støtte udbetales, hvilket logisk nok ikke bør finde sted hvis TEUF art. 108 stk. 3 ikke 

bliver tilsidesat. 
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Kommissionens meddelelse om de nationale domstoles håndhævelse af statsstøttereglerne.(2009/C 85/01) 
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Kommissionens meddelelse om  samarbejdet mellem de nationale domstole og Kommissionen på 
statsstøtteområdet.(95/C 312/07) 
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Det følger af art. 108 stk. 3 i traktaten, at så længe Kommissionen ikke har givet forudgående godkendelse af 
støtten, må medlemsstaterne ikke gennemføre statsstøtteforanstaltningen. 
92

Kommissionens meddelelse om de nationale domstoles håndhævelse af statsstøttereglerne (2009/C 85/01), 
punkt 21 (a) 
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Ved situationer hvor medlemsstaterne har foretaget en ulovlig støtte, er det en pligt for de 

nationale domstole at drage alle de retlige konsekvenser i henhold til national ret, der måtte 

følge af den ulovlige støtteordning. Den nationale domstol skal i dette tilfælde kræve fuld 

tilbagebetaling af ulovlig støtte fra støttemodtageren eller fra den eller de virksomheder som 

rent faktisk har modtaget den. Dette er et krav i henhold til procedureforordningen art. 14 stk. 

193.  

 

De forskellige proceduremæssige regler samt meddelelser94 der er forelagt af 

Kommissionen, giver en række indikationer af, i hvilken omfang de nationale domstole bør 

håndhæve statsstøttereglerne, herunder støtte til public service forpligtelser. 

 

Det fremgår af disse meddelelser at søgsmål ved de nationale domstole er en vigtig 

klageadgang for konkurrenter og andre tredjeparter, der er berørt af ulovlig tildelt støtte. De 

nationale domstole har hermed en væsentlig rolle ved forhindring af udbetaling af ulovlig 

støtte, erstatning til konkurrenter og andre tredjeparter, tilbagesøgning af ulovlig støtte samt 

opkrævning af renter. De nævnte faktorer har en general relevans, når 

håndhævelsessystemet, dvs. de nationale domstoles håndhævelse af EU-

statsstøttebestemmelser skal vurderes.  

 

 

4.6 FORHINDRING AF UDBETALING VED ULOVLIG STØTTE 

Kommissionen gør det klart i sin meddelelse april 200995, at de nationale domstole er 

forpligtet til at beskytte en tredjepart, der bliver berørt af overtrædelsen af stand-still-

klausulen i henhold til TEUF art. 108 stk. 3. Herved er de nationale domstole forpligtet til at 

forhindre, at udbetalingen af en ulovlig støtte finder sted. Man kan spørge sig selv, hvorfor 

man ofte i praksis bliver mødt med søgsmål sager, hvor udbetalingen af ulovlig støtte 

alligevel har fundet sted hos medlemsstaterne? Herunder er det oplagt at henvise til TV2-

sagen ovenfor i afsnit 3.6, som er et eksempel på Danmarks tildelte støtte til TV2, uden 
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Rådets forordning (EF) Nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-
traktatens art. 93. 
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Herved refereres til Rådets forordning (EF) Nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for 
anvendelsen af EF-traktatens art. 93. og handlingsplan på statsstøtteområdet - mindre og bedre målrettet 
statsstøtte KOM(2005) 107 endelig samt meddelelsen om de nationale domstoles håndhævelse af 
statsstøttereglerne (2009/C 85/01) 
95

Kommissionens meddelelse om de nationale domstoles håndhævelse af statsstøttereglerne (2009/C 85/01), 
punkt 28 
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denne blev anmeldt til Kommissionen inden, med spørgsmålet om hvorvidt støtten er 

forenelig med Unionen eller ej. 

 

Nicolaides96 fremlægger tre årsager til medlemsstaternes incitamenter til at tildele støtte, 

uden at anmelde støtten forinden til Kommissionen. Nicolaides mener den ene årsag skyldes 

den simple grund, at medlemsstaterne fejlbedømmer eller undervurderer de gældende 

statsstøttebestemmelser, på trods af Kommissionen ved flere lejligheder har udarbejdet 

retningslinjer eller beslutninger97 til anvendelse af de nationale domstole for vurdering af den 

tildelte støtte. Denne holdning er ligeledes fremlagt af medlemsstaterne i 

håndhævelsesundersøgelsen, hvor medlemsstaterne giver udtryk for ønske om mere klare 

regler til brug for forhindring af udbetaling af ulovlig støtte. På den anden side kan man 

ligeledes argumentere for, at de retningslinjer der er givet af Kommissionen næppe vil kunne 

afdække alle tænkelige udfald af tildelt støtte, hvorfor der opstår en gråzone, som kan give 

de nationale domstole anledning til fejlbedømmelse. 

 

Dernæst mener Nicolaides, at medlemsstaterne kan have incitament til at afprøve 

grænserne for Kommissionens fortolkning af statsstøttebestemmelserne. Hvorvidt dette 

skulle være tilfældet ved medlemsstaternes anledning til at tildele ulovlig støtte, kan jeg 

umiddelbart ikke finde grobund for i praksis, dog vil jeg ikke udelukke at dette kunne være en 

årsag.  

 

Endeligt mener Nicolaides, at medlemsstaterne, grundet indenrigspolitiske, årsager kan have 

incitamenter til at påtage sig den risiko, at ikke at anmelde støtten inden den bliver tildelt. 

Dette grunder både i den lange sagsbehandlingstid, som kan fremkomme når Kommissionen 

behandler sådanne sager, samt grunden til mistanke om, at Kommissionen vil vurdere 

støtten til at være uforenelig med Unionen.  Dette giver anledning til mistanke om at sager, 

hvor den tildelte støtte bliver givet ved public service forpligtelser, kan være uforenelig med 

Unionen, men på trods af indenrigspolitiske årsager, vælger medlemsstaten alligevel at 

tildele støtten. Dette leder opmærksomheden hen imod ovennævnte TV2-sag, hvor støtten 

blev tildelt ved public service forpligtelser, uden denne forinden blev anmeldt til 

Kommissionen. TV2-sagen giver anledning til mistanke om at Danmark har vidst, at der var 
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Nicolaides, (2002, 251) 
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Ved public service forpligtelser har Kommissionen udarbejdet følgende beslutning, til anvendelse af de nationale 
domstole, Kommisionens beslutning af 28.nov. 2005 om anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens art. 86, 
stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået 
overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig interesse. (2005/842/EF). 
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mulighed for at støtten kunne være uforenelig med Union og derved bevidst ikke har anmeldt 

sagen til Kommissionen. 

 

 

4.7 TILBAGESØGNING AF ULOVLIG STØTTE  

Det fremgår af Kommissionens meddelelse april 200998, at når de nationale domstole står 

over for ulovlig ydet støtte, skal den drage alle retlige konsekvenser deraf i henhold til 

national ret. Den nationale domstol skal principielt kræve fuld tilbagebetaling af ulovlig støtte 

fra støttemodtageren. Dette bunder i et krav om at beskytte konkurrenternes rettigheder. De 

nationale domstole er blevet pålagt at tilbagesøge støtten, idet tilbagesøgningen foregår 

hurtigere ved en national domstol end via en klage til Kommissionen99.  

 

Det er uklart, hvornår en ulovlig tildelt støtte skal tilbagesøges som følge af, at EU-

statsstøttebestemmelser er blevet overtrådt. Der hersker ingen tvivl om, at en overtrædelse 

almindeligvis udløser en sådan forpligtelse, men spørgsmålet er særlig relevant i de tilfælde, 

hvor Kommissionen har truffet beslutning om at støtten er uforenelig med Unionen i henhold 

til TEUF art. 107. 

 

Procedureforordningens art. 14 er af særlig relevans i denne forbindelse. Det fremgår af art. 

14, stk. 1 i procedureforordningen100, at ved negative beslutninger om ulovlig støtte, skal 

medlemsstaten træffe alle nødvendige foranstaltninger for at kræve støtten tilbagebetalt. Det 

fremgår desuden af art. 14, stk. 2, at medlemsstaterne skal kræve støtten tilbagebetalt med 

renter, der er beregnet med en passende sats, der fastsættes af Kommissionen. Derudover 

fremgår det af art. 14, stk. 3 at tilbagebetalingen skal ske omgående samt effektivt og i 

overensstemmelse med gældende procedurer i den pågældende medlemsstats national ret. 

 

Dette giver brede vide rammer for medlemsstaterne til at anvende egne reguleringer, 

hvorved der kan fremkomme forskelligartethed ved tilbagesøgning. Dette forårsager at 

tilbagesøgningen af støtten ikke bliver gjort tilfredsstillende og gennemført korrekt. 

Det kan umiddelbart virke mærkeligt, at der kan forekomme omstændigheder, hvor det er 

påkrævet at støttemodtageren skal tilbagebetale den ulovlige støtte, idet en ulovlig støtte 
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ikke burde have været tildelt. Dette er bl.a. en følge af, at støtten ikke bliver anmeldt til 

Kommissionen inden den blev tildelt.  Tilbagesøgning af ulovlig støtte inkl. renter er den 

ubetinget bøde for ikke at overholde traktatens bestemmelser. Dog som nævnt ovenfor 

vælger medlemsstaterne i visse tilfælde stadig at tildele støtten ved public service 

forpligtelser på trods af risikoen for tilbagebetalingen. Virksomheder kan have et incitament til 

at modtage støtten omgående, hvis denne har økonomiske problemer, og efterfølgende 

tilbagesøge den ulovlige støtte, når virksomheden er blevet økonomisk stærkere, forudsat at 

Kommissionen vurderer den for at være uforenelig med fællesmarkedet. 

Dette medfører naturligvis spørgsmålet om hvorvidt tilbagesøgningskravet er en straf nok i 

sig selv, eller om denne er for mild i forhold til de fordele, der kan være ved at modtage 

støtten. 

 

 

4.8 ERSTATNINGSKRAV 

Erstatningsbeføjelsen har en overordentlig stor betydning for omfanget og effektiviteten af de 

nationale domstoles håndhævelse af statsstøttebestemmelserne, herunder public service 

forpligtelser, både isoleret betragtet men også ud fra en helhedsbetragtning. Da 

sanktioneringen kan foranlediges til erstatning for tab lidt af støttemodtagerens konkurrenter 

og andre tredjeparter, som følge af den ulovlige statsstøtte. Sådanne erstatningssøgsmål er 

sædvanligvis rettet imod den myndighed, der har bevilget statsstøtten, dvs. søgsmål om, 

hvorvidt det er muligt at få erstatning for tabt fortjeneste dvs. den positivopfyldelsesinteresse. 

 

EU-Domstolen har gentagne gange fastslået, at berørte tredjeparter kan erlægge sådanne 

erstatningssøgsmål i henhold til national ret101. Sådanne søgsmål er tydeligvis afhængige af 

de nationale retsregler, hvorfor retsgrundlaget sagsøger baserer sig på vil variere i Unionen. 

 

Som nævnt tidligere bestilte Kommissionen håndhævelsesundersøgelsen i 2006. Dette var 

et komparativt studium af håndhævelse af EU-statsstøttebestemmelser i de daværende 15 

medlemslande. Et af de opsigtvækkende delresultater i den forbindelse var, at man havde 

svært ved at konkretisere eller identificere den myndighed som var ansvarlig for 

tilbagesøgningsprocessen samt for erstatningskravet, på trods af, at dette indgår som en del 

af de nationale domstoles rolle i henhold til traktatens TEUF art. 108 stk. 3. 

 

                                                           
101

Sag C-199/06, CELF og Ministre de la Culture et de la Communication, Saml. 2008, s. I-00469, præmis 53 og 
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I håndhævelsesundersøgelsen fra 2006 påpeger Tyskland, at erstatningssøgsmål, enten 

mod den offentlige myndighed eller mod modtageren af støtten, ikke ses som et effektivt 

middel til at håndhæve statsstøttereglerne. En del af årsagen er, at det generelt er vanskeligt 

at foretage et vellykket erstatningskrav mod de offentlige myndigheder. Også i særdeleshed 

hvad angår erstatningskrav mod modtagerne af statsstøtte102. 

 

Jeg mener således, at det er en almindelig misforståelse at lægge til grund, at spørgsmålet 

om erstatning for overtrædelse af EU-statsstøttebestemmelser udelukkende afgøres af 

almindelig national erstatningsret. Som udgangspunkt virker det ganske rigtigt at beføjelsen 

er underlagt national regulering, jf. procedureforordning art. 14, stk.3, men dette 

udgangspunkt modificeres af de krav, der udspringer af direkte EU-retlige principper, 

herunder effektivitetsprincippet. I overensstemmelse med effektivitetsprincippet103 er en 

medlemsstat, som i henhold til kommissionsbeslutningen, forpligtet til at tilbagesøge ulovlig 

støtte og frit vælge imellem de midler hvormed den vil opfylde denne forpligtelse, forudsat at 

de valgte foranstaltninger ikke er til skade for EU-rettens rækkevidde og effektivitet. Dette 

giver anledning til uklarhed om ansvarsgrundlaget som nævnt af Tyskland i 

håndhævelsesundersøgelsen, hvorfor jeg ikke mener, at det udelukkende skal afgøres af 

national erstatningsret. 

 

 

4.9 DELKONKLUSION 

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at de nationale domstole har en væsentlig rolle ved 

forhindring af ulovlig støtte ved public service forpligtelser udbetales, erstatning til 

konkurrenter og andre tredjeparter, tilbagesøgning af ulovlig støtte og opkrævning af renter.  

 

De nationale domstole er forpligtet til at forhindre, at udbetalingen af en ulovlig støtte ved 

public service forpligtelser finder sted. Dog er det alligevel set ved flere sager at 

medlemsstaterne tildeler den ulovlige støtte uden forinden at anmelde denne til 

Kommissionen, hvilket er tilfældet i TV2-sagen. TV2-sagen giver anledning til mistanke om at 

Danmark har vidst, at der var mulighed for at støtten kunne være uforenelig med Union og 

derved bevidst ikke har anmeldt sagen til Kommissionen. 
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Den nationale domstol skal kræve omgående tilbagebetaling af ulovlig tildelt støtte ved public 

service forpligtelser. Dette grunder i krav om at beskytte konkurrenternes rettigheder. Dette 

skal gøres i overensstemmelse med gældende procedurer i den pågældende medlemsstats 

national ret, hvilket giver bredde rammer for medlemsstaterne til at anvende egne 

reguleringer. 

 

Erstatningssøgsmål ved de nationale domstole har en væsentlig betydning i Unionen og 

herunder tredjeparter, der bliver berørt af den ulovlige tildelte statsstøtte ved public service 

forpligtelser. 

Ovenstående er forbundet med betydelige fordele for statsstøttepolitikken, eftersom det giver 

mulighed for tredjeparter at behandle og løse mange statsstøtterelaterede spørgsmål på 

nationalt plan. Dog giver national håndhævelse af statsstøttebestemmelserne også 

anledning til manglende håndhævelse grundet bl.a. indenrigspolitiske årsager.



 

 

DEL III – DEN ØKONOMISKE DEL 

KAPITEL 5. INDVIRKNING AF EU-

STATSSTØTTEBESTEMMELSER VED NATIONAL 

HÅNDHÆVELSE 

 

5.1 INDLEDNING 

For et halvt hundrede år siden mente mange økonomer, at markedsanalyser kun kunne blive 

betragtet ud fra neoklassiske teorier såsom fuldkommen konkurrence og monopol. Først i 

nyere tid blev økonomer opmærksomme på duopolmodeller som Cournot (1838) og Bertrand 

(1883), hvilket blev betragtet som markedsformen mellem de to ekstremer, fuldkommen 

konkurrence samt monopol. Følgende to økonomer havde en fremtrædende rolle inden for 

industriøkonomi.. Edward H. Chamberlins (1933) Theory of Monopolistic Competition og 

Joan Robinsons (1933) Economics of Imperfect Competition104. Deres rolle ledte frem til 

udviklingen af det neoklassiske forskningsprogram og medførte et nyt forskningsfelt. Dette 

forskningsfelt består i at analysere virksomheders og markeders struktur samt interaktion, 

hvor formålet har været at vurdere forskellige markedsformer (fuldkommen konkurrence, 

monopol, monopolistisk konkurrence, oligopol, m.m.)105.  

 

Forskningsfeltets oprindelse tilskrives Harvard – økonomerne (Harvard skolen): Edward 

Mason (1939,1949) og Joe S. Bain (1959), hvorfor denne teori også bliver kaldt Harvard-

traditionen106. I løbet af 1930’erne etablerede Edward Mason det første bud på structure-

conduct-performance (SCP) – paradigmet med dets empiriske studier om, hvor efficient 

forskellige markedsstruktur rent faktisk var og støttede ligeledes skolens syn på monopoler. 

Eller sagt på anden vis, at SCP-paradigmet var et forsøg på at analysere 

konkurrencevilkårene i forskellige industrier ved at undersøge, hvilke underliggende faktorer 

der påvirker industriens konkurrence evne, dens adfærd samt resultat.  Dette paradigme blev 

senere videreudviklet af økonomer som bl.a. Joe S. Bain (1959), Richard Caves (1972) og F. 

Schere (1980)107.   
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Joe S. Bain gav følgende til udtryk om sit arbejde: 

  

 -We look initially to the characteristics of market structure and of market conduct as 

primary determinants of the market performance of enterprises, or of groups or 

industries of business108. 

 

I sin grundform kan SCP- paradigmet karakteriseres som en anvendelsesorienteret pendant 

til det neoklassiske paradigme, idet man primært har været optaget af at teste empirisk hvilke 

efficiens-egenskaber forskellige markedsstrukturelle faktorer havde109.  

 

SCP-paradigmet tager udgangspunkt i industriens struktur og antager derved, at der en 

årsagssammenhæng mellem strukturen i industrien, virksomhedens adfærd og det resultat, 

der vil blive ydet dvs. det samlede markedsresultat. Strukturen kan betegnes som det 

spillerum, hvor virksomhederne agerer og derved udøver deres strategiske adfærd. Givet 

den strategiske adfærd, den enkelte virksomhed benytter sig af, bliver denne adfærd 

bestemmende for den endelige profit virksomheden opnår. Under kategorien structure indgår 

elementer som, adgangsbarriere, produktdifferentiering, antal af udbydere og aftagere og 

diversifikation. 

 

Under kategorien conduct, belyses virksomhedens adfærd, som indebærer virksomhedens 

beslutnings variabler. Denne er afledet af structure i henhold til SCP-paradigmet. Den sidste 

komponent i SCP-paradigmet performance indeholder en række forskellig evalueringsmål for 

de resultater, som markedsstrukturen og samspillet mellem virksomhedernes adfærd giver 

ophav til. 

 

Anvendelse af SCP-paradigmet sker med udgangspunkt i grundlæggende betingelser Basic 

Conditions, hvilket er de omgivelsesmæssige faktorer, såsom efterspørgselsforhold og 

udbudsforhold, der er eksogene variable i analysen. Dette korresponderer med, at man i det 

neoklassiske forskningsprogram antager, at sådanne faktorer, som teknologi, præferencer 

og institutioner skal betragtes som eksogene variable. Den overordnede tankegang ved 

SCP-paradigmet er at skabe en kausal sammenhæng mellem structure, conduct og 

performance som kan ses på figur 2110. 
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Ligeledes ses det på figur 2, at performance er afhængig af udfaldet af conduct hvilket 

ligeledes er afhængig af udfaldet af structure. Strukturen i markedet er derudover afhængig 

af de basic conditions fra både udbyder og efterspørger.  

 

Hvis markedet skulle agere ideelt, ville økonomien automatisk flyde som følge af at 

strukturen i markedet påvirker adfærden som til sidst har en effekt på profitten, uden at 

udbyder eller aftagere ville lide tab. Dette er dog desværre ikke altid tilfældet, hvorfor en 

fjerde betingelse bliver involveret i paradigmet, for netop at rette op på de markedsfejl, der 

måtte fremkomme på markedet.  

 

Fjerde betingelse angår Public Policy, hvor en regulator udefra vil prøve at intervenere for at 

påvirke performance ved enten at regulere structure området eller conduct området. 

Figur 2: Structure-Conduct-Performance paradigmet.  
Kilde: Scherer (1990, 5) 
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Eksempler på dette kunne være at påvirke prisen, omkostninger eller virksomhedens output 

ved at kræve skatter, tilskud eller ved at yde statsstøtte. 

 

Den fjerde betingelse er netop den aktuelle faktor i nærværende afhandlings økonomiske 

del. Denne faktor udgør medlemsstaternes EU-statsstøttebestemmelse(public policy), hvilket 

indebærer at en virksomhed har mulighed for at modtage støtte, hvis denne til gengæld yder 

en public service forpligtelse. Denne tildeling af støtte fra en medlemsstat til en virksomhed 

er netop med til at give de nationale domstole en betydelig rolle. Dette grunder i støttens 

påvirkning på virksomhederne på det indre marked, hvilket i visse tilfælde kan være negativ. 

De nationale domstoles rolle på dette område, er netop at løse op for sådanne 

konkurrenceforvridninger, hvorfor jeg i det følgende vil belyse, hvilke økonomiske 

konsekvenser det har for virksomhederne på det indre marked, at de nationale domstole 

bliver pålagt at håndhæve EU- statsstøttebestemmelserne inden for public -service området. 

For at kunne besvare dette vil jeg nedenfor opstille en hypotese, hvorved jeg vil anvende 

SCP - paradigmet på. 

 

 

5.2 HYPOTESE 

For at belyse problemformuleringen, om de problemstillinger, der rejses når nationale 

domstole er pålagt at håndhæve ulovlig statsstøtte herunder indenfor public service området, 

vil jeg opstille en hypotese. 

Nedenfor ønsker jeg at belyse hvilken indvirkning en tildelt statsstøtte, fra en medlemsstat til 

en aktuel virksomhed i den pågældende medlemsstat, kan have af påvirkning på en anden 

virksomhed i en anden medlemsstat.   

 

Jeg opstiller derfor følgende hypotese; jeg antager at det indre marked består af to identiske 

medlemsstater, hvorved alle barrierer såsom arbitrage samt handel er elimineret. Det 

relevante marked er i dette tilfælde det indre marked, hvilket er de to medlemsstater. I de to 

medlemsstater, henholdsvis medlemsstat A og medlemsstat B, eksisterer der i hver af dem 

en enkel virksomhed, henholdsvis virksomhed 1 og virksomhed 2, som har monopol på 

udbydelse af et nærmere ikke-specificeret public service forpligtelse. Da specificeringen af 

public service forpligtelsen er underordnet i forhold til besvarelsen af problemstillingen for 

nærværende afhandling. Det antages endvidere, at den tildelte statsstøtte fra medlemsstat A 

til virksomhed 1 er uforenelig med Unionen samt at støtten er iværksat uden at være anmeldt 

til Kommissionen forinden. Statsstøtten karakteriseres i den økonomiske del, som en 
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subsidie, nærmere et økonomisk tilskud tildelt virksomhed 1. Det økonomiske tilskud 

medfører en reduktion af omkostninger samt en formindskelse af distributionen for 

virksomhed 1. Denne beslutning grunder i ønsket om at besvare ovenfornævnte 

problemstilling, hvorfor den ellers vil være uden relevans. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 BEVÆGGRUND FOR ANVENDELSE AF OLIGOPOL MARKEDET 

Hypotesen ovenfor med de to medlemsstater, henholdsvis medlemsstat A samt medlemsstat 

B, med hver deres virksomhed, henholdsvis virksomhed 1 samt virksomhed 2, vil blive belyst 

ud fra teorien om oligopol markedet. Et oligopol er en markedsform, hvor der er få antal 

udbydere, hvorfor markedet i den opstillede hypotese beskrives som et oligopol marked.  

 

Et marked er præget af fuldkommen konkurrence når antallet af efterspørger samt udbyder 

på markedet er stort. Her kan ingen enkeltforbruger eller enkeltvirksomheder påvirke prisen 

på markedet og derved øge sin markedsandel. Derudover er der tale om homogene varer, 

dvs. virksomhedernes produkter er identiske, hvorfor der ingen produktdifferentiering er på 

markedet. Forbrugerne og producenterne har fuld information om alle markedsforhold, dvs. 

alle i hele samfundet har fuldstændig indsigt i alle producerede produkter. Nye producenters 

frie adgang til at etablere sig på markedet og allerede eksisterende virksomheder, har fri 

Figur 3: Illustration af hypotese (egen tilvirkning) 
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adgang til at forlade markedet uden yderligere omkostninger. Dette er dog en proces der kan 

tage tid. Overfører vi fuldkommen konkurrence situationen til det indre marked i EU, vil prisen 

i alle lande være den samme, nemlig lig marginal omkostninger, både før og efter en 

markedsintegration (Den europæiske Union). Fuldkommen konkurrence giver bedst mulige 

resultater på markedet, hvorfor en markedsintegration ikke vil medføre nogen ændring, når 

markedet befinder sig i en fuldkommen konkurrence situation. 

 

Ovenstående ideelle marked kan dog ikke følges i praksis. Dette skyldes at der på et marked 

med fuldkommen konkurrence ikke vil eksistere nogen rivaliserende konkurrenter, med 

trussel om særegen viden, og således være i stand til at tjene mere eller differentiere deres 

produkter.  

 

I et marked med fuldkommen konkurrence vil medlemsstaterne ej heller have incitamenter til 

at yde statsstøtte til deres virksomheder, idet effekten af støtten vil være en reducering af 

velfærden i den uddelte medlemsstat, da støtten vil medføre en konkurrencefordrejning af 

den ideelle fuldkommen konkurrence marked111.  Af denne årsag vil afgrænses analysen fra 

fuldkommen konkurrence situationen. 

 

 

5.3 GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER (BASIC CONDITIONS) 

De grundlæggende betingelser i min opstillede model, kan som udgangspunkt være alle de 

eksogene faktorer, som måtte være de facto for det aktuelle marked. Hvorfor jeg ikke ville 

nævne specifikke betingelser. Ved udbudsforhold kan teknologi, omkostningsstruktur samt 

location nævnes. Ved efterspørgselsforholdene kan priselasticitet ved efterspørgsel samt 

muligheden for substituerende produkter nævnes. 

 

 

5.4 STRUKTUREN PÅ MARKEDET (STRUCTURE) 

En analyse af en virksomheds konkurrencemæssige miljø, vil som udgangspunkt blive 

analyseret ved markedets struktur. Strukturen kan betegnes som det spillerum, hvor 

virksomheden agerer og derved udøver deres strategiske adfærd. Ud fra den givet 

strategiske adfærd den enkelte virksomhed følger, vil denne give anledning samt være 
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bestemmende for den endelige profit virksomheden opnår.  Nedenfor er flere elementer 

opremset under kategorien struktur. Disse elementer er følgende: 

 

a) adgangsbarriere  

b) produktdifferentiering 

c) antal udbyder og aftagere  

 

Grundet den opstillede hypotese ovenfor har elementerne (a) og (b) ingen relevans, hvorfor 

jeg i det følgende blot vil belyse element (c) i forhold til den opstillede problemformulering.  

 

5.4.1 ANTAL UDBYDERE OG AFTAGERE 

Da jeg opererer på et marked med to virksomheder placeret i hver deres medlemsstat, kan 

jeg fastslå, at der kun agerer to udbydere på markedet. De to medlemsstater udgør således 

hele markedet112 for de to virksomheders foretagende. Hvad angår antallet af aftagere på 

markedet er denne relativ stor. Aftagerne i den hypotetiske opstillede model relaterer sig til 

borgerne i de pågældende medlemsstater, som kan drage en fordel af den udbudte public 

service forpligtelse.  

 

En nærmere specificering af antallet af aftagere, dermed borgere i denne sammenhæng, 

anses ikke for at være en nødvendighed for at belyse problemstillingen. Der ønskes blot at 

gøre opmærksom på at antallet af aftagere er relativt store. Aftagerne på markedet 

konsumerer både de virksomhed 1 samt virksomhed 2 udbudte tjenesteydelser, idet de 

udbudte tjenesteydelser ikke differentierer sig fra hinanden, hvorfor der i dette eksempel er 

tale om et homogent produkt. Borgerne vil derfor være indifferente med hvilken udbyder de 

aftager produktet fra, dvs. at borgerne ikke har nogen præferencer af en bestemt 

tjenesteydelse.  

 

Som nævnt ovenfor beskæftiger oligopol teorien sig med markeder med få virksomheder. 

Med få virksomheder menes der i denne sammenhæng ikke nødvendigvis antallet af 

virksomheder, men snarere den gensidige afhængighed imellem de virksomheder, der 

agerer på markedet. Dette betyder, at hver oligopolist påvirkes af de andre oligopolisters 

adfærd. Med dette vil den enkelte virksomhed ikke blot tage hensyn til, hvorledes dens 

rivaler handler på markedet, men ligeledes også hvordan de vil respondere på dens 
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De to medlemsstater vil som en helhed udgøre vores indre marked i den opstillede hypotese. 
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handlinger på markedet113. Virksomhederne er derved velvidende om, at resultatet af deres 

strategivalg afhænger af konkurrentens. 

Dette forstærkes endvidere af det faktum at public service forpligtelsen, som virksomhederne 

udbyder til borgerne på markedet er homogene i henhold til ovenfor. Idet jeg har antaget i 

hypotesen, at der kun findes to virksomheder på markedet, kan jeg karakterisere markedet 

som et duopol.  

 

Ved at konkurrere på et marked kan den aktuelle virksomhed i sin interaktion med den anden 

virksomhed vælge enten at konkurrere på priser eller mængder. Disse to 

konkurrencemuligheder er henholdsvis kendt som Bertrand-konkurrence (priser) og Cournot-

konkurrence (mængde). Jeg har valgt at anskue virksomhedernes interaktion under 

forudsætning af en Cournot-konkurrence, da nærværende afhandling ikke levner plads til 

både en analyse ud fra en Bertrand-konkurrence samt en Cournot-konkurrence. 

Jeg vil således i næste afsnit opstille en model for virksomhederne, nærmere deres 

interaktion, og forholdet mellem disse. Herefter vil jeg foretage en nærmere analyse af 

betydningen af statsstøttereglerne for de respektive virksomheder, og herunder også Det 

indre Marked. Jeg vil derfor i det følgende foretage en nærmere analyse af virksomhederne 

på markedet – dvs. på Cournot-markedet.  

 

5.4.1.1 COURNOT-MARKED 

I dette afsnit vil jeg belyse en model for virksomhed 1 samt virksomhed 2, hvor jeg vil 

anvende Cournot-modellen.  

Modellen opstiller to udbydere af et homogent produkt, hvor hver udbyder har identiske 

marginalomkostninger (MC). Efterspørgselskurven antages at være kendt af begge 

virksomheder. Virksomhederne er mængdetilpassere og hver udbyder tror, at den anden vil 

blive ved med at udbyde den samme mængde, som han udbød i sidste periode. Med dette 

menes at virksomhederne er gensidige afhængige, af den anden virksomheds handling, dvs. 

virksomhederne ligger og påvirker hinandens adfærd, også kaldet interdepence. Den enkelte 

virksomhed skal derfor ikke kun tage hensyn til, hvorledes dens rivaler handler, men også 

hvorledes de vil respondere på dens egne handlinger. Selvom der kun er to virksomheder på 

det indre marked, jf. hypotesen, er deres markedsandel stort nok til at have en effekt på 

markedet, og derved vil det være svært for nye virksomheder at træde ind på markedet, 

hvilket ligeledes er årsagen til de få virksomheder på et oligopol marked. 
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Gravelle og Rees, (2004, 400) 
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Som nævnt ovenfor har de to hypotetiske opstillede identiske virksomheder konstante 

marginal omkostninger. Idet marginalomkostningerne er ens for begge udbyder, vil 

virksomhederne ved konkurrence på et Cournot-marked have symmetriske markedsandele.  

Idet udbydere på et Cournot-marked vil sætte deres mængde ud fra forventninger til 

konkurrentens mængde, er spørgsmålet herunder hvordan virksomhed 1 samt virksomhed 2 

vil agere på markedet og hvornår der vil fremkomme en ligevægt. Idet virksomhederne 

sætter deres mængde ud fra hvilken mængde konkurrenten vil fastsætte, findes ligevægten 

på et Cournot-marked ved Nash-ligevægt114.  

 

Jeg vil nedenfor belyse modeller for virksomhed 1 og virksomhed 2. Model1 har til formål at 

belyse markedet før tildelt statsstøtte. Model 2 vil belyse markedet efter tildelt støtte. Da der 

er tale om to identiske virksomheder, vil udfaldet for virksomhed 1 og virksomhed 2 være den 

samme, hvorfor jeg kun vil belyse modellen med udgangspunkt i virksomhed 1. Hvor det er 

nødvendigt vil jeg inddrage virksomhed 2, derudover vil samme udledning for virksomhed 2 

kunne ses i bilag 1. 

 

5.4.1.1.1 MODEL 1, MARKEDET FØR TILDELT STATSSTØTTE 

Aftagerne i dette eksempel115 er alle identiske i de to medlemsstater, og kan derved 

repræsenteres ved en enkelt forbruger med nedenfor efterspørgselsfunktion. 

 

    P = α – bQ       (5.1) 

 

P angiver prisen og Q angiver den samlede mængde af produktion, der er lig summen af 

produktion hos virksomhed 1 og virksomhed 2, dvs. Q = Q1 +Q2.  

 

Det antages endvidere, at de faste omkostninger er lig nul og er derved lig de konstante MC 

for henholdsvis virksomhed 1 og virksomhed 2. Således vil gennemsnitsomkostningerne for 

begge virksomheder være average total cost (ATC) = MC = c.  

 

De totale omkostninger for henholdsvis de to virksomheder er dermed; 

Ci = ciqi  i = 1, 2  ci > 0, 

TC1 = cQ1  og TC2 = cQ2               (5.2)                                                                                           

                                                           
114

En Nash-ligevægt er en ligevægt, der tilsiger at virksomhederne vil træffe et valg som er optimal for 
virksomheden, givet ud fra modspillerens valg, dvs. ud fra den konkurrerende virksomheds valg.   
115

Følgende eksempler er baseret på gennemgangen i Martin (1993,118-122) og Gravelle og Rees (2004, 401-
406) 
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og da tjenesteydelser hos de to virksomheder er identiske er omkostningerne c1 = c2 = c.  

 

Vælger virksomhed 1 at producere mængde q*, vil virksomhed 2 som en reaktion på 

virksomhed 1’s valg, vælge at producere til mængde q, med henblik på at maksimere egen 

profit (π): 

π = PQ1 - TC1 

= (a - bQ) Q1 – c Q1 

= (a – b (Q1 + Q2)) Q1 – c Q1 

                                                   = aQ1- bQ1
2 – bQ2Q1 - cQ                                              (5.3) 

 

Virksomhed 1 vælger nu Q1 med henblik på at maksimere sin profit. 

Førsteordensbetingelsen er: 

 

 a - 2bQ1 – bQ2 – c = 0 (5.4) 

og løses for Q1, fås:  

 

 Q1 = ((a-c)/(2b)) - ½Q2       <=>  Q1 = ((a-c)/(2b)) - ½Q2  = R1 (Q2)     (5.5) 

 

Ovenfor udledte formel er virksomheds 1’s reaktionsfunktion, og er således virksomhed 1’s 

produktion givet som hvad virksomhed 2 har valgt. Virksomhed 2 vil ligeledes have samme 

reaktionsfunktion givet virksomhed 1’s valgte mængde grundet symmetri.  

 

For at finde Nash-ligevægten er jeg nødsaget til først at finde best respons. Notationen 

R1(Q2) betyder at den ovenstående mængde er virksomhed 1’s bedste svar (best respons) til 

virksomhed 2’s produktion Q2. Grundet. symmetri vil det bedste svar for virksomhed 2 være 

den samme. 

 

Eftersom vi kender det optimale valg for begge virksomheder, givet den anden virksomheds 

valg, kan Nash-ligevægten findes i Cournot-modellen.. En Nash-ligevægt defineres, nævnt 

ovenfor, som en ligevægt, hvor virksomhederne vil respondere optimalt givet de øvrige 

virksomheders respons116.   

Derfor sætter vi responsfunktionerne R1(q2) og R2(q1) ind i hinanden. 

 

 Q1 = ((a-c)/(2b)) - ½Q2   (5.6) 

                                                           
116

Knudsen (1997, 96) 
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Q2 = ((a-c)/(2b)) - ½Q1 

 

Herved får vi en ligevægt, dvs. en Nash-ligevægt, som illustreres nedenfor i figur 4: 

 

                                        Q1 = Q2 = ((a – c)/3b)   (5.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er aktuelt at undersøge, hvad virksomhedernes profit vil være på et marked uden statsstøtte, 

hvorfor profitten udledes nedenfor. Grundet symmetri udledes kun profitten for virksomhed 1.  

 

Den samlede mængde for henholdsvis virksomhed 1 og virksomhed 2 er som udledt ovenfor 

(5.7): 

                                                     Qtotal=((a–c)/3b)                                                    (5.8) 

 

Denne funktion sættes ind i efterspørgelsesfunktionen (5.1) hvorved prisen udledes til: 

 

                                                       P = (a+ 2c) / 3                                                         (5.9) 

 

Og dernæst udledes profitten for virksomhed 1, hvilket resulterer i: 

Figur 4: Reaktionskurver for virksomhed 1 og 2.  
Kilde: Martin(1994, 121) 
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                                                           π = ((a –c )2)/ 9b                                                  (5.10) 

 

Ud fra resultatet (5.10) kan det dermed konkluderes at begge virksomheder på det indre 

marked vil have samme profit uden statsstøtte tildelt den ene virksomhed. 

 

5.4.1.1.2 MODEL 2, MARKEDET EFTER TILDELT STATSSTØTTE 

Jeg antager nu at virksomhed 1 får tildelt statsstøtte af medlemsstat A, mens virksomhed 2 

ikke får tildelt nogen statsstøtte Med denne tildelte støtte fra medlemsstat A vil virksomhed 1 

have den fordel, hvor det økonomiske overskud både omfatter fortjenesten fra medlemsstat 

A samt medlemsstat B.  

 

Virksomhed 1’s output vil ændre sig idet omkostningerne for at producere en ekstra enhed 

(MC) vil falde, hvorved MC- kurven vil rykke ned på et niveau, se nedenstående figur 5, hvor 

virksomhed 1 vil producere flere enheder til en lavere omkostning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Omkostningsreduktion samt virksomhed 1’s output. 
Kilde: Martin (1994, 124) 
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Givet virksomhed 2’s output vil virksomhed 1’s output stige som følge af den tildelte 

statsstøtte til virksomhed 1, hvorfor reaktionskurven vil rykke ud af, se figur 6, hvorved 

Cournot – ligevægten, dvs. Nash-ligevægten ligeledes vil ændre sig til et niveau, hvor 

virksomhed 1vil producere mere samtidig med at virksomhed 2 vil producere mindre117.  

 

Dette vil medføre en større markedsandel for virksomhed 1 og dermed styrke virksomhed 1’s 

position på det indre marked. På denne måde vil det give virksomhed 1 mulighed for at nå 

sine markedsvilkår. Støtten som er tildelt virksomhed 1, vil medføre ekstra omkostninger for 

virksomhed 2. Fortjenesten for virksomhed 2 vil gå tabt og dernæst bane vej for at 

virksomhed 2 vil træde ud af markedet. 

 

                                                           
117

Dette er et generelt resultat uanset antallet af virksomheder på markedet. Stephen (1993, 124) 
 

Figur 6: Ligevægt Cournot duopol samt uidentiske firmaer. 
Kilde: Martin (1994, 125) 
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5.5 MARKEDSADFÆRD (CONDUCT) 

Virksomhed 2 i medlemsstat B udbyder ligeledes tjenesteydelser af almen økonomisk 

interesse sammenlignet med virksomhed 1, dog uden indblanding fra medlemsstat B.  

 

Som nævnt i kapitel 2, fremgår det af TEUF art. 107, stk. 1: 

 

- at 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, er uforenelig med 

fællesmarkedet, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne 

 

Den tildelte støtte som virksomhed 1 modtager, vil som ovenfor udledt begunstige 

virksomhed1og tildele denne en konkurrencefordel, idet den vil øge virksomhed 1’s 

indtjening og føre til flere mulige investeringer og derved øge virksomhedens position på det 

indre marked.  

Denne påvirkning af den tildelte støtte, vil dog kun have en påvirkning ved ufuldkommene 

konkurrencesituationer. Ved monopol vil denne påvirkning aldrig fremkomme, idet 

monopolisten ingen rivaler har, hvorfor der ej heller er konkurrenter, som kan lide et tab. 

Derudover vil påvirkningen heller aldrig fremkomme ved fuldkomne konkurrencesituationer, 

idet en støtte tildelt en virksomhed kun vil påvirke den aktuelle virksomhed, og ikke 

forholdene i konkurrentens virksomhed.118 Den aftale virksomhed 1 og medlemsstat A har 

indgået om at virksomhed 1 udbyder public service forpligtelser, mod en ydelse fra staten, 

har derved givet virksomhed 1 et adfærd hvor den vil anvende sin konkurrencefordel på 

markedet overfor virksomhed 2. Støtten har derfor medvirket til en konkurrencefordrejning på 

markedet. 

 

Det er dog vigtigt at undersøge hvorfor medlemsstater har et incitament til at udbyde støtte. 

Når en medlemsstat beslutter at give støtte til en virksomhed som udbyder en public service 

forpligtelse, gør medlemsstaten dette idet den ønsker at øge den nationale velfærd119, hvilket 

kan defineres som summen af forbrugeroverskud samt producentoverskud120.  Af denne 

årsag vil medlemsstaten også ønske at virksomheden gør noget ekstraordinært for at 

modtage støtten, hvilket ikke ville være muligt rent økonomisk uden statsstøtten. 

 

                                                           
118

Besley  og Seabright (1999, 21) 
119

Også kaldet den agerede velfærd. 
120

Friederiszick (2006, 11) 
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Antager jeg at omkostningerne (C) for et projekt er 100, og at sandsynligheden for at dette projekt vil blive en 

økonomisk succes er 40 %. I tilfælde af succes vil projektet have en samlet indtjening på 160. Derved vil den 

forventede fortjeneste i investering være følgende Ep = 64 (= 40 % x 160). Ingen risiko-neutral virksomhed 

vil tage imod sådan et projekt, idet Ep< C. Dvs. projektets omkostning er 100, men indtægten er blot 64, 

men 64 er kun den private indtjening, hvilket vil afveksle sig fra den ”sociale” indtjening. Grundet positive 

eksternaliteter antager jeg, at fordelen for den samlede økonomi er 260. Hvis virksomheden vælger ikke at 

optage projektet, vil dette være en ulempe for den ”sociale” indtjening, idet investering vil give følgende Es > 

C. Dvs. projektets omkostning er 100, men indtægten er 104. Projektet er derfor en fordel for samfundet, 

men ikke for virksomheden. For at løse dette problem kan staten tildele den aktuelle virksomhed som 

påtager sig projektet en støtte (S), med en brutto indtægt på 50 %, hvilket vil reducere nettoomkostningerne 

(NC) for virksomheden, dvs. Ep > NC (= C – G = C – (C x 50 %) = 50). Derved vil støtten opveje det at 

optage projektet for virksomheden før en tildelt støtte.  

 

Følgende eksempel121 forklarer hvorfor medlemsstaten vil tildele støtte samt hvorfor 

virksomheden vil modtage støtte:  

 

 

Støtten vil ligeledes give virksomhed 1 anledning til at investere i større projekter122 som 

virksomheden ikke ville have gjort foruden den tildelte støtte. Støtten vil ligeledes give 

virksomheden anledning til at optage flere risiciprojekter. Derudover vil den tildelte støtte til 

virksomhed 1 give denne en markedsstyrke der vil medføre at virksomhed 2 bliver svækket 

på markedet og derved vil træde ud af det. Desuden kan det give potentielle konkurrenter til 

at forblive udenfor markedet. Den tildelte støtte fordrejer dermed konkurrencen på det 

pågældende marked, idet den giver virksomhed 1 en fordel samt påvirker samhandlen 

mellem medlemsstaterne.   

 

Ud fra ovenstående udfald af den tildelte støtte vil virksomhed 2 derfor have incitamenter til 

at klage til de nationale domstole og kræve tilbagesøgning af den tildelte støtte fra 

medlemsstat A til virksomhed 1, forudsat at Kommissionen har erklæret støtten for uforenelig 

med det indre marked.  Dernæst vil virksomhed 2 søge om erstatning for det lidte 

økonomiske tab og understrege at støtten medvirkede til konkurrencefordrejning og derfor 

                                                           
121

Nicolaides (2009,579) 
122

Med dette menes projekter som ligeledes vil komme borgerne og samfundet til gode. 
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direkte forårsagede den tabte fortjeneste. Dette vil umiddelbart være en fordel for 

virksomhed 2, idet den vil blive kompenseret direkte for det økonomiske lidte tab 

 

 

5.6 MARKEDS PERFORMANCE (PERFORMANCE) 

På baggrund af ovenstående har virksomhed 1 mulighed for at få en større markedsandel og 

derved blive mere dominant på markedet ved at udbyde en større mængde til højere priser 

sammenlignet med virksomhed 2. Virksomhed 1 vil derfor få en højere profit. Dette skyldes, 

at de kvalitetsstyrede priser vil være lavere før modtagelsen af støtten. Virksomhed 2 vil blive 

svækket i sin position grundet statsstøtte til virksomhed 1, hvorfor den vil blive tvunget til at 

reducere sin pris, udbudte mængde og investering. Ved nødsaget accept af virksomhed 1’s 

dominans på markedet, vil virksomhed 2 miste profit sammenlignet med virksomhed 1. Hvis 

støtten er tilstrækkelig stor og hvis efterspørgslen er stigende hvad angår produktkvalitet 

samt mærkbar omkostningsreducering, vil dette medføre at virksomhed 2 vil blive, som 

nævnt ovenfor, tvunget til at træde ud af markedet. I dette ekstreme eksempel vil statsstøtten 

være aggressiv123. 

 

Derved kan det konkluderes at statsstøtten tildelt virksomhed 1, for dens public service 

forpligtelse, har haft en påvirkning på markedsstrukturen (structure-komponenten) således at 

virksomhed 1 har fået en større markedskoncentration på markedet, hvilket har haft en 

indirekte påvirkning på virksomhedernes adfærd (conduct- komponenten) og en direkte 

påvirkning på virksomhedernes resultat (performance – komponent), hvorved virksomhed 1 

har fået en højere profit grundet dens større markedsmagt, som en følge af markedsdelen. 

Dette kan ses illustrativt i figur 7. Dvs. jo større markedskoncentration, desto større 

virksomhedens profit, fordi konkurrencen mellem få virksomheder åbner for den mulighed, at 

de indskrænker produktionen for hermed at øge profitten. 
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Møllgaard, (2003,13) 
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Ved tabel 2 nedenfor kan jeg samlet illustrere udfaldet af model 1 og model 2 samt SCP 

paradigmet. 

Ser vi på virksomhedernes resultat ovenfor både før og efter en statsstøtte, er det tydeligt at 

se at den tildelte støtte til virksomhed 1 svækker virksomhed 2’s resultat, samtidig med at 

virksomhed 1’s resultat bliver stillet bedre. Det vil sige, at den tildelte støtte frembringer en 

Pareto-optimal124 fordeling.   

 

 

 

                                                           
124

Dette kriterium er opkaldt efter den italienske økonom Vilfredo Pareto (1848-1923) 

Tabel 2: (egen tilvirkning) 

Figur 7: (egen tilvirkning) 



 

 
 

67 
KAPITEL 5. Indvirkning af EU-statsstøttebestemmelser ved national håndhævelse 

5.7 KOMPLIKATIONER 

Ud fra ovenstående hypotese og dens udvikling før og efter en tildelt støtte er der flere 

problemstillinger at tage fat på i henhold til spørgsmålet, om hvilke økonomiske 

konsekvenser der er ved, at de nationale domstole bliver pålagt at håndhæve ulovlig 

statsstøtte. 

Det er tydeligt at se at virksomhed 1, får en konkurrencefordel sammenlignet med 

virksomhed 2, der ligefrem bliver svækket af at virksomhed 1 modtager statsstøtte til sin 

produktion.  Ud fra eksemplet givet ovenfor, om hvilke incitamenter en medlemsstat kan 

have i at give støtte, er det tydeligt at medlemsstaten har national interesse i at tildele støtten 

til den virksomhed som udbyder public serviceforpligtelse, der kan komme velfærden i 

medlemsstaten til gode. Denne fordel givet virksomhed 1 medfører dog at 

konkurrencevilkårene i det indre marked, hvor virksomhed 1 og virksomhed 2 er etableret, 

bliver forringet. Virksomhed 1 vil få en større markedsandel, hvilket kan begrænse 

virksomhed 2’s tilstedeværelse på det indre marked.  

 

Som nævnt ovenfor kan der være fordele og ulemper ved statsstøtte. Særlig har statsstøtte 

en indvirkning på små medlemsstater med stor udenrigspolitik. Når en stor medlemsstat 

tildeler statsstøtte til en af landets virksomheder vil den anden medlemsstat som er mindre 

ikke være i stand til at gengælde den konkurrenceforvridende statsstøtte i samme omfang.  

Disse medlemsstater er derfor særlig sårbare overfor andre medlemslandes 

støtteordninger125.  

 

Ud fra hvorledes virksomhed 2 bliver påvirket af den tildelte statsstøtte til virksomhed 1, vil 

denne have, som tidligere nævnt, et incitament til at klage over den tildelte støtte og 

stadfæste at støtten er uforenelig med fællesmarkedet. En støtte som fordrejer konkurrencen 

på det indre marked, vil som udgangspunkt give Kommissionen anledning til at erklære den 

for uforenelig og dermed kræve at de nationale domstole tilbagesøger den fulde statsstøtte 

inkl. renter for den periode, støtten har været til rådighed. Jf. gennemgangen ovenfor i den 

juridiske analyse, er de nationale domstoles rolle at beskytte borgernes samt 

virksomhedernes rettigheder, der bliver berørt af den ulovlige gennemførte støtte.  De 

nationale domstoles rolle bliver i denne forbindelse væsentlig idet de skal genetablere 

markedet til niveauet før støtten blev tildelt. Dette har dog i praksis vist sig ikke altid at være 

lige til. De seneste erfaringer har vist, at medlemsstaternes gennemførelse af beslutninger 

                                                           
125

http://www.konkurrencestyrelsen.dk/service-menu/publikationer/publikationsarkiv/publikationer-
1999/redegoerelse-om-statsstoette/5-fordele-og-ulemper-ved-at-bruge-subsidier/ 
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om tilbagesøgning af støtte ikke er tilfredsstillende og at medlemsstaterne heller ikke altid 

gennemfører tilbagebetalingen omgående og effektivt126. Dette resulterer i, at der fortsat vil 

være en konkurrencefordrejning tilstede på markedet, og dermed vil de virksomheder som 

ikke modtager støtten fortsat blive svækket derpå.  

Støttemodtagere som bliver pålagt at tilbagesøge støtten med renter, kan opleve at 

tilbagesøgningen med renter som er blevet krævet, svækker støttemodtageren udelukkende 

økonomisk. Derved vil den have incitamenter til at forlade markedet, grundet den 

økonomiske byrde, en tilbagesøgning kan have på den støttemodtagende virksomhed. Dette 

er dog ikke altid tilfældet. I den mellemliggende periode, fra tidspunktet ved modtagelsen af 

støtten til tidspunktet for tilbagebetalingen af støtten, kan denne periode give et nødlidende 

selskab mulighed til at forbedre sin konkurrencemæssige position. Dette grunder i det faktum 

at perioden fra støtten bliver anmeldt som uforenelig, til perioden hvor den skal 

tilbagebetales ofte er tidsmæssigt nok til at give selskaber mulighed at forbedre eller overgå 

konkurrenternes konkurrencemæssige position.  

Som nævnt ovenfor vil virksomhed 2 også have incitamenter til at kræve erstatning og gøre 

gældende, at denne har lidt et reelt økonomisk tab. Det faktiske omfang af det økonomiske 

lidte tab er ikke altid nemt at fastsætte, da den ulovlige støtte gør det muligt for 

støttemodtageren at opnå en kontrakt på bekostning af sagsøgeren. Men derudover også at 

støtten har medført at sagsøgeren har mistet markedsandel. Der kan også være 

omstændigheder, hvor sagsøgerens lidte tab overstiger den tabte fortjeneste. Dette kunne 

f.eks. være et tilfælde, hvor sagsøgeren som følge af den ulovlige støtte tvinges til at ophøre 

med sin virksomhed ved f.eks. insolvens. I disse tilfælde er tabsvurderingerne komplicerede 

og er derfor ikke altid mulig at præcisere. Der er derfor en vis sandsynlighed for at den 

virksomhed som lider under tildelt støtte til konkurrenten, fortsat vil have mærkbare tab på 

trods af at støtten er tilbagesøgt samt at sagsøgeren har modtaget erstatning. 

 

Hvorvidt det er effektivt at de nationale domstole håndhæver statsstøttereglerne er svært at 

vurdere. Ud fra et rent erstatningsspørgsmål kan det være en fordel for sagsøgeren at de 

nationale domstole håndhæver støtten, da de har et bedre kendskab til det marked, hvorpå 

sagsøgeren opererer og derved kan de bedre vurdere tabet mere effektivt. Dernæst kan der 

være en tidsmæssig fordel for sagsøgeren, da erstatningssøgsmål og tabsvurdering grundet 

den tildelte støtte være en langsommelig proces for sagsøgeren hvis Kommissionen skulle 

håndhæve den ulovlige støtte.  

                                                           
126

Handlingsplan på statsstøtteområdet. Mindre og bedre målrettet statsstøtte: en reformplane for 2005-2009 
KOM(2005) 107 endelig, s. 14 



 

 
 

69 
KAPITEL 5. Indvirkning af EU-statsstøttebestemmelser ved national håndhævelse 

Dog er der også en ulempe ved at de nationale domstole håndhæver ulovlig støtte, da det 

kan være i medlemsstatens interesse at bibeholde den tildelte støtte til støttemodtageren. På 

denne måde kan der være en sandsynlighed for, at den ulovlige tildelte støtte ikke bliver 

tilbagesøgt korrekt eller i få tilfælde slet ikke bliver tilbagesøgt. Her vil der nemlig fortsat være 

en konkurrencefordrejning til stede som er til skade for virksomhederne på det indre marked. 

 

5.8 RETSØKONOMIEN SOM ANALYSEVÆRKTØJ 

I det følgende vil retsøkonomien blive anvendt som et analyseværktøj for at vurdere, hvorvidt 

EU -statsstøttebestemmelserne, herunder public service forpligtelserne bidrager til 

samfundsmæssig velfærd. Retsøkonomien bygger på den ide, at en lovgiver bør anvende 

den regulering, der vil give markedsaktørerne de bedste incitamenter med henblik på at 

skabe maksimal velfærd127. 

Velfærdsbegrebet er en central del af den retsøkonomiske analyse. Dette grunder i 

retsøkonomernes behov for at sige noget om i hvilket omfang forskellige former for retslig 

regulering øger eller reducerer den samfundsmæssige velfærd.  

Disse retsøkonomiske anbringender må siges at være normative, fordi retsøkonomer 

almindeligvis lægger til grund for deres analyser, enten implicit eller eksplicit, at øget 

samfundsmæssig velfærd er godt – og at dette er noget som retlig regulering bør stræbe 

efter. Retsøkonomien bygger derved på ideen om, at lovgiver bør anvende den regulering, 

der giver markedsaktørerne de bedste incitamenter med henblik på at skabe maksimal 

samfundsmæssig velfærd128. 

 

Spørgsmålet ligger dog i hvorledes man skal bære sig ad med at opgøre samfundsmæssig 

velfærd. Som umiddelbart udgangspunkt maksimers det økonomiske samfundsmæssige 

velfærd når ressourcerne bliver allokeret således, at de bliver tildelt derhen, hvor de bliver 

givet størst værdi. Til dette har man imidlertid brug for et væsentligt kriterium, som udtrykker 

dette. Til dette formål opererer man med et efficientskriterium.  

 

I denne sammenhæng anvendes efficient kriteriet, Kaldor-Hicks – kriteriet.  En situation siges 

at være Kaldor-Hicks – efficient, hvis der til situationen ikke eksisterer en mulighed for en 

Kaldor-Hicks forbedring.  En Kaldor-Hicks forbedring er en situation, der opstår når en 

handling eller en begivenhed skaber så meget (mere) værdi til vinderne, at vinderne kan 

kompensere taberne til at acceptere handlingen, hvorved den samlede værdi for vinderne og 
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taberne bliver større. I en Kaldor-Hicks efficients tilstand vil størrelsen af den samlede værdi 

være maksimal. 

Dermed støtter Kaldor-Hicks – kriteriet en ændring i retstilstanden, hvis denne resulterer i en 

omfordeling af ressourcerne således, at den gevinst vinderne opnår, er større end det tab 

som taberne vil lide. Det er dog vigtigt at bemærke at vinderne rent faktisk ikke behøver at 

kompensere taberne, men blot være i stand til det i kraft af den gevinst de opnår ved 

omfordelingen på en sådan måde at hvis kompensationen kom til udbetaling, ville taberne 

have accepteret omfordelingen129. 

 

Dog er der et problem ved Kaldor-Hicks – kriteriet, idet det er forholdsvis let at sætte et 

spørgsmålstegn ved det ønskværdige i en Kaldor-Hicks forbedring for en allerede 

eksisterende eller ved en ændret retstilstand. Dette skyldes at der ikke tages hensyn til de 

fordelsmæssige konsekvenser ved en allokering af ressourcerne. Da det må forventes at en 

ændring i retstilstanden der grunder i Kaldor-Hicks-kriteriet, stiller en gruppe dårligere end i 

udgangspunktet. Det vil sige at en Kaldor–Hicks forbedring bevirker at man tager fra de 

fattige og giver til de rige130.  

 

På trods af at der stilles spørgsmålstegn ved Kaldor-Hicks-kriteriet, vil det være det efficiens 

kriterium, der bliver anvendt i nærværende afhandling. Årsagen hertil er at det andet efficiens 

kriterium der findes i retsøkonomien, Pareto- kriteriet, hvilket er karakteriseret ved at ingen 

får det bedre, uden at andre bliver stillet værre131, vil være uanvendeligt i en analyse af EU-

statsstøttebestemmelserne, herunder public service forpligtelser, Dette skyldes at kriteriet 

straks vil konkludere at gældende ret for dette område er udtryk for en Pareto efficient 

retstilstand. Rationalet bag denne påstand er at en støtte tildelt en virksomhed på det indre 

marked, vil medføre en konkurrencefordrejning på det indre marked, som nævnt ovenfor.. 

Altså at en støtte vil sætte støttemodtageren konkurrencemæssig bedre end den virksomhed 

som ikke modtager støtten. Kaldor-Hicks – kriteriet er lettere at anvende i praksis, idet der 

ved Kaldor-Hicks – kriteriet gælder, at det som vinderne vil betale for en ændring af 

retstilstanden er større end den betaling taberne ville kræve for at acceptere denne ændring 

af retstilstanden, som så resulterer i en forøgelse af velfærden og dermed i en 

samfundsmæssigoptimal fordeling af ressourcerne132. 
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5.8.1 DET RETSØKONOMISKE RATIONALE FOR EU-

STATSSTØTTEBESTEMMELSER HERUNDER PUBLIC SERVICE FORPLIGTELSER 

For at undersøge hvorvidt EU-statsstøttebestemmelserne herunder public service 

forpligtelserne bidrager til samfundsmæssig velfærd vil jeg tage udgangspunkt i ovenstående 

hypotese133. Hypotesen vedrører to virksomheder i hver deres medlemsstat, som udbyder 

homogene vare, herved et uspecificeret public service forpligtelse, hvor den ene virksomhed 

modtager en statsstøtte mod til gengæld at yde public service forpligtelse af den 

medlemsstat den er etableret i, imens den anden virksomhed etableret i en anden 

medlemsstat, intet modtager. Virksomheden som modtager støtten, bliver derved stillet 

konkurrencemæssig bedre i forhold til sin konkurrent. 

Dog er det en vigtig forudsætning før sådan en analyse påbegyndes at være bevidst om 

formålet med den lovgivning man ønsker at vurdere. Det er således ikke muligt at analysere 

en retsregel, hvis man ikke er bevidst om retsreglens grundlæggende formål. TEUF art. 107 

har som grundlæggende formål at forbyde statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af 

statsmidler under enhver tænkelige form, der fordrejer eller truer med at fordreje 

konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, der 

påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne på det indre marked. Dog lemmer TEUF art. 

106 stk. 2 op for dette forbud, hvorved det fremgår at virksomheder, der udfører public 

service forpligtelser på det indre marked er undtaget af forbuddet, så længe opfyldelsen af 

disse opgaver ikke strider mod Unionens interesser. 

Formålet med EU-statsstøttebestemmelser herunder public service forpligtelser er dybest set 

at forhindre ethvert forhold, der medvirker til at konkurrencen på det indre marked fordrejes, 

hvorved samhandelen mellem medlemsstaterne bliver påvirket. Dog lemmer EU-

bestemmelserne op for, at der kan tildeles virksomheder støtte, hvis denne udbyder public 

service forpligtelser i Unionens interesse. 

Derfor kan det argumenteres, at EU-statsstøttebestemmelser og herunder den støtte der 

tildeles virksomheden mod til gengæld at yde en public service forpligtelse er Kaldor-Hicks 

efficient. Dette skyldes, at støtten stiller den virksomhed som modtager støtten bedre end i 

udgangspunktet, idet den profitmæssigt bliver stillet bedre. Dette er dog ikke ensbetydende 

med at den konkurrerende virksomhed bliver stillet værre. Det kan tænkes, at den 

virksomhed som får tildelt støtten, vil kunne indhente konkurrenten og således enten 

overhælde eller kommer på det samme konkurrencemæssige niveau. Dette er dog kun 
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aktuelt, hvis der dog tages udgangspunkt i hypotesen med to identiske virksomheder med 

identiske omkostninger placeret i hver deres medlemsstat., idet den virksomhed som ikke 

tildeles en støtte bliver stillet værre end den modtagende virksomhed. Det retsøkonomiske 

rationale bag EU-statsstøttebestemmelserne herunder public service forpligtelser er Kaldor-

Hicks efficient, hvis modtageren profiterer nok til at kunne kompensere taberen. Jeg kan 

således ikke ud fra dette alene slå fast om statsstøttebestemmelserne er Kaldor-Hicks 

efficient. Dette skal nemlig bero på et konkret tilfælde med mulighed for at måle gevinst og 

tab.   
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DEL IV – AFSLUTNING 

KAPITEL 6. KONKLUSION 

 

6.1 KONKLUSION 

EU-statsstøttebestemmelsen art. 107, stk. 1 er den grundlæggende regel i TEUF og rummer 

et generelt forbud mod statsstøtte, i den udstrækning, de har mulighed for at skabe 

forstyrrelser i konkurrencevilkårene mellem virksomheder på det indre marked. Følgende 

betingelser skal være opfyldt førend statsstøtten er uforenelig med Unionen. Den tildelte 

støtte skal være tildelt med statslige midler, give virksomheden en fordel, støtten skal være 

tildelt selektiv og være egnet til at påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. 

Statsstøtteforbuddet er dog ikke absolut og Kommissionen har således kompetence til i et 

vist omfang at godkende foranstaltninger, der er foreneligt med det indre marked.  

Støtte tildelt public service forpligtelser anses for at være forenelig med det indre marked, 

forudsat at de fire betingelser i Altmark-sagen er kumulative opfyldt. Det er dog svært i 

praksis at påvise at alle fire betingelser i Altmark-sagen er kumulative opfyldt, hvilket var en 

af Kommissionens kriterier i TV2-sagen. Det fremgår af Kommissionens beslutning, at 

selvom støtten til en public service forpligtelse ikke opfylder alle betingelserne i Altmark-

sagen, kan kompensationen, som undtagelse stadig være forenelig med Unionen under 

visse betingelser. 

Idet der kan forekomme situationer, hvor det i praksis er svært at påvise alle fire betingelser i 

Altmark-sagen, giver dette anledning til komplikationer for de nationale domstole ved 

vurdering af de fire betingelser, og dermed ved vurdering af en støtte til public service 

forpligtelser.  

De nationale domstole har en væsentlig rolle ved erstatning til tredjeparter som følge af en 

ulovlig statsstøtte. Estimering af tabet for en erstatning, volder problemer for de nationale 

domstole, idet dette kan være svært at vurdere det konkrete tab for virksomheden.  

Derudover spiller de nationale domstole en væsentlig rolle ved tilbagesøgning af ulovlig 

støtte og opkrævning af renter. Selvom de nationale domstole er forpligtet til at forhindre at 

ulovlig støtte ved public service udbetales, er dette desværre forekommet ved flere sager, 

herunder i TV2-sagen. Endeligt giver national håndhævelse af statsstøttebestemmelserne 
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også anledning til mangel ved håndhævelse af EU- statsstøttebestemmelser herunder public 

service forpligtelser grundet bl.a. indenrigspolitiske årsager. 

Dette giver således anledning til vanskeligheder, da der ingen klare regler er for, hvornår der 

foreligger en uforenelig støtte. Dette er dog prøvet løst gennem retspraksis samt ved 

Kommissionens meddelelser, ikke desto mindre giver dette stadig anledning til 

vurderingskomplikationer for de nationale domstole. Dette grunder i, at hverken retspraksis 

eller Kommissionens meddelelser har anlagt klare og præcise retningsliner for alle tænkelige 

statsstøttemuligheder ved public service forpligtelser, hvorved der forekommer en gråzone 

ved vurderingen af en forenelig public service forpligtelse for de nationale domstole.  

Givet at der under et duopol marked, med to identiske virksomheder med identiske 

omkostninger placeret i hver deres medlemsstat, vil en tildeling af statsstøtte fra en 

medlemsstat til egen national virksomhed have en negativ effekt på konkurrenten, når denne 

ikke får tildelt støtte. Særligt betyder dette at den virksomhed, der modtager statsstøtten 

nyder gavn af støtten i form af f.eks. mulighed for få en større profit, idet støtten minimerer 

virksomhedens marginale omkostninger. Støtten tildeles dog kun virksomheden mod til 

gengæld at denne yder public service forpligtelser. 

Dette kan derved give anledning til, at den virksomhed som ikke modtager støtten bliver 

tvunget til at træde ud af markedet. Fordelen ved statsstøtten for den virksomhed, der 

modtager denne er således, at de marginale omkostninger falder, hvorfor denne virksomhed 

enten kan producere flere vare eller mindske prisen for varerne. En statsstøtte kan således 

have fatale konsekvenser for den eller de konkurrerende virksomheder som ikke får samme 

fordel. Det kan dog ikke afvises, at den virksomhed som modtager støtten ligeledes kan få 

samme fatale konsekvenser, når eller hvis denne kræves tilbagebetalt med renter, der 

fastsættes af Kommissionen, ved de nationale domstole. 

Idet det er de nationale domstoles pligt at beskytte konkurrenter eller tredjeparter mod en 

konkurrencefordrejning af markedet, har de nationale domstole ligeledes et væsentligt 

ansvar for at genetablere markedet til niveauet før støtten. Dette har dog i praksis vist sig 

ikke altid at være lige til, hvilket kan have betydelige økonomiske konsekvenser for 

konkurrenter eller tredjeparter. De seneste erfaringer har vist, at gennemførelser af 

beslutninger om tilbagesøgning af støtte ikke er tilfredsstillende og at medlemsstaterne heller 

ikke altid gennemfører tilbagebetalingen omgående og effektivt. Dette resultere således i, at 

der fortsat forekommer en konkurrencefordrejning på markedet og derved vil de 

virksomheder som ikke modtager støtten fortsat være svækket, ved bl.a. at miste 
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markedsandel og have mærkbare tab i forhold til niveauet før en tildelt støtten til 

konkurrenten. I tilfælde hvor støtten tilbagebetales af den modtagende virksomhed, kan 

støtten, have haft så fatale konsekvenser for den konkurrerende virksomhed, at denne 

fortsat vil have mærkbare tab på trods af støtten er tilbagebetalt. 

Derudover volder det komplikationer, når de nationale domstole skal estimere et økonomisk 

tab for den virksomhed, som påvirkes direkte af den tildelte støtte til den konkurrerende 

virksomhed. Komplikationerne vedrøre størrelsen af tabet, hvilket kan være svær for de 

nationale domstole at vurdere, da ingen virksomheder er helt identiske. 

Dog er der også komplikationer ved at de nationale domstole håndhæver ulovlig støtte, da 

det kan være i medlemsstatens interesse at bibeholde den tildelte støtte til 

støttemodtageren, hvis denne skaber mere værdi for medlemsstaten. 
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KAPITEL 7. PERSPEKTIVERING 

 

7.1 PERSPEKTIVERING 

Ud fra den analyse der er foretaget i nærværende afhandling, ved komplikationerne af de 

nationale domstoles håndhævelse af statsstøttebestemmelserne, herunder public service 

forpligtelser, er det tydeligt, at der er mulighed for forbedring på dette område. 

Forbedringerne kunne indebære, at der fastsættes retningslinjer, der giver mulighed for 

bedre forudsigelighed og større gennemsigtighed ved vurderingen af om en støtte tildelt ved 

public servicer forpligtelser er forenelig med Unionen. Kommissionen kunne i denne 

anledning oprette institutioner, der giver rådgivning til de nationale domstole i selve 

medlemsstaten for at sikre at EU-bestemmelserne overholdes fuldt ud. 

Der er ligeledes behov for at sikre at medlemsstaterne overholder deres forpligtelser til at 

håndhæve EU-statsstøttebestemmelserne. Derved bør Kommissionen indføre muligheden 

for bedre kontrol i forhold til om de nationale domstole overholder betingelserne i EU-

statsstøttebestemmelserne. Kontrollen kan ligeledes falde under de oprettede institutioners 

rolle. 

Endeligt for at mindske Kommissionens sagsbehandlings, kan Kommissionen anvende 

internettet i videre omfang. 

Ovenstående er dog kun muligt, hvis medlemsstaterne og derved deres nationale domstole 

samt Kommissionen samarbejder effektivt for dette. 

 



 

 
 

77 
Litteraturliste 

 

LITTERATURLISTE 

 

Bøger 

 Christensen, Thomas Alslev, et al. 2004. Nationaløkonomi på dansk: Forlaget 
Samfundslitteratur. 8. udgave.   

 Fejø, Jens. 2009. EU Konkurrenceret Almindelig del: Jurist- og Økonomforbundet. 4. 
udgave.  

 Fejø, Jens, Treumer, Steen. 2006. EU's udbudsregler - implementering og 
håndhævelse i Norden: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 1. udgave.  

 Iglesias, Gil Carlos Rodríguez, et al. 2008. EC State Aid Law : Kluwer Law 
International. 1. udgave.  

 Iversen, Bent, et al. 2008. Regulering af konkurrence i EU: Jurist-og 
Økonomforbundets Forlag. 2. udgave.   

 Jessen, Pernille Wegener. 2003. Forbundet mod statsstøtte i EU- særligt med 
henblik på at vurdere miljøstøtte: Forlaget Thomson. 1. udgave. 

 Knudsen, Christian. 1997. Økonomisk metodologi; virksomhedsteori og 
industriøkonomi : Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 2. udgave.  Årg. 2. 

 Lipczynski, John, Wilson, John, Goddard, John. 2005. Industrial Organization; 
Competition, Strategy, Policy: Pearson Education Limited. 2. udgave.   

 Markham, Jesse W, Papanek, Gustav F. 1970. Industrial Organization and 

economic development. Houghton Mifflin Company.  

 Martin, Stephen. 1994. Industrial Economics; Economic Analysis and Public Policy : 
Prentice-Hall.2. udgave.   

 Martin, Stephen. 2001. Industrial Organization; A European Perspective: Oxford 
University Press. 1. udgave 

 Nicolaides, Phedon, Kleis, Maria, Kekelekis, Mihalis. 2008. State Aid Policy in the 
European Community: Principles and Practice: International Competition Law. Vol.16. 
1. udgave.  
 

 Nielsen, Ruth. 2002. Retskilderne: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. 7. udgave.   

 Nielsen, Ruth, Tvarnø, Christina D. 2008. Retskilder & Retsteorier: Jurist- og 
Økonomiforbundets Forlag. 2.udgave.   

 Pepall, Lynne, Richards, Dan, Norman, George. 2008. Industrial Organization; 
Contemporary Theory and Empirical Applications: Blackwell Publishing. 4. udgave.  

 Rees, Ray, Gravelle, Hugh. 2004. Microeconomics: Pearson Education Limited. 3. 
udgave.  



 

 
 

78 
Litteraturliste 

 

 Scherer, F. M., Ross, David. 1990. Industrial Market Structure and Economic 
Perfomance: Houghton Mifflin Company. 3. udgave.   

 Tirole, Jean. 1988. The Theory of Industrial Organization: The MIT Press. 1. udgave. 

 Tvarnø, Christina D., Nielsen, Ruth. 2005. Retskilder og retsteorier: Jurist- og 
Økonomiforbundets Forlag. 1. udgave.    

 Vesterdorf, Peter L., Nielsen, Mogens Uhd. 2009. EU-statsstøtteret : Jurist- og 
Økonomiforbundets Forlag. 1. udgave.  

 Waterson, Michael. 1988. Regulation of the Firm and Natural Monopoly.: Basil 
Blackwell. 1. udgave.   

 

Artikler 

 Anestis, Parls, Mavroghenis, Stephen, Drakakakis, Stamatis. 2005. Recent 
developments in EC state aid policy. The European Antitrust Review. s. 68-72. 
 

 Bailey, Elizabeth E., Friedlaender, Ann F. 1982. Market Structure And multiproduct 
Industries. Journal of Economic Literature. Vol. 20. s. 1024-1048.  
 

 Besley, Timothy, Seabright, Paul. 1999. The effects and policy implications of state 
aids to industry: an economic analysis. Economic Policy.  
 

 Carlton, Dennis W. 2004. Why Barries to Entry Are Barriers to Understanding. 
American Economic Review. Vol. 94. Nr.2. s. 466-470. 
 

 Caves, R.E, Porter, M.E.. 1977. From Entry Barriers to Mobility Barriers: Conjectural 
Decisions and Contrived Deterrence to new Competition. The Quarterly Journal of 
Economics. Vol 91. Nr.2. s. 241-262. 
 

 Chibuike, Ugochukwu Uche. 2000. The theory of regulation: A review article. 
Journal of Financial Regulation and Compliance. Vol.9. Nr.1. s. 67-80. 
 

 Christensen, Jørgen Grønnegaard. 2010. EU legislation and national 
regulation:uncertain steps towards a european public policy. Public Administration. 
Vol.85. Nr.1. s. 3-17. 
 

 Collie, David R. 1998. State aid in the European Union: The prohibition of subsidies 
in an integrated market. International Journal of Industrial Organization. Vol. 18. s. 
867-884.  
 

 Collins, Alexander R. 2005. Is the Regulation of State-Aid a Necessary Component 
of an Effective Competition Law Framework?. European Business Law Review. s. 
379-420. 

 Crocioni, Pietro. 2006. Can State Aid Policy Become more Economic Friendly? 
World Competition. Årg. 29, s. 89-108. 



 

 
 

79 
Litteraturliste 

 

 Demsetz, Harold. 1982. Barriers to Entry. The American Economic Review. Vol.72. 
Nr.1. s. 47-57. 
  

 Djankov, Simeon, La Porta, Rafael, Lopez-de-Silanes, Florencio, Shleifer Andrei. 
2010. The Regulation of Entry. The Quarterly Journal of Economics. Vol. 117. Nr.1. s. 
1-37. 
 

 Friederiszick, Hans W., Röller, Lars-Hendrik, Veroudan, Vincent. 2006. European 
State Aid Control: an economic framework. Advances in the Economics of 
Competition.  
 

 Ginevičius, Romualdas, Podvezko, Valentinas, Bruzgé, Šarunas. 2008. 
Evaluating the effect of state aid to business by multicriteria methods. Journal of 
Business Economics and Management. s.167-180. 

 Kühling, Jürgen, Braun, Jens-Daniel. 2005. Article 87 EC and the community 
courts: from revolution to evolution. Common Market Law Review. Vol. 45, s. 465-
498. 

 Lessenich, Christof, Beranger, Thierry. 2009. The Commission notice on the 
enforcement of State aid law by national courts. Competition Policy Newsletter. s. 1-
5.  
 

 Nicolaides, Phedon. 2002. Control of State Aid in the European Union; Compliance, 
Sanctions and Rational Behaviour. World Competition. Vol.25. Nr.3. s.249-262. 
 

 Nicolaides, Phedon. 2003. Decentralised State Aid Control in an Enlarged European 
Union: Feasible, Necessary or Both? World Competition. Vol.26. Nr2. s.263-276. 
 

 Nicolaides, Phedon, Rusu, Ioana Eleonora. 2010. The ‘Binary’ Nature of the 
Economics of State Aid. Legal Issues of Economic Integration. Vol. 37. Nr.1. s. 25-40. 
 

 Nicolaides, Phedon.  2009. The incentive Effect of State Aid: Its Meaning 
Measurement, Pitfalls and Application. World Competition. Vol. 4. s. 579-591. 
 

 Porter, Michael E. 1979. The structure within industries and companies’ 
performance. The Review of Economics and Statistics. Vol.2. s.214-227.   
 

 Porter, Michael E. 1980. Industry Structure and Competitive Strategy: Keys to 
Profitability. Financial Analysts Journal. Vol 36. Nr.4. s. 30-41. 

 Sandberg, Lena. 2001. Tilbagebetaling af statsstøtte - regler og praksis. Ugeskrift for 
Retsvæsen - Litterær afdeling, s. 455-461. 

 Sinnaeve, Adinda. 2007. State aid procedures: developments since the entry into 
force of the procedural regulation. Common Market Law Review. Vol. 44, s. 965-
1033. 

 Slepcevic, Reinhard. 2009. The judicial enforcement of EU law through national 
courts: possibilities and limits. Journal of European Public Policy. Vol. 16. s. 378-394.  
 

 Stigler, George J. 1970. The Journal of Political Economy. The University of Chicago 
Press. Vol. 78. Nr.3. s. 526-536.  



 

 
 

80 
Litteraturliste 

 

 Struys, Michael L, Abbott, Henry. 2003. The role of courts in state aid litigation. 
Sweet & Maxwell and its Contributors. Vol. 28. Nr.2. s. 172-189. 
 

 Trebing, Harry M. 1995. Structural Change and the Future of Regulation. Land 
Economics. Vol. 71. Nr. 3. s.401-414.  

 

Afgørelser fra EU-Domstolen og Retten i Første Instans 

 Sag 730/79, Philip Morris Holland BV mod Kommissionen for De Europæiske 
Fællesskaber, Saml. 1980 s. 02671 
 

 Sag C-41/90, Klaus Höfner og Fritz Elser mod Macrotron GmbH, Saml. 1991 s. I-
01979 
 

 Sag C-39/94, SFEI mod la Poste, Saml. 1996, s. I-3547 
 

 Sag T-106/95, FFSA mod Kommissionen, Saml. 1997,s. II-229 
 

 Sag T-214/95, Vlaams Gewest mod Kommissionen, Saml. 1998 II, s. 00717 
 

 Sag T-46/97, SIC mod Kommissionen, Saml. 2000, s. II-2125 
 

 Sag C-482/99, Den Franske Republik mod Kommissionen for De Europæiske 
Fællesskaber (Stardust Marine), Saml. 2002, s. I-4397 
 

 Sag C-53/00, Ferring SA mod Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
(ACOSS), Saml. 2001, s. I-09067 
 

 Sag C-280/00, Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg 
mod Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Saml. 2003, s. I-07747 
 

 Forenede sager C-83/01 p, C-93/01 p og C-94/01 p Chronpost SA m.fl. mod 
Kommissionen, Saml. 2003, s. I-13769 
 

 Sag C-126/01, GEMO, Saml. 2003 s. I-13769 
 

 Sag C-345/02, Pearle BV m.fl. mod Hoofdbedrijschap Ambachren, Saml. 2004, s. I-
7139 
 

 Sag C-199/06, CELF og Ministre de la Culture et de la Communication, Saml. 2008, 
s. I-00469 

 

Dokumenter fra Rådet og Kommisionen 

 Rådets forordning (EF) Nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for 
anvendelsen af EF-traktatens artikel 93.  
 



 

 
 

81 
Litteraturliste 

 

 Europa Kommissionen. Kommissionens beslutning af 19. maj 2004 om Danmarks 
foranstaltning til fordel for TV2/Danmark, C(2004)1814 endelig 

 Europa Kommisionen. Beretning om konkurrencepolitiken. KOM(2010) 282 endelig. 

 Europa Kommisionen. Fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte i form af 
kompensation for offentlig tjeneste GD D(2004).  

 Europa Kommisionen. Fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte i form af 
kompensation for offentlig tjeneste (2005/C 297/04).  

 Europa Kommisionen. Vejledning: Fællesskabets statsstøtteregler. 2008.  

 Europa Kommisionen. Grønbog om forsyningspligtydelser KOM (2003) 270 endelig.  

 Europa Kommisionen. Hvidbog om forsyningspligtydelser KOM(2004) 374 endelig.  

 Europa Kommisionen. Kodeks for god praksis ved behandling af 
statsstøttesager(2009/C 136/04).  

 Europa Kommisionen. Kommisionens meddelelse om en effektiv gennemførelse af 
Kommissionens beslutninger, som pålægger en medlemsstat at tilbagesøge ulovlig 
og uforenelig statsstøtte (2007/C 272/05).  

 Europa Kommisionen. Kommisionens meddelelse om statsstøttereglernes 
anvendelse på public service radio- og tv-virksomhed (2009/C 257/01).  

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

 Europa Kommisionen. Kommissionens meddelelse om  samarbejdet mellem de 
nationale domstole og Kommissionen på statsstøtteområdet.(95/C 312/07). 

 Europa Kommisionen. Kommisionens beslutningaf 28.nov. 2005 om anvendelse af 
bestemmelserne i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, på statsstøtte i form af 
kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået 
overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig interesse. (2005/842/EF).  

 Europa Kommisionen. Konkurrencereglerne i De Europæiske Fællesskaber. Del 
IIB, Forklarende bemærkninger til statsstøttereglerne. 
 

 Europa Kommisionen. Handlingsplan på statsstøtteområdet. Mindre og bedre 
målrettet statsstøtte: en reformplane for 2005-2009 KOM(2005) 107 endelig. 

 Europa Kommisionen. Rapport om den offentlige høring om grønbogen om 
forsyningspligtydelser. SEK (2004) 326. 

 Europa Kommissionen. Commission decision of 19. May 2004 on measures 
implemented by Denmark for TV2/Danmark. (2005/217/EC) 

 Europa Kommisionen. Services of general interest in Europe (2001/C 17/04).  

 Europa Kommisionen. State Aid Scoreboard SEC (2009) 1638.  

 



 

 
 

82 
Litteraturliste 

 

Diverse 

 Adriaanse, P.C. 2007. Application of EU State Aid Law in the Netherlands. Paul F. 
Nemitz. The Effective Application of EU State Aid Procedures. The Role of National 
Law and Practice.: Kluwer Law International. Årg. 29, s. 291-316. [Bogsektion] 

 Martin, Stephen, Møllgaard, Peter, Overgaard, Per Baltzer, Schultz, Christian. 
2000. Udviklingslinjer i økonomisk teori. Andersen, Chr. Hjort. Industriøkonomi. Jurist- 
og Økonomforbundets Forlag. Kap. 9 [Bogsektion] 
 

 Bartosch, Andreas. 2003. Working Paper Number 02; Clarification or Confusion? 
How to reconcile the ECJ’s rulings in Altmark and Chronopost?[Rapport] 
 

 Dijk, Maschiel Van, Nahuis, Richard og Waagmeester, Daniel. 2005. A brief 
history of Public Service Broadcasting in Europe. [Rapport] 
 

 Jacobsen, Søren Sandfeld. 2009. Public Service: radio/tv og statsstøtte. Djøf.  

 Lovells. 2009 update of the 2006 Study on the enforcement of State aid rules at 
national level. s. 1-4. [Rapport]. 

 Martin, Stephen og Valbonesi, Paola. 2006. The State Aid Game.[Rapport] 
 

 Møllgaard, Peter. 1998. Markedsmagt: En Detaljeret Oversigt. Institut for 
Nationaløkonomi, Handelshøjskolen i København. [Rapport] 
 

 Møllgaard, Peter. 2005. Competitive effects of state aid in oligopoly. Centre of 
Industrial Economics. Copenhagen Business School. [Rapport] 
 

 Riis, Thomas. Retsøkonomi. s 1147-1163. [Rapport]  
 

 Thomas Jestaedt, Jones Day, Jacques Dereenne, Tom Ottervanger, Allen & 
Overy. 2006. Study on the enforcement of state aid law at national level. [Rapport] 
 

 White, Lawrence J.1999. The Role of Financial Regulation in a World of 
Deregulation and Market Forces. [Rapport]. 
 

 Bech-Bruun Dragsted. 2003. EU og Konkurrence; Statsstøtte – hvor går grænsen? 
Bech-Brunn-Dragsted. [Nyhedsbrev] 

 Den Europæiske Unions Domstol. 2003. Pressemeddelelse nr. 64/03: Domstolens 
dom i den præjudicielle sag C-280/00. [Pressemeddelelse].  

 Collins, Anthony M., Collins, Damian. 2006. State aid: The effective application of 
EU State aid procedures: From a plan to grant aid to the recovery of illegal aid - the 
role of national law and practice.  

 Europa Kommisionen. 2003. Den Europæiske Unions Konkurrencepolitik; XXXII 
Beretning om Konkurrencepolitikken. 
 

 



 

 
 

83 
Litteraturliste 

 

Nationale lov 

Lov nr. 1052 af 17/12-2002. Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 

  

Generaladvokaters forslag til afgørelse 

 Forslag til afgørelse fra Generaladvokat F.G. Jakobs fremsat den. 30. april 2002 i 
Sag C-126/01 (GEMO) 
 

Hjemmesider 

 http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm 

 http://curia.europa.eu/ 

 http://www.konkurrencestyrelsen.dk/ 

 http://www.eu-oplysningen.dk/ 

 http://ec.europa.eu/ 



 

 
 

84 
Bilag 1 

BILAG 1 

 

Aftagerne i dette eksempel er alle identiske i de to medlemsstater, og kan derved 

repræsenteres ved en enkelt forbruger med nedenfor efterspørgselsfunktion. 

 

    P = α – bQ                                                               

(B.1) 

 

P angiver prisen og Q angiver den samlede mængde af produktion, der er lig summen af 

produktion hos virksomhed 2 og virksomhed 1, dvs. Q = Q1 +Q2.  

 

Det antages endvidere, at de faste omkostninger er lig nul og er derved lig de konstante MC 

for henholdsvis virksomhed 2 og virksomhed 1. Således vil gennemsnitsomkostningerne for 

begge virksomheder være average total cost (ATC) = MC = c.  

 

De totale omkostninger for henholdsvis de to virksomheder er dermed; 

Ci = ciqi  i = 1, 2  ci > 0, 

TC1 = cQ1  og TC2 = cQ2               (B.2)                                                                                           

og da tjenesteydelser hos de to virksomheder er identiske er omkostningerne c1 = c2 = c.  

 

Vælger virksomhed 2 at producere mængde q*, vil virksomhed 1 som en reaktion på 

virksomhed 2’s valg, vælge at producere til mængde q, med henblik på at maksimere egen 

profit (π): 

 

π = PQ1 - TC1 

= (a - bQ) Q1 – c Q1 

= (a – b (Q1 + Q2)) Q1 – c Q1 

                                                           = aQ1- bQ1
2 – bQ2Q1 - cQ                                                  

(B.3) 

 

Virksomhed 2 vælger nu Q1 med henblik på at maksimere sin profit. 

Førsteordensbetingelsen er: 

 



 

 
 

85 
Bilag 1 

 a - 2bQ1 – bQ2 – c = 0    

(B.4) 

og løses for Q1, fås:  

 

 Q1 = ((a-c)/(2b)) - ½Q2       <=>  Q1 = ((a-c)/(2b)) - ½Q2  = R1 (Q2)       

(B.5) 

 

Ovenfor udledte formel er virksomheds 2’s reaktionsfunktion, og er således virksomhed 2’s 

produktion givet som hvad virksomhed 1 har valgt. Virksomhed 1 vil ligeledes have samme 

reaktionsfunktion givet virksomhed 2’s valgte mængde grundet symmetri.  

 

For at finde Nash-ligevægten er jeg nødsaget til først at finde best respons. Notationen 

R1(Q2) betyder at den ovenstående mængde er virksomhed 2’s bedste svar (best respons) til 

virksomhed 1’s produktion Q2. Grundet. symmetri vil det bedste svar for virksomhed 1 være 

den samme. 

Eftersom vi kender det optimale valg for begge virksomheder, givet den anden virksomheds 

valg, kan Nash-ligevægten findes i Cournot-modellen.. En Nash-ligevægt defineres, nævnt 

ovenfor, som en ligevægt, hvor virksomhederne vil respondere optimalt givet de øvrige 

virksomheders respons.   

Derfor sætter vi responsfunktionerne R1(q2) og R2(q1) ind i hinanden. 

 

 Q1 = ((a-c)/(2b)) - ½Q2     

(B.6) 

          Q2 = ((a-c)/(2b)) - ½Q1 

 

Herved får vi en ligevægt, dvs. en Nash-ligvægt: 

 

                                                      Q1 = Q2 = ((a – c)/3b)    (B.7) 

 

Det er aktuelt at undersøge, hvad virksomhedernes profit vil være på et marked uden statsstøtte, 

hvorfor profitten udledes nedenfor. Grundet symmetri udledes kun profitten for virksomhed 2. 

Den samlede mængde for henholdsvis virksomhed 2 og virksomhed 1 er som udledt ovenfor 

(B.7): 

 

                                                            Qtotal=((a–c)/3b)                                                     (B.8) 
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Denne funktion sættes ind i efterspørgelsesfunktionen (B.1) hvorved prisen udledes til: 

 

                                                       P = (a+ 2c) / 3                                                            (B.9) 

 

Og dernæst udledes profitten for virksomhed 2, hvilket resulterer i: 

 

                                                           π = ((a –c )2)/ 9b                                                  (B.10) 

 

 

 

 


