
 

EU DOMSTOLENS FORTOLKNING AF                                         
KONKURRENCEFORDREJNING                                       

IHT TEUF ART 107(1)                                                             
I JURIDISK & ØKONOMISK PERSPEKTIV 

The Interpretation of TFEU art 107(1), according to distortion of competition, by the 
European Court of Justice in a legal and economic perspective 

 
Kandidatafhandling 

Cand.merc.(jur.) 

Antal anslag: 169.755 

Antal sider: 74 

 

Udarbejdet af: 

Sabrina Siff Nicolai 

d.29.11.2013 

 

Vejledere 

Grith Skovgaard Ølykke (juridisk)                            

Anders Rosenkrands-Lange (økonomisk) 

Copenhagen Business School 

 

 



Side 2 af 184 

 

 

Summary 

 

The subject of the thesis is distortion of competition pursuant to State Aid in the European Union (EU).  

There seems to be no official criteria’s according to, when a state aid measure distorts competition in the 

intercommunity in EU. Therefore, the thesis analyses the case law concerning State Aid and distortion of 

competition. To clarify the above mentioned, it must be derived how the European Court of Justice interpret 

the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) art 107(1) pursuant to distortion of competition.  

By doing so, it is the assumption, that some of the criteria’s set by the European Court of Justice (ECJ) will be 

repeated in the period of time 1979-2013 in the Case law, and therefore can be used as some main criteria’s 

for, when State aid distorts competition in the European Intercommunity. It is observable that the ECJ is very 

careful in how to answer whether State Aid distorts competition in the European intercommunity. 

To derive the criteria’s from the ECJ, the case law from 1979 – 2013 is analysed. Thereby the criterias for 

distortion of competition pursuant to state aid is established. 

To verify whether the law is efficient, the perspectives of Law & Economics will be analysed by using efficiency 

and game theory. 

By including efficiency theory and game theory, it is established that the law is inefficient. This is analysed in 

hypothesis I and II in the economic chapter. Hypothesis I shows that the states do not have the incentives to 

coorporate with the European regulation. Hypothesis II shows that because of those missing incentives the 

efficiency equilibrium is not consistent with the preferable equilibrium according to TFEU art 107(1), 

according to distortion of competition and the European Union.  

Finally, the legal and economic elements are used in a legal political analysis to make a proposal to the law. 

The analysis indicates that the causality between the law and the inefficiency is asymmetric information 

between the State and the Union.  
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Kapitel 1 –Metode og Struktur 

1-001. Indledning 

1-001.a. Introduktion til Kandidatafhandlingen 

Europa er en af de få jurisdiktioner i verdenen som har indført en kontrol med statsstøtte1. Et af de 

grundlæggende fundamenter bag det indre marked er, at et mere integreret marked fremmer konkurrencen 

og en samlet økonomisk vækst2.  

Europa består af stater, der ud over traktaten har indbyrdes forskellige love, regler og nationale økonomier. 

Hvorved der kan forekomme incitamenter hos den enkelte stat til, at fremme egen økonomi og derved 

positionere sig stærkere på det indre marked3.  

Statsstøtte kan være en hjælp på mange områder til at udligne markedsfejl, hjælpe udsatte regioner hvor 

levestandarden er lav eller fremme udviklingen i forskellige erhvervsgrene. Det som statsstøtte desværre 

også kan er, at fordreje konkurrencen på det indre marked.  

Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsområde (TEUF) art 107(1) foreskriver, at statsstøtte til visse 

virksomheder, regioner mv. som tildeler en fordel, påvirker samhandelen og fordrejer eller truer med at 

fordreje konkurrencen er uforenelig med det indre marked.  

Statsstøtte foranstaltninger, som indfrier kriterierne i TEUF art 107(1) betragtes som uforenelige med det 

indre marked, da der kan foreligge sandsynlighed for at konkurrencen fordrejes4. En statsstøtte som fordrejer 

konkurrencen kan føre til, at andre stater også begynder at tildele statsstøtte til samme branche for herved, 

at kunne konkurrere på lige vilkår, en ond spiral, og tilstand man ikke ønsker i EU. 

Temaet for Kandidatafhandlingen er den konkurrencefordrejning der kan forekomme på det indre marked, 

som følge af en statsstøtte. Hertil forefindes ingen vejledning eller deslige for hvorledes den Europæiske 

unions domstol fortolker og anvender TEUF art 107(1) i forhold til konkurrencefordrejning. 

                                                           

1 Heimler, Alberto  and Jenny,  Frédéric, 2012 

2 Rydelski, Michael Sanchez, 2006  

3 Jf. Kapitel 2 

4 Rydelski, Michael Sanchez, 2006, s. 164 
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Der hersker en del tvivl på området, herfor søges det udledt hvilke kriterier ECJ anvender i sin vurdering af, 

om en statsstøtteforanstaltning medfører konkurrencefordrejning på det indre marked, dette i tidsintervallet 

1979-2013. Heraf fremhæves de tendenser og kriterier, som synes repeteret gennem ECJ’s praksis. 

Det efterfølgende spørgsmål bliver naturligvis om gældende ret er efficient i et økonomisk perspektiv. 

Gældende ret anvender retsøkonomien som analyseværktøj, hvoraf et efficiens kriterie anvendes ud fra en 

spil teoretisk tilgang. Herved frembringes det om gældende ret er efficient. Efficiens kriteriet kan synes som 

et abstrakt begreb i forhold til (ifht) virkelighedens verden, hvorfor der foretages en omkostningsanalyse for 

at vurdere hvor store omkostninger den efficiente tilstand fører med sig i forhold til gældende ret om det 

indre marked som helhed. 

Afslutningsvist vil afhandlingen frembringe et forslag til gældende ret baseret på udfaldet af den juridiske og 

økonomiske analyse. 

1-001.b. Problemfelt 

Problemfeltet er at der ikke foreligger en definition hvad konkurrencefordrejning som følge af statsstøtte er. 

Denne afhandling søger at frembringe de kriterier, som ECJ anvender når den vurderer om en statsstøtte er 

konkurrencefordrejende.  

Der synes at fremgå en del tvivl om hvornår en støtte er statsstøtte og hvornår denne egentlig kan medvirke 

til en konkurrencefordrejning, hvilket synes at føre til en relativ mængde retspraksis. Det spørgsmål, som 

søges besvaret i afhandlingen er hvilke kriterier som ECJ anvender for, at statuere om der foreligger en 

statsstøtte, der er konkurrencefordrejende. TEUF art 107(1) opstiller kriterier, som stadfæster hhv om der 

foreligger en statsstøtte i TEUF’s forstand og hvornår denne kan have en effekt på det indre marked. Men 

det er overordnede kriterier, som leder til en bred fortolkning. Hertil anvendes ECJ’s fortolkning af hvornår 

der kan foreligge en konkurrencefordrejning, hvoraf de kriterier som ECJ anvender frembringes i den juridiske 

analyse for at skabe klarhed på området. Dette fører til spørgsmålet om hvorvidt gældende ret reelt er 

efficient eller om man kan foretage nogle justeringer for herved at nedbringe på tvivlsspørgsmålene og den 

asymmetriske information på området.  

1-001.c. Problemformulering 

Hovedspørgsmål 

 Det søges besvaret hvorledes ECJ fortolker TEUF art 107(1) iht fordrejning af konkurrencen, herunder 

om kriterier gentages, samt om hvorvidt kriterierne og dermed gældende ret er økonomisk efficient. 
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Delspørgsmål 

Juridisk;  

 Hvorledes skal fordrejning af konkurrencen iht TEUF art 107(1) fortolkes?  

 Herunder, anvender ECJ Kriterier til at fortolke fordrejning af konkurrencen og forekommer 

der en gentagne anvendelse af disse? 

Økonomisk: 

 Med udgangspunkt i det juridiske udfald, er gældende ret da efficient? 

 Herunder, Skaber gældende ret incitamenter for Staterne til ikke at iværksætte ulovlig 

statsstøtte? 

Integreret: 

 Hvad er årsagssammenhængen mellem gældende ret og udfaldet af den økonomiske analyse og 

kunne der frembringes et forslag som supplement til gældende ret?  

1-001.d. Formål 

Formålet med afhandlingen er, at udlede hvad ECJ statuerer som konkurrencefordrejning, dernæst at 

analysere hvorvidt gældende ret i relation hertil er efficient, samt frembringe et forslag i form af 

supplement til gældende ret. 

1-001.e. Disposition 

1. Kapitel 1 -  problemstilling, metode og struktur 

2. Kapitel 2 -  EU statsstøtte generelt og Kompetencer 

3. Kapitel 3 – Juridisk analyse – ECJ’s kriterier for konkurrencefordrejning iht TEUF art 107(1) 

a. Tidsanalyse 1 

b. Tidsanalyse 2 

c. Tidsanalyse 3 

4. Kapitel 4 – Økonomisk analyse – Er gældende ret efficient 

5. Kapitel 5 – Integreret, retspolitisk forslag med retsøkonomisk tiltag 



Side 9 af 184 

 

1-001.f. Synsvinkel 

Synsvinklen i afhandlingen er anlagt således at problemstillingen anskues fra samfundets perspektiv. Hvad er 

samfundsmæssigt mest optimalt? Problemstillingen analyseres ovenfra og med det for øje hvad der er 

samfundsmæssigt optimalt. 

1-001.g. Metode  

Afhandlingen består både af en juridisk analyse, en økonomisk analyse og en integreret analyse. Den juridiske 

analyse vil blive foretaget ud fra den retsdogmatiske analyse og den økonomiske analyse vil tage sit afsæt i 

resultatet af den juridiske analyse og der vil blive foretaget en Retsøkonomisk analyse af gældende ret. Det 

integrerede kapitel vil frembringe et retspolitisk forslag baseret på den juridiske og økonomiske analyse. 

1-001.h. Juridisk Metode 

Den juridiske analyse i kapitel 3 analyseres ud fra den retsdogmatiske metode. 

Retsdogmatisk metode 

”Den dogmatiske metodelære studerer den metode, der følges af domstolene i et bestemt retssystem...5” 

Hvorved retsdogmatik består i at systematisere, beskrive, fortolke gældende ret6(De lege lata). De lege lata 

er ”et udtryk for det resultat, en domstol vil komme frem til ved anvendelsen af prognoseteorien ud fra de 

givne retskilder og en retsdogmatisk analyse, altså en analyse af hvad retten ER.7”  

Det er væsentligt hertil, at vælge en retsfilosofisk teori, da denne har betydning for anvendelsen af 

retskilderne. Den anvendte retsfilosofiske teori i afhandlingen er retsrealismen, hvorved man ifgl Alf Ross 

skal, ”beskrive de direktiver der faktisk følges af domstolene8”. Hvorved retskildelæren ifgl Alf Ross er ”en 

lære om normer, ikke i normer9.” Herfor vil den retsdogmatiske analyse, ligesom ECJ anvende teleologisk 

fortolkning. Hvoraf en tekst fortolkes ud fra dens formål, og ud fra Traktatens formål10, dvs en 

formålsfortolkning11. 

                                                           

5 Ross, Alf, 1971, s. 130 mf 

6 Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 28 

7 Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 430 

8 Ross, Alf, 1971, s. 91 

9 Ross, Alf, 1971, s. 91 

10 Ølykke, Grith Skovgaard, 2010, s. 33 

11 Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 46 
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De retskilder og den fortolkning som anvendes vil herved være den samme, som ECJ anvender, TEUF art 

107(1) og tidligere domsafsigelser, for herved at udlede hvilke kriterier, som ECJ anvender for, at vurdere om 

en given statsstøtteforanstaltning udgør en konkurrencefordrejning på det indre marked. 

Retspraksis 

For at besvare problemstillingen iht konkurrence fordrejning, anvendes et datamateriale i form af ECJ’s 

afgørelser fra 1979 – 2013. I datamaterialet anvendes kun ECJ’s fgørelser. 

 Det samlede datamateriale iht til søgekriterierne, jf. nedenfor, fremgår af bilag 1a 

 De ekstra tilføjede domme fremgår af bilag 1b 

 Det endelige datamateriale fremgår af bilag 1c 

Undervejs vil det forekomme, at generaladvokaters forslag til afgørelse inddrages, da deres forslag til 

afgørelse er noget mere uddybende end ECJ’s endelige dom og kan have indvirkning på nogle af ECJ’s 

afgørende præmisser, som anvendes i den juridiske analyse. Generaladvokaternes forslag til afgørelse som 

retskildeværdi, er dog tvivlsom12.  

Dommene er fundet på domstolens hjemmeside via søgekriterier hvor ”distortion” er valgt frem for ”distort”, 

hvor sidstnævnte ellers fremgår af den primære retskilde. Distortion er valgt med det for øje, at snævre 

søgeintervallet ind til domme hvor domstolen ikke blot refererer til TEUF art 107(1) med det dertilhørende 

ord ”distort”, men derimod at indhente de domme, hvor man formentlig foretager en fortolkning af 

”distortion” i forbindelse med statsstøtte.  

Uddybende datasæt i form af domsreferater og tilføjede præmisser: 

 1979 – 2000:   Liste se bilag 1, Referater se bilag 2 

 2000 – 2004:  Liste se bilag 1, Referater se bilag 3 

 2005 – 2013:  Liste se bilag 1, Referater se bilag 4 

Fortolknings Sprog 

Udgangspunktet i EU retten er, at man bør læse alle sprogudgaver for derved, at sammenligne 

sprogudgaverne og udlede gældende ret, jf. CILFIT c- 238/ 81. I Cilfit sagde domstolen at der først og 

fremmest skal tages hensyn til, at de EF retlige regler er affattet på flere forskellige sprog, og at alle sproglige 

                                                           

12 Nielsen og Tvarnø, 2008, s.179 
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versioner er autentiske. ”Fortolkningen af en EF-retlig bestemmelse kan derfor først ske efter en 

sammenligning af de sproglige versioner”13 

Fransk er er arbejdssprog ved EU domstolen14 og derved det eneste sprog i EU, hvor man med sikkerhed kan 

stadfæste, at alle EU lande har læst og forstået teksten15. Dansk er et autentisk sprog i EU16. Dog kan nogle 

af de danske formuleringer give et andet indtryk end for eksempelvis de engelske. Derfor er hovedvægten af 

dommene i de tre tidsintervaller17 først læst på engelsk, sidenhen anvendt på både dansk og engelsk i 

analysen. 

To steder i analysen sammenlignes de tre sprogudgaver; dansk, engelsk og fransk. For herved at udlede om 

de tre udgaver stemmer overens. Løbende anvendes både engelske og danske citater fra domstolens 

præmisser. De engelske hvis jeg har savnet substans i den danske udgave, eller hvis den engelske blot 

udtrykker sig mere klart.  

Et eksempel på ”lost in translation” er i de danske udgaver af dommene eksempelvis anvender 

konkurrencefordrejning og konkurrenceforvridning, hvorved der kan gå data tabt ved eksempelvis blot at 

søge på konkurrencefordrejning. Her er den engelske et godt alternativ, da der ud fra min oplevelse figurerer 

en systematisk anvendelse af hhv distort og distortion.  

Litteratur 

Juridisk litteratur benyttes igennem analysen for enten at beskrive det gældende retsområde og dets 

problematikker, den primære retskilde, underbygge egne fortolkninger eller som supplement til ECJ’s praksis. 

Den juridiske Litteratur fremgår af Litteraturlisten til sidst i afhandlingen.  

1-001.i. Økonomisk metode 

I den økonomiske analyse i kapitel 4, vil det blive analyseret om hvorvidt gældende ret er efficient. Hertil 

anvendes retsøkonomi, som har rødder helt tilbage til Adam Smith (1776)18 og ”The Invisible Hand”19. 

En Retsøkonomisk Analyse 

                                                           

13 Nielsen og Tvarnø, 2008, s.206, citat fra CILFIT dommen, c-283/81 

14 Nielsen og Tvarnø, 2008, s.210 

15 Nielsen og Tvarnø, 2008, s.210 

16 Nielsen og Tvarnø, 2008, s.210 

17 Jf bilag 2,3 og 4 

18 Eide og Stavang, 2008, s. 25 

19 Mere herom I den integrerede analyse 
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”Retsøkonomi er økonomisk teori, hvorfor der ikke eksisterer en særegen retsøkonomisk metode. 

Retsøkonomi vedrører derved anvendelsen af økonomisk teori på retlige forhold.20” Hvortil den 

retsøkonomiske analyse kan give ”et mere nuanceret billede af retlige institutioners reale funktion og effekt21”  

I den retsøkonomiske analyse anvendes økonomiske begreber og analyseværktøjer til, at behandle juridiske 

udfald. Retsøkonomi søger at optimere den samlede samfundsmæssige velfærd ved, at anvende økonomiske 

modeller og økonomiske begreber for at analysere retsregler og love. 

En retsøkonomisk analyse på et retsdogmatisk plan kan anbefale løsninger, som juridisk kan opleves som 

værende urealistiske22. Hvorved det i forhold til at analysere, om hvorvidt gældende ret iht det komplekse 

område ”konkurrencefordrejning, som følge af statsstøtte” kan analysen blive noget abstrakt, da mange 

juridiske elementer må udelades, for herved at holde det simpelt. 

Efficiens og Velfærd 

Den mest efficiente tilstand er der hvor parterne har maksimeret den samlede samfundsmæssige velfærd. 

”Økonomisk efficiens anses for ensbetydende med maksimal samfundsmæssig velfærd23” 

Fokus vil være på få parter og hvornår den samlede samfundsmæssige velfærd er maksimeret. For at finde 

den samlede samfundsmæssige velfærd anvender retsøkonomien efficiens kriterier.  

Da statsstøtte reguleringen går på tværs af samfundet, her det indre marked, kan det være vanskeligt ikke at 

stille nogle værre ved at nogle stilles bedre, som Pareto efficiens foreskriver. Derfor anvendes Kaldor-Hicks 

efficiens, som et kriterium til at vurdere om gældende ret er efficient.  

Kaldor-Hicks efficiens foreskriver at en part gerne må få det bedre til trods for, at nogle får det dårligere, så 

længe at de samlet set har opnået en større gevinst. Dvs Vinderne kan i princippet kompensere taberne. 

Spilteori 

For at vurdere hvornår der foreligger et Kaldor-Hicks efficient udfald, anvendes spilteori. Spilteori angiver 

hvorledes rationelle parter vælger strategi under forskellige retlige forhold.  

                                                           

20 Metode på cand.merc.jur. studiet, s. 277 af Østergaard, Kim 

21 Riis, Thomas, 2005, s. 13 

22 Riis, Thomas, 2005, s.  12 

23 Retsøkonomi, s. 1152, Riis, Thomas 
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Der opstilles to hypoteser, hvor hypotese I udgør rammerne et statisk spil, hvori Staternes incitamenter ex 

ante til at følge gældende ret analyseres. Her vil den Dominerende strategi og den Kaldor-Hicks efficiente 

tilstand fremgå, og dermed deres incitament til at overholde reglerne Ex ante. 

Hypotese 2, inddeles i tre del analyser, hvoraf alle spil er i extensiv form. De tre dele skal analysere om 

gældende ret ex post er efficient ud fra tre perspektiver. For at analysere hvad der er Kaldor-Hicks efficient 

anvendes Backward Induction med sequential rationality24. Sequential Rationality betyder at spillerne i hver 

sekventiel af spillet i ekstensiv form, handler rationelt og vælger den handling, som giver parten den største 

payoff, uanset om den handling bliver opnået i det samlede spil. Backward Induction analyserer spillene fra 

slut til start og fra hver sekventiel i det extensive spil vurderes det payoff, som er Kaldor-Hicks efficient25. 

De samlede udfald fra spillene vil blive sammenlignet og den Kaldor-Hicks efficiente tilstand belyses. 

1-001.j. Integreret metode 

Det integrerede kapitel vil komme med et retspolitisk forslag til gældende ret, som gennem brug af 

retsøkonomiske ræsonnementer vil frembringe et økonomisk tiltag, der kunne anvendes som supplement til 

gældende ret. 

Retspolitik er anvendt retssociologi26, hvor sidstnævnte beskæftiger sig med retslivet27 og anvender en 

samfundsvidenskabelig synsvinkel hertil28. Den retspolitiske analyse vil anvende Lege ferenda, som er ”udtryk 

for en overvejelse af, hvordan et retsområde bør være, og dermed forslag til lovgiver om, hvorvidt en lov eller 

regel bør ændres….29” Hertil belyser Alf Ross en problematik, da et forslag til ændringer inden for et givent 

område med et givent mål, synes at høre til eksperten inden for det givne område i stedet for juristens30. 

Hvortil han tilføjer at, ”Dens særegenhed må være betinget af et særegent kundskabsstof der er af relevans 

såsnart man til løsning af sociale opgaver, uanset med hvilke mål, betjener sig af rettens teknik.31” Dette 

kundskabsstof skal udledes af ”den retssociologiske kundskab om årsagssammenhængen mellem retlig 

                                                           

24 Watson, Joel, 2008, s. 168 

25 Watson, Joel, 2008, s.168 

26 Ross, Alf, 1971, s. 33 nf 

27 Ross, Alf, 1971, s. 28 

28 Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 29 

29 Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 430 

30 Ross, Alf, 1971, s.418 mf 

31 Ross, Alf, 1971, s.418 nf 
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normering og menneskelig adfærd…32” Hvor retlig normering er den retsdogmatiske metode33 som er 

anvendt i kapitel 3. Retspolitik er herfor anvendt retssociologi. 

Den retspolitiske analyses omdrejningspunkt er dermed årsagssammenhængen mellem gældende ret, den 

økonomiske analyse, og det stigende antal af domme fra 1979 – 2013 inden for problematikken af 

konkurrencefordrejning, som følge af statsstøtte. 

Som anført under den økonomiske metode har retsøkonomien rødder helt tilbage til Adam Smith (1776) og 

”the invisible hand”.  Her formodede Adam Smith, at enhver part vil maksimere sin egen nytte og ved at gøre 

dette gennem handel, da er samfundets samlede velfærd maksimeret. Desuden statuerede han at enhver 

reguleringsmæssig indblanding ikke er nødvendig, da den usynlige hånd er den bedste guide for økonomien34. 

Den formodning kan selvfølgelig synes noget abstrakt i forhold til den komplekse jura iht 

konkurrencefordrejning på det indre marked forbundet med statsstøtte. Men tendensen, som Adam Smith 

belyser, kan synes at forekomme, som aktuel ifht Staternes umiddelbare nyttemaksimering inden for egne 

grænser. Det vides ikke hvorledes det indre marked ville se ud hvis der blev foretaget en streng antagelse 

om, at statsstøtte reglerne blev ophævet, og desuden kan det synes både risikofyldt og som en direkte 

modsætning iht EU’s målsætning, jf. kapitel 2.  

Derfor vil det integrerede kapitel bestå af et økonomisk supplement, som forslag til gældende ret. Hvor nogle 

af beslutningsrettighederne flyttes over til Staterne, her i form af omkostninger. Som det er foretaget i det 

økonomiske kapitel vil analysen ligeledes i det integrerede kapitel blive baseret på nogle antagelser, for 

herved at forsimple den ellers komplekse statsstøtte verden. 

1-001.k. Afgrænsning 

1-001.l. Juridisk afgrænsning 

Den juridiske analyse behandler kun TEUF art 107(1) ECJ’s praksis i form af datamaterialet jf. bilag 1b, hvorved 

der afgrænses fra: 

“Current rules in force 

-Rules on Procedure 

                                                           

32 Ross, Alf, 1971, s. 418 nf 

33 Ross, Alf, 1971, s. 28nf – 29 

34 Smith, Adam, 1776, s. 363 nf – 364 of 
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-Forms for Notifications and Reporting 

-Block Exemption Regulations 

-Temporary rules in response to the crisis 

-Horizontal rules 

-Sector-specific rules 

-Specific aid instruments 

-Reference/discount rates and recovery interest rates 

-Transparency of public undertakings 

-Services of General Economic Interest (SGEI) 

-Rules applicable to State aid in transport sector 

-Rules applicable to State aid in coal sector”35 

I den juridiske analyse sondres der ikke mellem ny statsstøtte eller eksisterende statsstøtte 

Afgørelser fra retten af første instans behandles ikke 

Procedurereglerne i art 108 analyseres ikke, men behandles blot analogt igennem opgaven, ej heller rådets 

beføjelser i art 109 analyseres. 

Domme som vedr stål og kul fællesskabet behandles ikke yderligere. 

1-001.m. Økonomisk Afgrænsning 

Den økonomiske analyse vurderer udelukkende om gældende ret er Kaldor-Hicks efficient, hvorved en 

egentlig analyse af nytteværdier og nytteallokering. 

Det statiske spil har ikke belæg i nogen af de kendte teorier herom og dette behandles derfor ikke i 

analysen. 

1-001.n. Integreret afgrænsning 

I en artikel af Professor, Lando, Henrik, 1997; An Attempt to Incorporate Fairness into an Economic Model 

of Tort Law, Elsevier Science Inc. International Review of Law and Economics 17 : 575-587, anvendes kun 

overordnede principper, hvorved den økonomiske udledning ikke behandles. 

                                                           

35 Jf. Komms hjemmeside; http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html
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Principal Agent teori. Opgaven anvender kun de overordnede principper hvorved en analog anvendelse 

finder sted. 

1-001.o. Kildekritik 

Hvad angår den juridiske analyse er kunsten at holde sig til sit datamateriale. Desto dybere man kommer ind 

i problemstillingen desto flere aspekter bliver synlige og desto større bliver omfanget af data, som man synes 

skal med. Jeg har valgt at holde mig til data materialet og derudaf udlede gældende ret. Med undtagelse af 

enkelte domme, som særligt er fremhævet i litteraturen eller, som her en tendens til gentagelse i retspraksis. 

Såsom Heiser, der eksplicit fremgår af EU state aids v Leigh Hancher i forbindelse med den udvikling og 

problemstilling som statsstøttereglerne og konkurrencefordrejnings problematikken står over for. 

Både den juridiske og økonomiske Litteratur frembringer mange forskellige perspektiver og nogle mere 

uddybende end andre. Hvorfor min litteraturliste kan synes at favne bredt. 

 

Kapitel 2 – EU Statsstøtte generelt og kompetencer 

2-001. Introduktion 

EU er en af de få jurisdiktioner i verdenen som har indført en kontrol med Statsstøtte36. EU består af 27 

medlemsstater, og derved er der både et fælles mål for EU, men også individuelle mål hos hver medlemsstat 

i form af egen lovgivning, politik, økonomi mv. Det er dermed et større puzzlespil, som skal gå op i en højere 

enhed.  

Unionens mål er, jf. Traktatens om den Europæiske Union (TEU) art 2; 

”Unionens mål er at fremme freden, sine værdier og befolkningens velfærd” 

Heraf fremgår det indre marked som et af målene, jf. TEU art 2, stk. 3; 

”Unionen opretter et indre marked. Den arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en 

afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne,…” 

                                                           

36 Heimler and Jenny, 2012, s. 347 
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Heraf fremgår der ikke noget om statsstøtte, men for at opretholde målet med det indre marked, da synes 

det logisk37, at emnet Statsstøtte må inkluderes. EU’s statsstøtte kontrol har til formål at sikre at statsstøtte 

ikke fordrejer konkurrencen på det indre marked, for herved at fremme sidstnævntes funktion iht traktatens 

forskrifter. 

For at nå dette, indsættes passende midler inden for traktatens beføjelser, jf. TEU art 2, stk. 6. Jf. hertil 

kommissionen, se nedenfor. 

I traktaten om det europæiske funktionsområde (TEUF) afsnit 7, kapitel 1 om konkurrencereglerne, 2. 

afdeling, forefindes reglerne om statsstøtte, hhv Art 107, 108 og 109. Til forskel for 

konkurrencebestemmelserne i 1. afdeling, som er rettet mod virksomhederne, er statsstøtte i 2. afdeling 

rettet mod staterne.  

TEUF art 107,1 er den grundlæggende bestemmelse for statsstøtte, hvori der fremgår kriterier som skal 

opfyldes førend der er tale om statsstøtte inden for traktatens anvendelse. TEUF art 108 er 

procedurebestemmelserne for kommissionen og bestemmelsen om at staterne skal anmelde enhver 

statsstøtte og art 109 er rettet mod rådet. TEUF Art 107, 1 i forhold til problemstillingen 

konkurrencefordrejning er den materielle del for indeværende afhandling. Procedurebestemmelserne er et 

direkte redskab til kommissionen til at holde øje statsstøtte aktiviteter samt tage beslutninger om hvorvidt 

en given statsstøtte er forenelig med det indre marked. Derfor er det i høj grad kommissionen som indgiver 

vejledninger, forslag til sekundær regulering mv. hvoraf det af kommissionens hjemmeside fremgår en 

omfattende praksis inden for statsstøtte i EU. 

2-002. Kompetenceforholdene i EU 

Traktatgrundlaget for det EU retlige samarbejde, har siden første december 2009 være Lissabontraktaten, 

som er en ændringstraktat38. I Lissabontraktaten indgår så to selvstændige traktater, Traktaten om den 

Europæiske union (TEU) og Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsområde39 (TEUF). Traktaten 

indeholder dermed et overstatsligt samarbejde og et mellemstatsligt samarbejde40. Det mellemstatslige 

                                                           

37 Ølykke, Grith Skovgaard, 2010, s. 53 

38 Jensen, Berit, 2010, s.11 og s.14 

39 Jensen, Berit, 2010, s. 15 

40 Jensen, Berit, 2010, s. 15 
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samarbejde er politisk og moralsk forpligtende, hvorimod det overstatslige samarbejde er juridisk 

forpligtende41. 

På de af traktaten vedtagne områder har EU retten 

har forrang frem for national ret42, jf. TEUF art 2,1, jf. 

TEUF art 3. Forholdet mellem EU og MS’erne er 

stadfæstet i TEU art 4, i form af loyalitetsprincippet, 

hvorved de bistår hinanden i at nå traktatens 

overordnede mål43, jf. TEU art 4,3. Af TEU art 4,1 

fremgår det at, ”I overensstemmelse med art 5 

forbliver beføjelser, der ikke er tildelt Unionen i 

traktaterne, hos medlemsstaterne”. Hvilket er 

ensbetydende med at de nationale bestemmelser og den nationale retspraksis hører den enkelte 

medlemsstat til, men den enkelte medlemsstat skal efterleve EU’s regler og EU skal Respektere de nationale 

grundlove44. 

Kompetencefordelingen fremgår af TEU art 5, som omhandler de ”grundlæggende principper vedrørende 

beføjelser”. Kompetencefordelingen i EU beror på ”princippet om tildelte kompetencer”45, som fremgår af 

TEU art 5, ” grundlæggende principper vedrørende beføjelser”. Her fremgår det af stk.1, at, ”Unionens 

beføjelser er underlagt princippet om kompetencedeling”, hvor ”Udøvelsen af Unionens beføjelser er 

underlagt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet” 

Inddelingen kompetencekategorierne i EU fremgår herefter i TEUF art 2, hvorefter EU’s enekompetence på 

særlige områder fremgår af TEUF art 3, og den delte kompetence mellem EU og medlemsstaterne fremgår 

af TEUF art 4.  

For at opretholde og løbende videreudvikle det europæiske regelsæt, herunder satsstøttereglerne, haves 

hertil følgende organer; Europarlamentet og Rådet som lovgivende magt, kommissionen som udøvende magt 

og den europæiske domstol som dømmende magt.  

                                                           

41 Jensen, Berit, 2010, s. 16 

42 Sørensen og Nielsen, 2008, s. 175 

43 Neergaard & Nielsen, 2005, s. 55 

44 Sørensen og Nielsen, 2008, s. 179 

45 Neergaard & Nielsen, 2005, s.49 

Lovgivende 
magt 

•Europa parlamentet

•Rådet

udøvende 
magt

•Europa Kommissionen

Dømmende 
magt

•Eu domstolen
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2-002.a. Den lovgivende, udøvende & dømmende magt 

2-002.b. Europaparlamentet & Rådet  

Europarlamentet og rådet udgør i fællesskab den lovgivende magt46  

Iht statsstøttereglerne jf. TEUF art 109, udsteder Rådet, på forslag fra kommissionen og efter høring i 

Parlamentet, forordninger med henblik på anvendelse af statsstøttereglerne, eksempelvis iht TEUF art 108.  

2-002.c. Europa Kommissionen 

Europa kommissionens formål, som udøvende mag, er at fremme unionens virke og tage initiativer til forslag 

til EU’s retsakter47, jf. TEU art 17. Kommissionen har på mange områder enekompetence til at fremføre 

forslag48. Kommissionens opgaver kan opdeles i 2 kategorier, en indflydelse på hvilke politikker der skal føres 

i EU og en udøvende funktion hvor den skal holde øje med om medlemsstaterne overholder EU's 

bestemmelser49.  

2-002.d. Kommissionens kompetencer ifht Statsstøtte 

Kommissionen er enekompetent til at vurdere om en statsstøtte er forenelig med det indre marked, det 

fremgår af, ”Selv om de nationale domstole i denne sammenhæng eventuelt skal tage stilling til, om en 

national foranstaltning skal kvalificeres som statsstøtte som omhandlet i traktaten, kan de dog ikke tage 

stilling til, om de pågældende støtteforanstaltninger er forenelige med fællesmarkedet, idet Kommissionen 

er enekompetent til at træffe afgørelse herom, under forbehold af Domstolens prøvelsesret ..50” 

Kommissionen er, som den udøvende magt, den som er overladt til løbende at holde øje med51 om statsstøtte 

reguleringen overholdes. Herved er kommissionen en form for overvågningsinstans som skal sørge for at 

traktatens bestemmelser overholdes.  

Hvert medlemsland skal inden det igangsætter en statsstøtte, anmelde foranstaltningen til kommissionen iht 

procedurereglerne som nævnt ovenfor. For at sikre EU’s virke har Kommissionen kompetencen, som angivet 

                                                           

46 Sørensen & Nielsen, 2008, s.70 

47 Sørensen & Nielsen, 2008, s. 55 

48 Sørensen & Nielsen, 2008, s. 102 

49 Sørensen & Nielsen, 2008, s.54-55 

50  C-143/99, Adria-Wien Pipeline, præjudiciel afgørelse vedr. fortolkning af EF art 92 jf. præmis 29 

51 Sloman Neptun c-72/91, præjudiciel afgørelse vedr. fortolkningen af EF art 92, jf. præmis 11 
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af ECJ i Kohlengesetz52, til at kræve ulovlig53 statsstøtte tilbagebetalt54; ” Jf. Kohlengesetz; ”..Kommissionen, 

når den fastslår en støtteordnings uforenelighed med fællesmarkedet, er beføjet til at bestemme, at den 

pågældende stat skal ophæve eller ændre ordningen; denne ophævelse eller ændring kan, for at den kan få 

praktisk virkning, indebære en pligt til at kræve tilbagebetaling af støtte ydet i strid med Traktaten, således 

at Kommissionen, hvis tilbagesøgning ikke sker, kan forelægge spørgsmålet for Domstolen…”  I en afgørelse 

af nyere tid fremhæves formålet med kommissionens kompetence, som er at sikre effektiviteten af 

forbuddet af ulovlig statsstøtte; ”Med henblik på at sikre effektiviteten af dette forbud er Kommissionen, når 

den fastslår, at en støtteordning er uforenelig med fællesmarkedet, beføjet til at bestemme, at den 

pågældende stat skal ophæve eller ændre ordningen. Denne ophævelse eller ændring kan, for at den kan få 

effektiv virkning, indebære en pligt til at kræve tilbagebetaling af støtte ydet i strid med traktaten…55” 

Definition af ulovlig statsstøtte jf. afsnit 2.003.d.  

2-002.f. Den Europæiske Unions domstol 

Den Europæiske unions domstol er den dømmende magt. Der findes to domstole i EU retten, Retten af første 

instans og ECJ56, hvor ECJ behandler præjudicielle spørgsmål og Traktatbrudkrænkelser.  Den europæiske 

unions domstol, jf. TEU art 19 træffer afgørelse i iht traktaten i sager anlagt af medlemsstater, herunder 

præjudicielle spørgsmål, jf. TEU art 267 efter anmodning fra medlemsstaternes domstole samt øvrige tilfælde 

som fremgår af traktaten, jf. TEU art 19,3. 

2-003. Statsstøtte generelt 

Statsstøtte bestemmelserne er en del af det europæiske retsgrundlag, og formålet er at sikre et indre 

marked, jf. afsnit 2.002. 2. afsnit, hvor konkurrencen ikke fordrejes57. Statsstøtte kan være et effektivt 

                                                           

52 Første gang fastslået af ECJ i C-70/72, Kommissionen mod Tyskland, Kohlengesetz, Tyskland overholdt ikke en 
kommissions beslutning, Kommissionens kompetence til at kræve støtte tilbagebetalt, jf præmis 13 

53 -Som sidenhen er fundet uforenelig med det indre marked, jf. afsnit 2.003.d. 

54 Hancher, Leigh, mf. 2012, s. 1007 

55 C-209/00, Kommissionen mod Tyskland, Tyskland efterlevede ikke en kommissions beslutning om at ophæve og 
tilbage kræve en støtte, jf. præmis 30 

56 EU-Retten, jurist og økonomiforbundets forlag 2008, s. 81, Sørensen. Karsten Engsig & Nielsen, Poul Runge 

57 Jessen, Pernille Wegener, mf, 2012, s.423 
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instrument for medlemsstaterne til at fremme eksempelvis arbejdspladser, socialpolitik og virksomheders 

konkurrencestyrke58.  

Hovedformålet med statsstøtte reglerne i TEUF art 107-109 er at opretholde EU’s grundprincipper, hvorved 

medlemsstaterne ikke skaber ugunstige barrierer og dermed fordrejer den fri konkurrence. En barriere kan 

være en form for støtte, som kan forfordele og optimere59 egne virksomheders virke60 og dermed true med 

at fordreje den frie konkurrence på det indre marked61.  

Statsstøtte er uforenelig med EU, hvis den fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen på det indre 

marked62.  Statsstøtte er en statslig intervention som gerne har til formål at fremme bestemte aktiviteter, 

hvorved det indebærer at visse virksomheder, produktioner, regioner, sektorer mv behandles mere 

fordelagtigt end konkurrerende parter og herved kan fordreje konkurrencen på det indre marked.  

Hertil skal det bemærkes at statsstøtte, som udelukkende er af national karakter, dvs hvor der ikke forefindes 

samhandelspåvirkning med andre medlemslande, eller hvor støtten har påvirkning på 3. lande uden for EU, 

da finder traktaten ikke anvendelse. 

Bestemmelserne om statsstøtte er et komplekst område baseret på traktaten, sekundære retskilder, og soft 

law.  

For at statuere om en statslig foranstaltning udgør en statsstøtte, som fordrejer eller truer med at fordreje 

konkurrencen, er fokus indledningsvist på det nationale niveau i staten. Konkurrencen kan først og fremmest 

blive påvirket på det nationale niveau mellem virksomheder i medlemsstaten. Hvis derudover foreligger 

samhandelspåvirkning63, hvorefter EU’s statsstøtteregler finder anvendelse.  

2-003.a. Forenelig statsstøtte, Uforenelig statsstøtte & Ulovlig statsstøtte64 

Tabellen i bilag 1d skitserer, hvornår statsstøtte er forenelig, uforenelig eller ulovlig. Nærmere beskrivelse 

følger nedenfor.  

                                                           

58 Jessen, Pernille Wegener, mf, 2012, s.423. 

59 Møllgaard, Peter, 2004, s.1 

60 Barents, René, 2008, s. 2 

61 Barents, René, 2008, s. 1-2 

62 Møllgaard, Peter, 2004, s.2 

63 Jessen, Pernille Wegener mf, 2012, s. 481 

64 Ølykke, Grith Skovgaard, 2010. S.49 
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2-003.b. Forenelig statsstøtte 

Forenelig Statsstøtte er anmeldt til kommissionen iht procedurereglerne i TEUF art 108,3, hvor man har 

ventet med at igangsætte foranstaltningen indtil Kommissionen har godkendt den65 iht TEUF art 107,2 eller 

3. Derudover er det udstedt bestemmelser som dækker særlige områder hvor statsstøtte betragtes som 

foreneligt med det indre marked66. 

2-003.c. Uforenelig statsstøtte 

Uforenelig statsstøtte, er statsstøtte som er blevet erklæret uforenelig med hhv TEUF art 107,2 eller 3. 

2-003.d. Ulovlig statsstøtte 

Ulovlig statsstøtte er statsstøtte som ikke er blevet anmeldt til kommissionen og statsstøtte som ikke har 

overholdt at vente med igangsættelsen af statsstøtten indtil kommissionen har tilkendegivet sin beslutning. 

Statsstøtte som er ulovlig fordi den ikke er blevet meldt kan sidenhen godt findes forenelig med det indre 

marked67. 

2-003.e. Sanktion 

Hvis en støtte er ulovlig og findes uforenelig med det indre marked, pålægges staten af enten Kommissionen 

eller domstolene til at søge støtten tilbagebetalt med renter fra den virksomhed som har modtaget den. 

Kommissionens beføjelser iht 108,2 blev statueret af ECJ første gang i 197368, dette førte til kommissionens 

meddelelse i 198369 om at modtagere af ulovlig statsstøtte skulle tilbage betale den. Sidenhen blev ”Tilbage 

betaling med renter” indført 198470. 

                                                           
65 Ølykke, Grith Skovgaard, 2010, s.49 

66 Behandles ikke mere i indeværende afhandling, men bestemmelserne fremgår af kommissionens hjemmeside på: 
http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/index_da.htm 

67 Ølykke, Grith Skovgaard, 2010, s. 49 

68 Hancher, Leigh, mf, 2012, s. 1007, nr. 26-009 

69 Hancher, Leigh, mf, 2012, s. 1007, nr. 26-009 

70 Hancher, Leigh, mf, 2012, s. 1008, nr. 26-010 
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2-004. Konkurrencefordrejning - Staternes Incitamenter  

Statsstøttereglerne er til for at sikre ens spilleregler på samme konkurrencemarked, således at staten ikke 

frit kan vælge at tildele økonomiske fordele til alle ”udsatte” regioner, virksomheder, produktioner mv. 

Gennem statsstøtte reguleringen ønsker man at eliminere incitamentet hos staterne til at maksimere den 

samlede samfundsmæssige velfærd på bekostning af andre stater på det indre marked, således at der ikke 

opstår et statsstøttekapløb medlemslandende imellem.  

Statsstøtte er er stærkt middel i form af utallige udgaver og gråzoner. For statsstøtte kan ikke kun modvirke 

markedsfejl i udsatte områder. Statsstøtte er også et redskab til at forfordele egne virksomheder og 

produktioner på det indre marked. Her kan man eksempelvis tildele virksomheder investeringsstøtte, 

omstruktureringsstøtte, skattefordele, garantier for lån, fritstillelse på en afgift71, som andre virksomheder 

på samme konkurrencemarked selv må bære økonomisk, og dermed ikke opnår de samme fordele som 

førstnævnte.  

I forhold til det indre marked og kommissionens kompetencer bringer ovenstående problemstillingen om 

asymmetrisk information i spil. Medlemsstaterne har den fulde information om en potentiel satsstøtte, en 

information som kommissionen først skal indhente, og her må det formodes at der kan gå viden tabt, hvilket 

også kan gøre belæg for de mange afgørelser som der forefindes på statsstøtte området. 

Staternes incitament til at forfordele egne rækker har ført til et stigende behov for at sikre en kontrol og 

overvågning af staternes overholdelse af statsstøttereglerne i EU. Statsstøtte som fordrejer konkurrencen er 

uforenelig med det indre marked, men det fremgår ikke hvilke kriterier, der gør sig gældende for en 

konkurrencefordrejning72, hverken i traktaten eller i de sekundære retskilder. Hertil skal ECJ’s fortolkninger i 

dens afgørelser anvendes, jf. kapitel 3, afsnit 3-007. 

 

                                                           

71 Vesterdorf og Nielsen, 2009, s. 23-24 

72 Det fremgår at de sekundære retskilder at driftsstøtte i enhver henseende anses som konkurrencefordrejende. 
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Kapitel 3 Juridisk analyse 

3-001. Introduktion 

Statsstøttereglerne bærer præg af et juridisk område med stor kompleksitet og med mange specialområder 

og dertilhørende sekundære retskilder for at vejlede og uddybe div. problemstillinger. Hvad angår 

konkurrencefordrejning foreligger der dog ingen kommissions meddelelse eller vejledning for, hvilke kriterier 

der gør sig gældende for, hvornår en konkurrencefordrejning, som følge statsstøtte, indtræffer. 

Det vil søges udledt i den juridiske analyse. 

Først rettes fokus mod selve Traktaten og de kriterier som fremgår af TEUF art 107(1) og hvorledes retspraksis 

anvender dem. Før der kan foretages en analyse af problemstillingen om konkurrencefordrejning skal en 

statsstøtte foranstaltning indfri kriterierne som fremgår af TEUF art 107(1).  

Når statsstøtte er defineret og kriterierne i TEUF art 107(1) er analyseret, iværksættes selve analysen af 

problemstillingen ”Konkurrencefordrejning”. Dette er en naturlig følge af Retspraksis’ anvendelse af 

kriterierne for at fastslå, om der foreligger en konkurrencefordrejning, hvoraf det fremgår at kriterierne i 

TEUF art 107(1) skal være opfyldt, førend problemstillingen om konkurrencefordrejning kan vurderes.  

Analysen af kriterierne konkurrencefordrejning, indledes med et særskilt afsnit ”Kriterierne for 

Konkurrencefordrejning” som består af tre underafsnit, i form af tre tidsanalyser med de kriterier og 

tendenser, som kan udledes i hver tidsanalyse. De introduceres særskilt og afrundes særskilt med en 

vurdering af kriterierne. 

Undervejs i tidsanalyserne perspektiveres til den generelle udvikling af ECJ’s fortolkning igennem årene, for 

herved at se, om der kan drages formodninger i form af tendenser og paralleller til ECJ’s udvikling udi 

fortolkningen af konkurrencefordrejning. 

Der benyttes en nummerering både af afsnit og til at fremhæve væsentlige præmisser eller udtalelser, 

således, at der senere hen kan refereres hertil. Fortolkninger flettes ind undervejs. 

3-002. Nærmere om TEUF art 107(1) 

Af TEUF art 107(1) fremgår det:  
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”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” 

Statsstøtte er som udgangspunkt uforeneligt med det indre marked, bortset fra de undtagelsesbestemmelser 

som fremgår af TEUF art 107, stk. 2 og 3.73 

TEUF art 107(1) retter sig mod Staternes adfærd og ikke virksomhedernes74, jf. hertil ECJ’s udtalelser i 

Preussen Elektra, ”Det bemærkes hertil alene, at i modsætning til traktatens artikel 85, som udelukkende 

vedrører virksomhedernes adfærd, omhandler traktatens artikel 92 direkte de foranstaltninger, som træffes 

af medlemsstaterne.75” Herved skiller den sig fra konkurrencereglerne i TEUF art 101 og 10276. Dvs fortolkning 

af TEUF art 107(1) skal ikke udvides til en analog fortolkning af konkurrencebestemmelserne77. 

Førend TEUF art 107(1) finder anvendelse, skal dens fire kriterier indfries. For det første skal kriteriet om, at 

støtten skal ydes af staten eller ved hjælp af statsmidler indfries. For det andet skal denne støtte kunne 

påvirke samhandelen mellem staterne. For det tredje skal modtageren opnå en fordel herved, og for det 

fjerde skal støtten fordreje eller true med at fordreje konkurrencen.  

De to første kriterier afgør om en foranstaltning kan statueres som statsstøtte, og de to sidste afgør om 

foranstaltningen kan være uforenelig med det indre marked78. 

3-003. Definition af Statsstøtte 

TEUF art 107(1) definerer ikke statsstøtte79, derimod refererer TEUF art 107(1) til støtte fra staten eller 

statsmidler ”..under enhver tænkelig form..”  

                                                           

73 Hancher, Leigh, 2012, s. 50 

74 Jessen, Pernille Wegener mf, 2012, s. 423 

75 C-379/98 – Preussen Elektra, præmis 64, jf. bilag 2 

76 C-379/98, - Preussen Elektra, præmis 63. Jf. bilag 2 

77 C-379/98 – Preussen Elektra, præmis 63, jf. præmis 65, jf. bilag 2 

78 Jessen, Pernille Wegener, 2003, s. 161 

79 Hancher, Leigh, 2012, s. 51 
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Der foreligger ikke en udtømmende definition af hvad statsstøtte er80, men det omfattende materiale i form 

af domsafgørelser og udtalelser fra ECJ indikerer at en egentlig definition kunne sammenlignes med 

matematikkens uendelighedstegn.  

Ifølge ECJ er statsstøtte et indgreb ”…der under forskellige former letter de byrder, som normalt belaster en 

virksomheds budget, og derved, uden at være tilskud i ordets egentlige forstand, er af samme art og har 

tilsvarende virkninger..81” 

Det er i og for sig ikke så vigtigt hvilken definition eller form statsstøtte har, da ECJ vægter effekten af en 

statsstøtte. Hertil har ECJ udtalt om TEUF art 107(1) ”..denne bestemmelse ikke sondrer under hensyn til 

grundene til eller til hensigten med de statslige interventioner, men bestemmelsen definerer disse i kraft af 

deres virkninger…82” 

Hvorved det statueres at statsstøttens form83 eller intentionen84 med støtten ikke vægtes så højt.  

En måde at forklare omfanget af ordet statsstøtte på er gennem sondringen mellem statsstøtte og et 

subsidie. 

Statsstøtte vs. Subsidie 

Statsstøtte differentierer sig fra et subsidie85, da statsstøtte ikke kun er økonomiske tilskud fra staten86. 

Statsstøtte dækker eksempelvis også over tiltag, der eliminerer udgifter, som normalt er indeholdt af 

virksomhedernes egne budgetter, eller statsstøtte kan fritage visse virksomheder fra en skattebyrde87. 

Statsstøtte kan, uden at have den direkte virkning, som et subsidie, have samme karakter og effekt som 

                                                           

80 Jessen, Pernille Wegener, mf, 2012, s. 447 

81 C-156/98 Tyskland mod Komm, Annulationssøgsmål, præmis 25, jf bilag 3 

82 C-409/00 Spanien mod Komm, støtte til udskiftning af erhvervskøretøjer, jf. præmis 46, jf C-480/98, Spanien mod 
Komm statsstøtte tildelt datterselskaber i Magefesa koncernen, jf. præmis 16. C-71/09p Appelsag, nedsættelse af 
sociale bidrag, præmis 94, jf. bilag 4 

83 Hancher, Leigh, mf, 2012, s. 51 

84Jessen, Pernille Wegener, mf, 2012, s. 448 

85 C-53/00 – Ferring, jf. præmis 15, jf. Bilag 3.jf. C-279/08p appelsag, selektivitetskriteriet, præmis 86, bilag 4 

86 Hancher, Leigh, mf, 2012, s. 51 

87 Jf. C-143/99 – Adria-Wien pipeline, visse virksomheder fritaget for skat, statsstøtte vs subsidie, præmis 38, jf.bilag 3 
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sidstnævnte88, jf. C-126/01 (GEMO), præmis 2889. Statsstøtte begrebet er dermed mere generelt end et 

subsidie90. 

Statsstøtte kan eksempelvis være fritstillelse for afgifter, som det eksempelvis fremgår af GEMO. 

Ud fra ovenstående må det hermed konkluderes at statsstøtte er; en hvilken som helst form for støtte fra 

staten, statslige organer eller stats ressourcer, som giver en fordel til en virksomhed eller region, som 

konkurrenterne ikke får91. 

3-004. Retspraksis anvendelse af TEUF art 107(1)’s Kriterier  

Indledningsvis. Før der er tale om statsstøtte i traktatens forstand, skal alle kriterierne i TEUF art 107(1) 

opfyldes92. Iht TEUF art 107(1)’s kriterier er retspraksis’ anvendelse af kriterierne for om der foreligger 

statsstøtte følgende93: 

a. Kriteriet om støtte fra staten eller støtte ydet gennem statsmidler  

b. Kriteriet om fordel  

c. Kriteriet om selektivitet  

d. Kriteriet om samhandelspåvirkning og fordrejning af konkurrencen 

Til brug i den videre analyse introduceres og fortolkes kriterierne. De er essentielle i både Komms og ECJ’s 

analyse igennem retspraksis, og dermed er definitionen og betydningen af dem essentiel, som et forstadie til 

den videre analyse af konkurrencefordrejning. Nogle af dem vil have en afgørende vægt i vurderingen af, om 

der foreligger en konkurrencefordrejning, mere herom senere. 

                                                           

88 Sag 393/04 – Air Liquide, præjudiciel afgørelse om fortolkning af statsstøtte, præmis 29, jf. bilag 4. se hertil sag c-
126/01 –GEMO – afgift fritagelse for bortskaffelse af døde dyr, præmis 28, jf. bilag 3 

89 GEMO sag C- 126/01 Fritagelse for økonomisk byrde i forbindelse med afvikling af døde dyrerester – bilag 3 

90 Jf- sag C-287/92 - Banco exterior præmis 13. Jf. Sag C-393/04 – Air liquide, præmis 29, Sag C- 66/02 –Italien mod 
Komm, præmis 77, C-143/99 - Adria-Wien Pipeline, præmis 38,  

91 Jf. Sag C-156/98 – Tyskland mod Komm, Annulationssøgsmål, præmis 23 – Kun statsstøtte hvis modtager opnår en 
fordel, jf bilag 3. C-393/04 Air Liquide, præjudiciel søgsmål, præmis 30, jf. bilag 4. Sag C-387/92, Banco Exterior, jf. 
præmis 14, jf. bilag 2. Sag C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze and others, præjudicielt søgsmål, præmis 132, jf. 
bilag 4.  

92 jf. GEMO sag C-126/01  (GEMO) præmis 21, jf. bilag 3. Altmark trans C-280/00, præmis74, jf. bilag 4. 

93 Af Generaladvokat F.G. Jacobs forslag til afgørelse til Sag C- 256/97 DM transport, gennemgår han kriterierne slavisk 
i pkt. 27-43, jf. hertil bilag 2. 
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3-004.a. Kriteriet om støtte fra staten eller støtte ydet via statsmidler 

Støtte fra staten 

Iht retspraksis ”…sondres der ikke mellem tilfælde, hvor støtten ydes direkte af staten, og tilfælde, hvor 

støtten ydes af offentlige eller private organer, som staten opretter eller udpeger med henblik på at 

administrere støtten94.”   

Heraf fremgår det af retspraksis, at der ikke skal sondres om hvorvidt støtte kommer direkte eller indirekte 

fra staten. Dvs. om støtten eksempelvis er fra offentlige myndigheder, eller private virksomheder, som er 

etableret af staten95. Desuden sondres der heller ikke over hvilken region, sektor mv. en foranstaltning er 

rettet mod96. 

Statsmidler 

Hvad angår statsmidler er retspraksis fortolkning bred, som også fremgår af den relativt store mængde 

retspraksis og litteratur på området.  

I sag C-482/99, Stardust Marine97 defineres statsmidler som; ”…alle økonomiske midler, som den offentlige 

sektor faktisk kan anvende til at 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 til den 

pågældende foranstaltning, tilhører statskassen, men det er tilstrækkeligt til at anse dem for statsmidler, at 

de til stadighed er under de offentlige myndigheders kontrol og dermed står til rådighed for de kompetente 

nationale myndigheder..98” 

Da det er alle økonomiske midler der tages i betragtning, findes der mange eksempler på statsmidler, et 

eksempel er Sag C-378/92 Banco exterior99. Sagen omhandlede en virksomhed i Spanien, som blev fritstillet 

for en skat. ECJ betragtede det som statsmidler. I sagen forefalder der ikke en decideret overførsel af 

                                                           

94 Sag C-67/85 – Van der Kooy, præmis 35, jf bilag 2 

95 Sag C-248/84 – Tyskland mod Komm. Annullationssøgsmål. Jf. præmis 17, jf. bilag 2.  

Sag C-305/89, Italien mod Komm, støtte i form af kapitalindskud til Alfa Romeo koncernen gennem holdingselskaber, 
jf. præmis 13, jf. bilag 2,  

Sag C-126/01 – GEMO, fritagelse for afgift til destruktion af dødt dyrekød, præmis 23, jf. hertil bilag 3.  

Sag C-67/85 – Van der Kooy, præmis 35, jf. bilag 2 

96 C-248/84 – Tyskland mod Komm. Annullationssøgsmål. Jf. præmis 18, jf. bilag 2 

97 Sag C-482/99 – Frankrig mod Komm –  Den Franske Republiks støtte til selskabet Stardust Marine 

98 Sag C-482/99 – Frankrig mod Komm –  Den Franske Republiks støtte til selskabet Stardust Marine, præmis 37 

99 C-378/92 Banco exterior de Espana v ayuntamiento de Valencia, se bilag 2. 
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statsmidler, men derimod en fritstillelse for betaling.  Overordnet set vil et konkurrencemarked unægtelig 

blive påvirket af, at en af virksomhederne ikke skal betale det samme i skat som resten af aktørerne. 

3-004.b.Fordels kriteriet 

Støtte er kun at betragte som statsstøtte i traktatens forstand ud fra de fordele, som en støtte medfører ”kun 

de fordele, som direkte eller indirekte ydes ved hjælp af statsmidler, betragtes som støtte efter EØF-

Traktatens artikel 92, stk. 1…100” 

For at vurdere om statsstøtten medvirker til, at virksomheden opnår en fordel, anvender retspraksis testen 

om den private investor101, denne fremgår eksempelvis af Alfa Romeo Sagen102: 

”For at kunne afgøre, om sådanne foranstaltninger udgør statsstøtte, må det undersøges, om en privat 

investor af en størrelse, der kan sammenlignes med organer, som forestår forvaltningen af den offentlige 

sektor, under tilsvarende omstændigheder kunne tænkes at ville have indskudt en kapital af den omhandlede 

størrelse103.” 

Hvorledes testen om den private investor skal anvendes, tilføjer ECJ; 

”..der vel skal foretages en sammenligning mellem de indgreb, som iværksættes af en offentlig investor, når 

denne forfølger visse formål mht. økonomisk politik, og den fremgangsmåde, der følges af en privat investor, 

men denne sidste behøver ikke nødvendigvis være en almindelig investor, som placerer kapital til forrentning 

på kortere eller længere sigt, men skal dog i det mindste være et privat holdingselskab eller en privat koncern 

af virksomheder, som følger en global eller sektorbestemt strukturpolitik, og som lader sig lede af mere 

langsigtede rentabilitetsudsigter.104” 

Formodningen må da være, at en privat investor ikke vil investere i et givent projekt, uden at der foreligger 

en økonomisk gevinst herved105.  Det fremgår af sagen om Jadekost106, hvor den tyske virksomhed Jadekost 

                                                           

100 C-72/91 – Sloman Neptun, præjudicielt spørgsmål iht art 92, jf. præmis 19, jf. bilag 2. jf. hertil  C-379/98 – Preussen 
Elektra, præjudicielt spørgsmål vedr art 92, jf. præmis 58.  

101 C-42/93 – Spanien mod Komm, præmis 13 - 14, jf. bilag 2 

102 Sag C- 305/89 Italien mod Komm (Alfa Romeo), annullationssøgsmål, Privat investor, præmis 19, jf. bilag 2, jf. Sag C-
278/92 Spanien mod Komm, annullationssøgsmål, jf præmis 20 (jf. præmis 17) jf. bilag 2. 

103 C-305/89 Italien mod Komm, præmis 19, jf. bilag 2 

104 C-305/89 Italien mod Komm, præmis 20, jf. bilag 2 

105 C-256/97 – DM transport, præjudiciel afgørelse vedr fortolkningen af statsstøtte, jf. præmis 30, jf. bilag 2, Jf. C- 
303/88 Italien mod Komm, annullationssøgsmål, præmis 23-24, jf. bilag 2, jf. Møllgaard, Peter, 2004, s. 5 

106 C-288/96 – Jadekost, Tyskland mod Komm, annullationssøgsmål. Jf. præmis 30-31 
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ikke kunne få tilsvarende lån på kapitalmarkedet uden at staten havde stillet garantien, da der stor risiko 

forbundet med lånet, grundet Jadekost’s dårlige økonomi107. 

Herved må det fortolkes, at ECJ vægter den fordel, som støttemodtager opnår ved en statsstøtte og dermed 

den effekt, som fordelen kan have på markedet, jf. Preussen Elektra108; ”Det bemærkes herved, at alene 

fordele, der direkte eller indirekte ydes ved hjælp af statsmidler, skal betragtes som støtte i henhold til 

traktatens artikel 92, stk. 1…109” 

I forbindelse med vurderingen af om en statsstøtte udgør en konkurrencefordrejning, må det ud fra 

ovenstående lægges til grund, at fordelskriteriet er af særlig betydning herfor. 

3-004.c Selektivitetetskriteriet 

Selektivitets kriteriet er en sammenligning af to grupper af virksomheder inden for samme referenceramme 

af økonomiske aktivitet110. 

ECJ anfører i Adria Pipeline111 at det er; 

”.. Der skal udelukkende tages stilling til, om en statslig foranstaltning som led i en bestemt retlig ordning kan 

begunstige »visse virksomheder eller visse produktioner«, jf. traktatens artikel 92, stk. 1, i forhold til andre 

virksomheder, der under hensyntagen til det formål, der forfølges med den pågældende foranstaltning, 

befinder sig i en tilsvarende faktisk og retlig situation..112”.  

Kravet om selektivitet er dermed et fundamentalt element inden for fortolkning af, om der foreligger 

statsstøtte113. Yderligere fremgår samspillet mellem kravet om selektivitet og fordel af ECJ’s afgørelse i 

Azorerne114 præmis 56; 

”Det følger af det ovenfor anførte, at det for at vurdere, om den pågældende foranstaltning er selektiv, skal 

undersøges, om den nævnte foranstaltning inden for rammerne af en given retlig ordning udgør en fordel for 

visse virksomheder i forhold til andre virksomheder, der befinder sig i en tilsvarende faktisk og retlig 

                                                           

107 C-288/96 – Jadekost, præmis 42 

108 C-379/98 – Preussen Elektra, præjudiciel afgørelse vedr. fortolkningen af art 92, jf. bilag 3 

109 C-379/98 – Preussen Elektra, præmis 58, se kortfattet notat bilag 3 

110 C-88/03, Azorerne, præmis 22, jf. bilag 4 

111 C-143/99 - Adria Pipeline, præjudiciel afgørelse vedr fortolkningen af art 92 

112 C-143/99 – Adria Pipeline, præmis 41, jf. bilag 3 

113 C-88/03 , Portugal mod Komm, ”Azorerne”, jf. præmis 54, jf bilag 4 

114 C-88/03, Portugal mod Komm, ”Azorerne”, jf. præmis 56, jf. bilag 4 
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situation.”  

Kriteriet om selektivitet dækker bredt, og er et af de helt centrale omdrejningspunkter for både Komms og 

ECJs analyse.  

Selektivitets kriteriet er nødvendigvis ikke kun rettet mod visse virksomheder eller visse produktioner, men 

er også rettet mod en aktivitet, som kan gå på tværs af erhvervssektorer115. Det fremgår af C-279/08p116, at 

det ikke har nogen betydning for støttens selektivitet, om hvorvidt det er 250 forskellige virksomheder på 

tværs af forskellige erhvervssektorer, som modtager den117. 

“It is settled case-law that the fact that the number of undertakings able to claim entitlement under a 

measure is very large, or that they belong to different sectors of activity, is not sufficient to call into question 

the selective nature of that measure and, therefore, to rule out its classification as State aid ..118” 

Hvorved støtte kun er statsstøtte iht TEUF art 107(1), som med sandsynlighed kan fordreje konkurrencen 

hvis selektivitetskriteriet er opfyldt119. 

I forhold til selektiviteskriteriet, hvor visse virksomheder forfordeles, forekommer der i retspraksis spørgsmål 

om definition af en virksomhed, og om støttemodtager reelt er en virksomhed. Hvis støttemodtager ikke er 

en virksomhed, foreligger der ikke statsstøtte i traktatens forstand.  

Virksomhedskriteriet 

Kriteriet 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 en økonomisk aktivitet. Af sag C-222/04120 i præmis 107 statuerer ECJ, at 

virksomhedsbegrebet ifølge fast retspraksis omfatter; ”enhver enhed, som udøver økonomisk virksomhed, 

uanset denne enheds retlige status og dens finansieringsmåde” Jf. hertil ECJs stadfæstelse af 

                                                           

115 C-126/01, GEMO, præmis 39, jf. bilag 3, Jf. C-279/08p appelsag, selektivitetskriteriet, præmis 50, jf. 3. tidsanalyse 
og bilag 4 

116 C-279/08p – Appelsag, selektivitetskriteriet, jf. bilag 4 

117 C-279/08p – Appelsag, selektivitetskriteriet, præmis 50, jf. C‑143/99 Adria‑Wien Pipeline, præmis 48. Jf. C‑409/00 
Spain v Commission, præmis 48, jf. bilag 4. C-172/03 – Heiser, præmis 42, jf bilag 4 

118 C-279/08p, præmis 50 

119 C-279/08p – selektivitetskriteriet, præmis 52, jf. C-143/99 Adria-Wien Pipelin, præmis 34 og 41 jf. bilag 4 

120 C-222/04 - Cassa di Risparmio di Firenze and others, præjudiciel afgørelse, jf. præmis 107 jf. bilag 4 
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virksomhedsbegrebet i Höffner121. Den økonomiske aktivitet er som oftest direkte rettet mod markedet122, 

men en indirekte aktivitet anses også som økonomisk aktivitet. Det fremgår af C-222/04123 at; ”Det er dog 

ikke udelukket, at denne aktivitet dels udøves af en erhvervsdrivende med direkte kontakt til markedet, dels, 

og indirekte, af en anden enhed, der kontrollerer denne erhvervsdrivende inden for rammerne af en 

økonomisk enhed, som de udgør tilsammen124. Det må ud fra ECJs vurdering fortolkes, at de i fællesskab 

udgør en økonomisk aktivitet. Hvorved man ikke kan dele en virksomhed op i to enheder og derved ”gemme” 

sig bag ved foranstaltninger, som eksempelvis fonde, for herved at omgå virksomhedsbegrebet125.  

 3-004.d. Kriteriet om samhandelspåvirkning og fordrejning af konkurrencen 

Samhandelspåvirkning 

Statsstøtten skal påvirke virksomheder eller produktioner ud over landets grænser, førend TEUF art 107(1) 

finder anvendelse.  

Der kan sagtens ske en påvirkning af samhandelen, selvom en statsstøtte er af ubetydelig størrelse. Det kan 

afhænge af konkurrenterne og markedets struktur. Samhandelen kan blive påvirket på trods af en 

virksomhed ikke eksporterer, da virksomheder fra andre medlemslande kan få vanskeligere ved at importere 

til pågældende MS, som følge af støtten, og dermed kan samhandelen blive påvirket og konkurrencen 

fordrejet126.  

Konkurrence fordrejning 

Generaladvokat F.G. Jacobs anfører i sit forslag til afgørelse i sag DM transport127, pkt 42, at statsstøtte er 

uforenelig med fællesmarkedet, når den begunstiger visse virksomheder, hvorefter han citerer C-730/79 - 

Phillip Morris’ præmis 11; ”..When State financial aid strengthens the position of an undertaking compared 

                                                           

121 Sag C-40/91 - Klaus Höfner og Fritz Eiser (H&E) mod Macrotron GmbH (M), præjudicielt spørgsmål, Tvisten drejede 
sig i hovedsagen om hvorvidt en kontrakt om arbejdsformidling, indgået mellem H&E og M er forenelig med AFG's 
bestemmelser, jf. præmis 11. Virksomhedsbegrebet jf. præmis 21 ”..inden for konkurrenceretten omfatter begrebet 
virksomhed enhver enhed, som udøver økonomisk virksomhed, uanset denne enheds retlige status og dens 
finansieringsmåde, og at arbejdsanvisning, er en økonomisk virksomhed.” 

122 C-222/04 - Cassa di Risparmio di Firenze and others, præjudiciel afgørelse,jf. præmis 109, jf. bilag 4 

123 C-222/04 - Cassa di Risparmio di Firenze and others, præjudiciel afgørelse, jf. bilag 4 

124 C-222/04 - Cassa di Risparmio di Firenze and others, præjudiciel afgørelse, jf. præmis 110, jf. bilag 4 

125 C-222/04 - Cassa di Risparmio di Firenze and others, præjudiciel afgørelse, jf. præmis 114, jf. bilag 4 

126 Jf. C-148/04 – Unicredito Italiano, præmis58, C-393/04 – Air liquide – Præmis 35, C-222/04, Præmis 143 

C-66/02 – præmis 117, jf præmis 121, jf. præmis 123, jf. tendenserne i tidsanalyserne fra 3-006. og frem. 

127 C-256/97 – DM transport, General advokats forslag til afgørelse, pkt. 42, jf. bilag 2 
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with other undertakings competing in intra-community trade the latter must be regarded as affected by that 

aid…”. Mere herom i tidsintervallerne nedenfor. 

3-005. Vurdering – kriteriernes samspil.  

Som det fremgår af analysen ovenfor iht kriterierne, er det en flerleddet analyse som Komm, 

generaladvokaten og ECJ anvender. Hvert kriterie skal opfyldes, førend der er tale om statsstøtte128.  

Generaladvokat F.G. Jacobs fremfører i sit forslag til afgørelse i Sag C- 256/97 DM transport129, at ”For at 

afgøre, om en fremgangsmåde som den, …., er en støtte ifølge artikel 92, er det hensigtsmæssigt at betragte 

de enkelte elementer i artikel 92, stk. 1.” Hvorefter hans analyse gennemgår kriterierne slavisk i pkt. 27-43, 

jf. hertil bilag 2. 

Kriteriet om støtte fra staten og statsmidler, samt kriteriet om samhandelspåvirkning afgør, om en 

foranstaltning kan statueres som statsstøtte iht TEUF art 107(1). Fordelskriteriet og selektivitetskriteriet 

afgør om foranstaltningen iht TEUFT art 107(1) kan være uforenelig med det indre marked130. 

I forhold til spørgsmålet om konkurrencefordrejning er kriterierne om fordel og selektivitet af afgørende 

betydning, dette vil fremgå nedenfor i de tre tidsanalyser. 

3-006. Kriterierne for Konkurrencefordrejning 

Hvis kriterierne af TEUF er indfriet, da er næste spørgsmål iht retspraksis om der foreligger en 

konkurrencefordrejning. Kriterierne for konkurrencefordrejning fremgår ikke andetsteds end i retspraksis. 

Analysen af de tre tidsintervaller har dermed til formål, at udlede de kriterier som ECJ anvender igennem sin 

praksis. Hvorved der vil være fokus på tendenserne som er gennemgående i tidsintervallerne og ikke 

enkeltstående tilfælde. Udgangspunktet er; Hvis statsstøtte tildeles visse virksomheder, produktioner, eller 

sektorer og giver dem en fordel frem for konkurrenterne og påvirker samhandelen samt medfører en 

sandsynlighed for at fordreje konkurrencen131, da er statsstøtten uforenelig med det indre marked. 

                                                           

128 jf. GEMO sag C-126/01  (GEMO) præmis 21, jf. bilag 3. Altmark trans C-280/00, præmis74, jf. bilag 4 

129 C-256/97 – DM transport, General advokats forslag til afgørelse, pkt. 27-42, jf. bilag 2 

130 Jessen, Pernille Wegener, 2003, s. 161 

131 Jessen, Pernille Wegener, mf. 2012, s. 423 



Side 34 af 184 

 

Problemstillingen opstår ved, at det er et gråzoneområde i udvikling132, men hvor staterne på nuværende 

tidspunkt ikke med sikkerhed véd, om en given statsstøtte foranstaltning kan udgøre en 

konkurrencefordrejning. Der foreligger ikke en vejledning med hvilke kriterier ECJ anvender, for at vurdere 

om en statsstøtte foranstaltning medfører en konkurrencefordrejning.  

Gennem en analyse af retspraksis i årene 1979 til 2013 vil ECJs kriterier for konkurrencefordrejning blive 

udledt og analyseret. Analysen deles op i tre hovedafsnit som angiver hver tidsanalyse.  

Som anført i introduktionen perspektiveres der undervejs i tidsanalyserne til den overordnede udvikling af 

ECJ’s hhv brede hhv snævre fortolkningsstil. Dette for at se, om der kan drages paralleller mellem den 

overordnede udvikling og udviklingen i fortolkningen af Konkurrencefordrejning iht statsstøtte. 

Det anføres, at udviklingen af ECJ’s fortolkning bevæger sig i bølger133 i form af hhv bred og snæver 

fortolkning. Som struktur hertil anvendes Dassonville134, Keck135 og Gourmet international136. I Dassonville 

(1974) anvendte ECJ en meget bred fortolkning af traktaten137, hvilket medførte en del kritik, da man mente 

fortolkningen var blevet for bred138.  

Denne kritik tog domstolen til efterretning139 og ved afgørelsen i Keck (1993), blev der anvendt en noget mere 

snæver fortolkning140. Dette medførte også kritik, da man nu mente at fortolkningen af traktaten var blevet 

for ufleksibel141. ECJ ignorerede først et forslag til afgørelse af Generaladvokat F.G. Jacobs i en 

                                                           

132 Hancher, Leigh, mf, 2012, s. 103 

133 Broberg, Morten, 2007, indledningsvist 

134 C-8/74 Dassonville, præjudiciel afgørelse, kvantitative indførelsesrestriktioner, varenes fri bevægelighed, vedr 
attest fra eksportlandets regering for produkters oprindelsesbetegnelse. jf. præmis 1 -2 

135 C-267/91 Keck – anmodning om præjudiciel afgørelse, straffesag mod Bernard Keck og Daniel Mithouard. Frie 
varebevægelser – forbud mod videresalg med tab 

136 C-405/98 – Gourmet International, præjudiciel afgørelse, ang. Forbud mod reklame for alkoholdige drikkevarer. 
”frie varebevægelse og fri udveksling af tjenesteydelser” 

137 C-8/74 Dassonville, præmis 5 

138 Broberg & Christensen, 2007, s.150 

139 Broberg & Christensen, 2007, s. 150-151 

140 C-267/91 Keck, præmis 16 

141 Broberg & Christensen, s. 151 
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mellemliggende sag142, men anvendte sidenhen selvsamme forslag i Gourmet International (2001), hvori ECJ 

nu vægtede markedsadgangen143 og dermed tilføjede mere fleksibilitet til fortolkningen144. 

Selvsamme udvikling i form af bølger kan findes i tidsintervallerne nedenfor, hvorfor der vil blive draget 

paralleller og formodninger i relation til ovenstående. 

De tre tidsanalyser er delt op således;  

 Tidsanalyse 1: 1979 -2000,  

 Tidsanalyse 2: 2000-31.12.2004  

 Tidsanalyse 3: 2005 – 01.06-2013 

Data, referater og citater fremgår af bilag 2,3 og 4.  

3-007. Tidsanalysen 1979-1.1.2000  

I Tidsanalysen 1979 – 1.1.2000 forefindes 26 domme145, som matcher søgekriteriet ”`Distortion”, heraf er 3 

domme fra retten af første instans. Størstedelen bærer præg af en kommissionsbeslutning, som søges 

annulleret ved ECJ, da indeværende Støttegiver/modtager er uenig med afgørelsen. Af bilag 2 fremgår den 

udtømmende liste med uddybende referater af dommene. 

Tidsanalysen fra 1979 – 2000 strækker sig over en lang periode, så det er muligt at observere den udvikling, 

som ECJ overordnet går igennem. I de tidligere år anvender ECJ en meget bred fortolkning, hvilket også 

fremgår af dommene i indeværende interval, men hen mod slutningen af intervallet bliver der afsagt en 

afgørende europæisk dom, hvor ECJ anerkender behovet for en mere snæver fortolkning af traktaten. Der 

vil i disse årstal blive perspektiveret ud til den overordnede fortolkning fra ECJ og draget sammenligninger. 

Hvortil det kan formodes, ud fra de tiltag, som anvendes inden for statsstøtteområdet i samme periode, at 

ECJ også vælger at indsnævre fortolkningen en anelse her, dette i form af delelementer, som den inddrager.  

Kriterierne som fremhæves er: 

 PM – Effekten af en statsstøtte (3-008.a.) 

                                                           

142 C-412/93, Leclerc Siplec, forlsag til afgørelse af F.G. Jacobs pkt 34-45, jf. pkt 45 ” .. hvis den begrænsning af 
markedsadgangen, de medfører, er væsentlig.” 

143 C-405/98 – Gourmet International, præmis 18 og 21 

144 Broberg & Christensen, 2007, s. 151 & s. 174, jf F.G. Jacobs forslag til afgørelse iht Gourmet pkt 29-30 & 38, jf hetil 
F.G. Jacobs forslag til afgørelse I  Leclerc Siplec C-412/93 pkt. 34 - 45 

145Se Bilag 1 
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 Komm skal forholde sig til sagens omstændigheder (3-008.i.) 

 Kriteriet om markedsanalysen og markedsstyrken – fordelskriteriet og selektivitets kriteriet (3-008.f.) 

3-008 Analyse af Retspraksis 

3-008.a. Phillip Morris (PM) – Effekten af en statsstøtte – PM Kriteriet 

En af de tidlige domme i intervallet, C-730/79 – PM mod Komm, udgør en høj præjudikat værdi for senere 

domme146, i og med dommens præmisser benyttes til afgørende argumentation for sidstnævnte. PM var 

verdens 2. største producent af cigaretter. 

Som anført i bilag 2 under Komms betragtninger ville PM med det nye projekt opleve en markant 

værditilvækst i forhold til PM’s konkurrenter, og det ville ifølge Komms beslutning påvirke samhandelen og 

fordreje konkurrencen. Komm finder dermed støtten til projektet uforenelig med det indre marked. 

Støtten kan medføre en påvirkning på samhandelen og true med at fordreje konkurrencen, da én virksomhed 

forfordeles frem for dens konkurrenter på markedet. Virksomheden PM anlagde annullationssøgsmål af 

beslutningen. Som tidligere nævnt retter statsstøttereglerne sig til staterne og ikke til virksomhederne. Hvis 

en virksomhed derimod er individuelt berørt af beslutningen, kan den anlægge annullationssøgsmål147.   

3-008.b. 1. kriterie - PM - Kriteriet  

På baggrund af Generaladvokatens forslag til afgørelse148, hvor i generaladvokaten anfægtede at, ”når en 

statsstøtte styrker en virksomheds (eller nærmere bestemte virksomheders) position overfor konkurrerende 

virksomheder i samhandelen mellem MS’erne, må støtten anses for at påvirke denne samhandel”. Da 

statuerede ECJ i præmis 11, “When state financial aid strengthens the position of an undertaking compared 

with other undertakings competing in intra-community trade the latter must be regarded as affected by that 

aid…149” 

For ikke at fejlfortolke et præmis af høj præjudikat værdi, anvendes princippet fra Cilfit dommen, jf. her 

juridisk metode i kapitel 1, hvor det skal vurderes, om de forskellige sprogversioner er enige. Her 

sammenlignes den danske, den engelske og den franske version af PM præmis 11. 

                                                           
146 C- 278/92 – Spain v Komm 

147 Jf. her Generaladvokat F. Capotortis betragtning Pkt. 2. Phillip Morris er påvirket både umiddelbart og individuelt, 
og kan herved anlægge annullationssøgsmål. Jf. daværende traktat bestemmelse 173, stk. 2. jf. bilag 2. 

148 C-730/79 – PM, Annulationssøgsmål, Generaladvokatens forslag til afgørelse pkt. 3.jf. bilag 2 

149 C-730/79 – PM, præmis 11 i dommen, jf. bilag 2 
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Af tabellen nedenfor fremgår det, at der er enighed om, at når en virksomheds, (undertaking, entreprise) 

position på markedet styrkes, (strengthens the position, par l'État renforce la position) …. –må det antages, 

at denne samhandel påvirkes af støtten (”..the latter must be regarded as affected by that aid.” , ”Ces 

derniers… considérés comme influences par l’aide.”). Fremadrettet anvendes den engelske version, trods den 

ikke anvender samme komma pause som de to andre, synes den at have et bedre flow i sproget. 

Den Danske version Den Engelske Version Den franske Version 

”Når en finansiel støtte, som 

ydes af en stat, 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 støtten.” 

 

“When state financial aid 

strengthens the position of an 

undertaking compared with 

other undertakings competing in 

intra-community trade the latter 

must be regarded as affected by 

that aid.” 

”Lorsqu'une aide financière 

accordée par l'État renforce la 

position d'une entreprise par 

rapport à d'autres entreprises 

concurrentes dans les échanges 

intracommunautaires, ces 

derniers doivent être considérés 

comme influences par l'aide.” 

 

Det må formodes at Generaladvokatens analyse fører til ECJ’s udfærdigelse af præmis 11150, som sidenhen 

giver dommen sin høje præjudikatværdi151. Således fortolkes det, at ECJ statuerer; Når statsstøtte giver en 

fordel til selektivt udvalgte virksomheder, som deres konkurrenter ikke opnår, da har det en effekt i 

markedet. Hvorved det fremgår, at fordels- og selektivitetskriteriet udgør en væsentlig rolle i vurderingen af, 

om samhandelen påvirkes og konkurrencen fordrejes. I sin analyse af PM sagen lægger ECJ vægt på 

effekten152 med statsstøtten, hvilket fremgår af præmis 11.  

Hertil fremgår det, at ECJ også vægter intentionen, hvorved at intentionen med statsstøtten var at udvide og 

optimere produktionen, og som følge af støtten, blev PM fritaget for omkostninger ved omstruktureringen. 

                                                           

150 PM Kriteriet jf. 3-008.b. 

151 En foregående retsafgørelse, som spiller en væsentlig rolle i forbindelse med en aktuel sag, Ross, Alf, 1971, s. 101 

152 C-730/79 – Baseret på Generaladvokatens forslag til afgørelse, pkt. 3, ”Når det først er klart, at den naturlige 
konsekvens af ydelsen af en støtte til en industri i en MS må være at øge denne industris konkurrenceevne over for 
dens konkurrenter i andre MS’er, kan der efter min mening med rimelighed drages den slutning, at støtten bevirker 
(eller ville bevirker, hvis den blev indført) fordrejning af konkurrencevilkårene og påvirker samhandelen mellem 
MS’erne” 
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Hertil skal det bemærkes at PM var verdens 2. største cigarret producent, som fik statsstøtte til at udvide og 

optimere produktionen. En statsstøtte som tydeligt indebar en fordel153. 

Præmis 11 i ECJs afgørelse skal vise sig at blive et præmis, der benyttes som en del af den afgørende 

argumentation i senere domme154. 

I PM kommer ECJ yderligere ind på selve fordrejningen af konkurrencen, hvorved; 

3-008.c.” The proposed aid would be likely to affect trade between member states and would threaten to 

distort competition between undertakings established in different member states.”155  

Ud fra ovenstående fremgår det, at ECJ retter direkte fokus på selve PM statsstøtte foranstaltningen, og 

konstaterer, at den foreliggende foranstaltning med al sandsynlighed kan påvirke markedet og true med at 

fordreje konkurrencen.  

Det faktum, at der etableres en statslig foranstaltning, som giver en fordel, er begrundelse nok til en 

formodning om det har en effekt i markedet, hvorved konkurrencen fordrejes. Konkurrencefordrejning er iht 

PM fortolkningen dermed en nødvendig følge af statsstøtte156, da der foretages en unaturlig indgriben på et 

marked, hvor konkurrenceadfærden ellers er bygget op om virksomhedernes konkurrencedygtighed. 

3-008.e. PM samlet vurdering 

Ud fra PM må det formodes, at der i henhold til kriteriet for fordrejning af konkurrence vurderes intentionen 

med støtten, da den modtagne virksomhed var verdens 2. største producent af cigaretter, men hovedvægten af 

vurderingen er ifht effekten af statsstøtten på markedet, hvorved fordelskriteriet og selektivitetskriteriet er af 

væsentlig betydning. 

                                                           

153 C-730/79 PM, Annullationssøgsmål, forslag til afgørelse pkt.4 ”..ordlyden af art 92, stk.1, efter min opfattelse fører 
til at forstå bestemmelsen således, at fordrejning af konkurrencevilkårene er en undtagelsesfri og nødvendig følge af 
den begunstigelse, der ved hjælp af statsstøtte gives visse virksomheder eller visse produktioner. Denne fortolkning 
støttes op af følgende økonomisk ræsonnement: et selektivt indgreb udefra må nødvendigvis påvirke 
konkurrencevilkårene..” 

154 Jf. C-156/98 Tyskland mod Komm, Annulationssøgsmål, jf. præmis 33, jf. Bilag 3. C-494/06p Komm mod Italien & 
Wam, Den Italienske stat tildeler støtte til virksomheder der vil eksportere til 3. lande, såsom Japan, korea, og taiwan, 
jf præmis 52, jf. Bilag 4 -Her ses ikke en direkte reference til Phillip Morris, men det er selvsamme kriterie som 
statueres. C-148/04 - Unicredito Italiano, præjudiciel afgørelse, jf. bilag 4, jf præmis 56, C-222/04 Cassa di Risparmio di 
Firenze and others, præjudiciel søgsmål jf. bilag 4, fortolkning af bla. art 87, præmis 141, som henviser til 66/02 og 
148/04, C-393/04, præmis 35, her henvises ikke direkte til PM men til en præmis i Sag C-66/02 + 148/04  uncredito 
Italiano, som henviser til PM præmis 11, jf C-66/02 præmis 115 

155 C-730/79 – Phillip Morris Holland mod Komm, præmis 12 i dommen, jf. bilag 2,  

156 C-730/79 – Phillip Morris, Generaladvokatens forslag til afgørelse, jf. pkt. 4 afsnit 5, ”…en aftale mellem 
virksomheder … ikke nødvendigvis har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, mens statsstøtte til en 
virksomhed er en foranstaltning, der, som nævnt, under alle omstændigheder fordrejer konkurrencen.” 
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3-008.f.  2. Kriterie - Komm skal forholde sig til sagens omstændigheder 

Komm er enekompetent i sin rolle som udøvende magt157. Her er det vigtigt, at den i sine analyser forholder 

sig til faktum og anvender sagens omstændigheder med respekt for den enkelte stats rettigheder samt EU’s 

overordnede værdisæt.  

Hvis statsstøtten falder ind under TEUF art 107(1), skal det herefter undersøges, om den kan findes forenelig 

med det indre marked iht undtagelsesbestemmelserne i TEUF art 107158. Selvom det kan fremgå af 

omstændighederne, at samhandelen kan fordrejes, da skal Komm alligevel som minimum forholde sig til 

disse omstændigheder159, ellers kan ECJ annullere Komms beslutning160, og Komm skal betale sagens 

omkostninger161.  

Det fremgår også af en nyere dom C-329/93 Tyskland mod Komm, som omhandlede støtte til flere 

virksomheder i en sammenslutning. I sagen analyserer og vurderer Komm ikke de forskellige virksomheders 

markedssituation, dvs de faktuelle omstændigheder i hvert enkelt sag, men kun det overordnede selskab. 

Dette giver ikke et retligt billede af sagens faktum. Undervejs referer ECJ til C-296/82, præmis 24, hvorved 

ECJ annullerer Komms beslutning og Komm pålægges at betale sagens omkostninger.  

Ud fra sagens omstændigheder må det fortolkes, at endnu et vigtigt element i statueringen om en satsstøtte 

er forenelig med det indre marked, er Komms undersøgelse af omstændighederne. Hvis ikke alle faktuelle 

elementer er med i analysen, kan man ikke vurdere, om støtten kan fordreje konkurrencen og konsekvensen 

er, at Komms beslutning annulleres. Hvilket bringer analysen videre til næste kriterie om markedsanalysen 

og markedsstyrken. 

                                                           

157 Se hertil kapitel 2 

158 C-248/84 – Tyskland mod Komm, Annullationssøgsmål, jf. præmis 19, jf. bilag 2 

159 C- 296/82 – Netherlands and Leeuwarder papierwarenfabriek v Komm, Annullationssøgsmål, jf. præmis 24, jf bilag 
2, C-329/93 Tyskland mod Komm, Bremer Vulan AG, annullationssøgsmål, præmis 53 og 56, jf. bilag 2 

160 C-248/84 – Tyskland mod Komm, Annullationssøgsmål, jf. præmis 21, jf. bilag 2, C-329/93 Tyskland mod Komm, 
Bremer Vulan AG, annullationssøgsmål, præmis 57, jf. bilag 2. C-169/84 Cofaz mod Komm, annullationssøgsmål, 
præmis 52, jf. præmis 48 

161 C-248/84 – Tyskland mod Komm, Annullationssøgsmål, jf. præmis 23, jf. bilag 2. Sag c- 296/82 præmis 30 og 
domstolens afgørelse, jf. bilag 2 
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3-008.g. 3 Kriterie - Markedsanalysen og markedsstyrken – Fordelskriteriet & Selektivitets kriteriet 

Sagen Van der Kooy, C-67/85162 (Van der Kooy) omhandlede støtte i form af en tarif til hollandske gartnere. 

Prisreduktionen var selektiv163 og indebar en fordel164 for modtageren, som i forvejen havde en meget stor 

eksport andel til EU165. Tariffen var fastsat lavere end gennemsnittet166. Van der Kooy er en af de sager, som 

belyser hvilken knivspids, der balanceres på i forbindelse med udfærdigelsen af markedsanalysen iht 

statuering, om der foreligger statsstøtte, inden en evt konkurrencefordrejning vurderes, jf. straks nedenfor.  

Selvom der kan synes at foreligge en statsstøtte, da skal man forholde sig til omstændighederne på markedet 

og vurdere, om støtten kan være objektivt berettiget i økonomiske hensyn. Derfor skal man ikke kun vurdere 

indtægter, men derimod også omkostninger forbundet med en omstilling af nye tiltag167. Her vægter ECJ 

statens adfærd og kontrollen af virksomheden168. I Van der Kooy statueres, at det kan fordreje konkurrencen 

på det indre marked, hvis man tildeler en prisreduktion på 5,5% til de årlige energiomkostninger, som af den 

samlede driftsomkostning udgør 25-30%169. I indeværende sag eksporteres en meget stor andel af 

gartneriprodukter170, hvortil ECJ konkluderer i præmis 60, at dette har en konkurrencefordrejende virkning, 

”… støtten påvirker samhandelen inden for Fællesskabet og fordrejer konkurrencen til fordel for de 

nederlandske gartnere171”. 

I Van der Kooy sagen fremgår en meget grundig analyse af tariffen, som gør sig gældende, og de økonomiske 

fordele og ulemper, som den har til følge. Og ud fra denne analyse af foranstaltningen og markedet 

konkluderes det, at der foreligger en fordrejning af konkurrencen på det indre marked. Dvs ligesom ovenfor 

i PM, handler Van der Kooy om selve effekten på markedet som følge af fordels- og selektivitetskriteriet, men 

derimod fremhæves intentionen med statsstøtten ikke på samme vis som i PM. Hertil kan det formodes, at 

forskellen mellem disse to domme er, at Van der Kooy er en generel støtte, som mange gartnere nyder godt 

af i Holland, hvorimod statsstøtten som indgår i PM, er individuel pr. projekt som staten vælger at støtte. 

                                                           

162 Sag c-67/85 Holland mod Komm, Van der Kooy, annullationssøgsmål – jf bilag 2 

163 C-67/85 Van der Kooy, præmis 29 

164 C-67/85 Van der Kooy, præmis 55 

165 C- 67/85 Van der Kooy, præmis 59 

166 C-67/85 Vand der Kooy, præmis 44-45 

167 Sag C-67/85 Van der Kooy, præmis 29-30 

168 Sag C-67/85 Van der Kooy, præmis 37-38 

169 Sag C-67/85 Van der Kooy, præmis 57 

170 Sag c-67/85 – jf præmis 59, jf bilag 2 

171 Sag c-67/85 – jf præmis 60 
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Dette kan signalere en stærkere intention for at nå et givent mål, I PM – større markedsandele og hvorfor 

intentionen fremhæves i PM. 

3-008.h. Fordelskriteriet – Privat investor testen 

For at vurdere om der foreligger en fordel, som kan have en effekt på markedet og dermed sandsynliggøre 

en konkurrencefordrejning, anvendes privat investor testen172. Hvortil ECJ har anført at; ”For at kunne afgøre, 

om sådanne foranstaltninger udgør statsstøtte, må det undersøges, om en privat investor af en størrelse, der 

kan sammenlignes med organer, som forestår forvaltningen af den offentlige sektor, under tilsvarende 

omstændigheder kunne tænkes at ville have indskudt en kapital af den omhandlede størrelse173.” Jf. 3-004.b. 

Formodningen er, jf. afsnit 3.-004.b. at en privat investor ikke vil investere i et givent projekt, uden at der 

foreligger en økonomisk gevinst herved174. 

3-008.i.Perspektivering til ECJ’s generelle fortolkning i EU (jf. 3-006.) 

I tiden fra Van der Kooy blev afsagt, til de efterfølgende domme som fremgår af de næste delelementer straks 

nedenfor, er der sket en udvikling i EU retspraksis, som følge af Keck175 dommen i 1993176. Hidtil havde ECJ 

fortolket art 28 (varenes fri bevægelighed) bredt, og det medførte en del kritik177. Hvilket medførte, at 

domstolen i Keck indlagde en formodning i dommens præmis 16178, hvori domstolen anfører en ændring af 

fortolkningen, ”I modsætning til, hvad Domstolen hidtil har antaget..179” efterfulgt af en indsnævring af 

fortolkningen iht varenes frie bevægelighed, hvilket indsnævrede den hidtidige generelle brede fortolkning180. 

Fortolkningen af statsstøttereglerne iht konkurrencefordrejning har indtil denne periode været bred, men 

som de tre delelementer nedenfor belyser, da indfører domstolen nu nogle elementer, som kan indsnævre 

                                                           

172 C-256/97 – DM transport, præjudiciel afgørelse vedr fortolkningen af statsstøtte, jf. præmis 30, jf. bilag 2, Jf. C- 
303/88 Italien mod Komm, annullationssøgsmål, præmis 23-24, jf. bilag 2. Sag C- 305/89 Italien mod Komm (Alfa 
Romeo), annullationssøgsmål, Privat investor, præmis 19, jf. bilag 2, jf. Sag C-278/92 Spanien mod Komm, 
annullationssøgsmål, jf præmis 20 (jf. præmis 17) jf. bilag 2. 

173 C-305/89 Italien mod Komm, præmis 19, jf. bilag 2 

174 C-256/97 – DM transport, præjudiciel afgørelse vedr fortolkningen af statsstøtte, jf. præmis 30, jf. bilag 2, Jf. C- 
303/88 Italien mod Komm, annullationssøgsmål, præmis 23-24, jf. bilag 2, jf. Møllgaard, Peter, 2004, s. 5 

175 C-267/91 Keck – anmodning om præjudiciel afgørelse, straffesag mod Bernard Keck og Daniel Mithouard. Frie 
varebevægelser – forbud mod videresalg med tab. 

176 Broberg & Christensen, 2007, s.150-151 

177 Broberg & Christensen, 2007, s.150-151 

178 C-267/91 Keck, præmis 16  

179 C-267/91 Keck, præmis 16 

180 Broberg & Christensen, 2007, s.150 - 151 
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fortolkningen af daværende art 92.  Iht tidslinien af dommenes afsigelse, kunne det formodes, at den 

indsnævrende fortolkningsstil iht Keck lå til grund herfor. 

3-008.j. Konkurrencefordrejning trods meget lille eksport andel 

Sag C-329/93 –Tyskland mod Komm181 omhandlede støtte til forskellige virksomheder i en sammenslutning. 

ECJ hæfter sig ved, at det sagtens kunne være blevet begrundet, i at selv en meget lille eksportandel kan 

påvirke konkurrence markedet og fordreje konkurrencen, jf. dommens præmis 52. 

3-008.k. Eksport ikke en nødvendig faktor for, at fordrejning af konkurrencen kan indtræffe 

I forhold til ovenstående er ECJ mere direkte i sine vendinger i sag C- 278/92 – Spain v Komm, som 

omhandlede investeringer foretaget af offentlige myndigheder i tre virksomheder. Her stadfæstes PM 

Kriteriet182 i forhold til virksomheden Imepiel, som modtager støtte. PM kriteriet statuerer, at styrker 

statsstøtte en virksomheds position sammenlignet med konkurrenternes på markedet, da må sidstnævnte 

anses, som blive påvirket af den støtte183. Desuden er det ikke nødvendigt, at den støttemodtagne 

virksomhed eksporterer sine varer. Det er nok, at virksomheder fra andre stater importerer varer, og at 

markedet dermed kan påvirkes, jf. præmis 40.  

Det marked, som Imepiel agerer på i sag C- 278/92, har en del udfordringer, og heraf fremgår det af præmis 

41, at ECJ tager hensyn til dette og derfor dømmer hårdere. Jf ”Having regard to the specific difficulties of the 

market in cotton and wool textiles and in footwear, the Commission’s assertion that any aid granted to a 

particular competitor runs the risk of seriously distorting the condition of competition does not appear to be 

mistaken” 

Her inddrager ECJ ordet “Seriously distorting” som følge af et følsomt marked, dette indikerer at ECJ tager 

højde for de markedsvilkår, som en given virksomhed befinder sig i, og det må derfor formodes, at der 

dømmes strengere hvis markedet er følsomt, frem for et marked med mange udbydere og efterspørgere. Så 

selvom Imepiel har en forholdsvis lille markedsandel, så er markedet så følsomt, at selv en støtte til en 

virksomhed med så lille en andel meget vel kan fordreje konkurrencen til et rigtigt negativt niveau.  

3-008.l. Betalingshenstand kan også fordreje konkurrencen 

I sag C-256/97 er det et præjudicielt spørgsmål, der stilles for ECJ. Der spørges til hvorvidt en henstand af en 

socialbetalingsforpligtelse er, at betragte som statsstøtte i traktatens forstand, og hvis dette bekræftes, skal 

                                                           

181 Sag C-329/93 Tyskland mod Komm, jf bilag 2 

182 Jf. 3-008.b. 

183 Se sag C-278/92, præmis 40, jf bilag 2,  
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en sådan støtte da fortolkes som forenelig med det indre marked. ECJ behandler i sig selv ikke spørgsmålet 

om konkurrencefordrejning som så, men bekræfter blot både Komms og generaladvokatens analyser. Så til 

trods for at ECJ ikke selv analyserer eller kommer med en direkte udtalelse, da må en bekræftelse formodes 

at gælde på lige vilkår som en udtalelse. Generaladvokaten noterer sig i pkt. 32 med reference til Komms 

afgørelse, at betalingshenstanden har medført en betydelig fordel for virksomheden, da virksomheden har 

kunnet indkassere de sociale ydelser fra dens medarbejdere uden at skulle videreføre dem til staten. Dermed 

kunne virksomheden anvende beløbene til erhvervsaktiviteter fremfor, at betale til staten. Hvortil 

Generaladvokaten i pkt. 33 tilføjer, at betalingshenstanden udgør statsstøtte. Hvis domstolen finder at der 

foreligger statsstøtte, da konstaterer generaladvokaten, at en sådan støtteforanstaltning kan styrke 

virksomhedens position på markedet, hvorved ”the latter must be regarded as affected by that aid..184” og 

dermed kan konkurrencen fordrejes. 

 3-008.m. Vurdering af Selve kriterierne, som gør sig gældende i 1979 - 2000 

Tidsanalysen indledes med PM fra 1979, som er en dom af høj præjudikat værdi, hvorved ECJ og 

Generaladvokater i efterfølgende afgørelser henviser gerne både til Præmis 11 og 12. Ordlyden af de to 

præmisser er som følgende:  

PM kriteriet185: “When state financial aid strengthens the position of an undertaking compared with other 

undertakings competing in intra-community trade the latter must be regarded as affected by that aid.”186 

Præmis 12: ” The proposed aid would be likely to affect trade between member states and would threaten to 

distort competition between undertakings established in different member states.”187  

PM kriteriet viser at ECJ anvender en bred fortolkning af TEUF art 107(1), dvs. så snart der er en effekt i 

markedet, som følge af statsstøtte, der har givet en fordel til nogle virksomheder frem for andre, da foreligger 

der en konkurrencefordrejning. Her fortolkes det implicit ud fra ” the latter must be regarded as affected by 

that aid”, at det henviser til en fordrejning af konkurrencen i markedet.  

                                                           

184 C-256/97 DM transport, Generaladvokats forslag til afgørelse, pkt 42 med reference til PM kriteriet, PM præmis 11. 
jf. 3-008.b. 

185 Jf. 3-008.b. 

186 C-730/79 – Phillip Morris Holland mod Komm, præmis 11 i dommen, jf. bilag 1 

187 C-730/79 – Phillip Morris Holland mod Komm, præmis 12 i dommen, jf. bilag 1,  
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Yderligere fremgår det af tidsintervallet, at det er af væsentlig betydning, at Komm forholder sig til sagens 

omstændigheder og ikke foretager en for generel analyse. Her påpeger ECJ muligheden for fejlvurdering ifht 

Van der Kooy188 og annullerer flere kommissionsbeslutninger189 til fordel for appellanten. 

Som det fremgår af 3-008.g. fortsætter ECJ med at anvende den brede fortolkning, men begynder at tilføre 

delelementer, som indskrænker den brede fortolkning, jf.3-008.i. Hvoraf det fremgår, at ECJ går ind og tager 

stilling til enkelte dele såsom eksport, betalingshenstand mv190. Hvilket kan skabe en formodning for at den 

indskrænkende fortolkning iht ”Keck”, som er blevet afsagt forinden, kan have en betydning herfor, jf. 3-

008.i. 

3-009. Tidsanalysen 2.1.2000 – 31.12.2004  

Dommene i 2. tidsanalyse inddeles i følgende kriterier, hvoraf der særligt under 3. kriterie vil fremgå 

underkriterier, som følge af de delelementer der tilkommer ved fordels- og selektivitetskriteriet. 

 1.  Kriterie - PM kriteriet – Bred fortolkning anvendes  

 2.  Kriterie -  Komm skal ikke forholde sig til de reelle og faktiske omstændigheder 

 3. Kriterie – Markedsanalysen og markedsstyrken – Fordels-og selektivitetskriteriet  

I 2. Tidsanalyse, som strækker sig over perioden 2.1.2000 -31.12.2004, har vi passeret Keck og den 

indskrænkende fortolkning, der ligesom den tidligere brede fortolkning, også har mødt kritik191, da Keck 

begrænsede daværende art 28 anvendelsesområde192, jf. afsnit 3-006 afslutningsvist.  

Hertil tilføjede ECJ fleksibilitet, ifht Keck fortolkningen, i form af sin afgørelse i Gourmet International193, som 

er fra 8. marts 2001, jf. afsnit 3-006.  

Det kan formodes, at fleksibiliteten ifht definitionen af statsstøtte iht TEUF art 107(1) i 2. tidsinterval kunne 

have en sammenhæng med ovenstående udvikling. Fleksibiliteten fremgår af, at der er blevet lukket op for 

følgende mulighed, at en statsstøtte kan være en ”Service of Generel Economic Interest” (SGEI) og dermed 

                                                           

188  C-67/85 – Van der Kooy, Præmis 29-30, jf. 3-008.e. 

189 C- 296/82, jf. 3-008.i. og 3-006 

190 C-329/93 – Tyskland og andre v Komm, præmis 52, C- 256/97 DM transport 

191 Broberg & Christensen, 2007, s. 150-151 

192 C-267/91 Keck, præmis 16 og 17 

193 C-405/98 – Gourmet International, præjudiciel afgørelse, ang. Forbud mod reklame for alkoholdige drikkevarer. 
”frie varebevægelse og fri udveksling af tjenesteydelser” 
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ikke er statsstøtte i TEUF 107(1)’s forstand194. Denne fleksibilitet, i forhold til den hidtidige fortolkning af 

statsstøtte fremgår af afgørelsen Altmark Trans195, hvor fire betingelser skal indfries og så er det ikke mere 

statsstøtte i TEUF art 107(1)’s forstand196. Altmark Trans er fra 24.juli 2003.  

Ligesom anført i afsnit 3-008.i. kan der her perspektiveres ud fra en tidslinje i forhold til ECJ’s generelle 

fortolkning, til ECJ’s fortolkning på statsstøtteområdet. I indeværende tidsinterval kan det formodes, at ECJ 

har tillagt en mere fleksibel fortolkning af statsstøttereglerne, som følge af afgørelsen i Gourmet 

International og tiltaget om fleksibilitet.  

Dette indebærer, at der er en del af dommene i dette tidsinterval, både optakten til Altmark Trans og efter, 

som ikke er relevante, da analysen i dem delvis kan bygge på andre perspektiver, dvs hvorvidt det ér 

statsstøtte i TEUF art 107(1)’s forstand.  Hertil skal det tilføjes at ECJ i Altmark, Ferring, mv stadig anvender 

kriterierne, som anført i 1. tidsinterval, i analyserne og de kriterier vil blive fremhævet, jf. straks nedenfor. 

3-010. Analyse af retspraksis 

3-010.a. 1. kriterie - PM kriteriet197 – Bred fortolkning anvendes 

Af C-53/00198, præmis 21, fremgår PM Kriteriet: “..when an advantage conferred by a Member State 

strengthens the position of a class of undertakings in relation to other undertakings competing in intra-

Community trade the latter must be regarded as affected by that advantage (see, inter alia, Case 730/79 

Philip Morris v Commission..”  

Kriteriet blev anvendt som en spejling mod en påstået “Public Service Obligation199” (PSO), for herved at 

vurdere muligheden, for, om det var en PSO, eller om det var en statsstøtte, som iht PM kriteriet kunne 

medføre en fordel til en gruppe og dermed en fordrejning af konkurrencen200. 

                                                           

194 C-280/00 Altmark trans præmis 94 

195 C-280/00 Altmark trans. Jf. bilag 3 

196 C-280/00 Altmark trans, præmis 94, jf de fire betingelser i præmis 89-93 

197 C-126/01 GEMO, præjudiciel afgørelse, præmis 40-41, jf. bilag 3. C-372/97 Italien mod Komm, præmis 52, jf. bilag 3 

198 C-53/00 Ferring, præjudiciel afgørelse om fortolkning af art 92 

199 C-53/00 Ferring, Præmis 22-25, jf. Her spørgsmål om, PSO vs SGEI jf. Szyszcak, Erika, mf, 2011, s. 108-110 

200 C-53/00 Ferring, præmis 27 
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3-010.b. 2. Kriterie - Komm skal ikke forholde sig til de reelle og faktiske omstændigheder 

2. kriterie fremhæver specialets problemstilling. Problemstillingen fremkommer ved, at mange af Staterne 

forsøger at appellere Komms beslutninger, med den påstand, at Komm ikke har foretaget en grundig analyse 

og forholdt sig til de reelle og faktiske forhold, dvs om der faktisk indtraf en konkurrencefordrejning201 i 

forhold til omstændighederne. 

Ud fra retspraksis kan det fortolkes, at Staterne ønsker et sæt kriterier over faktiske forhold, som gør sig 

gældende ved en konkurrencefordrejning. Således at man har et sæt af faktiske omstændigheder at forholde 

sig til, og som gør sig gældende, for at en konkurrencefordrejning opstår. Derfor appelleres Komms 

beslutninger, da Komm kun har statueret, at der foreligger en sandsynlighed for konkurrencefordrejning og 

ikke har godtgjort, at der faktisk foreligger en konkurrencefordrejning. Staterne vil have en tilbundsgående 

økonomisk analyse af de konsekvenser, som en given foranstaltning medfører. Dette vil især fremgå af tredje 

tidsinterval. 

ECJ afviser dette i sag C-372/97202, præmis 44; 

”… skal Komm nemlig ikke godtgøre, at disse støtteforanstaltninger reelt påvirker samhandelen mellem 

Medlemsstaterne og faktisk fordrejer konkurrencen, men skal alene undersøge, om disse 

støtteforanstaltninger kan påvirke denne samhandel og fordreje konkurrencen.”  

3-010.c. Det vil sige: 

1. Komm skal hverken forholde sig til om samhandelen reelt påvirkes, eller om konkurrencen faktisk 

fordrejes.  

2. Komm skal udelukkende forholde sig til sagens faktum, dvs de omstændigheder, som gør sig 

gældende for støttemodtager og markedet203. Herefter skal Komm træffe beslutning om, hvorvidt 

støtten kan påvirke samhandelen og fordreje konkurrencen.  

Som det fremgår af præmis 44 i C- 372/97204, skal Komm ikke foretage en indskrænkende fortolkning, hvori 

den godtgør, at samhandelen reelt påvirkes og konkurrencen faktisk fordrejes, jf. præmis 44.  

                                                           

201 Som eksempel, jf. første anbringende inden præmis 43 i appelsagen C-298/00p, jf. bilag 2 + 3, ECJ afviser i præmis 
49 

202 Sag C-372/97 Italien mod Komm, støtteordning til fordel for Italienske vognmænd, hvor de vognmænd som kun 
opererer på det Italienske marked er dem som vinder mest ved at modtage støtte. Dommen er afsagt okt 2004. 

203 C-15/98 Sardegna Lines, Italien mod Komm, jf. præmis 65-66 

204 Sag C-372/97 Italien mod Komm, jf. bilag 3. 
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Derimod skal Komm blot ud fra sagens omstændigheder konstatere, om samhandelen kan blive påvirket.  

Ud fra ovenstående må det derfor udledes, at der skal foretages en bred fortolkning af TEUF art 107(1) iht 

PM kriteriet. Hvilket fremgår ved, at ECJ forkastede Italiens anbringende om en indskrænkende fortolkning 

af TEUF art 107(1), jf. præmis 46;  

”Den indskrænkende fortolkning af traktatens artikel 92, stk. 1, som Den Italienske Republik har foreslået, og 

hvorefter Komm skulle være forpligtet til at bevise, at de omtvistede støtteforanstaltninger reelt og faktisk 

påvirker samhandelen inden for Fællesskabet samt konkurrencen, kan derfor ikke lægges til grund, og følgelig 

må det første anbringendes første led forkastes.”.  

3-010.d. Begrundelse for hvorfor Komm ikke skal forholde sig til de reelle og faktiske omstændigheder 

I sag C-298/00p205 statuerer ECJ ovenstående afsnit og begrunder hvorfor TEUF art 107(1) ikke skal fortolkes 

indskrænkende, jf. præmis 49, ”…Dersom Komm i beslutningen havde været forpligtet til at godtgøre den 

faktiske virkning af allerede ydet støtte, ville det være ensbetydende med, at man begunstigede de 

medlemsstater, der yder støtte under tilsidesættelse af anmeldelsespligten ifølge traktatens artikel 93, stk. 3, 

på de medlemsstaters  bekostning, der giver underretning om en projekteret støtte..”  

Det må fortolkes således, at ECJ her vil skabe de rette incitamenter for staterne til at efterleve 

anmeldelsespligten. Dette vil ikke forekomme, hvis det er mere fordelagtigt først at etablere støtten på den 

baggrund at Komm skal forholde sig til de reelle og faktiske omstændigheder, da det vil skabe ugunstige 

forhold for de stater, som efterlever anmeldelsespligten. Deres statsstøtteforanstaltning kan blot vurderes 

ud fra den sandsynlighed, at der kan forekomme fordrejning af konkurrencen, hvorimod en 

konkurrencefordrejning er verificérbar ved eksisterende støtte, som er iværksat på ulovlig vis.  

Desuden ville Komm og ECJ, i forbindelse med ovenstående indramme de reelle og faktiske kriterier, som gør 

sig gældende for statsstøtte, og ved at indramme kriterierne udelukker man naturligvis potentiel ulovlig 

statsstøtte. Herved må det konkluderes, at ECJ overordnet anvender en bred fortolkning af TEUF art 107(1) 

for at bevare kontrollen med statsstøtte og fleksibiliteten af anvendelsen af TEUF art 107(1), samt undgå en 

stigning i kreative indslag i form af statsstøtte. 

3-010.e. 3. kriterie – markedsanalysen og markedsstyrken – fordels- og selektiviteskriteriet 

I dette afsnit behandles ligesom ovenstående afsnit 3-008.b. delelementer, som inddrages til at indsnævre 

den brede fortolkning af konkurrencefordrejning. 

                                                           

205 C-298/00p Italien mod Komm, appelsag af retten i første instans, jf bilag 2 + 3 
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3-010.f. Økonomisk fristillelse er en fordel, som kan fordreje konkurrencen 

GEMO, sag C-126/01206, som er et præjudicielt spørgsmål, hvor man ønsker ECJs fortolkning af art 92(1) 

(107(1)). I GEMO indføres en afgift bestemt ved lov til alle i detailbranchen, som sælger og producerer kød. 

Denne afgift går til en fond, som fritstiller slagterierne og kvægavlerne for omkostningen m.h.t at bortskaffe 

døde dyr efter de gældende regler207. GEMO er et mellemstort supermarked, som har indbetalt til fonden, 

og som nu kræver disse beløb tilbagebetalt, da afgiften synes i strid med fællesskabsretten208. 

ECJ fortolker det foreliggende spørgsmål som følgende ”..hvorvidt traktatens artikel 92, stk. 1, skal fortolkes 

på en sådan måde, at en ordning som den i hovedsagen omhandlede, .. skal betragtes som statsstøtte209”.  

ECJ laver en analyse af markedet og virksomheden og konkluderer at; Omkostningen ved at skille sig af med 

dyrerester er en del af omkostningen ved at drive et slagtehus eller være kvægavler210. Dermed opnår 

Slagtehusene og Kvægavlerne en økonomisk fordel som kan fordreje konkurrencen211. Hertil tilføjer ECJ, at 

det er fast retspraksis at man ikke sondrer m.h.t intentionen eller formålet med statsstøtten, men derimod 

ud fra dens effekt212.  

Generaladvokat F.G.Jacobs noterer sig hertil at213; ”Finansieringen skal imidlertid ikke betragtes som 

statsstøtte, hvis det er åbenbart, at den ikke fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen.” 

Ud fra ovenstående må fortolkes således, at statsstøtte ikke er statsstøtte, hvis det ikke fordrejer 

konkurrencen. 

3-010.g. PM kriteriet. 

GEMO anvender PM kriteriet214 for at vurdere, om statsstøtteforanstaltningen kan have en 

konkurrencefordrejende virkning215, hvortil ECJ ud fra PM kriteriet konstaterer at, ” Against that background, 

                                                           

206 Sag C-126/01 jf. Bilag 3 

207 Mere herom, referat af sag, c-126/01, Bilag 3 

208 C-126/01 GEMO, præjudiciel afgørelse, jf. præmis 12-13, bilag 3 

209 C-126/01 GEMO præmis 18, jf. bilag 3 

210 C-126/01 GEMO, præjudiciel afgørelse, jf. præmis 31, jf. Bilag 3 

211 C-126/01 GEMO, jf. præmis 33 

212 C-126/01 GEMO, præmis 34 

213 C-126/01 GEMO, Forslag til afgørelse, pkt 109 

214 Jf. 3-008.b. 

215 C-126/01 GEMO, præmis 41-43 
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it is clear that a measure of this sort constitutes an advantage for French exports and affects intra-Community 

trade.216” 

Ud fra ECJs vurdering i ovenstående præmis, må det fortolkes, at konkurrencefordrejning er en natulig følge 

af ”effekt”, dvs effekten af statsstøtten i markedet. ECJ konklusion på det præjudicielle spørgsmål er således; 

”… a system such as that at issue in the main proceedings, which provides farmers and slaughterhouses with 

the free collection and disposal of animal carcasses and slaughterhouse waste, must be classified as State 

aid217.” 

Af ovenstående udledes det, at konkurrencefordrejning er en naturlig følge, hvis markedet påvirkes, som 

følge af en statslig foranstaltning. Dermed anvendes den brede fortolkning fortsat af TEUF art 107(1), jf. PM 

kriteriet. For at vurdere om alle sprogversioner af dommen er enige 218, sammenlignes den danske, engelske 

og franske version af ECJs svar iht præmis 43 og 44. 

Den Danske version: Den Engelske version: Den Franske version: 

43, Herefter er det oplagt, at en 

sådan foranstaltning favoriserer de 

franske kødeksportører og påvirker 

samhandelen i Fællesskabet. 

44,  Det forelagte spørgsmål skal 

herefter besvares med, at traktatens 

artikel 92, stk. 1, skal fortolkes på en 

sådan måde, at en ordning som den i 

hovedsagen omhandlede, der sikrer 

kvægavlere og slagterier vederlagsfri 

indsamling og bortskaffelse af døde 

dyr og slagteaffald, skal betragtes 

som statsstøtte 

 

43 Against that bacground, it is clear 

that a measure of this sort 

constitutes an advantage for French 

exports and affects intra-Community 

trade. 

44 The answer to the question 

referred must therefore be that 

Article 92(1) of the Treaty must be 

interpreted as meaning that a system 

such as that at issue in the main 

proceedings, which provides farmers 

and slaughterhouses with the free 

collection and disposal of animal 

carcasses and slaughterhouse waste, 

must be classified as State aid. 

43, Dans ces conditions, il est évident 

qu'une telle mesure favorise les 

exportations françaises de viande et 

affecte les échanges 

intracommunautaires. 

44, Il y a donc lieu de répondre à la 

question posée que l'article 92, 

paragraphe 1, du traité doit être 

interprété en ce sens qu'un régime tel 

que celui en cause au principal, qui 

assure gratuitement pour les 

éleveurs et les abattoirs la collecte et 

l'élimination des cadavres d'animaux 

et des déchets d'abattoirs, doit être 

qualifié d'aide d'État. 

                                                           

216 C-126/01 GEMO, præmis 43 

217 C-126/01 GEMO, præmis 44 

218 Jf. Cilfit dommen, jf. kap 1, juridisk metode 
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Ved at sammenligne sproget i de tre versioner må det konkluderes, at de tre versioner er enige om afsigelsen, 

bortset fra at den franske version kalder sagen for principiel. 

Ud fra ECJs svar i GEMO kan det vurderes, at ECJ generelt er ret forsigtig med at komme med en klar 

fortolkning, som indeholder kriterier for konkurrencefordrejning. Herved kan ECJ udelukke foranstaltninger, 

som reelt kan være konkurrencefordrejende. Ved at konkludere at markedet er påvirket og at 

konkurrenterne dermed også er, har man hverken sagt for meget eller for lidt. Hvilket fører os til næste 

delelement. 

3-010.h. Støtte kan sagtens være af en ubetydelig størrelse og stadig påvirke samhandelen219 

Af sag C- 298/00p fremgår det, at en støtte sagtens kan være af en ubetydelig størrelse og samtidig påvirke 

samhandelen, jf. Præmis 54 ”For det første bemærkes, at ifølge fast praksis udelukker den omstændighed, at 

en støtte er forholdsvis ubetydelig, eller at den støttemodtagende virksomhed er af beskeden størrelse, ikke 

på forhånd, at samhandelen mellem medlemsstaterne kan være påvirket…” 

”Selv en relativt beskeden støtte kan påvirke konkurrencen og samhandelen mellem medlemsstaterne, når 

der er en skarp konkurrence inden for den sektor, hvor de støttemodtagende virksomheder opererer220” 

Hvorved det må udledes, at man tager hensyn til konkurrenceforholdene på markedet, hvis der er en skarp 

konkurrence, så kan selv en lille støtte have en effekt i markedet. 

3-010.i. Hvis en støtte skal udligne en forskel på et marked, da er den at betragte som 

konkurrencefordrejende221  

C-298/00p præmis 61; ”..den omstændighed, at en medlemsstat ved iværksættelse af ensidige 

foranstaltninger søger at tilnærme konkurrencevilkårene inden for en bestemt økonomisk sektor til de vilkår, 

som gælder i de øvrige medlemsstater, ikke kan fratage disse foranstaltninger deres karakter af støtte”  

                                                           

219 C-298/00p, præmis 54, sidste led, jf. bilag 3, C-372/97 Italien mod Komm, præmis 54-57, C-351/98 spanien mod 
Komm, præmis 63, jf. bilag 3, C-280/00 Altmark Trans, præmis 81, jf. bilag 3 

220 C-298/00p, præmis 54, sidste led. Jf. bilag 3 

221 Med mindre den er tillagt en offentlig service forpligtelse (PSO), se hertil C- 280/00 Altmark trans og C-53/00 
Ferring, som begge referer til c-240/83 ADBHU – en sag vedr olie affald hvor virksomheden var pålagt en offentlig 
service forpligtelse for håndtering af dette, som indebar en ekstra udgift, jf bilag 3 
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Hvoraf det igen må udledes, at det hverken er formålet eller intentionen er relevant, det er derimod effekten 

af statsstøtten222. 

3-010.j. Eksport ikke en nødvendig faktor for, at fordrejning af konkurrencen kan indtræffe223 

Af C-372/97224, som både bevæger sig inden for 3-010.h. og 3-010.j., fremgår PM kriteriet fra det første 

tidsinterval225, hvortil det senere i dommen tilføjes, at den støttemodtagne virksomhed ikke behøver, at 

eksportere til andre Stater for at have en effekt på samhandelen og fordreje konkurrencen226, jf. straks 

nedenfor. 

”Even assuming that the Community quota had been exhausted, that factor would not necessarily lead to the 

conclusion that the aid in question had no effect on intra-Community trade and competition…227” 

3-010.j. Vurdering af selve kriterierne som gør sig gældende i 2.1.2000 til 31.12.2004 

Som anført i introduktionen til ovenstående tidsanalyse, bærer analysen præg af fleksibiliteten, som er 

indført, som følge af at Altmark Trans er blevet afsagt i 2003 og SGEI indført. Hvorfor det i forhold til 

spørgsmålet om konkurrencefordrejning som følge af statsstøtte, kan synes mangelfyldt. Dog, som det 

fremgår af Kriterierne ovenfor, anvendes 1. tidsanalyses brede fortolkning stadig og tidsanalyse 2 anvender 

PM kriteriet, som det brede overordnede fortolkningsprincip, hvorved der ligeledes kan tilføjes delelementer 

for herved at indskrænke den brede fortolkning og dermed forholde sig til den enkelte sag, jf. 3. kriterie 3-

010.e.  

Det som er bemærkelsesværdigt i 2. tidsanalyse, er ECJ’s meget direkte udtalelser om, hvorledes Komm skal 

forholde sig til sagernes omstændigheder, jf. 2. kriterie 3-010.b. Mange af Staterne forsøger, at få en snæver 

fortolkning, af hvornår statsstøtte fordrejer konkurrencen, ved at få indført at Komm skal forholde sig til de 

reelle og faktiske omstændigheder. Det afvises pure af ECJ, jf. 3-010.c. Hvorved ECJ holder fast i den brede 

men fleksible fortolkning, med dertilhørende delelementer, som anført i vurderingen af 1. tidsinterval.  

                                                           

222 jf. hertil sag C-6/97, Italien mod Komm, præmis 21 

223 Se afsnit 3-008.j. og 3-008.k. 

224 C-372/97 Italien mod Komm, delvis annullationssøgsmål, jf. bilag 3 

225 PM kriteriet, C-372/97 Italien mod Komm, jf. præmis 52 

226 C-372/97 Italien mod Komm, jf. præmis 60, jf. præmis 65 & 64, jf. C-280/00 – Altmark Trans, præmis 82 

227 C-372/97 Italien mod Komm, jf. præmis 65, jf. bilag 3 
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3-011. Tidsanalysen 2005 – 1.6.2013  

Introduktion 

 1. Kriterie – PM kriteriet – Bred fortolkning anvendes 

 2. kriterie – Komm skal ikke forholde sig til de reelle og faktiske forhold 

 3. Kriterie – Markedsanalysen og markedsstyrken – Fordels-og selektivitetskriteriet 

I det tredje og sidste tidsinterval begynder man at fornemme en mere moden og struktureret retspraksis 

både hvad angår ECJs procedure og de kriterier som anvendes, for at statuere om der foreligger en 

konkurrencefordrejning, dog blandt måske en noget mere forvirret kreds af medlemsstater, da dommene 

synes at stikke lidt i alle retninger. Måske som følge af det tiltag der fremgår af tidsanalyse 2, hvori Altmark 

Trans, som et led af udviklingen af ECJs fortolkning fremhæves. 

3-012. Analyse af retspraksis 

3-012.a. 1. Kriterie - PM Kriteriet228 - Bred fortolkning anvendes 

Igennem tidsanalyserne er det blevet fremhævet, at PM kriteriet er et præmis af høj præjudikatværdi, ved 

at det ofte anvendes direkte eller, at det ofte anvendes ved, at der refereres til det eller at ordlyden 

anvendes229.  

I afsnit 3-008.b fremgår PM kriteriet; 

“When state financial aid strengthens the position of an undertaking compared with other undertakings 

competing in intra-community trade the latter must be regarded as affected by that aid.”230 

Som anført tidligere, statuerer PM kriteriet at samhandelen påvirkes og dermed at konkurrencen må anses 

som fordrejes, når en virksomhed opnår en fordel, som dens konkurrenter ikke opnår. I indeværende 

tidsinterval anvendes den eksakte formulering i en stor del af dommene231. Hvorved det må fortolkes at ECJ 

stadig anvender den brede fortolkning iht konkurrencefordrejning fra 1979. 

                                                           

228 Jf. 3-008.b. 

229 C-494/06p Komm mod Italien & Wam, jf præmis 52, jf. Bilag 4, C-78/08 Paint Graphos, præmis 79, jf. bilag 4 

230 C-730/79 – Phillip Morris Holland mod Komm, præmis 11 i dommen, jf. bilag 2 

231 C-148/04, præmis 56, C-222/04 præmis 141, som henviser til 66/02 og 148/04, C-393/04, præmis 35, her henvises 
ikke direkte til PM men til en præmis i Sag C-66/02 + 148/04  uncredito Italiano, som henviser til PM præmis 11, jf C-
66/02 præmis 115 
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3-012.b. 2. Kriterie - Komm skal ikke forholde sig til de reelle og faktiske forhold 

Ifølge retspraksis skal der ikke foretages en analyse af de reelle og faktiske forhold hvad angår 

problemstillingen om en potentiel konkurrencefordrejning232. Jf. 3-010.b. 

Det skal blot undersøges, om der er sandsynlighed for, at støtten kan påvirke samhandelen og fordreje 

konkurrencen233. ECJ anførte i sag C-393/04 – Air Liguide; 

”For the purpose of such a categorisation, it follows from the case-law that it is necessary, not to establish 

that the aid has a real effect on trade between Member States and that competition is actually being 

distorted, but only to examine whether that aid is liable to affect such trade and distort competition234.”  

Dvs det skal ikke statueres, at der er en reel effekt på samhandelen og en faktisk fordrejning af 

konkurrencen235 ud fra en tilbundsgående markedsanalyse, som vender hver en sten i markedet for at 

indhente reelle og faktiske data236.  

Der skal blot ud fra sagens omstændigheder foreligge en sandsynlighed herfor. Hvorved det må udledes, at 

ECJ fortsat anvender en bred fortolkning237 af TEUF art 107(1). 

Dette fremhæves også af generaladvokatens forslag238, hvoraf det fremgår, at sagens reelle og faktiske 

omstændigheder ikke er relevante; ”Det kræves ikke, at begrundelsen angiver alle de forskellige relevante 

faktiske og retlige momenter, da spørgsmålet, om en beslutnings begrundelse opfylder kravene efter artikel 

253 EF, ikke blot skal vurderes i forhold til ordlyden, men ligeledes til den sammenhæng, hvori den indgår, 

samt under hensyn til alle de retsregler, som gælder på det pågældende område239” 

                                                           

232 C-78/08 Paint Graphos, præjudiciel afgørelse vedr art 87(1), præmis 78, jf. bilag 4 

233 C-393/04 – Air Liquide, Præjudicielt søgsmål, jf. præmis 34, jf. bilag 4. Sag C-372/97, Italien mod Komm, jf. præmis 
44, jf. bilag 3. C-148/04 – Unicredito Italiano, Præjudicielt søgsmål, jf. præmis 54, jf. bilag 4. C-66/02 – Italien mod 
Komm, Annulationssøgsmål, jf. præmis 111, jf. bilag 4. C-71/09p  Comitato “Venezia Vuole Vivere”  v Commission – 
appelsag - anullationssøgsmål, præmis 134, jf. bilag 4 

234 C-393/04 – Air Liquide, forskelsbehandling – afgifter, præjudicielt søgsmål, jf. præmis 34, jf. bilag 4 

235 Jf. 3-010.c. 

236 C-393/04 – Air liquide – præmis 34, C-222/04, præmis 140, C-88/03 – Azorerne, præmis 88, C-66/02 præmis 111 

237 C-393/04 – Air liquide, præjudiciel afgørelse, jf. præmis 34, jf. bilag 4. C-222/04- Cassa di Risparmio di Firenze and 
others, præjudiciel afgørelse, jf. præmis 140, jf. bilag 4. C-88/03 – Azorerne, jf. præmis 88, jf. bilag 4. C-66/02 Italien 
mod Komm, jf. præmis 111, jf. bilag 4. 

238 Forslag til afgørelse v Generaladvokat F.G Jacobs, C-222/04 - Cassa di Risparmio di Firenze and others, præjudiciel 
afgørelse, jf. bilag 4 

239 C-222/04 - Cassa di Risparmio di Firenze and others, præjudiciel afgørelse jf. bilag 4, forslag til afgørelse af General 
advokat FG Jacobs pkt. 115, jf. pkt. 101 
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Det må herved udledes, at det aktuelle i en sags omstændigheder er, om der foreligger en fordel hos 

modtageren uden modydelse240. 

3-012.c. 3. kriterie - Markedsanalysen og markedsstyrken – Fordels- og selektivitetskriteriet 

Som anført under både 3-008.i. og 3-010.e. foreligger der delelementer jf. 3-012.b. til, at indskrænke den 

brede fortolkning iht PM kriteriet. 

3-012.b. Eksport ikke en nødvendig faktor for, at fordrejning af konkurrencen kan indtræffe 

Eksport er et af de delelementer som anvendes til at indsnævre den brede fortolkning. Som det ligeledes 

fremgår ovenfor af afsnit 3-008.j., 3-008.k. og 3-010.j., er eksport ikke en nødvendig faktor, for at 

samhandelen påvirkes, og en fordrejning af konkurrencen kan indtræffe241. Dette fremgår af ECJs udtalelse i 

C-222/04 Præmis 143 ”Endvidere er det ikke nødvendigt, at den begunstigede virksomhed selv tager del i 

samhandelen mellem medlemsstaterne...242” Hertil tilføjer ECJ to led, hvor det som det første fremhæves, at 

adgangsbarriererne til det nationale marked kan blive styrket ved, at en national virksomhed opnår en fordel, 

som styrker dens markeds position. Dette kan vanskeliggøre det for udefrakommende virksomheder enten, 

at fastholde deres position på markedet, eller at komme ind på markedet. I det andet led af selvsamme 

præmis, fremhæver ECJ, at en national virksomhed som ovenstående, der ex ante kun har ageret på det 

nationale marked, ex post vil have en styrket position for at agere på det indre marked243.  

Hvoraf det må udledes at til trods for at virksomheden ikke eksporterer sine varer kan der forekomme en 

effekt på samhandelen i form af de andre stater som importerer til markedet, som ikke har samme fordel og 

derved kan konkurrencen blive fordrejet. 

3-012.c. Princippet om den private investor 

                                                           

240 C-222/04 - Cassa di Risparmio di Firenze and others, forslag til afgørelse v F.G. Jacobs pkt. 101,  jf. Bilag 4 

241 C-148/04 – Unicredito Italiano, præmis 58, C-222/04, Præmis 143, C-66/02 – præmis 117, jf. præmis 121, jf. præmis 
123. C-71/09p - Comitato “Venezia Vuole Vivere” v Commission, appelsag, annullationssøgsmål, præmis 135, jf. bilag 
4, C-78/08 Paint Graphos, præmis 80, jf. bilag 4, C-172/03 – Heiser, præjudiciel afgørelse vedr art 92, præmis 33, jf. 
bilag 4 

242 C-222/04 – præmis 143, jf. bilag 4 

243 C-222/04 – Præmis 143, jf. C-148/04 – Unicredito Italiano, præmis58,  

C-66/02 – præmis 117, andre ms svært ved at importere præmis 121, derfor kan konkurrencen på markedet fordrejes 
præmis 123 
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Princippet om den private invester anvendes til, at vurdere om der foreligger en fordel forbundet med 

statsstøtten, jf. 3-004.b. Af en afgørelse, C-124/10p244 (Privat investor sagen), som er fremkommet i 

sommeren 2012, fremgår det klart og tydeligt, at ville en privat investor have foretaget samme investering, 

som den staten har foretaget, da er investeringen ikke at betragte som statsstøtte i TEUF art 107(1)’ 

forstand; 

”… the conditions which a measure must meet in order to be treated as ‘aid’ for the purposes of Article 87 

EC are not met if the recipient public undertaking could, in circumstances which correspond to normal 

market conditions, obtain the same advantage as that which has been made available to it through State 

resources. In the case of public undertakings, that assessment is made by applying, in principle, the private 

investor test…245” 

Desuden konkluderes det i Privat investor sagen246, at testen om den private investor er et kriterie, der skal 

sikre at ingen virksomheder opnår fordele, som virksomhedens konkurrenter ikke kan opnå247. 

3-012.d. Effekt i markedet frem for formål og intention 

Det er tidligere anført igennem tidsanalyserne, at det hverken er formålet eller intentionen, der har den 

store vægt i forbindelse med en vurdering af en konkurrencefordrejning. Det har derimod effekten af 

statsstøtten, ser her bl.a. afsnit, 3-008.e., 3-008.g., 3-010.g., 3-010.h., 3-010.i. og 3-010.j. hvoraf den fordel, 

som kan være forbundet med statsstøtten kan have afgørende betydning for effekten der kan påføres 

konkurrencen. Vigtigheden af at forholde sig til effekten, frem for intentionen eller formålet stadfæstes i 

ECJ’s afgørelser248. Det fremgår i C-71/09p249 at; ”…Article 87(1) does not distinguish between measures of 

State intervention by reference to their causes or their aims but defines them in relation to their effects..” 

Hvormed det kan ligesom i tidsanalyse 1 og 2, kan udledes at det er effekten, som er af afgørende karakter 

for om der kan foreligge en konkurrencefordrejning. 

3-012.e. Støtte kan sagtens være af en ubetydelig størrelse og stadig påvirke samhandelen 

                                                           

244 C-124/10p – Komm v EDF, Appelsag, (Privat investor sagen) skattefristillelse, statens adfærd, gennemgående 
spørgsmålet om anvendelsen af testen om den private investor, jf. bilag 4 

245 C-124/10p – Komm v EDF, præmis 78 

246 C-124/10p – Komm v EDF, Appelsag, (Privat investor sagen), jf. bilag 4 

247 C-124/10p – Komm v EDF, præmis 90 

248 C-279/08, præmis 51, hvoraf effekten belyses i præmis 87, C-172/03, præmis 45 og C-71/09p - Comitato “Venezia 
Vuole Vivere” v Commission, præmis 94, jf. bilag 4 

249 C- 71/09p Comitato “Venezia Vuole Vivere” v Commission, appelssag annullationssøgsmål,,f. præmis 94,  jf. Bilag 4 
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Som anført i afsnit Jf.3-010.h. så er der ingen minimum sats for hvornår en statsstøtte kan have en effekt på 

samhandelen, og dermed udløse en konkurrencefordrejning. Som anført af Heiser250, gør det sig også 

gældende for 3. tidsanalyse; 

“According to the Courts case-law, there is no threshold or percentage below which it may be considered that 

trade between Member States is not affected. The relatively small amount of aid or the relatively small size 

of the undertaking which receives it does not as such exclude the possibility that trade between Member 

States might be affected251.” 

3-012.f. Vurdering af selve kriterierne som gør sig gældende i 1.1.2005 – 1.6.2013 

Som anført i afsnit 3-011 fornemmer man en mere kontinuerlig praksis fra ECJ, hvad angår de kriterier som 

anvendes, for at statuere, om der foreligger en konkurrencefordrejning. Mange af de samme vendinger 

benyttes i domspræmisser igennem tidsanalyse 3, jf. hertil bilag 4.  

PM kriteriet, jf. 3-008.b. figurerer igennem tidsanalysen, som et etableret kriterie, jf. 3-012.a., som anvendes 

til en vurdering af konkurrencefordrejning i forbindelse med statsstøtte. Hertil vægtes de fordele en 

statsstøtte kan medføre, samt den effekt fordelen kan have i markedet, jf. afsnit 3-012.c.-3-012.d. 

Delelementet om, at eksport ikke er en nødvendig faktor for konkurrencefordrejning jf. afsnit 3-012.a., finder 

ligeledes sted, som i de to forgående tidsanalyser. Men i Tidsanalyse 3 synes ECJs praksis, som mere 

kontinuerlig og struktureret. 

3-013. Samlet vurdering af tidsanalyse 1 - 3  

Som det fremgår af mange af sagerne, er ECJ ikke meget for at komme med en konkret vurdering af reelle og 

faktiske forhold, som definerer en konkurrencefordrejning som følge af statsstøtte. Dette fremgår 

eksempelvis af sag C-387/92 - Banco Exterior, fra tidsanalyse 2, som er et præjudicielt spørgsmål, der stilles 

for ECJ. Et af Banco Exteriors spørgsmål er direkte henvendt til fordrejning af konkurrencen, jf præmis 4. 

Spørgsmålet som stilles er, om hvorvidt enhver statsstøtte, som kommer fra offentlige midler, som fordrejer 

eller truer med at fordreje konkurrencen ved at forfordele virksomheder eller produkter, betragtes som 

uforenelige med det indre marked? ECJ behandler ikke fordrejning af konkurrencen i detaljer, men 

konkluderer blot i præmis 15, at ”In so far as such aid is capable of affecting trade between member states 

                                                           

250 C-172/03 – Heiser, præjudiciel afgørelse vedr. art 92, jf. bilag 4 

251 C-172/03 –Heiser, præmis 32 
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and distorting competition, it is, save where otherwise provided for by the Treaty, incompatible with the 

common market252” Hvoraf det må udledes at PM kriteriet fra afsnit 3-008.b. anvendes til, om en statsstøtte 

udgør en konkurrencefordrejning, hvilket er det generelle indtryk igennem tidsanalyserne. ECJ vil ikke 

foretage en konkret definition af de reelle og faktiske forhold, som gør sig gældende ved en 

konkurrencefordrejning, men anvender derimod en bred fortolkning hertil, PM kriteriet. PM kriteriet gør sig 

gældende i alle tre tidsanalyser, som afgørende faktor om hvorvidt en statsstøtte udgør en 

konkurrencefordrejning. I PM kriteriet indgår fordels- og selektivitetskriteriet, hvorfor de kriterier er af 

væsentlig betydning for, om hvorvidt en statsstøtte udgør en konkurrencefordrejning. Fordelskriteriet er 

særligt afgørende, da det indikerer, om statsstøtten kan have en effekt på samhandelen, hvoraf effekt vægtes 

særligt højt. Her er det ikke så vigtigt med intentionen eller formålet bag, men derimod den effekt, som 

statsstøtten kan have på markedet.  

Igennem Tidsanalyserne snævrer ECJ sin brede fortolkning lidt ind. Det må hertil formodes, at der kan drages 

paralleller til den overordnede fortolkning iht Keck afgørelsen, jf.  3-008.i og 3-009. Måden hvorpå ECJ 

snævrer sin fortolkning lidt ind, er ved at inddrage specifikke elementer, såsom eksport, der fremadrettet er 

en tendens som gentages i analyserne, fremfor kun at være et enkeltstående tilfælde i en specifik sag. I det 

sidste tidsinterval begynder man at fornemme en noget mere strømlinet praksis fra ECJ, hvor ECJ er meget 

kontinuerlig i hvorledes kriterierne anvendes ens. Det, som kan være iøjefaldende, er Staternes manglende 

forståelse af Statsstøttereglerne og konkurrencefordrejning. Måske dette kan begrundes i Altmark trans 

afgørelsen, som anført under 3-011. Af de tre tidsanalyser må det herved udledes, at PM kriteriet er det 

overordnede kriterie som domstolen anvender i sin vurdering af, om en Statsstøtte udgør en 

konkurrencefordrejning. Hertil er fordels- og selektivitetskriteriet af væsentlig betydning, men den enkelte 

sags reelle og faktiske omstændigheder skal ikke analyses, da det vil skabe incitamenter til staterne for at 

iværksætte ulovlig statsstøtte på bekostning af de stater, som efterlever anmeldelsespligten253. 

3-013. Juridisk delkonklusion  

Førend der kan tages stilling til en eventuel konkurrencefordrejning, da skal kriterierne i TEUF art 107(1) 

indfries. Kriterierne er støtte fra staten, eller statsmidler, fordelskriteriet, selektivitetskriteriet og kriteriet om 

                                                           

252 Sag C-387/92 Banco Exterior præjudicielt søgsmål, jf bilag 2 

253 Jf. Afsnit 3-010.d. 
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samhandelspåvirkning og fordrejning af konkurrencen. Iht afsnittet om konkurrencefordrejning er der 

udarbejdet tre overordnede kriterier, som går igen i tidsanalyse 1-3. De er som følger:  

 PM kriteriet 

 Kriteriet om at Komm skal forholde sig til sagens omstændigheder  

o (i Tidsanalyse 2-3 ændres det til at; Komm skal ikke forholde sig til de reelle og faktiske 

forhold) 

 Kriteriet om markedsanalysen og markedsstyrken –fordels-og selektivitetskriteriet 

Samlet må det vurderes at ECJ anvender en bred fortolkning af problemstillingen, konkurrencefordrejning, 

iht TEUF 107(1), hvor PM kriteriet, jf. afsnit 3-008.b. figurerer som det overordnede kriterie, som ECJ 

anvender i sin vurdering. I PM kriteriet indgår både fordels- og selektivitetskriteriet, for herved at vurdere 

effekten i markedet. Samhandelskriteriet, indgår også i PM kriteriet, dog i en mere bred fortolkning, hvoraf 

det er effekten i samhandelen, som der fokuseres på. Undervejs anvender den delelementer for herved at 

indskrænke fortolkningen og blive mere konkret i forhold til den enkelte problemstilling, hvortil det 

formodes, at der kan drages paralleller til ECJ’s overordnede fortolkningsændring iht Keck.  

Det fremgår eksempelvis af problemstillingen om eksport. I TEUF art 107(1) skal samhandelen påvirkes 

førend traktatens bestemmelser træder i kraft. Hvortil den første indskydelse må være, at her er tale om 

eksport. Det er der nødvendigvis ikke, da en statsstøtte godt kan have en effekt på samhandelen og dermed 

fordreje konkurrencen, selvom modtageren af statsstøtten ikke eksporterer. Begrundelsen herfor er, at 

andre stater, som importerer til pågældende Stat, kan opleve en fordrejning af konkurrencen som følge af 

Statsstøtten. ECJ er generelt ikke meget for at udtale sig konkret om konkurrencefordrejning, herunder de 

reelle og faktiske forhold, som kan definere konkurrencefordrejning. Hertil anvendes PM kriteriet derimod, 

som et overordnet kriterie. Desuden statuerer ECJ, at Komm ikke skal forholde sig til en given sags reelle og 

faktiske forhold, men derimod blot sagens omstændigheder. Dette for at sikre sig Staternes incitament til at 

overholde anmeldelsespligten.   

Af de tre tidsanalyser må det herved udledes, at PM kriteriet er det overordnede kriterie, som ECJ anvender 

i sin vurdering af, om en statsstøtte udgør en konkurrencefordrejning. Her er fordels- og selektivitetskriteriet 

af væsentlig betydning. Til dette kriterie tilføjes så delelementer i form af eksempelvis ovenstående, eksport, 

for herved at indsnævre fortolkningen lidt og gøre den mere fleksibel i forhold til den enkelte sag.  
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Kapitel 4 - Er gældende ret efficient? 

4-001. Introduktion – Retsøkonomi  

Retsøkonomien er et analyseværktøj til at udlede, om gældende ret er efficient i forhold til den samlede 

samfundsmæssige velfærd254. Inden for den retsøkonomiske fagdisciplin forsøger man ved hjælp af 

økonomiske begreber og teorier at forklare juraen255. Herunder følgevirkninger af love og juridiske 

beslutninger, hvor man med simple økonomiske modeller analyserer, om den juridiske tilstand kan 

optimeres, skabe vækst samt skabe en samlet større værdi i samfundet256.  

Retsøkonomi har rødder helt tilbage til Adam Smith (1776) og ”The Invisible Hand”.  Her sagde Adam Smith, 

at enhver part vil maksimere sin egen nytte og ved at gøre dette gennem handel, da er samfundets samlede 

velfærd maksimeret. Desuden statuerede han, at enhver reguleringsmæssig indblanding ikke er nødvendig, 

da den usynlige hånd er den bedste guide for økonomien257. 

Ud fra dette antages det at alle ønsker, at maksimere deres samlede velfærd. Hvilket i nogle teorier kan synes 

uhensigtsmæssigt og i andre teorier det mest fordelagtige, da markedet er bedst tjent hermed og udligner 

sig selv. 

EU forsøger, at hindre dette ved statsstøttereglerne, således at konkurrencen ikke fordrejes, som følge af 

statslig indblanding i virksomheders konkurrencestyrke på det inde marked. Statsstøtte betragtes kun som 

forenelig, hvis det ikke fordrejer konkurrencen, eller er i en af kategorierne som EU har undtaget.  

Her må det antages, at der foreligger en del skjult viden og asymmetrisk information, i og med det reelt kun 

er den stat, som tildeler statsstøtte, der har den fulde information. Derudover må det formodes ud fra 

”velfærd og efficiens”, at enhver stat har stærke incitamenter til at tildele statsstøtte for egen vindings skyld. 

”The Invisible Hand” kan selvfølgelig synes noget abstrakt i forhold til den komplekse jura iht 

konkurrencefordrejning på det indre marked forbundet med statsstøtte. Men tendensen, som Adam Smith 

                                                           

254 Riis, Thomas, 1999, s.1155 

255 Eide og Stavang, 2001, s.11 

256 Eide og Stavang, 2001, s.11 

257 Smith, Adam, 1776, s. 363 nf – 364 of 



Side 60 af 184 

 

belyser, kan synes at forekomme som aktuel ifht Staternes umiddelbare incitament til at maksimere deres 

velfærd inden for egne grænser, hvilket har belæg i det stigende antal domme, jf. hertil graf i kapitel 5.  

4-001.a. Velfærd og Efficiens 

Retsøkonomi arbejder ud fra det faktum, at lovgiver bør anvende den form for regulering, der maksimerer 

den samlede samfundsmæssige velfærd, hvorved ressourcerne skal allokeres derhen, hvor de skaber størst 

værdi258. Hvor det drejer sig om en allokering af ressourcer, og iht. statsstøttereglerne drejer det sig om en 

allokering af reguleringen. I EU lægges der vægt på princippet om lighed, hvilket statsstøttereglerne også kan 

synes som et udfald af, hvor man igennem regulering søger at etablere et indre marked baseret på lighed. 

Men, som Arthur Okun259 anfører, ved at vægte 

lighed højt, da går noget af den samlede 

samfundsmæssige velfærd tabt; ”Any insistence on 

carving the pie into equal slices would schrink the 

size of the pie.260”   

Grafen til højre viser forholdet mellem regulering og 

efficiens. Hvis der, som i EU retten er fokus på 

lighed, da giver man afkald på efficiens og vil 

foretrække mere regulering, hvorved man vil 

foretrække punktet B. Hvis man derimod foretrak 

mere efficiens, da ville man følge kurven mod 

efficiens aksen og vælge punktet A. Punktet A 

bringer så en mere ulige fordeling af reguleringen, 

men resultatet samlet set vil være et mere efficient samfund. 

For økonomer er regulering ligesom priser261. Udgangspunktet er, at dén modtager, som reguleringen er 

rettet mod, responderer på en regulering, ligesom modtageren ville respondere på priser262. I et marked 

responderer markedet på højere priser ved at købe mindre og på lavere priser ved at købe mere. Ligeså er 
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det i princippet med regulering. Ved en stram regulering med høj sanktionering vil markedet agere ved at 

minimere den adfærd, som skaber en høj sanktionering. 

4-001.b. Efficienskriterier 

For at udlede, hvor ressourcerne skaber størst værdi, og hvor den samlede velfærd når det optimale niveau, 

anvendes et efficiens kriterium263. I retsøkonomi er der reelt to overordnede kriterier, som lovgiver kan vælge 

at anvende ved en analyse af gældende ret. Pareto kriteriet og KH kriteriet264, for herved at kunne 

sammenligne og udlede det samfundsmæssige optimale niveau af velfærd. 

4-001.c Pareto efficiens 

Pareto efficiens beskriver den tilstand hvor; Ingen kan stilles bedre, hvis andre herved stilles dårligere265 

Sat lidt på spidsen kan det som eksempel fremføres; Det land, der styres af en diktator, som har rigdom i 

overflod, men hvor befolkningen lider nød og sulter, anvendes. I dette eksempel kan man ikke omfordele 

landets goder, så befolkningen tilgodeses, hvis det fører til, at diktatoren mister lidt af sin formue. Gjorde 

man det, ville det være en Pareto inefficient tilstand266. 

Men hvis mindst én part får det bedre, uden at nogle får det værre267, da udløser det en Paretoforbedring. 

Kriteriet for en Pareto forbedring er en 

enstemmighed af alle påvirkede parter268. 

I forhold til gældende ret, kunne man ud fra kapitel 

3 forestille sig, at fordelingen i samfundet mellem 

efficiens og regulering, befinder sig i punktet C i 

grafen til højre. Dette ud fra antagelsen af; Hvis 

Staten fik lov til uhæmmet at tildele statsstøtte, ville 

tilstanden befinde sig i punktet L, hvilket ikke synes 

så optimalt for EU’s målsætning om bl.a. det indre 

marked, jf. her kapitel 2. Ligeledes kunne det 

                                                           

263 Retsøkonomi, 1999, s. 1155, Riis, Thomas 

264 Retsøkonomi, 1999, s. 1155, Riis, Thomas 

265 Zerbe Jr., 2001, s.3 

266 Gængs formulering I undervisning til rets- og kontraksøkonomi, eksemplet fremgår af, Cooter and Ulen, s.14 

267 Posner, 1992, s.13, jf. Eide og Stavang, 2001, s.22 
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antages, at hvis EU ikke havde undtagelserne til TEUF art 107(1), da ville tilstanden befinde sig i punktet M, 

hvilket heller ikke forekommer optimalt iht EU’s målsætning, da al udvikling herved formentlig ville blive 

stoppet, og økonomisk udsatte områder ville gå fallit pga. markedsfejl. Spørgsmålet er så, om punktet C er 

efficient. 

Da det er en regulering, som går på tværs af det indre marked, er der mange parter involveret i at vurdere, 

hvornår den samlede velfærd er maksimeret, og hvormed retsregler kan føre til at nogle stilles bedre, mens 

andre stilles værre269, kan det synes umuligt, at sikre sig, at alle involverede parter er enige iht Pareto 

kriteriet, og at ikke mindst én oplever at blive stillet være. Derfor anvendes Kaldor-Hicks (KH) kriteriet i 

analysen af, om gældende ret er efficient.  

4-001.d. Kaldor-Hicks efficiens 

KH efficiens er basseret på, at den samlede gevinst for parterne skal maksimeres. Herved går KH videre end 

Pareto, ved at en retsregel er efficient, hvis den vindende part i princippet kan kompensere taberen270. 

Derved har de samlet set opnået en mere efficient tilstand end udgangspunktet271. Denne tilstand svarer til 

en potentiel Pareto forbedring272, som anført ovenfor. 

Iht. hvorvidt gældende ret er efficient, kan der foretages en ex ante og en ex post betragtning. Ex ante for at 

belyse om gældende ret giver Staterne de rette incitamenter til at efterleve TEUF art 107(1) og EU’s værdisæt 

og modvirke, at der tildeles uønsket statsstøtte, som giver en fordel og har en effekt på konkurrenterne. Ex 

post, for herved at vurdere om gældende ret er efficient og får standset den effekt statsstøtten har haft, samt 

udlignet selvsamme effekt. 

For at nå frem til den KH efficiente løsning benyttes spilteori, for herigennem at kunne verificere det 

maksimale output. I spilteorien vil indgå en ex ante og en ex post betragtning. 

4-002. Spilteori 

I form af spilteori skal det her udledes, om hvorvidt gældende ret er efficient. Hertil har jeg en påstand at 

tilføje til analysen. Min påstand består i, at Staterne og EU arbejder mod hver deres mål. Dette både med 
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belæg i ovenstående gennemgang om den samlede samfundsmæssige velfærd, samt meget af den 

information der er indhentet via domslæsningen til kapitel 3. 

Det kan synes som en usympatisk påstand både mhp Staternes adfærd, men også mhp EU’s evner udi at nå 

en af de overordnede målsætninger, et Indre marked. 

Jeg skal derfor forsøge at uddybe denne påstand. EU består som sagt af 27 

Stater, som alle har hver deres økonomi og love. Hertil er EU den 

overstatslige regulering. Alle 27 Stater vil gerne fremme EU’s målsætninger, 

men da de hver især også har deres egne økonomier og love at varetage, da 

kan der opstå en konflikt udi Staternes incitamenter. Her skal Staterne enten 

vælge, at ville bidrage til at optimere den samlede samfundsmæssige velfærd 

på det indre marked og efterleve EU’s målsætning herom, eller derimod 

varetage egne interesser først, og dermed maksimere deres egen samlede samfundsmæssige velfærd. 

Ved at alle 27 Stater har hver deres økonomier og love, da må det antages, ud fra ovenstående gennemgang 

af velfærd og efficiens, at de hver især som første prioritet har at maksimere deres egen samlede 

samfundsmæssige velfærd og som anden prioritering vil søge at maksimere EU’s samlede samfundsmæssige 

velfærd.  Min påstand om modsatrettede interesser kan vises ud fra figuren til højre. Denne påstand vil blive 

analysere i hypotese I. 

4-002.a. De overordnede rammer for spillene i hypoteserne nedenfor 

Ved spilteori er der essentielle elementer som skal beskrives273: 

 Spillerne 

 Strategier 

 Payoffs 

 Information  

4-002.b. Spillerne 

Spillerene foretager beslutninger baseret på, at hver enkelt spiller vil maksimere sit samlede Payoff. I det 

første spil nedenfor er det Stat vs. Stat. I de efterfølgende spil er det Stat vs. Komm. 

Det antages at Staterne og Komm hver især er enheder, dvs individuelle parter som foretager valg heraf. 
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I et spil kan der inddrages pseudo spillere, deres handlinger foretages rent mekanisk274. I nogle af spillene 

nedenfor inddrages ECJ som peudo spiller, hvor ECJ’s kriterier udledt i kapitel 3 indsættes som mekaniske 

handlinger, mere herom under afsnittet ”dynamiske spil”. 

4-002.c. Strategier 

I hvert spil har spillerne nogle strategier, de kan vælge. Strategierne vil blive belyst under hhv hypotese I og 

hypotese II. 

4-002.d. Payoffs 

For at maksimere deres Payoff anvender spillerne strategier for, at vælge deres handlinger ud fra de givne 

muligheder, de har. Kombinationen af de strategier, som spillerne hver især har valgt, kaldes ligevægten. Ved 

at kende ligevægten for de forskellige udfald sammenholdt med alle spillernes strategier, kan spillets udfald 

herved udledes275. 

4-002.e. Information 

Gældende ret antages til at være PM kriteriet, som er udledt i kapitel 3. 

Iht gældende ret, i forhold til kriterierne som anvendes af ECJ for at vurdere, om der foreligger en 

konkurrencefordrejning. Er det overordnede kriterie, PM kriteriet276, hvorved gældende ret fortolkes bredt. 

PM kriteriet siger: 

1)“When state financial aid strengthens the position of an undertaking compared with other undertakings 

competing in intra-community trade the latter must be regarded as affected by that aid.”277 

Hvortil det tilføjes at: 

2)” The proposed aid would be likely to affect trade between member states and would threaten to distort 

competition between undertakings established in different member states.”278 

Dette gengiver ECJ’s fortolkning af Konkurrencefordrejning igennem tidsanalyserne. Udgangspunktet er at 

statsstøtte, som giver en fordel automatisk vil have en effekt på konkurrencen 

                                                           

274 Rasmussen, Eric, 2007, s.13 

275 Rasmussen, Eric, 2007, s.12 

276 Jf. kapitel 3, afsnit 3-008.b. 

277 C-730/79 – Phillip Morris Holland mod Komm, præmis 11 i dommen, jf. bilag 2 

278 C-730/79 – Phillip Morris Holland mod Komm, præmis 12 i dommen, jf. bilag 1,  
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For at kunne analysere om gældende ret er efficient, må der foretages nogle antagelser, da PM kriteriet 

isoleret set, kan synes vanskeligt, at analysere ud fra spil teori.  

Derfor vil afsnittet om statsstøtte generelt fra kapitel 2 finde anvendelse her. Dette i form af hvornår 

statsstøtte findes hhv foreneligt, uforenelig og ulovlig, jf. kapitel 2, afsnit 2-003.a. og dermed indføres Komm 

som en spiller i hypoteserne nedenfor. Procedurereglerne anvendes ikke analytisk set, men derimod analogt 

og overføres som betragtninger i spillene.  

Dvs. handlingerne i spillet er ud fra Kapitel 2, afsnit 2-003.a. og gældende ret er PM kriteriet, kapitel 3, afsnit 

3-008.b. 

Hertil må der foretages nogle antagelser, for at spillene kan finde anvendelse 

 For det første antages det, hvis Staten anmelder en statsstøtte og overholder stand still forpligtelsen 

signalerer det, at Staten har incitament til at efterleve traktatens forskrifter og udvise hensyn hertil. 

 For det andet antages det, hvis Staten anmelder en statsstøtte, men ikke overholder stand still. Da 

signalerer det, at der kan være tale om, at Staten tildeler statsstøtte, som giver modtageren en 

fordel. 

 For det tredje antages det, hvis en stat ikke har anmeldt statsstøtten, så signalerer det, at Staten 

formentlig har noget at skjule og ikke har incitament til at efterleve TEUF art 107(1), men derimod 

handler opportunistisk, hvorved den vælger, at forfordele egne virksomheder og skabe 

konkurrencefordrejning til egen fordel på det indre marked.  

Først introduceres de spilteoretiske modeller, som vil blive anvendt. Derefter introduceres spillerne, 

strategierne, payoffs og information for herved at kende rammerne for de spil som sidenhen vil blive 

analyseret i hhv Hypotese I og II. 

I spilteori er der både statiske og dynamiske spil. I statiske spil vælger spillerne deres handlinger samtidigt. I 

Dynamiske spil vælger spillerne deres handlinger sekventielt, og de kan vælge handlinger flere gange. Først 

vælger spiller 1 sin handling, dernæst spiller 2, ud fra de valgmuligheder spiller 1’s valg giver spiller 2279. Begge 

dele vil blive anvendt nedenfor. 

4-002.f. Statiske spil 

Det første spil i Hypotese I, indledes for at udlede ex ante, om Staterne har incitament til at efterleve 

reguleringen, dette med øje for statsstøttekapløbet. Perspektivet simplificeres til, at der er to Stater, Stat 1 
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og Stat 2. Staternes adfærd belyses gennem et ”one shot game”, hvor spillerne foretager deres valg samtidigt 

og uafhængigt af hinanden280. Dvs. uanset hvad stat 1 vælger for en strategi, vælger Stat 2 sin strategi 

uafhængig heraf. Der er fuld information, hvorved begge Stater kender til modpartens handlinger. Her 

belyses den dominerende strategi samt ”best response”. Den dominerende adfærd og KH kriteriet vurderes 

så i forhold til gældende ret. 

4-002.g. Dynamiske spil 

De efterfølgende spil i Hypotese II, vil være sekventielle spil, hvor spillerne har kendskab til de tidligere udfald 

og foretager deres valg derudfra. Det antages, at der foreligger perfekt information281. De sekventielle spil 

opstilles i exstensiv form. Et spil i extensiv form, består af282: 

 En konfiguration af Knudepunkter og grene 

 En identifikation af hvilket knudepunkt, som hører til hvilken spiller 

 Sandsynlighederne (Ssh’erne), som Pseudo spilleren bruger for at vælge forskellige grene på dennes 

knudepunkter  

 Spillernes valgmuligheder 

 Payoff for hver spiller ved hvert knudepunkts slutning 

Indledningsvist belyses agenterne i spillet, deres strategier, samt hvilke payoff, der er forbundet med 

strategierne.  

I spillene i Hypotese II, vil Staten først foretage en handling, og ud fra denne handling, vil Komm foretage sin 

handling. Et sekventielt spil, består af knudepunkter, som er tilknyttet grene af valgmuligheder. Grenene 

fører så ud til nye knudepunkter, hvorfra næste spiller kan foretage sine valg.  

I spilteorien kan man indsætte en Pseudo spiller, som rent mekanisk vil foretage sine valg283. ECJ vil blive 

indsat, som en Pseudo spiller. Det er selvfølgelig noget abstrakt sat op, da ECJ ikke foretager sine valg 

mekanisk, men den mekaniske form i valgene kan sandsynliggøres ved ssh’en for, at hhv det ene eller andet 

udfald sammenholdes med PM kriteriet284 

                                                           

280 Watson, Joel, 2008 s.50 

281 Rasmussen, Eric, 2007, s. 49 

282 Rasmussen, Eric, 2007, s. 43 

283 Rasmussen, Eric, 2007, s.13 

284 Jf. kapitel 3, afsnit 3-008.b. 
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Strategierne og informationen i hypotese II del 1 -3 vil være forskellige, og derfor bliver de belyst under hver 

hypotese. 

For at analysere, hvad der er KH efficient, anvendes Backward Induction med sequential rationality285. 

Sequential Rationality, betyder, at spillerne i hver sekventiel af spillet i ekstensiv form handler rationelt og 

vælger den handling, som giver parten den største payoff, uanset om den handling bliver opnået i det 

samlede spil. Backward Induction analyserer spillene fra slut til start. Fra hver sekventiel i det extensive spil 

vurderes det payoff, som er KH efficient286 

De samlede udfald fra spillene vil blive sammenlignet, og gældende rets efficiens vurderet på det grundlag. 

Analysen inddeles i to hypoteser 

4-003. Hypoteser - Introduktion 

Hypotese I 

Først belyses min påstand, som blev introduceret indledningsvis til Spilteorien. Dvs Problemstillingen ved 

konkurrencefordrejning, Staternes incitamenter til at efterleve statsstøttereglerne og de modsatrettede 

interesser. Dvs. en ex ante betragtning af reglernes virke udi at give de rette incitamenter for Staterne.  

Hypotese II 

Gældende ret analyseres i hypotese II, hvor det bliver en ex post betragtning, om hvorvidt gældende ret er 

efficient. Dette med udgangspunkt i PM kriteriet, jf. afsnittet ”information”, for herved at udlede, om det 

output, som nås igennem reguleringen, er KH efficient. Hypotese II deles op i 3 analyser, som følger Hypotese 

I’s handlinger og stiller dem op mod Komm og ECJ med PM kriteriet.  

4-003.a. Hypotese I – Staternes incitamenter 

Iht. afsnittet om velfærd og efficiens søger alle agenter at maksimere deres samlede nyttesum. Iht min 

påstand indledningsvis skal det analyseres, om hvorvidt hver enkelt stat har stærke incitamenter til at tildele 

ulovlig statsstøtte287, som giver en fordel til egne virksomheder og derved maksimerer den samlede 

                                                           

285 Watson, Joel, 2008, s. 168 

286 Watson, Joel, 2008, s.168 

287 Jf. kapitel 2, afsnit 2-002.b. 
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samfundsmæssige velfærd i Staten. Det må hertil antages, at det skaber incitamenter for alle 27 Stater i EU 

at forfordele egen samlede samfundsmæssige velfærd, dvs. et egentlig statsstøttekapløb er skabt. 

I dette spil er der to Stater, Stat 1 og Stat 2, som uafhængigt af hinanden vælger strategier.  

Det antages, at statsstøtten indeholder en fordel, som formentlig har en effekt på det indre marked. Staterne 

kan vælge mellem følgende handlinger; 

 At tildele statsstøtte uden at anmelde den til Komm: Stat 1; A, Stat 2; D 

 At tildele statsstøtte men først anmelde den til Komm: Stat 1; B, Stat 2; E 

 At anmelde statsstøtte foranstaltningen til Komm og overholde stand still forpligtelsen:  Stat 1; C, 

Stat 2; F 

Payoff er berammet til at strække sig på en skala fra 1-10 (jf. figur nedenfor) 

 Payoff, ved at tildele statsstøtte uden anmeldelse sættes til at være 10, da Staten her vil stille sig 

stærkest, uanset hvad konkurrenterne gør. 

 Payoff, ved at tildele statsstøtte men også overholde anmeldelseskriteriet, sættes til at være 8. Man 

betaler 2 i payoff omkostning ved at anmelde statsstøtten, da man her udviser hensyn.  

 Payoff ved at anmelde statsstøtten og overholde ”Stand still288” sættes til 6. Her betaler man både 

payoff omkostning, 2, for at anmelde statsstøtten og for den ventetid, 2, indtil man måske må 

aktivere statsstøtteforanstaltningen. Hvis den anden stat sideløbende vælger ikke at efterleve 

procedurereglerne og igangsætter ulovlig statsstøtte, da har dette også en omkostning på 2. Dvs. ved 

at efterleve procedurereglerne er payoff 6, og hvis den anden stat tildeler ulovlig statsstøtte289 er 

payoff 4.  

Af Spillet, som fremgår af matricen til højre, vil det, iht. 

gældende ret, være det mest optimale, at begge Stater vælger 

(C,F). Herved kan EU overvåge og dermed sikre, at Staterne 

ikke medvirker til en konkurrencefordrejning på det indre 

marked, ved at tildele en fordel til visse virksomheder, som har 

en effekt i markedet og derved kan være 

konkurrencefordrejende. 

                                                           

288 Jf. kapitel 2, afsnit 2-003.a. og bilag 5 

289 Jf. Kap 2, afsnit 2-003.b. 

        Stat 2 

Stat 1 

D E F 

A 10,10 10,8 10,4 

B 8,10 8,8 8,6 

C 4,10 6,8 6,6 

Matrice 1; Spil i Normal form, Watson, Joel, 2008, 
s.52, figur 6.1(b) 
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Den dominerende strategi290i et one shot statisk spil, vil for Staterne være at vælge (A,D). Det vil for begge 

Stater være den bedste strategi, de kan vælge, givet det den anden gør. Den dominerende strategi er 

ligeledes Nashligevægten, da Staterne her vil gøre det bedste, de kan, givet det den anden gør. Den KH 

efficiente tilstand er (A,D)(10,10) da det samlede Payoff her er størst, 20. Sammenlignet med payoff i den 

foretrukne tilstand i EU (C,F)(6,6), 12, kan Staterne iht KH kriteriet kompensere EU for tabet, da de samlet set 

har vundet 8 mere i Payoff i tilstand (A,D). 

Det må herfor konkluderes, at gældende ret ikke skaber de rette incitamenter ex ante, da den dominerende 

strategi for Staterne er (A,D), som ligeledes er KH efficient.  

Risikoen er, at man skal tilbagebetale statsstøtten, men der er også en ssh for, at statsstøtten findes forenelig, 

til trods for at den først blev betragtet for ulovlig291. Det må formodes, at den gevinst Staten har haft ved at 

komme først med at tildele statsstøtte, kan give vedvarende fordele trods sanktionen om tilbagesøgning af 

statsstøtten, hvis den findes uforenelig med det indre marked292. Det fremgår af en del af dommene, at 

mange Stater enten ikke anmelder statsstøtten, eller anmelder statsstøtten, men ikke overholder stand still 

forpligtelsen293. 

4-003.b. Hypotese II – Er gældende ret det mest efficiente udfald 

Problematikken her er, at der er nogle trin, som skal indfries, inden man iht. loven når til spørgsmålet om 

konkurrencefordrejning. Procedurereglerne, som de fremstår i kapitel 2 afsnit 2-003.a., vil blive anvendt som 

et redskab til analysen. Gældende ret, som vil være udfaldet ved ECJ i sidste led af spillene, sammenholdes 

med PM kriteriet, som nævnt i afsnit ”Dynamiske spil”. 

Hypotese II består af tre delanalyser: 1.del, hvor statsstøtten hhv er anmeldt og stand still overholdt. 2.del, 

hvor statsstøtten blot er anmeldt og 3. del, hvor statsstøtten ikke anmeldes, alle tre dele sammenholdes med 

PM kriteriet udledt af kapitel 3. 

I hypotese II, del 1,2 og 3 anvendes Statens payoff fra Hypotese I, hhv payoff 6 i del 1, 8 i del 2 og 10 i del 3.    

                                                           

290 Eide og Stavang, 2001, s.45 

291 J. kapitel 2, afsnit 2-002.b. 

292 Jf. Kapitel 2, afsnit 2-003.d. 

293 Jf. Kapitel 2-002.b. 
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4-003.c. Hypotese II del 1, Anmeldelse & Stand still overholdes 

Når Staten både anmeldeler en statsstøtte og overholder stand still forpligtelsen, antages det, som værende 

en signalering fra Statens side om, at Statsstøtten overholdes iht PM kriteriet. Dvs. Statsstøtte typen er i 

overensstemmelse med det indre marked. 

 Staten vil med 80% ssh tildele statsstøtte (TS), da det alt andet lige vil maksimere dens samlede velfærd på 

et givent tidspunkt. Men hvis Komm finder statsstøtten uforenelig, da vil Staten vær risikoneutral, idet den 

endnu ikke har igangsat statsstøtten 

og dermed ikke foretaget nogen 

investering. Hvorfor den med 50% 

ssh vil hhv acceptere eller ikke 

acceptere Komms beslutning. 

Muligvis vælger Staten ikke at 

acceptere Komms beslutning, fordi 

den er af den overbevisning, at 

Komm ikke har forholdt sig til sagens 

omstændigheder, jf. kapitel 3, afsnit 

3-008.f. og dermed føler sig 

uretfærdigt behandlet. Hvis Staten vinder sagen, er der en tilvækst i payoff på 2, da den er blevet bekræftet 

i, at Komm ikke har forholdt sig til sagens omstændigheder. 

Komm er risikoneutral og vil med ssh’en 50% enten finde statsstøtten forenelig (FO) eller uforenelig (UF). 

Komms Payoff er 5 ved begge udfald. Hvis Komm derimod taber sagen ved ECJ, da er der et fald i payoff med 

2, og derved vil Komms payoff være 3. ECJ indsættes som pseudo spilleren, hvorved ssh’en for ECJ’s 

mekaniske valg sammenholdes med PM kriteriet294. Ssh’en for forenelig sættes dermed til 20%. Hvorimod 

ssh’en for at den finder Statsstøtten uforenelig er 80%. 

Det efficiente udfald af Spillet  

Hvis figur 4 til højre analyseres iht backward induction, så analyseres spillet bagfra, for herved at finde det 

efficiente udfald. Det antages at Staten synes, den er blevet uretfærdigt behandlet, da det er dens 

overbevisning, at Komm ikke har forholdt sig til sagens omstændigheder. Hvorved Staten anlægger et 

annullationssøgsmål. 

                                                           

294 Kapitel 3, afsnit 3-008.b. 

4 Egen tilvirkning 
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Komm vil selvfølgelig ikke foretrække, at der anlægges et annullationssøgsmål af dens beslutning, men 

analyseret bagfra så vil Komm foretrække, at ECJ er enig i dens afgørelse, hvormed Komm får 7 i payoff, UF 

(0,7). Staten vil derimod foretrække FO (6,3). Det KH efficient udfald er det payoff, som samlet set har 

maksimeret summen, hvorved det KH efficient udfald er FO(6,3). 

4-003.d. Hypotese II del 2, Anmeldes men Stand Still overholdes ikke 

Når Staten anmeldeler en statsstøtte, men ikke overholder stand still forpligtelsen, antages ligeledes som 

ovenstående, at det har en signalværdi, om hvilken type statsstøtte det er. Her synes det at signalere, at der 

foreligger en fordel, som har en effekt i markedet, hvorved konkurrencen fordrejes, og der kan være ssh for, 

at PM kriteriet ikke overholdes. Ud fra signalværdien vil Komms procentvise beslutningsfordeling af hhv FO 

og UF ændre sig til, ssh for FO 40% og ssh for UF 60%. Men Komms Payoff ændrer sig ikke, den vil stadig være 

5 for begge udfald. 

Som ved hypotese II, del 1, og under samme antagelser vil Staten med 80% ssh tildele statsstøtte (TS). I dette 

tilfælde vil Staten have iværksat statsstøtten, så hvis Komm finder statsstøtten uforenelig, da vil Statens 

risikoprofil ændre sig. Hvorfor den med 20% ssh vil acceptere og med 80% ssh ikke vil acceptere Komms 

beslutning.  Dette af den årsag at Staten nu har iværksat støtten og dermed foretaget en investering. Hvis 

Kom ikke finder Statsstøtten forenelig (UF), da vil Staten have en nedgang i Payoff i form af 2 i sags- og 

administrationsomkostninger og 2 i form af at skulle tilbage søge statsstøtten fra den modtagne part. således 

vil Statens Payoff ved UF i 2. sekventiel være 4. 

Staten kan da være af den overbevisning, at Komm ikke har forholdt sig til sagens omstændigheder. I dette 

tilfælde mener Staten dog, at Komm burde have forholdt sig til sagens reelle og faktiske forhold, da Staten 

er af den overbevisning, at ved 

en økonomisk analyse af disse, 

vil det fremgå, at der ikke 

foreligger en fordel, som kan 

have en effekt i markedet og 

dermed fordreje konkurrencen, 

jf. har kapitel 3, afsnit 3-010.b.-

d. og 3-012.b.  

I en sådan sag vil ECJ indsnævre 

PM kriteriets ellers brede 

fortolkning, hvoraf det fremgår Figur 5 Egen tilvirkning 
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af ovenstående afsnit at Komm hverken skal forholde sig til de reelle eller faktiske omstændigheder ved en 

statsstøtte, som allerede er iværksat, da dette blot skaber incitamenter for Staterne til at iværksætte ulovlig 

statsstøtte295, da det er nemmere at verificere, om en støtte har effekt i markedet, når den er iværksat. Derfor 

skal Komm blot forholde sig til sagens omstændigheder, jf. ovenstående afsnit. 

Hvis Staten vinder sagen, er der en ekstra payoff på 2 i, da den er blevet bekræftet i, at Komm ikke har 

forholdt sig til sagens reelle og faktiske forhold. Hvorved den både vil få payoff 8 + 2 = 10 og Komm vil lide 

nederlag, da ECJ ikke bekræfter den i beslutningen, hvilket har en nedgang på 2 i payoff, 5-2 = 3. Hvis ECJ’s 

udfald derimod tilkommer Komm, da vil Staten med udgangspunktet fra sekventiel 2, som udgangspunkt 

have 4 i payoff, men ved at tabe sagen skal den betale sagens omkostninger, 2 , og  søge støtten tilbagebetalt, 

2,  dvs  et payoff på 0. Komm derimod vil blive bekræftet i sin beslutning af ECJ, hvilket tilskrives Komms 

payoff med 2, 5 + 2 =7. 

ECJ foretager samme valg med samme ssh, som ved hypotese II, del 1.  

Det efficiente udfald af spillet 

Ligeledes som i del 1, anvendes backward induction, hvorved spillet analyseres bagfra for herved at udlede 

det KH efficiente udfald. Det KH efficiente udfald i del 2 er (10,3), da det samlede payoff her er maksimeret, 

Staten vil ikke bevæge sig tilbage til Komms beslutning, da det betyder en nedgang i dens payoff, og Komm 

vil også foretrække udfaldet ved ECJ, dog blot udfaldet (0,7), men da udfaldet (0,7) ikke samlet set giver det 

maksimale payoff, da er FO (10,3) KH efficiens. 

4-003.e. Hypotese II del 3, Anmeldes ikke 

Når Staten ikke anmelder en statsstøtte, antages det ligeledes som ovenstående, at det har en signalværdi. 

Her signalerer det, at der med stor ssh foreligger en fordel hos modtageren, hvilket har en effekt i markedet, 

dvs konkurrencen fordrejes, og PM kriteriet er formentlig ikke er overholdt. Ud fra signalværdien vil Komms 

procentvise beslutningsfordeling af hhv. FO og UF ændre sig til, ssh for FO 20% og ssh for UF 80%. Men 

Komms payoff ændrer sig ikke, den vil stadig være 5 for begge udfald. 

Ligeledes, som ved hypotese II, del 1 og 2, og under samme antagelser, vil Staten med 80% ssh tildele 

statsstøtte (TS). I dette tilfælde vil Staten have iværksat statsstøtten, og Komm skal selv eller via tredje part 

finde ud af, at statsstøtten er iværksat på ulovlig vis, jf. her kapitel 2, afsnit 2-003.d. Statens risikoprofil er 

dog stadig den samme som ved hypotese II, del 2. Dvs. finder Komm statsstøtten uforenelig, da vil Staten 

med 20% ssh acceptere og med 80% ssh ikke acceptere Komms beslutning. Statens payoff, hvis Komm ikke 

                                                           

295 Jf. Kapitel 2, afsnit 2-003.b 
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finder den forenelig, bliver 6, da der vil være en omkostning på 2 i sagsomkostninger og en omkostning på 2 

i at tilbagesøge statsstøtten fra modtageren.  

Statens argument mod Komms beslutning kan i dette tilfælde eksempelvis være, at statsstøtten ikke har 

nogen samhandelspåvirkning og dermed ingen effekt på samhandelen. Modtageren af statsstøtten 

eksporterer ikke, hvorved statsstøtten kun er et nationalt anliggende, jf. kapitel 3, afsnit 3-008.j.-.k. og 3-

010.j. og 3-012.j.  

Ligeledes, som ovenstående i del 1 og 2, handler ECJ mekanisk ud fra PM kriteriet, med samme 

sandsynlighedsfordeling. Hvis 

ECJs udfald er FO, da vil Staten 

opnå en gevinst i Payoff på 2, da 

den bekræftes i sin påstand, jf. 

ovenfor, og Statens payoff vil 

blive 12. Hvis udfaldet fra ECJ 

derimod bliver UF, da er Statens 

udgangspunkt 6, hvortil der 

tilregnes sagsomkostninger på 2 

og omkostninger i form af 

tilbagesøgning på 2, hvorved 

Statens payoff i udfaldet UF 

bliver 2. Komms payoff, hvis udfaldet fra ECJ er FO, vil opleve en omkostning på 2, som også anført under hhv 

hypotese II, del 1 og 2, og Komms payoff ved UF, vil derfor ligeledes være 7, som i de ovenstående spil. 

Det efficiente udfald af spillet 

Komm vil foretrække, at ECJ fandt statsstøtten UF (2,7), da det giver Komm højest payoff 7. 

Staten vil derimod foretrække, at ECJ fandt statsstøtten FO, da det vil give den et maksimalt payoff på 12 i 

udfaldet (12,3). Det KH efficiente udfald i spillet er (12,3), da det samlede payoff i spillet her er maksimeret. 

4-004. Samlet vurdering af Hypotese I og II  

Ved en samlet vurdering af hypotese I og II fremgår det, at gældende ret ikke er efficient iht KH kriteriet. 

Hypotese I viser at Staterne for det første ikke ex ante har incitament til at efterleve reguleringen, samt at 

deres dominerende strategi er at tildele ulovlig statsstøtte. I Hypotese II, som er en ex post analyse af  

Tabel 1, Egen tilvirkning 

6 Egen tilvirkning 
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gældende ret, er det KH efficiente udfald FO ved ECJ i 

alle tre dele. Kritikken hertil kan så være at tildelingen 

af Payoff er valgt subjektivt og måske ved en given 

anden tildeling, da ville udfaldet blive anderledes.  

Udfaldet FO ved ECJ, af hhv hypotese II, del 1-3 er KH 

efficient, men uforenelig med EU’s målsætning. Hvilket 

stemmer overens med den kritik, som KH kriteriet får, 

da det ikke tager hensyn til hverken lighed eller 

retfærdighed296. Hvilket bringer analysen tilbage til både Arthur Okun fra indledningen og særligt Adam Smith 

og ”The invisible hand”, hvortil det tilføjes, at enhver reguleringsmæssig indblanding ikke er nødvendig, da 

den usynlige hånd er den bedste guide for økonomien297. Dette statueres af KH efficiensen i hypotese del 1-

3 

Hvor det efficiente udfald samlet set iht. hypotese II, del 1-3 vil være (12;3). Dette udleder, at det KH efficiente 

udfald samlet set iht hypotese II del 1-3, vil være; del 3, ”anmeldes ikke”. Dette stemmer overens med min 

indledende påstand om modsatrettede interesser og beviset herfor i hypotese I, som frembringer, at den 

dominerende strategi for Staterne er at vælge, at tildele statsstøtte uden at anmelde den, hvilket også er den 

KH efficiente tilstand i hypotese I. 

4-004.a Supplement - Nytteomkostningsanalyse 

Det kan alligevel give anledning til en nytteomkostnings analyse298. Hertil anvendes payoff og 

sandsynlighederne for udfald ved sidste sekventiel i hhv del 1-3, for herved at inddrage den ssh som ECJ vil 

vægte udfaldene med, iht PM kriteriet. Omkostningen antages, som forskellen mellem det KH efficiente 

udfald og det udfald der foretrækkes af Komm iht PM kriteriet  

Del 1; 

UF = 0,80(0;7) = (0;5,6) og FO = 0,20(6;3) = (1,2;0,6); UF 5,6 og FO 1,8,  

Omkostning ved at vælge FO = 5,6 – 1,8 = 3,8 

Del 2;  

                                                           

296 Eide og Stavang, 2008, s. 111 

297 Smith, Adam, 1776, s. 363 nf – 364 of, jf. Eide og Stavang, 2008, s. 419/ Adam smith mf 

298 Eide og Stavang, 2008, s.112, jf. NOU 1997:27, s.54-55 

 
Det KH efficiente 

udfald ved ECJ 

Hypotese II, del 1 FO (8;3) 

Hypotese II, del 2 FO (10;3) 

Hypotese II, del 3 FO (12;3) 
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UF = 0,80(0,7) = (0;5,6) og FO = 0,20(10,3) = (2;0,6); UF 5,6 og FO 13  

Omkostning ved at vælge FO = 13-5,6 = 7,4 

Del 3;  

UF = 0,8(2,7) = (1,6;5,6) og FO = 0,20(12,3) = (2,4;0,6); UF 7,2 og FO 15 

Omkostning ved at vælge FO = 15 – 7,2 = 7,8 

Hertil kan det sammenfattes, at omkostningen gradvis stiger desto mindre Staten vælger at efterleve 

anmeldelsespligten, som er foreskrevet i hypotese II, del 1-3. Hvoraf det af del 3, ”anmeldes ikke299” fremgår, 

at omkostningen ved, at vælge det KH efficiente udfald, vil være 7,8 iht EU’s målsætninger med det indre 

marked. Hvis man antog300, at der kunne foretages en allokering af valgmulighederne, da ville det KH 

efficiente udfald i hypotese II, del 1 være at foretrække samlet set, hvilket også er gældende ret. 

Det må ud fra hypoteserne vurderes, at gældende ret ikke er efficient ex ante. Gældende ret ud fra en ex 

post betragtning er ikke KH efficient. 

Men hvis man kan allokere301 rettighederne ud fra en nytteomkostningsanalyse og dermed vælge KH 

efficiensen i Hypotese II, del 1, som fører den mindste omkostning med sig, vil det stemme overens med 

gældende ret. 

4-005. Konklusion kapitel 4 

For at vurdere om gældende ret fra kapitel 3 er efficient, anvendes KH kriteriet. Da det er en regulering, som 

går på tværs af det indre marked, er der mange parter involveret i at vurdere, hvornår den samlede velfærd 

er maksimeret, og hvormed retsregler kan føre til at nogle stilles bedre, mens andre stilles værre302.  Kan det 

synes umuligt, at sikre sig, at alle involverede parter er enige iht Pareto kriteriet, og ikke mindst én oplever 

at blive stillet være. Derfor anvendes KH kriteriet i analysen af, om gældende ret er efficient.  KH kriteriet går 

videre end Pareto kriteriet, hvorved der godt må være nogle parter, som stilles dårligere, blot at de samlet 

set har maksimeret deres payoff. For at vurdere om gældende ret er KH efficiens, anvendes spilteori, her 

både i statisk og dynamisk form. Indledningsvist introduceres en påstand om, at Staterne ikke har de rette 

                                                           

299 Dvs ulovlig støtte, jf. Kapitel 2, afsnit 2-003.b. 

300 NOU 1997:27, s.54 

301 NOU 1997:27, s.54 

302 Eide og Stavang 2008, s. 36 
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incitamenter til at efterleve traktatens forskrifter, da der synes at forekomme modsatrettede interesser. 

Dette bevises i Hypotese I, hvoraf det fremgår, at Staternes dominerende strategi er at Iværksætte ulovlig 

statsstøtte, hvilket også er den KH efficiente tilstand. Dette statuerer, at gældende ret ex ante ikke er 

efficient. Med denne viden og via brug af Payoffs herfra indledes hypotese II, som består af tre dele, der skal 

analysere om gældende ret er KH efficient. Dette ud fra dels analog anvendelse af procedurereglerne, hvoraf 

kapitel 2, afsnit 2-003.b. anvendes iht forenelig og uforenelig statsstøtte sammenholdt med PM kriteriet fra 

kapitel 3, som simplificeres til gældende ret. Hypotese II viser at samtlige tre del-analyser statuerer, at 

udfaldet skal falde til Statens fordel, FO ved det sidste sekventiel, uanset om den overholder 

anmeldelsespligten eller tildeler ulovlig statsstøtte, da dette payoff er KH efficient. Samlet set i hypotese II, 

del 1-3, forefindes KH efficiensen i del 3, som behandler den ulovlige statsstøtte. Hermed må det konkluderes 

at gældende ret ikke er Kaldor-Hicks efficient. 

Dog kan der hertil tilføjes en nytteomkostningsanalyse, hvor sandsynlighederne, jf. PM kriteriet, for 

udfaldene inddrages. Dette bringer et overblik over de omkostninger, det vil have at henholde sig til den KH 

efficiente tilstand i hypotese II, del 1-3. Heraf fremgår det, at den største omkostning samlet set ved at 

henholde sig KH efficiensen fremgår af del 3. Hvorimod den mindste omkostning forbundet med KH kriteriet 

forefindes i del 1. Hvis man kunne foretage en allokering mellem Hypotese II, del 1-3, da ville det være at 

foretrække, således at det blev KH efficiensen fra del 1, som anvendes. Hvilket desuden også er gældende 

ret. 

Det konkluderes at gældende ret gældende ret hverken ud fra en ex ante betragtning eller en ex post 

betragtning er KH efficient. 

Kapitel 5 – Et supplement til gældende ret 

Den retspolitiske analyse vil frembringe et forslag til gældende ret i form af et økonomisk supplement for 

herved, at give staterne incitament til at efterleve statsstøtte reglerne ex ante303 og dermed ikke tildele 

statsstøtte, som giver modtageren en fordel og derved har en effekt i markedet i form af 

konkurrencefordrejning. Som anført i Kapitel 1, 1-001.j. er retspolitik anvendt retssociologi, hvorved 

årsagssammenhængen mellem gældende ret og udfaldet af gældende ret søges forklaret. Ved at kende 

årsagssammenhængen, kan der frembringes forslag i form af justeringer til gældende ret. Som anført i Kapitel 

2 er Europa er en af de få jurisdiktioner i verdenen som har indført en kontrol med statsstøtte304. Et af de 

                                                           

303 Jf. Kapitel 4, afsnit 4-003.a. 

304 Heimler, Alberto  and Jenny,  Frédéric, 2012 
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grundlæggende fundamenter bag det indre marked er, at et mere integreret marked fremmer konkurrencen 

og en samlet økonomisk vækst305. Europa består af stater, der ud over traktaten har indbyrdes forskellige 

love, regler og nationale økonomier. Hvorved der vil være incitamenter hos den enkelte stat til at fremme 

egen økonomi og derved positionere sig stærkere på det indre marked306.  Dette er ikke i overensstemmelse 

med TEUF art 107(1), da der vil forekomme en effekt i markedet, dvs en fordrejning af konkurrencen. 

Konkurrencefordrejning modarbejder det indre marked307. Dette kan føre til, at andre stater også begynder 

at tildele statsstøtte for herved, at kunne være konkurrencedygtige, dvs. en spiral af et statsstøttekapløb.  En 

tilstand man ikke ønsker i EU. Det fremgår af PM kriteriet308 at; 

“When state financial aid strengthens the position of an undertaking compared with other undertakings 

competing in intra-community trade the latter must be regarded as affected by that aid.”309 

Som nævnt i kapitel 2 søger statsstøttereglerne at lave ens og lige spilleregler for alle Staterne. For derved, 

at skabe en sund konkurrence på det indre marked. Man ønsker herved, at undgå et skadeligt 

statsstøttekapløb Staterne imellem.  

Af grafen til højre skitseres det samlede 

datamateriale fra bilag 1a, hvoraf det 

fremgår at der foreligger en markant 

stigning i domme fra 1979-2013. 

Kapitel 3 frembringer at 

statsstøttereglerne iht 

konkurrencefordrejning er et 

komplekst område, som består af 

omfattende retspraksis. Det kan 

signalere noget om modsatrettede 

interesser310. 

                                                           

305 Rydelski, Michael Sanchez, 2006  

306 Jf. Kapitel 2 

307 Rydelski, Michael Sanchez, 2006, s. 164 

308 Kapitel 3, afsnit 3-008.b. 

309 C-730/79 – Phillip Morris Holland mod Komm, præmis 11 i dommen, jf. bilag 2 

310 Jf. Kapitel 4, afsnit 4-002. Og 4-003.a 
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Som anført i kapitel 4 har retsøkonomien rødder helt tilbage til Adam Smith (1776) og ”The Invisible Hand”.  

Her formodede Adam Smith, at enhver part vil maksimere sin egen nytte og ved at gøre dette gennem handel, 

da er samfundets samlede velfærd maksimeret. Desuden statuerede han at enhver reguleringsmæssig 

indblanding ikke er nødvendig, da den usynlige hånd er den bedste guide for økonomien311. Det kan synes 

noget abstrakt i forhold til reguleringen af statsstøtte. Men tendensen, som Adam Smith belyser kan synes 

at forekomme, som aktuel ifht Staternes umiddelbare incitament til, at forfordele egne virksomheder. Det 

vides ikke hvorledes det indre marked ville se ud, hvis der blev foretaget en streng antagelse om, at 

statsstøtte reglerne blev ophævet. Desuden kan det synes både risikofyldt og som en direkte modsætning 

iht EU’s målsætning, jf. kapitel 2.   

Derfor vil det integrerede kapitel, modsætningsvist det overfor anførte, bestå af et økonomisk supplement, 

som forslag til gældende ret. Hvor nogle af beslutningsrettighederne flyttes over til Staterne, her i form af 

omkostninger. Som det er foretaget i det økonomiske kapitel vil analysen ligeledes i det integrerede kapitel 

blive baseret på nogle antagelser, for herved at forsimple den ellers komplekse statsstøtte verden. 

Som det vurderes i kapitel 4 virker gældende ret ikke Ex ante312, dvs på det tidspunkt hvor staten står over 

for beslutningen, at tildele statsstøtte og om denne statsstøtte skal give en fordel og dermed have en effekt 

i markedet. Dette baseret ud fra det økonomiske rationale, at enhver stat vil søge at maksimere sin egen 

økonomi313. Dette tjener ikke den overordnede samlede velfærd på det indre marked, i og med et 

statsstøttekapløb mellem Staterne kan synes, at komme i spil og derved underminere EU’s målsætninger314. 

Der foreligger asymmetrisk information, da Kommissionen ikke kan vurdere om en statsstøtte har en 

konkurrencefordrejende effekt førend statsstøtten er iværksat eller gennem tredje parter315.  

Årsagssammenhængen mellem gældende ret og det store udfald i domme, som grafen ovenfor angiver, er 

dermed asymmetrisk information, som fører til at efficiente tilstande bliver inefficiente.  

Det retspolitiske forslag til gældende ret vil derfor være, at minimere den asymmetriske information der 

forefindes mellem overvågningsinstansen316 og Staten. Dette ved at tildele Staten incitamenter til, at 

                                                           

311 Smith, Adam, 1776, s. 363 nf – 364 of 

312 Jf. Kapitel 4, afsnit 4-003.a. og 4-004. 

313 Jf. kapitel 4, afsnit 4-003.a 

314 For EU’s målsætninger se kapitel 2 

315 Nicolaides, Phedon, 2002, s. 252nf 

316 Den udøvende magt, Komm, jf kapitel 2, afsnit 2-002.c. 
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efterleve Statsstøttereglerne ex ante, så konkurrencen ikke fordrejes. Dette skal søges udledt gennem en 

analog anvendelse af principperne fra Principal Agent Teorien. Hvortil det antages at:  

 Principalen er: EU (herunder kommissionen) 

 Agenten er: Staten 

 Kontrakten: er reguleringen, hvor staten enten kan vælge at ignorere den, delvist overholde den eller 

efterleve den. 

Hvor Kommissionen gerne vil have staten til at efterleve reguleringen med høj indsats, så fordrejning af 

konkurrencen ikke forekommer. I stedet for at anvende de betingelser, som gør sig gældende for at vurdere 

om agenten vil yde hhv høj eller lav indsats317, anvendes princippet fra en model udarbejdet af professor 

Henrik Lando318, hvoraf det analogt kan overføres således; Princippet om at tilføre den Stat, som ex ante står 

overfor beslutningen om enten at iværksætte ulovlig statsstøtte eller overholde anmeldelses- og stand still 

pligten, en information om, at hvis han vælger det første og det har en konkurrencefordrejende effekt, da vil 

der falde en bøde, når statsstøtten ex post verificeres af Komm. Hertil skal man dog passe på, at bøden ikke 

bliver for stor, således at man helt stopper staternes incitament til at tildele statsstøtte, som, ej at forglemme, 

også kan være fordelagtigt samlet set. Bøden kunne være ”lineær proportional319” med Statsstøtten. Dette 

vil bidrage med et incitament til, at Staterne formentlig vil vurdere om Statsstøtten er det værd, eller om 

Staten blot skal holde sig til at tildele statsstøtte inden for fællesskabets rammer. Hvilket vil minimere 

omkostningen ved den asymmetriske information mellem Komm og Staten. 

Kapitel 6 Konklusion 

EU er en af de få jurisdiktioner i verdenen, som har indført en kontrol med Statsstøtte, da EU består af 27 

medlemsstater, som hver har deres nationale lovgivning og økonomi. Statsstøtte bestemmelserne er en del 

af det europæiske retsgrundlag, og formålet er, at sikre et indre marked hvor konkurrencen ikke fordrejes. 

Statsstøtte er uforenelig med EU, hvis den fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen på det indre 

marked. Hvad der ikke fremgår er hvorledes ECJ fortolker TEUF art 107(1) iht fordrejning af konkurrencen. 

Den juridiske analyse har udledt 3 overordnede kriterier, der gør sig gældende iht ECJ’s vurdering, om 

hvorvidt en statsstøtte er konkurrencefordrejende. De tre overordnede kriterier er; 

 PM kriteriet 

                                                           

317 Jf. Hhv deltagelsesbetingelsen og incitamentsforenelighedsbetingelsen  

318 Lando, Henrik,  1997, indledningsvist 

319 Nicolaides, phedon, 2002, s. 261mf 
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 Kriteriet om at Komm skal forholde sig til sagens omstændigheder  

o (i Tidsanalyse 2-3 ændres det til at; Komm skal ikke forholde sig til de reelle og faktiske 

forhold) 

 Kriteriet om markedsanalysen og markedsstyrken –fordels-og selektivitetskriteriet 

Hvoraf PM kriteriet er det overordnede kriterie, som anvendes. I PM kriteriet indgår Fordels-og 

selektivitetskriteriet, hvoraf fordelskriteriet har en særlig betydning i vurderingen om statsstøtten har en 

effekt på konkurrenterne. Det økonomiske kapitel analyserer dernæst om gældende ret udledt af kapitel 3 

er efficient, her med udgangspunkt i PM kriteriet. Hertil anvendes spilteori, som belyser to hypoteser med 

hhv en ex ante og en ex post betragtning, om hvorvidt gældende ret er efficient. Hvoraf det konkluderes, at 

gældende ret ikke er Kaldor-Hicks efficient. Hvilket fører til et retspolitisk forslag i det integrerede kapitel. 

Årsagssammenhængen mellem gældende ret og udfaldet af gældende ret er asymmetrisk information 

mellem Komm og Staten. For at minimere den asymmetriske information, bør der indføres en bøde, hvor 

staterne på beslutningstidspunktet ex ante skal kende til dette udfald, som vil være en følge af hvis man 

tildeler ulovlig statsstøtte, som først er verificerbar når den er iværksat. Bøden skal være lineær proportional 

med statsstøtten. Dette kan ændre staternes incitament udi at tildele ulovlig statsstøtte og dermed minimere 

den omkostning, som er forbundet med den asymmetrisk information.  
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Liste over Forkortelser  

 

Hertil skal det tilføjes, at efter hver domsreference undervejs i selve afhandlingen vil der følge en 

forkortelse.  

TEUF art 107,1 har tidligere heddet 87,1 og 92, hvor den benævnelse vil blive anvendt af retspraksis af 

ældre årgang. 

 

 Den Europæiske Domstol ECJ 

 Europa  EU 

 Europa Kommissionen   Komm 

 Ifølge     ifgl 

 I henhold til    Iht 

 I forhold til     Ifht 

 Kaldor-Hicks    KH 

 Med flere    mf 

 Med videre    mv 

 Medlemsstater    MS 

 Midt for    mf 

 Nedenfor    nf 

 Ovenfor    of 

 Principal Agent teori    PA teori 

 Sandsynlighed (spil teorien)   ssh  

 Vedrørende    Vedr. 

 Virksomhed, sektor, region mv som modtagende part af  

Statsstøtte, benævnes, med mindre der er tale om en 

Specifik sag, generelt    Virksomhed  
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Bilag 1a – Samtlige domme iht søgekriterierne på Curia 

 

C-403/10 P C-368/04 T-211/05* C-126/01 C-351/98 

C-124/10 P C-222/04 T-211/04* C-91/01 C-156/98 

C-47/10 P C-148/04 T-442/03* C-34/01 C-15/98 

C-106/09 P C-442/03 P T-349/03 C-457/00 C-372/97 

C-71/09 P C-182/03 T-351/02 C-456/00 C-204/97 

C-279/08 P C-88/03 T-301/02* C-409/00 C-288/96 

C-169/08 C-66/02 T-297/02* C-298/00 T-26/01 

C-89/08 P T-568/08* T-266/02* C-280/00 T-92/00* 

C-78/08 T-1/08* T-217/02* C-209/00 T-228/99 

C-520/07 P T-177/07* T-93/02* C-74/00 P T-127/99* 

C-431/07 P T-102/07 T-34/02 C-57/00 P T-36/99* 

C-333/07 T-81/07 T-227/01* C-53/00 T-35/99 

C-319/07 P T-25/07* T-111/01 C-36/00 T-9/98 

C-494/06 P T-369/06* T-324/00 C-334/99 T-298/97* 

C-341/06 P T-332/06* T-318/00 C-280/99 P T-288/97 

C-75/05 P T-231/06* T-254/00 C-143/99 T-204/97 

C-525/04 P T-80/06 C-128/03 C-480/98 C-256/97* 

C-393/04 T-50/06* C-110/02 C-379/98 C-6/07* 



Side 86 af 184 

 

C-288/96 C-387/92 C-67/85 T-132/96*  

C-353/95 P C-278/92 C-40/85 T-214/95  

C-278/95 P C-72/91 C-248/84 T-129/95*  

C-122/94 C-356/90 C-169/84   

C-329/93 C-305/89 C-93/84   

C-56/93 C-86/89 C-296/82   

C-42/93 C-303/88 C-61/79   

 *Appellerede domme fra retten af første instans 

 

For et finde frem til de tre tidsintervaller af domme, har jeg søgt inde på domstolens hjemmeside, curia. Her 

har jeg søgt under statsstøtte, angivet et af mine tidsintervaller, samt indført nøgleordene ”distortion of 

competition”. 

Jeg har søgt på domme og afgørelser, da der ellers godt kan indfinde sig en masse litteratur, som umiddelbart 

ikke var direkte anvendeligt og formålstjent med mit mål i domssøgningen. 

Herved undgik jeg at få 9000 resultater som ellers var det gængse ved tidligere søgninger. 

Dommene er alle indledningsvist læst på engelsk, da den engelske udgave kan synes mere systematisk i sit 

ordvalg, her eksempelvis ifht ”distortion”, hvor den danske udgave kan have både ”konkurrencefordrejning” 

og ”konkurrenceforvridning”. 

For at få et nogenlunde overblik over hhv, 26 domme i det først tidsinterval, 37 domme i det næst og 53 

domme i det sidste, er jeg startet systematisk med at læse fra første dom i første interval. Hertil ville jeg til 

en anden gang anvende en mere tidsbesparende metode. 
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Bilag 1b Ekstra tilføjede domme 

 

C-172/03 C-267/91 C-70/72   

C-482/99 C-238/81    

C-405/98 C-730/79    

C-412/93  

Forslag til 

afgørelse 

C-8/74    
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Bilag 1c – Endelig Domsliste 

    

C - 296/82  C – 169/84  C- 248/ 84  C- 67/85  C- 303/ 88  

C -305/89  C- 72/91  C- 278/92  C- 387/92  C- 42/93  

C- 329/93   C - 6/97   C – 353/95 P   C-288/96   C- 256/97    

C-372/97  C-15/98  C-156/98   C-351/98   C- 379/98   

C-480/98   C-143/99   C-53/00   C-280/00   C-298/00p   

C-409/00   C- 126/01   C-124/10 P   C- 71/ 09 P   C-279/08 P   

C-78/08   C-494/06 P   C-393 / 04   C- 222/04   C-148/ 04   

C- 88/03   C -66/02   C-172/03* C-482/99* 

C-405/98* C-412/93* C- 267/91* C-240/83* C - 238/81* 

C- 730/79*     
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Bilag 1d - Skitsering af Forenelig, uforenelig & ulovlig statsstøtte 

Se hertil kapitel 2, afsnit 2-003.a 

Forenelig, uforenelig & Ulovlig statsstøtte 

Tabel 1, egen 

tilvirkning 

Ej anmeldt til 

kommissionen 

Anmeldt til 

kommissionen 

iht 

TEUF art 108,3 

Stand still 

overholdt 

Godkendt af 

Kommissionen 

iht TEUF art 

107,2 eller 3 

Bemærkninger 

Forenelig 

Statsstøtte 
 X X X  

Uforenelig 

statsstøtte 
 X X ÷  

Ulovlig 

statsstøtte 
X ÷ ÷ X eller ÷ 

Ulovlig støtte 

kan godt blive 

forenelig støtte, 

jf nedenfor 
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Bilag 2  

 

Domme 1979 – 2000 

 

C-730/79 Phillip Morris     

C—296/82 Leeuwarder papierwarenfabriek    

C-169/84 Cofaz     

C-248/84 Germany v Commission    

C-67/85 Van der Kooy     

C-303/88 Italy v Commission     

C-305/89 Italy v Commission     

C-356/90 Belgium v Commission    

C-72/91 Sloman Neptun 

C-278/92 Spain v Commission 

C-387/92 Banco exterior 

C-42/93 Spain v commission 

C-329/93 Germany v commission 

C-6/97 Italy v Commission 

C-353/95p Tiercé Ladbroke 

C-288/96 Germany v commission 

C-256/97 DM transport     
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C-730/79 – Phillip Morris 

- Statsstøtteregler vs konkurrenceregler 

- Ordlydsfortolkning 

- Intentionen med statsstøtten  

- Grænseoverskridende aspekt 

- Phillip Morris – Fordrejning af Konkurrencen  

- Hvor man ud fra FC’s ordlydsfortolkning, må betragte konkurrencefordrejning som en nødvendig 

følge af statsstøtte. 

- ECJ – Phillip Morris kriteriet, præmis 11 

Statsstøtte til en tobaksvirksomhed i holland.  

Parter 

Sagsøger: Phillip Morris Holland 

V 

Sagsøgte: Kommissionen 

Domstolen: 9 dommere 

Genereal advokat: F. Capotorti 

Grounds: 

The applicant put forward two grounds: Hvoraf en af dem er at, Phillip Morris Holland vil have kommissionens 

afslag stemplet som ugyldigt i hhht art 92,1, jf præmis 6 

Støtten 

Støtten: Supplerende præmie til store projekter, indført ved hollandsk lov af 29. juni 1978, i henhold til art 6 

i førnævnte lov skal denne præmie ikke tildeles i det omfang at den, ihht kommissionens mening, bliver 

uforenelig med det indre marked. Præmis 2 

Hensigten med støtten var at hjælpe sagsøgeren med at centralisere virksomheden og udvikle dennes 

produktion af cigaretter ved at lukke en af de to fabrikker som den ejer i holland, for derved at hæve dens 

produktionskapacitet af datterselskabet med 40% og en total produktion i Holland med omkring 13%, præmis 

ECJ’s svar på dette er: At når finansiel støtte styrker en virksomheds position på det indre marked, da må det 

sidstnævnte anses som at blive påvirket af denne støtte. Præmis 11 
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Phillip morris holland er en aktør på det internationale marked jf præmis 11, dette fremgår meget klart af 

deres store eksport, 80% jf præmis 11, jf præmis 10. Støtten er beregnet til at hjælpe Phillip Morris holland 

med at øge deres eksport på det international marked et marked hvor de i forvejen er en stor aktør. I det 

internationale marked indgår også det indre marked. Derudover tilføjes det at støtten desuden har reduceret 

phillip morris’ produktions omkostninger, herved opnår Phillip Morris en fordel i og med deres konkurrenter 

har samme produktions omkostninger. Jf præmis 11. 

PM kriteriet 

“When state financial aid strengthens the position of an undertaking compared with other undertakings 

competing in intra-community trade the latter must be regarded as affected by that aid.”320 

den ansøgte støtte med sandsynlighed vil påvirke samhandelen og vil fordreje konkurrencen mellem 

medlemsstaterne. Jf. præmis 12 

Referat 

Kommissionens beslutning 

En af de tidlige domme i intervallet er C-730/79 – Phillip Morris mod kommissionen (Phillip Morris), som 

udgør en høj præjudikat værdi for senere domme. Dommens præmisser benyttes til afgørende 

argumentation for senere domme. Phillip Morris vedrørte en investerings præmie som blev indført ved lov 

af 29. juni 1978 om styring og stimulering af investeringerne i Holland. Tilbuddet var til store projekter som 

oversteg 30 mio gylden321 og beløbet kunne nå op på 4% af det pågældende investeringsbeløb. 

Tilbuddet var dermed gældende for alle store projekter i Holland som oversteg 30 mio gylden. 

Kommissionen indledte TEU art 108 ( art 93) undersøgelsesproceduren iht til den indførte lov, og 

besluttede at Holland for hver gang det blev besluttet at tildele investerings præmie, skulle melde det til 

kommissionen. Derved kunne kommissionen holde øje med hvert enkelt projekt322. 

Den hollandske regering underrettede kommissionen om et af disse projekter i 1978, hvoraf det fremgik at 

den agtede at yde den supplerende præmie til et Hollandsk datterselskab, Phillip Morris, af en stor 

international producent. Projektet bestod i at omstrukturere virksomhedernes struktur på det Hollandske 

                                                           

320 C-730/79 – Phillip Morris Holland mod kommissionen, præmis 11 i dommen, jf. bilag 1 

321 Jf. Kom 79/743/EEC af 27 juli 1979 pkt 1, 1. afsnit 

322 Jf. Kom 79/743/EEC af 27 juli 1979 pkt 1, 2. afsnit 
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Marked. Projektet ville betyde at virksomheden vil have 50% af sin produktion på det hollandske marked, 

hvoraf 80% eksporteres til øvrige medlemsstater. 

Ved en af de tidligere omstruktureringer oplevede virksomheden en stigning i produktionen af cigaretter 

fra 11,1 milliarder til en årsproduktion på 16 milliarder323. 

Kommissionen afviser projektet, da det kan have en påvirkning på samhandelen og true med at fordreje 

konkurrencen da en virksomhed forfordeles frem for dens konkurrenter på markedet. 

General advokat 

Generaladvokat F.Capotortis (FC) analyse følger leddene i art 92,1 slavisk. 

Artikel 92,1 analysen indledes i Præmis 3. Præmis 3, 4 afsnit, sagsøgers påstand, 5 afsnit kommissionens, her 

henvises til c-173/73 – Italien mod kommissionen, se hertil General advokat Warner afslutningsvist: ”Når det 

først er klart, at den naturlige konsekvens af ydelsen af en støtte til en industri en medlemsstat må være at øge 

denne industris konkurrenceevne over for dens konkurrenter i andre medlemsstater, kan der efter min mening 

med rimelighed drages den slutning, at støtten bevirker (eller ville bevirke, hvis den blev indført) fordrejning 

af konkurrencevilkårene og påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.”   

Ordlydsfortolkning 

Præmis 4, GA; ordlydsfortolkning, 92,1, ”FORDREJNING…”fører til at forstå bestemmelsen således, at 

fordrejningen af konkurrencevilkårene er en undtagelsesfri og nødvendig følge af de begunstigelse, der ved 

hjælp af statsstøtte gives visse virksomheder eller visse produktioner” 

Generaladvokat FC kombinerer sin analyse med et citat fra et tidligere forslag til afgørelse, hvoraf det fremgår 

at:”Når det først er klart, at den naturlige konsekvens af ydelsen af en støtte til en industri i en medlemsstat 

må være at øge denne industris konkurrenceevne over for dens konkurrenter i andre medlemsstater, kan der 

efter min mening med rimelighed drages den slutning, at støtten bevirker (eller ville bevirker, hvis den blev 

indført) fordrejning af konkurrencevilkårene og påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.324”   

FC fortolker ovenstående citat med at være et ”udtryk for, at når en statsstøtte styrker en virksomheds (eller 

nærmere bestemte virksomheders) position overfor konkurrerende virksomheder i samhandelen mellem 

medlemsstaterne, må støtten anses for at påvirke denne samhandel325” 

                                                           

323 Jf. Kom 79/743/EEC af 27 juli 1979 pkt 2 

324 her henvises til c-173/73 – Italien mod kommissionen, se hertil General advokat Warner afslutningsvist: 

325 C-730/79 – Phillip Morris Holland mod kommissionen, forslag til afgørelse præmis 3, jf Bilag 2 
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Intentionen med statsstøtten 

Statsstøtte til en konkurrencedygtig og stærk virksomhed med international dimension som Phillip Morris’ 

kan kun signalere at man ønsker at indtage flere markedsandele og svække konkurrenternes position både 

hvad angår import og eksport. Påstanden om at dette kun kan signalere intentionen om at svække 

konkurrenterne er at projektet som virksomheden phillip morris ikke kan godkendes ved nogen af 

undtagelsesbestemmelserne i traktatens regi326 og dermed signalerer projektet ikke en værditilførsel i 

samfundets almene interesse, men derimod i virksomhedens interesse. jf her undtagelsesbestemmelserne i 

art 107, 2 og 3327.  

Grænseoverskridende aspekt 

Generaladvokat FC knytter hertil tre betragtninger omkring samhandelspåvirkning og essensen af at der sker 

en grænseoverskridende aktivitet328, men påpeger samtidigt at det grænseoverskridende aspekt ikke kun 

relaterer sig til Import og eksport, men at foranstaltninger af enhver art kan påvirke samhandelen. 

Medmindre foranstaltningens størrelse er af minimal karakter329. 

Ved at der sker en samhandels påvirkning bringes analysen videre til næste punkt, fordrejning af 

konkurrencen, hvor Phillip Morris har høj præjudikat værdi. 

Phillip Morris – Fordrejning af Konkurrencen 

”..ordlyden af art 92, stk.1, efter min opfattelse fører til at forstå bestemmelsen således, at fordrejning af 

konkurrencevilkårene er en undtagelsesfri og nødvendig følge af den begunstigelse, der ved hjælp af 

statsstøtte gives visse virksomheder eller visse produktioner. Denne fortolkning støttes op af følgende 

økonomisk ræsonnement: et selektivt indgreb udefra må nødvendigvis påvirke konkurrencevilkårene. Man 

må derfor kunne tage udgangspunkt i, at enhver offentlig støtte til en virksomhed fordrejer konkurrence 

vilkårene – eller truer med at fordreje dem…” 

Hvor man ud fra CF’s ordlydsfortolkning, må betragte konkurrencefordrejning som en nødvendig følge af 

statsstøtte. 

Han henviser til C-30/59, hvori Generaladvokat Lagrange til selvsamme emne har udtalt ”at direkte indgreb i 

fællesmarkedets funktion i form af statsstøtte i sig selv bliver betragtet som stridende mod selve betingelserne 

                                                           

326 Jf. Kom 79/743/EEC af 27 juli 1979 pkt 3 

327 Jf. Kom 79/743/EEC af 27 juli 1979 pkt 3 

328 C-730/79 – Phillip Morris Holland mod kommissionen, forslag til afgørelse præmis 3, jf Bilag 2 

329 C-730/79 – Phillip Morris Holland mod kommissionen, forslag til afgørelse præmis 3, jf Bilag 2 
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for oprettelsen af dette fælles marked: derfor bliver de anset for uforenelige hermed, uden at det er 

nødvendigt at påvise, ja blot undersøge om der faktisk sker indgreb i konkurrencevilkårene, eller om der 

eksisterer en risiko herfor: Selve formålet med foranstaltningen begrunder formodningen herfor”330 

Statsstøtteregler vs konkurrenceregler 

Det kan forekomme at Virksomheder blander konkurrence reglerne sammen med statsstøtte reglerne, det 

er eksempelvis tilfældet i Phillip Morris. Begge regelsæt hører i princippet under reglerne for den frie 

konkurrence, men det er fundamentalt forkert at kombinere disse to problemstillinger i en statsstøttesag, da 

statsstøttereglerne kun henvender sig til medlemsstaterne og konkurrencereglerne i TEU art 101 og 102 

henvender sig til virksomheder. Hertil er der en fundamental forskel, som FC anfører i præmis 4 afsnit 5, ”…en 

aftale mellem virksomheder … ikke nødvendigvis har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, mens 

statsstøtte til en virksomhed er en foranstaltning, der, som nævnt, under alle omstændigheder fordrejer 

konkurrencen.” 

Generaladvokat F. Capotorti noterer et citat fra en tidligere forslag til afgørelse, hvoraf det fremgår at:”Når 

det først er klart, at den naturlige konsekvens af ydelsen af en støtte til en industri i en medlemsstat må 

være at øge denne industris konkurrenceevne over for dens konkurrenter i andre medlemsstater, kan der 

efter min mening med rimelighed drages den slutning, at støtten bevirker (eller ville bevirker, hvis den blev 

indført) fordrejning af konkurrencevilkårene og påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.331”   

ECJ’s afsigelse 

I Phillip Morris sagde domstolen, i henhold til påvirkning af samhandelen og fordrejning af konkurrencen, at:  

Yderligere kommer domstolen ind på selve fordrejningen af konkurrencen, og her som noget af et særsyn er 

den meget direkte i sin anvendelse af ordet. 

” The proposed aid would be likely to affect trade between member states and would threaten to distort 

competition between undertakings established in different member states.”332  

I sin analyse af Phillip Morris sagen ligger Domstolen vægt på formålet med statsstøtten, hvilket fremgår af 

præmis 11. Heraf fremgår det at intentionen var at udvide og optimere produktionen. Yderligere blev Phillip 

Morris fritages for omkostninger ved omstruktureringen som følge af at støtten, hvorved Phillip Morris ville 

                                                           

330 C-30/59 general advokat lagrange’s forslag til afgørelse afsluningsvist 

331 her henvises til c-173/73 – Italien mod kommissionen, se hertil General advokat Warner afslutningsvist: 

332 C-730/79 – Phillip Morris Holland mod Kommissionen, præmis 12 i dommen, jf. bilag 1,  
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nyde en konkurrencemæssig fordel i forhold til de virksomheder som selv skulle indberegne 

omstruktureringsomkostningen. 

Domstolen er enig med både Kommissionens beslutning og FC’s forslag til afgørelse, hvorved Phillip Morris 

taber sagen og må betale sagens omkostninger. 

 

C- 296/82 – Netherlands and Leeuwarder papierwarenfabriek v commission 

- Privat investor testen 

- Komm: forholder sig ikke til sagens omstændigheder og anfører ingen oplysninger om faktum 

- Komm beslutning annulleres 

Leeuwarder papirwarenfabriek modtager finansiel støtte af et offentligt organ i Holland 

Joined cases 296 og 318/82 

Parter: 

Kongeriget Holland og Leeuwarder papirwarenfabriek 

V 

Kommissionen 

Domstolen:  9 Dommere 

General advokat: Sir Gordon slynn 

 

Sagen:. Kommissionen indleder en procedure undersøgelse. To medlemsstater indberetter deres forbehold 

iht støtten under kommissionens undersøgelsesprocedure. Kommissionen finder støtten uforenelig med 

fællesmarkedet. 

Privat investor testen Kommissionen henviser i sin beslutning til at virksomheden ville have haft vanskeligt 

ved at finde samme kapital på de private kapitalmarkeder. Jf dommens præmis 8.  

”For så vidt angår de i traktatens artikel 92, stk. 3, hjemlede undtagelser, anfører Kommissionen, at herved 

»fremhæves de mål, der skal forfølges i Fællesskabets interesse og ikke blot i støttemodtagerens interesse; 

disse undtagelser skal fortolkes meget snævert... og de gælder navnlig kun i tilfælde, hvor Kommissionen 

kan påvise, at uden... støtteforanstaltningerne vil markedskræfterne ikke være nok til at få de 

støttemodtagende virksomheder til at disponere således, at det kan bidrage til opnåelsen af et af de mål, 

som undtagelserne tager sigte på« (betragtning 11). ” Præmis 9 
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Kommissionen har ikke fundet de fornødne forhold til at foranstaltningen kan undtages iht de af art 92,3 

undtagelser, præmis 9 

Anbringender for domstolen 

Anklageren ha anført to anbringender; For det første har de anført, at Kommissionen med urette har anset 

NOM's kapitalindskud i LPF for en statslig støtteforanstaltning som omhandlet i traktatens artikel 92, stk. 1, 

subsidiært, at Kommissionen med urette har afvist at anvende en af undtagelserne i den nævnte 

bestemmelses stk. 3. Præmis 14 

- Kommissionen har ingen betragtninger hvad angår påvirkning af samhandelen og fordrejning af 

konkurrencen med i sin beslutning, præmis 22 

- Kommissionen anfører ingen oplysninger om faktum, præmis 23 

”Selv om det i visse tilfælde kan fremgå af selve de omstændigheder, hvorunder støtten ydes, at den kan 

påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne og fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene, 

påhviler det i det mindste Kommissionen at angive disse omstændigheder i beslutningens begrundelse. I det 

foreliggende tilfælde undlod Kommissionen dette, idet den omtvistede beslutning ikke indeholder den 

mindste angivelse vedrørende situationen på det omhandlede marked, LPF's markedsandel, handelen med 

de pågældende produkter mellem medlemsstaterne eller om virksomhedens eksport.” Præmis 24 

”Hertil kommer, at det ikke er fyldestgørende begrundet, hvorfor undtagelsesbestemmelserne i traktatens 

artikel 92, stk. 3, ikke kan finde anvendelse.” Jf præmis 25 

Kommissionen har fremlagt forretningshemmelig info i de europæiske fællesskabers tidende, jf præmis 28 

Kommissionens beslutning opfylder ikke begrundelseskravet i daværende art 190 og annulleres, jf præmis 

30. 

Afgørelse:  

Kommissionen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

C – 169/84 – Cofaz v Commission 

- Komm skal forholde sig til sagens omstændigheder 

- Komm beslutning annulleres 

 



Side 98 af 184 

 

Annullationssøgsmål mod kommissionens beslutning, Art 93,2 proceduren 

Tariff system til fordel for meget store industrier 

The decision by the commission declares void 

Parter 

Société CdF Chimie azote et fertilisants SA, Toulouse (Frankrig),  

og  

Société chimique de la Grande Paroisse (SCGP) SA, Paris,  

mod  

Kommissionen  

 

En påstand om annullation af kommissionens beslutning vedr et prissystem i Holland for naturgasleverancer 

til de hollandske ammoniakproducenter. 

Præmis 3 & 4, Kommissionen finder støtten omfattet af art 92,1 og beslutter at den er uforenelig med det 

indre marked. 

Præmis 3 ”Den støtteordning, der var tale om, bestod efter Kommissionens opfattelse oprindeligt af et 

system, hvorefter den nederlandske regering gennem virksomheden Gasunie, som den nederlandske stat 

direkte eller indirekte ejer halvdelen af, ydede de nederlandske ammoniakproducenter særrabatter i kraft af 

et dobbelt prissystem, som medførte, at omkostningerne til den naturgas, de nævnte producenter anvendte 

som råvare, blev nedsat.” 

Præmis 4 ”Den 13. marts 1984 fremsatte Kommissionen som et led i denne procedure en begrundet udtalelse, 

hvori den fastslog, at dette prissystem udgjorde statsstøtte efter EØF-Traktatens artikel 92, stk. 1, og at 

undtagelsesbestemmelserne i samme artikels stk. 3 ikke kunne bringes i anvendelse på det.”  

Kommissionen har lavet en åbenbar fejl I sin vurdering, jf. præmis 41 & 42, ikke belæg for udtalelse, og der 

forelå ikke en økonomisk fordel for Virksomheden.  

Præmis 48, åbenbar fejl fra kommissionens side. 

Domstolen annullerer kommissionens beslutning, jf. præmis 52.  

Kommissionen skal betale sagens omkostninger. 
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C- 248/ 84 –Germany V commission 

- Statsmidler, -uanset hvilken form 

- Der sondres ikke mellem hvilke former for statsstøtte 

- Hvis statsstøtten falder ind under art 92,1 da skal den undersøges iht stk 2 & 3 

- Komm skal forholde sig til sagens omstændigehder 

- Komm beslutning annulleres 

 

Annullationssøgsmål mod kommissionens beslutning 

State aid  - commission decision finding an aid programme to be incompatible with the common market – 

obligation to state reasons – necessary details. 

Parter: 

Tyskland  

V 

Kommissionen 

Domstolen: 

Investeringsstøtteprogram blev anset for uforeneligt 

Statsmidler, uanset hvilken form for offentligt organ det kommer ra eller som har besluttet det. Jf præmis 

17 

Der sondres ikke mellem former for statsstøtte, jf. præmis 17 

Hvis statsstøtten falder ind under art 92,1 da skal det herefter undersøges om den kan undtages iht art 92,3 

, jf. præmis 19 

Kommissionen har blot gengivet ordlyden af art 92 uden at forholde sig til omstændighederne, jf. præmis 21 

og opfylder dermed ikke begrundelseskravet jf. præmis 22 

Kommissionen skal betale sagens omkostninger, jf. præmis 23 

 

C- 67/85 – Van der kooy v Commission 

Fra staten – direkte vs. indirekte 
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- Støtte tildelt af en medlemsstat, fordrejning af konkurrencen - påvirkning af samhandlen. 

- Støtte i form af en fordelagtig tarif til gartnerier. 

- Fordrejning af konkurrencen 

Parter 

Sagsøgere 

1. Van der kooy 

2. Johannes wilhelmus van vliet 

3. Landbouwschap 

4. holland 

Sagsøgte 

Kommissionen 

Støttet af 

1. Tyskland 

2. Denmark 

3. England & nord Irland 

Ansøgning om annullering af kommissionens beslutning 85/215/EEC af 13 februar 1985 

Domstolen: 11 dommere 

General advokat: Sir Gordon Slynn 

Grounds 

Sagsøgernes argumenter som stiller spørgsmål til kommissionens beslutning 

- Om hvorledes reguleringen af den omtalte tarif var et resultat af den hollandske stats beslutning 

- Om hvorledes den omtalte tarif er lavere end hvad der nødvendigt for at opveje risikoen for at 

omstille det kul 

- om hvorledes den omtalte tarif påvirker handlen mellem medlemsstaterne 

Ad 1 

Præmis 35: Støtte fra statslige midler: Der er ingen grund til at fortolke mellem sager hvor støtte er tildelt 

direkte fra staten og sager hvor støtten kommer fra offentlige myndigheder eller private enheder som er 

etableret af staten. Præmis 35 

Den hollandske stat kan regulere tariffen som det passer den, jf præmis 36 

Derfor falder reguleringen af tariffen ind under art 92,1. statsstøtte 
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Ad 2  

Gennemgang af priserne præmis 40 -49 

Gennemgangen af priserne og argumenterne for priserne kan så blive kommercielt justified, jf. præmis 50, 

men da virksomheder uden en condenser hører til marginalen, kan det ikke blive kommercielt justified, jf. 

præmis 54 

Præmis 57 Uden at det bestrides, at de ovennævnte faktorer kan have spillet en væsentlig rolle i den 

fremgang, de nederlandske eksportører har noteret i løbet af de seneste år i forhold til Fællesskabets øvrige 

medlemsstater, skal det blot konstateres, at en betydelig del af de nederlandske gartnere i kraft af den 

omtvistede tarif har haft fordel af en nedsættelse på mindst 2,5 cents/m forbrugt gas, hvilket svarer til en 

prisnedsættelse på gas på ca. 5,5%. En fordel af denne størrelsesorden kan fordreje konkurrencen inden for 

Fællesmarkedet, såvel på grund af det samlede omfang af de nederlandske gartneres gasforbrug (2,5 mia 

m3 årligt) som på grund af den omstændighed, at energiomkostningerne efter det oplyste udgør 25-30% af 

de samlede driftsudgifter i væksthusgartneriet. Følgelig giver en af myndighederne bevilget nedsættelse på 

ca. 5,5% af gasprisen sig mærkbart udslag i de samlede driftsomkostninger og medfører et kunstigt prisfald 

for de pågældende produkter. 

Ad 3, 

En reduktion af prisen på 5,5% givet af offentlige myndigheder har mærkbare virkninger på 

driftsomkostningerne og det giver et fald i produktions priserne,jf præmis 58, hvilket kan fordreje 

konkurrence markedet, jf. præmis 60 

(Præmis 59 Med hensyn til spørgsmålet, om støtten påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne, hvilket 

både Kommissionen og intervenienterne har gjort gældende, bemærkes, at Kommissionens tal i beslutning 

85/215, som ikke bestrides af sagsøgerne, viser, at denne betingelse er opfyldt i det foreliggende tilfælde. 

Det fremgår af disse tal, at Nederlandene for øjeblikket tegner sig for 65% af EF's væksthusproduktion af 

tomater, hvoraf 91 % eksporteres (heraf 55% alene til Forbundsrepublikken Tyskland). Ligeledes producerer 

Nederlandene 75% af EF's væksthusproduktion af agurker og drueagurker, hvoraf 68% eksporteres (heraf 

73% alene til Forbundsrepublikken Tyskland). 

Præmis 60 Under disse omstændigheder har Kommissionen med rette konkluderet i beslutning 85/215, at 

støtten påvirker samhandelen inden for Fællesskabet og fordrejer konkurrencen til fordel for de 

nederlandske gartnere.) 

---- 

Afvises 

Sagsøgerne skal fælles betale sagens omkostninger incl tysklands omkostninger 
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C- 303/ 88 – Italy v Commission 

- Definition af statsstøtte 

- Direkte vs indirekte 

- Privat investor princippet 

- Eksport ikke afgørende for effekt på samhandelen 

- Ingen nedre beløb grænse for at statuere som statsstøtte 

- Statsmidler til at dække datterselskabs tab 

Ansøgning om annullering af kommissionens beslutning 89/43/EEC 

1. anbringende er aktuelt. 

Parter 

Italien 

Støttet af spanien 

V  

Kommissionen 

Domstolen: 11 dommere 

General advokat: W.Van Gerven 

 

Definition af statsstøtte I henhold til art 92,1, summary præmis 1 

Statsstøtte af enhver art i enhver form 

Økonomisk indskud tildelt af staten, direkte eller indirekte, summary præmis 2 

Privat investor kriteriet, der skal være et økonomisk incitament for investeringen 

effect on trade samhandlen imellem og fordrejer konkurrencen, summary præmis 3 

Støtte kan påvirke konkurrencen selvom den pågældene virksomhed ikke selv eksporterer. Støtten kan gøre 

at virksomheder fra andre medlemsstater kan have vanskeligt ved at eksportere deres varer. Jf præmis 27 

Selv små støtte beløb kan påvirke konkurrencen. 

art 92,3 undtagelses bestemmelserne, summary præmis 4 
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undtagelsesbestemmelserne i art 92,3 har et vidt skøn. 

93,3 procedurereglerne, summary præmis 5 

Kommissionens beføjelser, summary præmis 6,  

 

1. anbringende, Anbringendet om, at der ikke har været tale om statsstøtte efter betydningen i  

Traktatens artikel 92  

Der skal ikke sondres mellem hvor støtten kommer fra, jf. præmis 11 (jf. ovenfor sag C-67/85 - Van der 

Kooy, præmis 35) 

Præmis 14 – Der er tale om statsmidler som er blevet benyttet til at dække datterselskabers tab. – første 

anbringende afvises. 

 

C – 305/89 – Italy v Kommissionen - Alfa Romeo 

Privat investor 

 

Annulationssøgsmål  

Støtte i form af kapitalindskud til Alfa romeo koncernen gennem holdingselskaber 

summary  

For at fastslå om støtte er statsstøtte I henhold til traktatanes art 92,1, skal der ikke sondres mellem støtte 

direkte fra staten eller om støtten er fra offentlige myndigheder eller private virksomheder som er etableret 

af staten. – præmis 13 

For at fastslå om den statslige indgriben er statsstøtte i hht art 92 er det nødvendigt at anvende private 

investor testen. Her sammenligner man en lignende situation og om en privat invester ville investere samme 

sum penge i et lignende projekt. 

I en sektor med overskydende produktions kapacitet, hvor producenter fra diverse medlemsstater 

konkurrerer, kan enhver støtte fra en offentlig myndighed påvirke konkurrencen mellem medlemsstaterne 

og forhindre at andre medlemsstater kan udvide deres markedsandele, samt reducere deres muligheder for 

at forøge deres eksport til den medlemsstat som modtager støtte – jf præmis 3 i summary 

Alfa Romeo 
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Parter 

Sagsøger: Den italienske republik 

Sagsøgte: kommissionen 

Domstolen: 11 dommere 

General advokat: W. Van Gerven 

Grounds 

Anbringender for at konkurrencen ikke bliver påvirket negativt. (direkte oversat, affecting competition) 

præmis 11-28 

Præmis 11: 

1. Indskuddet var ikke fra staten 

a. Indskuddene var fra IRI or Finmeccanica, uafhængige private virksomheder. Jf. præmis 12 – 

ifølge den italienske stat. 

i. IRI or Finmeccanica, staten har givet IRI et økonomisk indskud og IRI kontrollerer 

Finmeccanica.  

ii. Derudover udpeger den italienske regering de medlemmer som skal sidde i 

bestyrelsen hos IRI og ligeledes udpeger IRI hvem som skal sidde i bestyrelsen hos 

Finmeccanica. Dvs IRI og Finmeccanica er under den italienske stats kontrol, jf. 

præmis 14 

iii. Der er ingen tvil om at indskuddene kom fra staten, jf. præmis 16 

2. Matcher private investor adfærden præmis 19 

a. En privat investor ville ikke have foretaget de samme investeringer, jf. præmis 23 

3. Indskuddet påvirker ikke konkurrencen på det indre marked negativt. 

Van der kooy nævnes igen, c- 70/85 

Helt generelt så klagede den italienske republik over at kommissionen ikke på rette vis havde indledt 

procedurereglerne, jf præmis 30, samt at der var gjort forskelsbehandling, således at kommissionen kørte 

hetz mod den italienske republik, herunder alfa romeo. Jf. præmis 32.  

Italien fik ikke medhold i deres anbringender og måtte betale sagens omkostninger. 
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C- 356/90 Belgium v Commission 

Sagen i sig selv er ikke relevant for søgekriteriet af domme, men dommen opridser nogle facts, som i sig 

selv er væsentlige 

Direktiv omkring skibsbyggeri, og statsstøtte I henhold til art 92 og procedurereglerne. 

Dommen har mest fokus på direktivet, og procedurereglerne i art 93. 

Heraf fremgår det i dommen at et direktiv ikke kan fravige gældende ret, jf. præmis 23, men ihht art 92,3 er 

en undtagelse hertil. 

Rådet udsteder direktiver, som det dommen vedrører, 87/167. I direktivet er støtte inden for et givent loft 

foreneligt med det indre marked. Men da man i denne tvist har overskredet loftet er støtten uforenelig med 

det indre marked. Jf. præmis 32. 

I en sag som denne skal kommissionen blot tjekke om denne betingelse er overholdt. Præmis 33. 

Se præmis 23-28 fortolkning af statsstøtte. 

 

C- 72/91 – Sloman Neptun v Bodo Ziesemer 

Definition af statsstøtte 

 

Præjudiciel afgørelse, art 92 

En ansøgnning til shipping virksomheder at underlægge søfarer som er fra 3. lande eller uden bopæl, 

arbejdsvilkår og lønninger der er mindre gunstige en de som er gældende for statsborgere. 

Parter 

Sloman Neptun shiffahrts AG  

And 

Seebetriebsrat bodo ziesemer der sloman neptun schiffahrts AG 

Om fortolkningen af EF art 92 og art 117 

 Domstolen: 11 dommere 

General advokat: M Darmon 

Grounds 
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Domstolens svar. 

Præmis 19: Statsstøtte kun er at betragte som statsstøtte i traktatens forstand ud fra de fordele som en støtte 

medfører ”kun de fordele, som direkte eller indirekte ydes ved hjælp af statsmidler, betragtes som støtte efter 

EØF-Traktatens artikel 92, stk. 1 

En foranstaltning som ovenfor er ikke statsstøtte i henhold til traktatens art 92. 

 

C- 278/92 – Spain v Commission 

 For at vurdere om en investering, uanset form, foretaget af offentlige myndigheder i 

virksomheder, er statsstøtte i hht art 92,1 da er det nødvendigt at vurdere om privat investor 

ville investere i sammenlignelige tilfælde.  

 Statsstøtte, som koncept. Statsstøtte, effekten på samhandelen, mv. 

 I situationer hvor statsstøtte styrker en virksomheds position på det indre marked, må 

sidstnævnte anses som værende for påvirket af støtten. Ligeledes kan handlen blive påvirket 

selvom støtten kan være af beskeden størrelse. PM kriteriet 

 Adhoc støtte er ikke nødvendigvis udelukket fra ovenstående formodning.  

 For at være forenelig med art 92,3, støtte til kriseramte virksomheder, da skal støtten være 

sammenholdt med et omstrukturerings program 

 Selv et beskedent beløb kan påvirke konkurrencen 

Parter 

Sagsøger: Spanien 

Sagsøgte: Kommissionen 

Domstolen: 9 dommere 

Generaladvokat: F.G.Jacobs 

Grounds 

Staten spanien tildeler økonomisk støtte af forskellig størrelse til tre forskellige virksomheder i spanien som 

har lidt driftstab. Med øje for det kroniske dårlige profitabilitet havde staten spanien besluttet at privatisere 

dem. 

Kommissionens beslutning; Unlawful aid, pga af procedure reglerne i art 93,3. Men analyserede ikke art 92,3, 

kriseramte virksomheder, som ville gøre støtten forenelig med fællesmarkedet. 
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Overtrædelse af art 92,1, Præmis 17, spanien argumenterer for at kommissionen ikke har anvendt testen om 

den private invester korrekt.  

Testen om den private investor, præmis 21, jf 22, for at vurdere om foranstaltningerne i deres form er 

statsstøtte, må man vurdere om en privat investor ville foretage samme investering.  

(art 107,3 c) præmis 24, spanien påpeger de økonomiske konsekvenser som det kan medføre for regionen 

hvis ikke denne omstrukturering foretages.  

C-303/88 italy v commission, et moderselskab må gerne igennem en begrænset periode bærer tabet for et 

af dets datterselskaber, så sidstnævnte kan afvikle driften på bedste vis. – præmis 25 

Kommissionen har ret i at en privat invester ikke ville skyde tilsvarende beløb ind i virksomheder, når 

sidstnævnte igennem årene kun har haft tab. 

Påvirker konkurrencen – præmis 32-33 – præmis 43; præmis 32-33 spanien argumenterer for at 

kommissionen ikke succesfuldt har dokumenteret at konkurrencen på det indre marked er blevet påvirket. 

Præmis 40 – Phillip morris v commission c- 730/79, france v commission c-102/87 – virksomheder I andre 

medlemsstater kan have vanskeligt ved at eksportere til den pågældende medlemsstat, som følge af at 

sidstnævnte har tildelt støtte til en virksomhed inden for egne rækker. 

Det pågældende marked er meget følsomt og enhver form for støtte vil påvirke markedet, præmis 41 

Selv et beskedent beløb til støtten kan påvirke konkurrencen, se her c-142/87 belgium v commission, præmis 

42 

Art 92,3 a – regional støtte til udsatte områder – præmis 44-62 

Art 92,3c – præmis 63- 69 sektoral støtte 

En støtte som accepteres under art 92,3c skal følges med et omstrukturerings program, designet til at 

reducere eller omdirigere virksomhedens aktiviteter. 

Sagens omkostninger, 1/3 komm, 2/3 spain 

- LÆS GENERAL ADVOKAT, skimmet den, meget grundig og fyldesgørende analyse af F.G.Jacobs, meget 

at hente, særligt art 92,3,c 
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C- 387/92 – Banco exterior de Espana v ayuntamiento de Valencia 

- Def af statsstøtte og statsmidler 

- Skatte fristillelse 

 

En foranstaltning som medfører at en virksomhed skal betale mindre I skat end resten af virksomhederne 

på markedet. Selvom der ikke er tale om statsmidler som overføres til virksomheden, opnår den stadig en 

fordel som dens konkurrenter ikke opnår. 

Parter 

Banco de credito Industrial SA, now banco exterior de Espana SA 

Og  

Ayuntamiento de Valencia 

Domstolen: 11 dommere 

General advokat: C.O.Lenz 

Påstande 

Sammendrag 

Dommen:  

Præmis 4; Fordrejning eller truer med at fordreje konkurrencen 

Skal enhver statsstøtte som kommer fra offentlige midler, som fordrejer eller truer med at fordreje 

konkurrencen ved at forfordele virksomheder eller produkter betragtes som uforenelige med det indre 

marked?  

Præmis 11; Skatte undtagelse 

Præmis 12: Forhindre handlen imellem medlemsstaterne 

Præmis 15: Påvirker MS  = uforeneligt med det indre marked, dvs hvis det har en effekt påp det indre 

marked er det safe at konkludere støtten som værende uforenelig med det indre marked i henhold til art 92 

”In so far as such aid is capable of affecting trade between member states and distorting competition, it is, 

save where otherwise provided for by the Treaty, incompatible with the common market” 

Præmis 18: Existing aid = new aid: It follows that the distinction which Article 93 of the Treaty draws between 

existing aid and new aid is equally applicable to State aid granted to the undertakings covered by Article 90 
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(2). 

Afgørelse: 

En foranstaltning hvor en virksomhed får en skatte undtagelse er statsstøtte i Art 92’s forstand. I hht 

eksisterende statsstøtte, så længe kommissionen ikke har fundet den uforenelig med det indre marked, da 

må den implementeres. 

General advokat Lenz 

Præmis 19: fordrejning af konkurrencen er uforenelig med art 92 

Possible infringement of art 92 & 93 

Præmis 59: Forholdet mellem 90, 92 og 93  C-52/76 

Præmis 79, Kommissionen skal undersøge den eksisterende støtte. 

 

C- 42/93 – Spain v Commission 

- Er investering fra staten en støtte omfattet af art 92 (art 107).  

- Private investor princippet. 

- Statsstøtte kun v grænseoverskridende aspekt 

 

Ansøgning for annullering af kommissionens afgørelse af 4 nov 1992, vedr støtte givet af den spanske stat til 

virksomheden Merco 

Parter 

Sagsøger: Kongeriget Spanien 

Sagsøgte: Kommissionen 

Domstolen: 9 dommere 

General advokat: F.G Jacobs 

Sammendrag 

Er investering fra staten en støtte omfattet af art 92 (art 107)? 

Private investor principle 

Den spanske virksomhed Merco kunne kun fortsætte virksomhedsdriften hvis den modtog penge injektioner. 

Den spanske stat valgte at omstrukturere virksomheden  
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Præmis 6; Spanien har ikke givet underretning til kommissionen. Ses ikke som foreneligt med det indre 

marked. 

Præmis 13: Private investor – Se dom c-305/89 Italy v Commission 

Præmis 15: Støtten er ikke linket til et investerings program – Spaniens argument kan ikke accepteres 

Para 18, 1. plea er rejected 

Para 22; 2nd plea er rejected 

Para 25; SGEI – Spain, hvis der ikke investeres opstår der en krise på markedet 

 

Application dismissed 

General advokat F.G. Jacobs 

Merco –  Egenkapital:  PTA 8782 mi 

 Ansatte:  900 

Præmis 17: 1. eksistensen af en støtte 

Præmis 22: 2, påvirkning af konkurrencen – kun på den grænseoverskridende handel, som Merco var en del 

af 

Præmis 29; 3, anvendligheden af art 92,3 – SGEI 

Præmis 31; Investeringen er ikke tilknyttet et regionalt støtte program men er en adhoc beslutning 

Præmis 35; 4, forpligtelse til at tilbagesøge støtten 

Action dismissed 
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C- 329/93 – Germany and others v Commission 

- Privat investor 

- Inv beskeden størrelse – uden betydning 

- Komm forholde sig til omstændighederne 

- Komm’s beslutning annullerer´s 

Forenede sager C-329/93, c-62/95 og C-63/95 

Parter 

Sagsøger: Tyskland, Hanseatische Industrie-Beteiligungen (HIBG),og Bremer Vulkan Verbun AG (BV) 

Sagsøgte: Kommissionen 

Domstolen: sjette afdeling 

General advokat: Georges Cosmas 

Sammendrag: 

Lån i aktier til virksomhed kan køber en anden virksomhed. 

Sagen omhandlede støtte til flere virksomheder i en sammenslutning. I sagen analyserer og vurderer Komm 

ikke de forskellige virksomheders markedssituation, dvs de faktuelle omstændigheder i hvert enkelt sag, men 

kun det overordnede selskab. Dette giver ikke et retligt billede af sagens faktum. Undervejs referer ECJ til C-

296/82, præmis 24, hvorved ECJ annullerer Komms beslutning og Komm pålægges at betale sagens 

omkostninger.  

Præmis 3; ”…en virksomhed har en forholdsvis beskeden omsætning inden for fællesskabet, ikke på 

forhånd udelukker, at en statslig foranstaltning til fordel for virksomheden kan have karakter af støtte, og 

selvom det i visse tilfælde kan fremgå af selve de omstændigheder, hvorunder støtten ydes, at den kan 

påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne og fordreje eller true med at fordreje 

konkurrencevilkårene, påhviler det i det mindste kommissionen at angive disse omstændigheder i 

beslutningens begrundelse.  

Præmis 49: fordrejning af konkurrencen, produkterne er omfattet af samhandelen inden for det indre 

marked: 

Præmis 50: Eksport 45 mio, 689 mio samlet omsætning. Den omtvistede støtte fordrejer konkurrencen 

Præmis 52: se dom C-142/87 – Belgien mod kommissionen – beskeden omsætning inden for det indre 

marked.  
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Præmis 53; Markedsanalyse påkrævet. Der foreligger ikke en analyse af KAE’s markedsandel, ej heller 

konkurrenternes position på markedet. 

Præmis 56: fordelen ved støtten er ikke belyst af kommissionen 

Præmis 57: den anfægtede beslutning er utilstrækkeligt begrundet 

Dom: 

Annullering af Kommissionens beslutning 

General advokat, Georges Cosmas. 

Selskaberne: Krupp, BV og KAE (ejet af Krupp) 

-Kommissionen: ” Støtte fra den tyske regering til HIBG via Krupp til BV, for at lette salget af KAE fra Krupp til 

BV”  Var ulovlig og uforenelig med det indre marked 

BV: KAE fusionere med BV’s datterselskab STN 

Pkt 21; Ydelse af en garanti kan betragtes som en støtte foranstaltning, såfremt de retlige forudsætninger er 

opfyldt. 

Pkt 26: afgørende om aktiernes værdi er 125 eller ej, før om der foreligger en støtte foranstaltning. 

Pkt 38: Private market (PM) investor; ville en PM foretage samme kapital indskud og have samme 

forventninger til fremtidens afkast? 

Pkt 44: Fordreje eller true med at fordreje 

Pkt 49: Man må ikke tage udgangspunkt i, at enhver offentlig støtte til en virksomhed fordrejer 

konkurrencevilkårene eller truer med at fordreje dem, hvis støtten kun er planlagt men endnu ikke ydet. 

Pkt 51: !! 

Pkt 52: Ingen konkret angivelse af konkurrencebegrænsningerne 

Pkt 54: retspraksis er kke særlig streng i deres begrundelser for bedømmelser vedr. konkurrencefordrejning 

og påvirkning af samhandlen 

Pkt 55: annulations påstanden er begrundet 

Pkt 83: underretningspligten 

Pkt 85: Hvordan art 93 skal fortolkes;  se dom c-354/90, præmis 9, C 78/76, præmis 9 

Præmis 88: Rettidig underretning + konsekvensen 
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Pkt 92: Tilsidesættelse af underretning har væsentlge konsekvenser 

Pkt 94: Underretningspligten og tilsidesættelsen af denne er ikke i sig selv hjemme til at erklære en 

støtteforanstaltning uforenelig med det indre marked, Doms reff: Fodnote 7 + 47 

Men tilsidesættelse af denne underretningspligt, fritager ikke kommissionen fra dens forpligtelse til at 

undersøge. 

pkt 108: Tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet 

pkt 115; flere sager, flere udfald. 

Men i c-329/93 foreslår Generaladvokaten at: 

1 Kommissionens pågældende beslutning annulleres, for så vidt angår den støtte som er ydet til BV, som 

anses i beslutningen for at være uforenelig med det indre marked. 

2 At frifinde de sagsøgte for så vidt angår de øvrige påstande i sagerne anlagt af forbundsrepublikken tyskland 

og BV. 

Hver part skal betale egne omkostninger. 

 

C - 6/97 – Italy v Commission- Skatterabat til vognmænd I italien 

- Grænseoverskridende virksomhed 

- Effekt på samhandelen 

- Definition af statsstøtte 

- Fordel for nationale vognmænd + stor køretøjer 

Applicant: Italian republic  

Defendant: Commission 

Ansøgning om annullering af kommissionens 97/270/EC – 96 

Domstolen: (sixth chamber) 3 dommere, president; kapteyn 

General advokat: D.Ruiz-Jarabo Colomer 

Skatterabat system til vognmænd i italien 

Detaljeret udpenslet i general advokaten, samt i dommens præmis 2-5 

Skattesystemet:  
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Italien havde lavet en foranstaltning over et skatterabat system til erhvervsdrivende vognmænd. Der var to 

systemer, et til italienske vognmænd og et til ikke italienske vognmænd, således at vognmænd fra de andre 

medlemsstater også kunne opnå en rabat.  

Skatterabat systemet var en bonus hvor man kunne vælge at fratrække en fast procentdel af benzinprisen 

over skatten. Dette var inddelt i køretøjets vægt og dets last, således: under 6000, mellem 6000 og  11500 kg 

og mellem 11500 og 24000 kg og over 24000 Heri lå fire muligheder. Dette var kalkuleret ud fra at 

ovenstående grupperinger kunne køre henholdsvis 8, 6, 3.5 og 2,2 km pr. liter benzin. 

-I den procentvise fordeling var der en fordel til de store køretøjer.   

- effekt på samhandelen: Det var for besværligt for vognmænd fra andre medlemsstater at indgå i 

bonusordningen, så udfaldet ville formentlig være at de ville tanke op udenfor italien, for derved at spare på 

benzin prisen. 

Nationale vognmænd høster fordel: Dem som vinder mest ved denne foranstaltning er de italienske 

vognmænd som ikke bevæger sig ud over italiens grænser. Præmis 23 

Grænseoverskridende virksomhed præmis 25 

Man benytter traktatens definition af om hvorvidt en foranstaltning er statsstøtte, præmis 13 

Domstolen er meget grundig i sin fremgangsmåde med at belyse skatte rabat systemet. 

Domstolens anfægtelse, skatte rabat systemet er statsstøtte i henhold til traktaten art 92, præmis 31, men 

nogen nærmere konklusion om konkurrencefordrejning anfægter den ikke.  

Domstolens dom, præmis 36; ansøgningen afvises og italien skal betale sagens omkostninger 

 

C – 353/95 P – Tiercé Ladbroke v Commission 

- Fordelskriteriet 

 

Anbringende om ulovlig statsstøtte, som afvises.  

Appel af domstolen af første instans dom af 18. september 1995 – T-471/93 

Parter 

Tiercé Ladbroke SA, belgien 

V 
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Kommissionen støttet af den franske republik 

Domstolen: 11 dommere 

General advokat: G. Cosmas 

Påstande 

Ladbroke; 1, tillad appellen og tilsidesæt retten af første instans afgørelse, 2, annullere den anfægtede 

beslutning, 3, tilpligte kommissionen til at betale sagens omkostninge, både til retten i første instans samt 

Court of justice 

Kommissionen: Afvis appellen og tilpligt Ladbroke il at betale sagens omkostninger 

Den franske republik: har anført at retten skal afvise appellen  

Sammendrag 

Horserace betting, og skattemæssige afgifter. Frankrig og belgien. Her er der en forskel på afgiften når 

franskmændende better i belgien og når belgierne better i frankrig. Her får frankrig kun 9 % af afgiften på 

beløb bettet på races i belgien, hvorimod man får 28% af den skattemæssige afgift hvis det r på franske 

væddeløb. Det er en fiskal forskelsbehandling da den involverer en opkrævning hos franskmændende og en 

profit for modtageren, her belgien. Dette udgør ulovlig statsstøtte for belgien. 

Kommissionen afviste ladbrokes påstande – fire grunde hertil – se præmis 10 i dommen 

I henhold til domstolen af første instans afgørelse var der ingen forskelsbehandling – dette afsagt ud fra en 

sammenligning af rates of revenue af hhv de franske og de belgieske PMU (the french pari Mutuel Urbain. 

Oprids af art 92 – præmis 24 

”24 Det bemærkes i denne forbindelse, at traktatens artikel 92 bestemmer: »Bortset fra de i denne traktat 

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 fællesmarkedet i det omfang, den påvirker 

samhandelen mellem medlemsstaterne.«” 

For at der er statsstøtte må man først finde ud af om der sker en forfordeling af en virksomhed frem for andre 

– præmis 25 

”25 Betingelsen for, at der foreligger en statsstøtte i denne bestemmelses forstand, er således for det første, 

at der foreligger en støtte, som begunstiger visse virksomheder eller visse produktioner, og for det andet, at 

denne fordel ydes af staten eller ved hjælp af statsmidler.” 
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Ingen fordel for den belgiske pmu – præmis 26 

statsstøtte som er uforenelig, da den begunstiger visse virksomheder frem for andre. Afvises da det er 

usammenlignelige sager som er aktuelle i sagen. Jf her PMU i belgiem og PMU i frankrig, som baseres på to 

forskellige systemer af skattemæssige afgifter i de respektive lande. Domstolen af første instant gennemgik 

systemerne og der forelå ingen fordel for belgiem, til trods for den store forskel i den procentvis sum. 

Derfor sker der ikke en forskels behandling. Dvs ingen statsstøtte som er uforenelig med det indre marked. 

(Nævner ikke distortion af competition) 

Domstolens afgørelse: 

Tierce ladbroke taber sagen og må betale sagens omkostninger 

Den franske republik må bære sine egne omkostninger. 

 

C-288/96 Germany v Commission - Jadekost 

- Driftsstøtte er af natur konkurrencefordrejende 

- Statsgaranti for lån 

- fordelskriteriet 

- Privatinvestor princippet 

- Skruer priserne ned efter tildeling af statsstøtte 

Statsstøtte, fiskeri sektoren, driftsstøtte. 

Sagen omhandlede Staten Tyskland som gav en sikkerhedsstillelse for at banklån som virksomheden 

Jadekost, der var bosat i tyskland, ønskede at optage. Jadekost var en virksomhed af dimension som dermed 

også agerede på det Indre marked.  

Virksomheden 

Jadekost var en produktions virksomhed af madvarer som tilbage i 1994 indledte en ny produktion. En 

produktion for dybfrossen fisk. For at igangsætte produktionen havde Jadekost brug for et banklån på 35 mio 

DM. Staten stillede sikkerhed på 80% for dette lån, med mulighed for højere sikkerhedsstillelse. Grundet 

denne støtte blev Jadekost’ produktionsomkostninger sænket med det til følge at Jadekost havde 

muligheden for at sænke priserne til slutbrugerne. Ved at presse priserne gennem dumpning af priserne til 

slutbrugerne fordrejes konkurrencen på det indre marked.  
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 Der var stor enighed iblandt både kommissionen, General advokat G.Cosmas og selve Domstolen bestående 

af 6 dommere om at dette fordrejede konkurrencen. 

Kommissionens beslutning 96/563/E af 29. maj 1996  

Dybdegående markedsanalyse 

Kommissionen lavede en dybdegående markedsanalyse, som belyste at det var markedet for dybfrossen fisk 

der blev påvirket af denne støtte givet af staten gennem en sikkerhedsstillelse til et banklån.  

Den støtte som jako jadekost modtager af staten i form af sikkerhed for et lån falder inden for definitionen 

af statsstøtte og yderligere statuerer kommissionen at det er driftstøtte, jf. KOM 96/563/E af 29.Maj 1996 

pkt 4, afsnit 10, side 8 ”The aid granted to the Jadekost company is, in the Commission’s view, an operation 

aid, incompatible with the common market under point 1.3 of the guidelines”. Støtten var sikkerhedsstillelse 

for et lån som skulle benyttes til driften,”the loan served, according to the Commissions finding, to cover 

running costs for the operation of the Jadekost Company333”. 

Støtten forbedrede Jadekosts indkomst da virksomheden blev fritaget fra omkostninger, som den under 

normale vilkår selv ville skulle bære. Støtten gav Jadekost mulighed for at tilbyde dens kunder en særdeles 

favorabel pris under markedsprisen. Da pkt 1.3 i vejledningen statuerer at driftsstøtte i alle sine enkeltheder 

er uforenelig med det indre marked ser kommissionen ingen grund til at analysere art 92,1 (107,1) yderligere. 

Fordelskriteriet Yderligere noterer Kommissionen at støtten med sandsynlighed kan fordreje konkurrencen 

på markedet, da den forfordeler en bestemt virksomhed og reducerer pågældende virksomheds 

omkostninger, som den under normale omstændigheder skulle bære. Dette styrker virksomheden position 

på markedet. Derfor kan støtten med sandsynlighed fordreje konkurrencen på markedet for dybfrossen fisk 

både i tyskland men også på det indre marked. 

Kommissionen gennemgår under punkt 5, muligheden for undtagelse iht art 92,2 og 3 (107,2 og 3) hvor alt 

forkastes. 

Iht art 92,3c (107,3c) statuerer kommissionen at man i sag T-459/93 – Siemens AG v Kommissionen, 

statuerede at driftsstøtte ikke kan deklareres foreneligt med det indre marked under art 92,3c (107,3c) da 

sådan en støtte i sagens natur ændrer handelsbetingelserne på en måde som er i kontrast med unionens 

interesser334.  

                                                           

333 KOM 96/563/E af 29.Maj 1996 pkt 4, afsnit 10, side 8 

334 KOM 96/563/E af 29.Maj 1996 pkt 5, afsnit 8, side 10 
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General advokat Cosmas forslag til afgørelse: 

Banklånet var beregnet til selve driften, dvs den nye produktionslinie af dybfrossen fisk. Dvs der var stor 

enighed om både fra kommissionens side, G.Cosmas’ og domstolens side at der her var tale om driftsstøtte.  

Driftsstøtte 

Driftsstøtte er uforeneligt med det indre marked, jf kommissionens retningslinier for statsstøtte pkt 1.3 og 

det er derfor ikke nødvendigt at gå dybere i detaljen med selve støtten335, som Tyskland ellers fremlagde krav 

om i appellen mod kommissionen. General advokat G.Cosmas gennemgår omhyggeligt tysklands 

anbringende om fordrejning af konkurrencen336, dette fremgår af præmis 74 til 91 i generaladvokatens 

forslag til afgørelse, hvor det i præmis 91 konkluderes at anbringet om at det ikke fordrejer konkurrencen 

må afvises.    

Domstolens vurdering  

Tyskland er af den overbevisning at kommissionens beslutning og bevæggrunde iht udledning af faktum om 

hvorvidt støtten er konkurrencefordrejende er basseret på et forkert grundlag. Her skal det iht præmis 58 

fremhæves at tyskland ikke er af den overbevisning at støtten falder indenfor statsstøttebegrebet, og derfor 

mener at kommissionens metode, hvor kommissionen anvender vejledningen for statsstøtte, derfor ikke 

finder anvendelse. Jf præmis 59. 

Domstolen statuerer i præmis 61, at kommissionen ikke har begået fejl iht definitionen af støtten som 

statsstøtte, jf. hertil domstolens gennemgang i præmis 48-51 og derfor afvises tysklands påstand vedrørende 

fejlagtig anvendelse, jf præmis 70 

Præmis 74: Fordrejning af konkurrencen på det indre marked (74-91) 

Tysklands anbringender  

1, kommissionen har fejlet udi at definere det relevante marked 

2. Formodningen om at støtte i form af driftsstøtte i sig selv fordrejer konkurrencen er ikke gangbar. 

Præmis 75: Heraf fremgår hvor i kommissionens beslutning analysen af det relevante marked er at finde. 

Sektion III og præmis 12 i sektion IV, heraf fremgår at det er markedet for dybfrossen fisk 

                                                           

335 Jf General advokat G.Cosmas forslag til afgørelse Præmis 85 

336 Formodningen om at støtte i form af driftsstøtte i sig selv fordrejer konkurrencen er ikke gangbar. 
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Præmis 77: c-86/89 præmis 18 

Præmis 78: Af kommissionens retningslinjer for statsstøtte fremgår det at driftsstøtte af natur er 

konkurrencefordrejende 

Præmis 79: Second part of plea is out 

Præmis 85: Da det er en driftsstøtte er det derfor ikke nødvendigt at gå nærmere i dybden med hvorfor den 

er konkurrencefordrejende jf. retningslinjerne for statsstøtte 

Præmis 91: 3. anbringende er afvist 

Præmis 93: konkurrenternes anbringender, jadekost skruede ned for priserne efter støtten.  

Præmis 104: fejlagtig brug af art 92,1 

Præmis 106: fordrejning af konkurrencen 

Præmis 108: case law: fordrejning af konkurrencen 

Præmis 111: nævner joined cases 329/93 ”the distortion of competition should be consistent..” 

Præmis 124: guidelines are binding  

Præmis 134: fodrejning af konkurrencen  pga reduktion i produktionsomkostninger 

Præmis 142: driftsstøtte 

Præmis 148: ! 

Præmis 149: Konkluderer driftsstøtte 
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C- 256/97 DM transport 

- Definition af statsstøtte 

- Betalingshenstand er at betragt som statsstøtte 

- Sociale ydelser 

- Fordelskriteriet 

- Privat kreditor 

Præjudicielt spørgsmål; Definition af statsstøtte. Er en betalingshenstand at betragte som statsstøtte? 

Déménagements-Manutention Transport (DMT) 

I sag C-256/97 søger handelsretten i Brussels svar fra retten om hvorvidt for sene betalinger til 

socialbidragsforanstaltninger givet til en virksomhed af staten er at betragte som statsstøtte i henhold til art 

107 

Præjudiciel afgørelse 

Parter 

Handelsretten i Brussels, Belgium på vegne af Déménagements-Manutention Transport SA (DMT) 

Retten (sixth chamber) – 4 dommere 

General advokat: F.G. Jacobs 

Spørgsmålene: 

”1) Skal traktatens artikel 92 fortolkes således, at foranstaltninger, der er truffet af et offentligt organ som 

ONSS, og som vedrører henstand med betalinger, kan anses for at være statsstøtte i den nævnte 

bestemmelses forstand, når en erhvervsmæssig virksomhed som følge af disse foranstaltninger i mindst otte 

år har kunnet tilbageholde en del af de beløb, den indeholder i forhold til sine ansatte, og anvende disse 

beløb til at opretholde sine erhvervsmæssige aktiviteter, når virksomheden ikke kan opnå en finansiering på 

almindelige markedsvilkår eller forøge egenkapitalen?  

2) Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, skal traktatens artikel 92 da fortolkes således, at en 

sådan støtte er forenelig med fællesmarkedet?” 

 

Sagen vedrører Sociale bidrag i belgien, som trækkes over lønchecken. Hvis en medarbejder ikke betaler til 

tiden kan han risikere bødestraf og i særlige tilfælde med renters rente. Dette bidrag trækkes af 

arbejdsgiveren som så videregiver den til den myndighed som varetager opgaven at fordele de sociale 

bidrag ud, præmis 6.  
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En virksomhed kan i særlige tilfælde opnå udsættelse, eller en pause fra indbetalingerne. 

DMT havde fået en pause fra disse indbetalinger. Desuden er DMT at betragte som insolvent, præmis 4-5, 

og kan ikke begå sig på markedet på normale vilkår som ligestillede virksomheder, præmis 8. 

DM transport går konkurs 

Hvis det er statsstøtte skal DMT betale støtten tilbage, hvilket vil bringe DMT i Insolvens, præmis 11. 

Spørgsmålet som så stilles for retten er om hvorvidt denne pause fra indbetalingerne, som reelt strakte sig 

tilbage til 1986 var at betragte som Statsstøtte i henhold til traktatens art 92. 

Der referers til banco exterior + sloman neptun 

Konceptetet statsstøtte: 

Statsstøtte går videre end subsidier, da statsstøtte ikke kun har de positive gode som susidier medfører, 

men statsstøtte er også foranstaltninger i forskellige udgaver som også involverer sig i de normale krav som 

er inkluderet i enhver virksomheds budget. Præmis 19 – banco exterior c-387/92 

Førend man kan konkludere om der foreligger statsstøtte i henhold til traktatens definition må det 

sandsynliggøres at der foreligger en økonomisk fordel hos virksomheden som modtager støtten. Præmis 22 

jf spain v commission c-342/96 

ONNS sammenlignes med en hypotetisk privat kreditor. Præmis 25 

Der argumenteres for at alle på lige vilkår hare mulighed for denne pause fra indbetalingerne af bidragene til 

de sociale ydelser. 

Da der er en crossborder acticity, kan det fordreje eller true med at fordreje konkurrence vilkårene, præmis 

19 

En markedsinvestor ville ikke have tilbudt den samme ydelse som det ses i denne sag. Præmis 30. 

Sagen skal føres videre i den nationale domstol. Præjudicielt spørgsmål.  

Domstolens svar 

Domstolens svar på om denne foranstaltning er en støtte er: Denne foranstaltning er statsstøtte i henhold 

til art 92, hvis den pågældende virksomhed ikke kan hente lignende støtte på markedsvilkår, dvs at hvis der 

ikke er en privat investor som vil tilbyde den samme foranstalting som beskrevet i indeværende sag, da er 

støtten at anse som statsstøttte i henhold til art 92. præmis 31. 

Fordrejer konkurrencen eller truer med at fordreje den 
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Para 13, hvis en støtte fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen ved at begunstige visse 

virksomheder eller produktioner og at det påvirker konkurrencen medlemsstaterne imellem, betragtes sådan 

en støtte som værende uforenelig med det indre marked. 

Af præmis 26 i dommen fremgår det at den franske regering argumenterer for at betalingsfaciliteterne i form 

at sociale bidrag ikke udgør statsstøtte hvis de foreligger på identiske vilkår for alle virksomheder som oplever 

økonomiske vanskeligheder. På den anden side argumenterer kommissionen at ONNS har den skønsmæssige 

udøvende magt i forhold til tildelingen af betalingsfaciliteterne. Af art 107 fremgår det at der ikke må 

forekomme begunstigelse af enkelte virksomheder frem for andre. …..! dyrk para 27  

General advokat F.G.Jacobs 

General advokat Jacobs sammenligner det at DM transport ikke skal betale social security payment med 

private investor principle. 

Para 10;  Er for sen betaling lig med statsstøtte? 

Fra para 27 – 43 gennemgår Jacobs komponenterne som indgår i art 87 (art 107) Statsressourcer, fordels 

princippet, begunstigelse af visse virksomheder og fordrejning af konkurrencen på det indre marked. 

Para 41 – 42,  

”41. Endelig fastslår artikel 92, stk. 1, at en støtte er ulovlig, når den »fordrejer eller truer med at fordreje 

konkurrencevilkårene... i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne«.  

42. Det synes åbenbart, som Kommissionen gør gældende, at under de foreliggende omstændigheder er 

foranstaltningerne i denne sag, hvis de findes at udgøre en støtte, egnede til at fordreje eller true med at 

fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige bestemte virksomheder i henhold til artikel 92, stk. 1. En 

sådan fordrejning kan også forekomme, selv om størrelsen af den ydede støtte er relativ beskeden30. 

Sådanne foranstaltninger kan også påvirke handelen mellem medlemsstaterne. Når en statsstøtte styrker 

en virksomheds stilling over for andre virksomheder, som den konkurrerer med i handelen inden for 

Fællesskabet, må disse sidste virksomheder anses for at være påvirkede af støtten 31. I den foreliggende sag 

kan den formodede støtte styrke DMT's position på flyttemarkedet til skade for konkurrenterne.  

43. Følgelig bør den forelæggende rets første spørgsmål besvares med, at foranstaltninger i form af 

skønsmæssigt indrømmet henstand med betaling af socialsikringsbidrag indeholder elementer af statsstøtte 

i artikel 92, stk. 1's forstand, dersom disse foranstaltninger, under hensyn til de betingelser, under hvilke de 

er indrømmet, er væsentligt mere fordelagtige end de betingelser, en privat kreditor ville have indrømmet 

under sammenlignelige omstændigheder.”  
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Konkurrence og handel på det indre marked. Para 41: ”Fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen.” 

Para 42, ”hvis foranstaltningerne defineres som statsstøtte, da er de i stand til at fordreje eller true med at 

fordreje konkurrence” da de begunstiger visse virksomheder. Sådan en fordrejning kan forekomme, selvom 

støtten er relativ lille. Foranstaltningen kan også påvirke støtten medlemsstaterne imellem, når støtten 

styrker en virksomheds position på det indre marked. 

 

 

  



Side 124 af 184 

 

Bilag 3  

Domme 1.1.2000-31.12.2004 

 

C-288/96 germany v commission 

C-372/97 Italy v Commission 

C-15/98 Sardegna 

C-156/98 Germany v commission 

C-351/98 Spain v Commisison 

C-379/98 Preussen Elektra 

C-480/98 Spain v commission 

C-143/99 adria pipeline 

C-36/00 Spain v commission 

C-53/00 Ferring 

C-280/00 Altmark Trans 

C-298/00p Italy v commission 

C-409/00 Spain v commission 

C-126/01 GEMO  
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C-288/96 – Germany v Commission 

Fremgår også af datasættet i bilag 2 

 

 

C-372/97 – Italy V commission 

- Komm – ikke en reel og faktisk vurdering 

- PM kriteriet 

- Selv en lille statsstøtte kan fordreje konkurrencen 

 

Vognmænd i italien som får statsstøtte. 

Denne dom har været meget lang tid undervejs, sagsnummeret befinder sig under årstal 97, men dommen 

er reelt afsigt i 2004. Dette kan synes en anelse forvirrende, særligt da den henviser til altmark trans som 

blev afsagt i 2000. 

Parter 

Sagsøger, Italien 

Sagsøgte: kommissionen 

Domstolen:  dommere 

General advokat: S. Alber 

 

Præmis 39; Med det første anbringendes første led har Den Italienske Republik gjort gældende, at med hensyn 

til anvendelsen af traktatens artikel 92, stk. 1, på den omtvistede støtte har Kommissionen alene nævnt 

muligheden for, at samhandelen mellem medlemsstater bliver påvirket af denne støtte, men ikke godtaget, 

at der består en reel og konkret trussel om fordrejning af konkurrencen.  

 

”Not compatible” procedure, præmis 43 

Præmis 44; Kommissionen er ikke forpligtet til at analysere om denne støtte har en reel effekt på handelen 

og at konkurrencen reelt er blevet fordrejet. Kommissionen skal blot undersøge om der er mulighed for at 

støtten kan påvirke handelen og dermed fordreje konkurrencen 
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Det samme gør sig gældende ved ny støtte som er igangsat uden at have informeret kommissionen, præmis 

45 

Hvis en virksomhed, ved sammenligning med andre virksomheder på markedet, opnår en styrke i dens 

positionering på markedet, som følge af støtte givet af en medlemsstat, da er markedet påvirket af denne 

statsstøtte. Præmis 52, jf phillip morris c-730/79 

Selv en lille statsstøtte kan udgøre en fordrejning af konkurrencen, jf. præmis 53, jf altmark trans 280/00, jf 

præmis 54 i c-372/97. 

 

C-15/98 og C-105/99 – Italy an Sardegna lines v commission 

Annulationssøgsmål af ”kommissionens beslutning 98/95/EF af 21. oktober 1997 vedrørende støtte, som 

regionen Sardinien (Italien) har ydet rederier på Sardinien” 

Statsstøtte til regionen sardinien til shipping virksomheder I Sardinien. Adverse effekt på konkurrencen og 

handelen mellem medlemsstaterne. 

Parter 

Sagsøger: 

Den italienske republik  

& 

Sardegna lines 

Sagsøgte:  

Kommissionen 

Domstolen, 6. kammer, 3 dommere 

General advokat: N. Fennelly 

 

Regionen Sardinien etablerede en fond med det til hensigt at kunne låne shipping virksomheder til 

omkostninger forbundet med at bygge, erhverve, convertere, modificere eller reparere handelsskibe. Præmis 

5 

Lånene var oprindeligt kun til virksomheder med skattemæssig adresse i sardinien. Præmis 6 

Reference til Kommissionens beslutning, præmis 18+ 19;  
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Præmis 19;  Støttemodtagerne er blevet lettet fra den finansielle byrde, som de normalt ville skulle bære i 

deres egne udgifter. Denne byrde har staten valgt at støtte. Støtten er selektiv da den er reserveret til 

shipping sektoren. Støtten påvirker handelen mellem medlemsstaterne. 90% af varerne som bliver handlet 

mellem medlemsstaterne og sardinien bliver transportere via skibsfart og 65% af turistfarten mellem 

fællesskabet og sardinien bliver håndteret af shipping virksomheder. – præmis 19, 3. afsnit. 

Støtten kan ikke undtages af art 92,(3) – præmis 19 

Præmis 61, sardinien er en af de største øer i middelhavet med søruter til både frankrig, spanien og også til 

italien (møg formulering) – der er ingen tvivl om at idsse medlemslande vil bliev påvirket af at 

shippingvirksomheder i sardininen støttes til afholdelse fa udgifter af staten. 

 

Kommissionens generelle begrundelsespligt, præmis 65; Det fremgår i øvrigt af fast retspraksis, at den 

begrundelse, som kræves i henhold til EF-traktatens artikel 190 (nu artikel 253 EF), skal tilpasses karakteren 

af den pågældende retsakt og klart og utvetydigt angive de betragtninger, som den institution, der har 

udstedt den anfægtede retsakt, har lagt til grund, således at de berørte parter kan få kendskab til 

grundlaget for den trufne foranstaltning, og således at den kompetente ret kan udøve sin prøvelsesret. Det 

nærmere indhold af begrundelseskravet skal fastlægges i lyset af den konkrete sags omstændigheder, 

navnlig indholdet af den pågældende retsakt, karakteren af de anførte grunde samt den interesse, som 

retsaktens adressater samt andre, der må anses for umiddelbart og individuelt berørt af retsakten, kan have 

i begrundelsen. Det kræves ikke, at begrundelsen angiver alle de forskellige relevante faktiske og retlige 

momenter, da spørgsmålet, om en retsakts begrundelse opfylder kravene efter traktatens artikel 190, 

ikke blot skal vurderes i forhold til ordlyden, men ligeledes til den sammenhæng, hvori den indgår, samt 

under hensyn til alle de retsregler, som gælder på det pågældende område (jf. navnlig dom af 2.4.1998, 

sag C-367/95 P, Kommissionen mod Sytraval og Brink's France, Sml. I, s. 1719, præmis 63).  

 

Kommissionen skal som minimum angive sagens omstændigheder, jf. præmis 66 

Kommissionen og den italienske republik bærer egne omkostninger i sag c-15/98 

Kommissionens beslutning annulleres i sag C-105/99 da den ikke har forholdt sig til sagens 

omstændigheder iht søtransport. 

C-156/98 – Germany v commission 

Annulationssøgsmål af kommissionens beslutning 98/476/EF af 21. januar 1998 vedrørende 

skattebegunstigelser i henhold til § 52, stk. 8, i den tyske indkomstskattelov. 
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-Støtte tildelt virksomheder i ”The new german, lænder” skatte fordele 

Parter  

Sagsøger: 

Tyskland 

 

Sagsøgte 

Kommissionen 

Domstolen: 9 dommere 

General advokat A. Saggio 

 

Støtten: Investorer, de direkte støtte modtagere, skal erhverve holdings i virksomheder i østtyskland og 

berlin, ved at gøre dette opnår de en fordel frem for de virksomheder som ikke gør det.  

 

Anvendelse af art 92,1 – præmis 17 

Præmis 23, kun statsstøtte hvis selektivitet 

Præmis 33. refererer til phillip morris 730/78 præmis 11 

De minimis – præmis 37 
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C-351/98 – Spain v Commission 

Statsstøtte, påvirkning af handelen mellem medlemsstater, juridiske vs fysiske personer, de minimis rule. 

Parter 

Sagsøger: Kongeriget spanien 

 V  

Sagsøgte: Kommissionen 

Domstolen: 5 dommere 

General advokat S. Alber 

 

De spanske myndigheder etablerer et regime ” Plan renove industrial”, hvis formål var at lette udskiftningen 

af kommercielle køretøjer tilhørende alm personer og små og mellemstore virksomheder, regionale 

myndigheder og enheder som yder en lokal ”public service”. Præmis 2 

Lånet dækkede op til 70% af omkostningerne, og tilskuddet blev tildelt hvis køretøjet var ældre en 10 år og 7 

år for en traktor, præmis 3 

The de minimis rule, små sme’s og ikke juridiske virksomheder, falder ind under de minimis regelen 

Der fra en lang diskussion og om de minimis, hvorefetr der tages hul på art 92(3) 

Kommissionen taber sagen og art 3 + 4 i kommissionens beslutning skal annulleres  

 

C- 379/98 – PreussenElektra 

Præjudiciel afgørelse bla vedrørende fortolkningen af EF-traktatens artikel 92 og 93,3 

Parter 

Preussen Elektra AG  

mod  

Schleswag AG,  

procesdeltagere:  

Windpark Reußenköge III GmbH  

og  
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Land Schleswig-Holstein, 

 

Generaladvokat: F.G. Jacobs 

 

Fordele, som direkte eller indirekte kommer fra staten er statsstøtte iht 107,1 Præmis 58; ”Det bemærkes 

herved, at alene fordele, der direkte eller indirekte ydes ved hjælp af statsmidler, skal betragtes som støtte i 

henhold til traktatens artikel 92, stk. 1. Den sondring, der i denne bestemmelse foretages mellem 

»statsstøtte« og »støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler«, betyder nemlig ikke, at alle de fordele, der 

indrømmes af en stat, udgør støtte, uanset om de er finansieret ved hjælp af statsmidler eller ej. Sondringen 

har alene til formål at sikre, at støttebegrebet ikke alene omfatter støtte ydet direkte af staten, men 

ligeledes støtte ydet af offentlige eller private organer, der er udpeget eller oprettet af staten (jf. dom af 

24.1.1978, sag 82/77, Van Tiggele, Sml. s. 25, præmis 24 og 25, Sloman Neptun-dommen, præmis 19, af 

30.11.1993, sag C-189/91, Kirsammer-Hack, Sml. I, s. 6185, præmis 16, af 7.5.1998, forenede sager C-52/97, 

C-53/97 og C-54/97, Viscido m.fl., Sml. I, s. 2629, præmis 13, af 1.12.1998, sag C-200/97, Ecotrade, Sml. I, s. 

7907, præmis 35, og af 17.6.1999, sag C-295/97, Piaggio, Sml. I, s. 3735, præmis 35).” 

59 ”Det bemærkes her, at den forpligtelse, der påhviler de private elforsyningsvirksomheder til at købe 

elektricitet fremstillet fra vedvarende energikilder til fastsatte mindstepriser, ikke udgør nogen direkte eller 

indirekte overførsel af statsmidler til producenterne af denne type elektricitet. ” 

60 ”Fordelingen af den finansielle byrde, som denne købsforpligtelse medfører for de private 

elforsyningsvirksomheder, mellem disse og øvrige private virksomheder, kan heller ikke udgøre en direkte 

eller indirekte overførsel af statsmidler.” 

61 ”Under disse omstændigheder kan den omstændighed, at købsforpligtelsen er fastsat ved lov og 

medfører en ubestridt fordel for visse virksomheder, ikke give den karakter af statsstøtte i traktatens artikel 

92, stk. 1's forstand.”  

Statsstøtte sammenholdt med konkurrencereglerne, for herved at opretholde den fri konkurrence, lidt 

interessant - Præmis 63; ”Kommissionen har subsidiært anført, at opretholdelsen af den effektive virkning 

af traktatens artikel 92 og 93, sammenholdt med EF-traktatens artikel 5 (nu artikel 10 EF), indebærer, at 

statsstøttebegrebet må fortolkes således, at det også omfatter støtteforanstaltninger, der som 

foranstaltningerne i Stromeinspeisungsgesetz med senere ændringer er indført af staten, men finansieres af 

private virksomheder. Kommissionen har til støtte herfor analogisk henvist til Domstolens praksis, hvorefter 

EF-traktatens artikel 85 (nu artikel 81 EF), sammenholdt med traktatens artikel 5, pålægger 



Side 131 af 184 

 

medlemsstaterne ikke at træffe eller opretholde foranstaltninger, heller ikke i form af love eller 

administrative bestemmelser, som kan ophæve den effektive virkning af de for virksomhederne gældende 

konkurrenceregler (jf. bl.a. dom af 17.11.1993, sag C-2/91, Meng, Sml.I, s. 5751, præmis 14).” 

64 

 

Præmis 34, art 92 og 93 

Præmis 54 -67, the interpretation of art 92 

 

Afgørelse; Støtten udgør ikke en statsstøtte i TEU art 107,1’s forstand 

 

C-480/98 – Spain v commission 

Annulationssøgsmål 

Statsstøtte, statsstøtte tildelt datterselskaber i Magefesa group 

 

Parter: 

Kongeriget spanien 

V  

Kommissionen 

Domstolen: 3 dommere 

General advokat: J.Mischo 

Lån til et datter selskab som var på kanten af konkurs i spanien,  

7 klager over lånet i 1997, præmis 7 

Spaniens fire anbringender: 

Præmis 12: ”Til støtte for sin påstand har Kongeriget Spanien påberåbt sig fire anbringender, som vedrører 

henholdsvis  

 tilsidesættelse af EF-traktatens artikel 92, stk. 1 (efter ændring nu artikel 87, stk. 2, EF),  



Side 132 af 184 

 

 tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet,  

 manglende begrundelse af den anfægtede beslutning,  

 og at der ikke kan kræves renter.” 

Hvor det interessante er 1 og 3 anbringende 

Præmis 16, ”I fast retspraksis antages det, at artikel 92, stk. 1, ikke sondrer under hensyn til grundene til eller  

hensigten med de statslige interventioner, men definerer dem i kraft af deres virkninger (jf. navnlig dom af 

2.7.1974,” 

Kommissionen konkludere i 1998 at støtten var ulovlig og uforenelig med det indre marked. Præmis 9, 

kommissionens begrundelser godkendes, jf. præmis 30 

---- 

C-143/99 – Adria-Wien pipeline and Wietersdorfer & peggarer Zementwerke 

Tax on energy – rabat kun tildelt til virksomheder der fremstiller varer – statsstøtte 

En præjudiciel afgørelse 

 

Parter 

Adria-Wien Pipeline GmbH, Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH 

And 

Finanzlandesdirektionen für Kärnten, 

Vedr interpretation of art 92 

 

Proceduren art 93 , jf 21-32 

Statsstøtte art 92, jf 33-55 

 

Aid vs. Subsidy – Præmis 38: Konceptet statsstøtte er mere generelt end konceptet subsidie. Statsstøtte 

indbefatter ikke kun de positive goder som subsidier, førstnævnte indbefatter også foranstaltninger som, i 

mange former, letter virksomhederne for omkostninger som de under normale omstændigheder selv skulle 

indkalkulere i deres omkostninger. 
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Domstolens svar: 

1:National statsstøtte som tildeler en rabat på enegi skatter til alle er ikke en statsstøtte.  

2 National statsstøtte som tildeler en rabat på energi skatter kun til virksomheder der fremstiller varer, er 

statsstøtte (selektivitet) 

 

C-36/00 – Spain v commission 

Procedurereglerne – first plea 

Fordi statsstøtten ikke er anmeldt I hht procedurereglerne ser kommissionen ingen grund til at lave en 

analyse af dirstortion of competition, second plea præmis 42 

Heller ikke interessant  

 

C-53/00 – Ferring 

Public service obligation. Præjudiciel afgørelse om fortolkningen af art 92 

Ferring SA 

mod 

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), 

 

Præmis 9, Ferring er en af distributør grossisterne som er underlagt en offentlig service forpligtelse og som 

derfor ikke skal betale et bestemt bidrag vedtaget ved lov: ”Som Conseil constitutionnel (Frankrig) har 

fastslået i sin afgørelse nr. 97-393 af 18. december 1997 (JORF af 23.12.1997, s. 18649), der blev truffet i en 

sag, der var anlagt til prøvelse af artikel 12 i lov nr. 97-1164, er det omhandlede bidrag, der ikke påhviler 

det salg af lægemidler, som foretages af distributør-grossisterne, blevet indført med henblik på at bidrage 

til finansieringen af Caisse nationale d'assurance maladie og at afbalancere konkurrencevilkårene mellem 

distributionsnettene for lægemidler, idet disse vilkår blev anset for at være blevet fordrejet, fordi distributør-

grossisterne er underlagt en forpligtelse til offentlig tjeneste, der ikke gælder for 

lægemiddellaboratorierne.” 

 

Fortolkning af art 92,1 
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Præmis 15: Statsstøtte går videre end et subsidie: ” Som Domstolen allerede har fastslået, er støttebegrebet 

mere generelt end tilskudsbegrebet, fordi det ikke blot omfatter positive ydelser såsom selve tilskuddene, 

men ligeledes de indgreb, der under forskellige former letter de byrder, som normalt belaster en 

virksomheds budget, og derved, uden at være tilskud i ordets egentlige forstand, er af samme art og har 

tilsvarende virkninger (jf. dom af 15.3.1994, sag C-387/92, Banco Exterior de España, Sml. I, s. 877, præmis 

13, og af 17.6.1999, sag C-295/97, Piaggio, Sml. I, s. 3735, præmis 34).” 

 

Præmis 21 Phillip Morris Kriteriet; Det bemærkes endvidere, 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 (jf. bl.a. dom af 

17.9.1980, sag 730/79, Philip Morris mod Kommissionen, Sml. s. 2671, præmis 11). Da markedet for 

lægemidler er kendetegnet ved tilstedeværelsen af et stort antal multinationale selskaber, der distribuerer 

deres produkter i medlemsstaterne, er der ingen tvivl om, at en foranstaltning som indførelsen af afgiften 

på direkte salg kan påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne.” 

Præmis 24; Offentlig service forpligtelse til distributør grossisterne: ”Det bemærkes, at den franske 

lovgivning kun pålægger distributør-grossisterne en forpligtelse til til stadighed at råde over et sortiment af 

lægemidler, der kan dække behovene i et nærmere afgrænset geografisk område og til at kunne levere de 

efterspurgte lægemidler inden for en meget kort frist til hele det nævnte område, således at det sikres, at 

hele befolkningen til hver en tid har adgang til de fornødne lægemidler. ” 

Præmis 25 overholdelse af forpligtelse = ekstra udgift; ”Overholdelsen af denne forpligtelse indebærer 

imidlertid en ekstraudgift for distributør-grossisterne, som lægemiddellaboratorierne ikke skal bære.”  

Der refereres til C-240/83 ADBHU - olieaffald, hvortil til der var en offentlig service forpligtelse og dermed 

en ekstra udgift som følge heraf. 

 

Iht art 92, udgør støtten til distributør grossisterne kun statsstøtte iht  art 92,1 hvis distributør 

grossisterne opnår en fordel som følge heraf. 

 

C-280/00 – AltMark Trans 

Præjudiciel anmodning om bla. Fortolkningen af TEU art 92 (87) 

(Public service obligation (PSO)) 
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Skriftlige indlæg fra: 

Altmark Trans GmbH ved Rechtsanwalt M. Ronellenfitsch  

— Regierungspräsidium Magdeburg  

— Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH ved Rechtsanwalt C. Heinze  

— Kommissionen for  

 

”En anvendelse af forordning337 nr. 1191/69338 på virksomheder, hvis aktiviteter udelukkende omfatter 

transportydelser i byer, forstæder eller regioner, var generelt udelukket for offentlig personbefordring 

indtil den 31. december 1995….” 

 

Præmis 12: Tysklands lov vedr personbefordring, Hvortil en transport virksomhed har forpligtelser som den 

skal opretholde; ”§ 2, stk. 1, sammenholdt med § 1, stk. 1, i Personenbeförderungsgesetz (lov om 

personbefordring, herefter »PBefG«) bestemmer, at befordring af personer med motorkøretøjer i rutefart i 

Tyskland kræver en tilladelse. Tilladelsen forpligter transportvirksomheden til kun at opkræve takster 

godkendt af den myndighed, der har udstedt tilladelsen, til at overholde den godkendte køreplan og til at 

opfylde de drifts- og transportforskrifter, der påhviler den ifølge lovgivningen.”  

Dvs fastpriskurs for tansport af personer i tyskland, også selvom det ex kan være transport i områder hvor 

der er meget få som benytter transporten. Dvs områder hvor indtjeningen ikke er lige så høj som den 

givetvis kan være i tæt befolket byer. 

Tysk lov indfører en lov gældende pr. 1. jan 1996 om at der skal sondres mellem selvfinansieret og 

samfinansieret transport, jf præmis 14, hvortil al transport i byer, regioner 

 

Præmis 17, Kompensationen: I PBefG's § 8, stk. 4, tredje punktum, bestemmes, at bestemmelserne i den til 

enhver tid gældende version af forordning nr. 1191/69 finder anvendelse, såfremt en tilstrækkelig 

transportbetjening ikke kan sikres på selvfinansieringsbasis. Betingelserne for meddelelse af tilladelser til 

offentligt samfinansierede transportydelser efter reglerne i den nævnte forordning opstilles i PBefG's § 13 a. 

                                                           

337 Forordninger er almengyldige, bindende i alle enkeltheder og for umiddelbart alle MS’er 

338 Forordning nr. 1191/61, Art 1 ”Denne forordning gælder for transportvirksomheder, som præsterer tjenesteydelser 

inden for transport med jernbane, ad landevej og sejlbare vandveje.” 
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Sagen: Altmark trans driver transportvirksomhed i tyskland, og har ruter i et område hvor transporten giver 

underskud på 0,58 DEM pr kørt km. Altmark trans var det selskab som ku køre ruterne med mindst 

underksud, således at det bebyrdede samfundet mindst muligt økonomisk. Hertil får Altmark så offentlige 

tilskud iht forordning 1191/69. Der er et andet rutebilselskab som gerne vil have Altmarks ruter, men har 

fået afslag herpå. Selskabet klager over at altmark har ruterne da altmark ikke er det selskab som kan drive 

ruterne med mindst underskud. 

 

 

Præmis 72: Konkurrencefordrejning:  ”I denne forbindelse har de særligt gjort gældende, at støttebegrebet i 

traktatens artikel 92, stk. 1, kun finder anvendelse på foranstaltninger, der giver én eller visse virksomheder 

en økonomisk fordel. Et offentligt tilskud, der kun udligner de udgifter, der er forbundet med at opfylde de 

pålagte forpligtelser til offentlig tjeneste, giver ikke den tilskudsmodtagende virksomhed nogen reel fordel. I 

dette tilfælde er konkurrencen i øvrigt ikke fordrejet, idet enhver virksomhed kan opnå offentligt tilskud på 

betingelse af at yde de af staten pålagte offentlige tjenester.”  

 

Præmis 74 Statsstøtte (konkurrencefordrejning), alle kriterierne i art 92 skal opfyldes, domstolens 

besvarelse:  Med henblik på besvarelsen af spørgsmålets første led må de forskellige bestanddele af 

statsstøttebegrebet i traktatens artikel 92, stk. 1, undersøges. I henhold til fast retspraksis skal alle 

betingelserne i bestemmelsen være opfyldt, for at der kan være tale om støtte (jf. dom af 21.3.1990, sag C-

142/87, Belgien mod Kommissionen, den såkaldte »Tubemeuse« -sag, Sml. I, s. 959, præmis 25, af 

14.9.1994, forenede sager C-278/92 — C-280/92, Spanien mod Kommissionen, Sml. I, s. 4103, præmis 20, 

og af 16.5.2002, sag C-482/99, Frankrig mod Kommissionen, Sml. I, s. 4397, præmis 68) 

Præmis 77, eksport ikke en nødvendighed for at samhandelen kan påvirkes 

Præmis 78, - og konkurrenternes position på markedet mindsket, som følge af en styrket position hos den 

støttemodtagene virksomhed 

Denne her sag er, som det fremgår ovenfor primært en PSO, men da der refereres til 

præmisser i den fra andre domme som benyttes i analysen i kap 3, da bliver den kort 

refereret, med snævert fokus på hvad domstolen siger om konkurrencefordrejning. 
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Præmis 81, (de minimis ikk gældende på transport området), og egentlig er der ikke en procentvisminimum 

som kan statuere om markedet bliver påvirket: ”Endelig bemærkes, at i henhold til Domstolens faste praksis 

findes der ikke en grænseværdi eller en procentsats, hvorunder samhandelen mellem medlemsstater ikke vil 

blive påvirket. Den omstændighed, at en støtte er forholdsvis ubetydelig, eller at den støttemodtagende 

virksomhed er af beskeden størrelse, udelukker således ikke på forhånd, at samhandelen mellem 

medlemsstaterne kan være påvirket (jf. Tubemeuse-dommen, præmis 43, og dommen i sagen Spanien mod 

Kommissionen, præmis 42).”  

 

Præmis 82; altmark trans, regional eller lokale uden betydning: ”Den anden betingelse for anvendelse af 

traktatens artikel 92, stk. 1, i henhold til hvilken støtten skal kunne påvirke samhandelen mellem 

medlemsstater, afhænger derfor ikke af, om de leverede transportydelser er lokale eller regionale, eller af 

størrelsen af det omhandlede aktivitetsområde.” 

Præmis 83, Fordels kriteriet:  ”For at en statsstøtte skal kunne henføres under traktatens artikel 92, stk. 1, 

skal den under alle omstændigheder, således som det er anført i nærværende doms præmis 75, ligeledes 

kunne betragtes som en fordel for den støttemodtagende virksomhed.” 

Præmis 84, selektivitets kriteriet:  For at en foranstaltning, uanset hvilken form den end måtte have, skal 

kunne anses for at være støtte, kræves, at den direkte eller indirekte favoriserer visse virksomheder (dom af 

15.7.1964, sag 6/64, Costa, Sml. 1954-1964, s. 531, org.réf.: Rec. s. 1141, på s. 1161), eller at den 

begunstigede virksomhed opnår en 

økonomisk fordel, som den ikke ville have opnået under sædvanlige markedsbetingelser (dom af 11.7.1996, 

sag C-39/94, SFEI m.fl., Sml. I, s. 3547, præmis 60, og af 29.4.1999, sag C-342/96, Spanien mod 

Kommissionen, Sml. I, s. 2459, præmis 41). 

Præmis 85, PSO, godtgørelse – doms reff til sag vedr olie affald ADBHU + Præmis 86 - Ferring 

PSO forpligtelser: 

1: Virksomheden skal være pålagt at opfylde forpligtelser til offentlig tjeneste og disse skal være klart 

definerede 

2: Kriterierne som er grundlagt for beregningen skal være fastlagt på forhånd på an objektiv og 

gennemsigtig måde 

3: Kompensationen må ikke overstige hvad der er nødvendigt, dvs virksomhen må ikke skumme fløden pga 

de offentlige tilskud 

4: hvis ikke procedure udvælgelse, da en gennemsnits virksomhed, som efterlever gennemsnits omsætning 
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Domstolens svar 2. led iht art 92 

Den for anvendelsen af EF-traktatens artikel 92, stk. 1 (efter ændring nu artikel 87, stk. 1, EF), fastsatte 

betingelse, hvorefter støtten skal kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstater, afhænger ikke af, om 

de leverede transportydelser er lokale eller regionale eller af størrelsen af det omhandlede 

aktivitetsområde. 

Offentlige tilskud, som har til formål at muliggøre virksomhed med rutetransport i byer, forstæder eller 

regioner, falder dog ikke ind under denne bestemmelse, for så vidt som sådanne tilskud skal anses for at 

være en kompensation, der er et vederlag for de af de begunstigede virksomheder leverede ydelser til 

opfyldelse af forpligtelser til offentlig tjeneste. Med henblik på anvendelsen af dette kriterium påhviler det 

den forelæggende ret at undersøge, om følgende betingelser alle er opfyldt:  

Jf. de fire betingelser ovenfor  
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C-298/00p – Italy v Commission 

Appel T-298/97 mf. Statsstøtte. Påvirkning af handelen mellem medlemsstaterne og fordrejning af 

konkurrencen. 

Parter 

Den italienske republik 

V 

Dommen afsagt af retten i første instans  

Og Kommissionens beslutning 

 

Domstolen: 5 dommere 

General advokat: S. Alber 

Dommen fremgår både af tidsinterval 1 & 2, jf referat se her tidsinterval 1 

 

Anbringenderne 

Præmis 42, Den Italienske Republik har til støtte for appellen fremsat to anbringender.  

 Den Italienske Republik har i det første anbringende nærmere bestemt gjort gældende, at Retten har 

tilsidesat traktatens artikel 92, stk. 1. 

 1 dette anbringendes første led har Den Italienske Republik anført, at Retten har begået en retlig fejl 

ved fortolkningen af denne bestemmelse.  

 I anbringendes andet og tredje led har Den Italienske Republik gjort gældende, at Retten som følge 

af anlæggelsen af en urigtig bedømmelse har fastslået, at den støtte, der blev ydet til virksomheder, 

som udførte international vejgodstransport (herefter »den omtvistede støtte«), havde indvirkning på 

samhandelen inden for Fællesskabet og konkurrencen og derfor bør anses for nye støtteordninger, 

der som følge heraf er omfattet af den i traktatens artikel 93, stk. 3, indeholdte anmeldelsespligt.  

 I samme anbringendes fjerde led har Den Italienske Regering gjort gældende, at den appellerede dom 

er utilstrækkeligt begrundet med hensyn til den omtvistede støttes indvirkning på den nævnte 

samhandel….” 
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Søgsmåls kompetence for virksomheder, virksomheden skal være individuelt berørt førend den kan anlægge 

sag iht statsstøttereglerne, jf præmis 35, jf hertil præmis 36 ”I henhold til Domstolens faste praksis vil andre 

personer end en beslutnings adressater kun kunne påstå, at de berøres individuelt, hvis beslutningen rammer 

dem på grund af visse egenskaber, som er særlige for dem, eller på grund af en faktisk situation, der adskiller 

dem fra alle andre og derfor individualiserer dem på lignende måde som adressaten” 

 

Sondringen mellem ny og eksisterende støtte og procedurereglerne hertil og kommissionens beføjelser, 

bred fortolkning. Eksisterende støtte jf. 47, ny støtte præmis 48, bred fortolkning præmis 49; ” er 

Kommissionen i forbindelse med sin vurdering af ny støtte, som i henhold til traktatens artikel 93, stk. 3, skal 

anmeldes til Kommissionen forud for gennemførelsen, ikke forpligtet til at godtgøre denne støttes faktiske 

indvirkning på samhandelen mellem medlemsstaterne og konkurrencen, men til at godtgøre, om den 

nævnte støtte kan påvirke denne samhandel. Dersom Kommissionen i beslutningen havde været forpligtet 

til at godtgøre den faktiske virkning af allerede ydet støtte, ville det være ensbetydende med, at man 

begunstigede de medlemsstater, der yder støtte under tilsidesættelse af anmeldelsespligten ifølge 

traktatens artikel 93, stk. 3, på de medlemsstaters bekostning, der giver underretning om en projekteret støtte 

(dom af 14.2.1990, sag C-301/87, Frankrig mod Kommissionen, »Boussac-dommen«, Sml. I, s. 307, præmis 

32 og 33).”  

 

Afgørelse, Den Italienske Republik samt Collorigh m.fl. taber appelsagen og Kommissionen taber 

kontraappellen tabt kontraappellen. Hver part skal da betale egne omkostninger. 

 

C-409/00 – Spain v Commission 

Annulationssøgsmål 

En støtte ordning i spanien til anskaffelse af erhvervskøretøjer til fysiske personer og små og mellem store 

virksomheder. 

Statsstøttes effekt på konkurrencen og handelen mellem medlemsstaterne  

Konceptet statsstøtte og foranstaltningens selektivitet. 

”Art 92/1) does not destinguish between the causes or the objectives of state aid, but defines them in 

reflection to their effect” summary præmis 1 
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LÆS kommissionens beslutning 

Parter 

Spanien 

V 

Kommissionen 

Domstolen: 3 dommere 

General advokat: S. Alber 

 

Støtten, præmis 5: ”For så vidt angår nærværende søgsmål bemærkes, at samarbejdsaftalen har til formål at 

støtte fornyelsen af det spanske erhvervslivs vognpark ved at tilskyndeselvstændige erhvervsdrivende 

personer og virksomheder, der opfylder fællesskabsdefinitionen af SMV, til at udskifte ældre 

erhvervskøretøjer med nye.” 

Betingelserne for støtten, præmis 7: ”Ydelse af et sådant lån er undergivet tre kumulative betingelser. For det 

første skal den fysiske person eller SMV anskaffe nye erhvervskøretøjer eller leje dem med henblik på senere 

køb. For det andet skal vedkommende forelægge et dokument fra vejdirektoratet og godtgøre, at et andet 

erhvervskøretøj er blevet taget uigenkaldeligt ud af drift med henblik på skrotning. Det er afgørende, at det 

pågældende køretøj har været indregistreret i Spanien i mindst syv år for vejtraktorers vedkommende og 

mindst ti år for andre køretøjers vedkommende. For det tredje skal det nedkøbte køretøj i princippet erstattes 

af et køretøj med samme lasteevne.”  

 

Kommissionens beslutning og bevæggrundene herfor. Kommissionen kom frem til at støtteordningen måtte 

betragtes som statsstøtte i hht art 92,1. jf. præmis 14 

1) State ressources, præmis 15 

2) Selektivitet, præmis 16 

3) Fordrejning af konkurrencen, Anskaffelsesstøtte som under normale omstændigheder skal indregnes 

i virksomhedernes egne drifts omkostninger. Fordele som andre erhvervsdrivende i samme sektor 

ikke har. præmis 17 

4) Støtteordningen forfordeler, jf præmis 4, egne landsmænd frem for erhvervsdrivende fra andre 

medlemssstaer, i og med at man skulle have ejet køretøjet i spanien i mindst 10 år og 7 år for 

traktorer, jf præmis 7. Derved bliver konkurrencen på det indre marked påvirket. 
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5) ”Kommissionen konkluderede på dette grundlag, at støtte, der i henhold til samarbejdsaftalen ydes 

til fysiske personer med skattepligt i Spanien, og til SMV, bortset fra støtten som omhandlet ovenfor 

i præmis 19, udgør statsstøtte og derfor i princippet er uforenelig med fællesmarkedet.” Præmis 21 

6) Støtten blev betragtet som ulovlig, da den ikke kunne falde ind under art 92,3c, i og med at formålet 

med støtten ikke var at lette udviklingen af en økonomisk aktivitet og effekten på samhandelen var 

langt større en hvad der anses som værende i fællesskabets interesse. Præmis 22 

 

 

Andet anbringende – Spaniens andet anbringende – overtrædelse af art 92,1. andet anbringende 

indeholde 2 led: 

1. støtten er ikke selektiv 

2. den fordrejer ikke eller truer ikke med at fordreje konkurrencen og den har ikke effect på samhandelen 

mellem medlemsstaterne 

Ad 1, Domstolens besvarelse, præmis 45- 57 

Art 92,1 skelner ikke mellem formål eller mål med statsstøtten, men definerer støtten i henhold til effekten 

af denne. Præmis 46 

Selektivitet. Præmis 52 

“The Court has consistently held that the definition of State aid does not include national measures 

introducing a differentiation between undertakings when that differentiation arises from the nature and 

structure of the system of charges of which they form part. Where that is the case, the measure at issue 

cannot, as a rule, be considered to be selective, even if it gives an advantage to the undertakings who are 

able to benefit from it (see, to that effect, Joined Cases C-72/91 and C-73/91 Sloman Neptun [1993] ECR I-

887, paragraph 21).” 

“However, in the present case, the Kingdom of Spain has not produced any evidence of the existence of a 

system of charges in the general interest. At best, it has set out the grounds of general interest to which it is 

the aim or effect of the aid scheme at issue to contribute, that is, the protection of the environment and road 

safety.” Præmis 53 

Selektiv aid I indeværende sag, præmis 55 

Virksomhederne har behov for at udskifte deres erhvervs køretøjer og til dette får de en støtte af staten. 

Derfor udgør støtten en reduktion i en omkostning som under normale omstændigheder skulle indberegnes 
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i budgettet. Denne form for støtte dækker ikke et behov for almenheden og derfor har kommissionen korrekt 

statueret støtten som værende selektiv. Præmis 55 

Ad 2. Andet anbringende, 2. del. Kommissionen har fejlagtigt statueret at den omtvistede støtte påvirker 

konkurrencen og handelen mellem medlemsstaterne 

Der skelnes mellem ikke erhvervsdrivende og erhvervsdrivende, præmis 67 

Ikke-erhvervsdrivende er ikke interessante i indeværende sag, præmis 70 

Ikke erhvervsdrivende falder ind under ”de minimis” reglerne og det skulle kommissionen have taget højde 

for. Så præmis 2 og 4 i kommissionens beslutning skal annuleres. Jf. præmis 70-73 

Jf her General advokat s.Alber præmis 76, de minimis er ikke gældende i transport sektoren i hht 

kommissionens statuering. General advokat statuerer dette i forslag til afgørelse, præmis 84. 

Præmis 75- referes til i nyere domme – se c-66/02 

Domstolen konkluderer at i en sektor som transport sektoren er der en stærk konkurrence og herved kan 

selv en statsstøtte som synes lille påvirke konkurrencen. Præmis 76-77, jf 78 

Art 92,3,c domstolens afgørelse – præmis 93- 99  

General advokat S.Alber 

Definition af det relevante marked, præmis 102-105 

Konkurrencen fordrejet og handelen påvirket, præmis 106 -115 

Her skelnes der mellem markederne, der er lavet en markedsanalyse og de to forskellige erhvervsdrivende 

og ikke erhvervsdrivende skilles ad. Kommissionen får kun ret i at konkurrencen bliver fordrejet i relation til 

”de erhvervsdrivende” som modtager støtten. Præmis 106 

Subsidierne udgør driftsstøtte, præmis 110, driftsstøtte fordrejer konkurrencen fordi den forbedrer den 

økonomiske situation hos den modtagne virksomhed sammenlignet med andre virksomheder som ikkr 

modtager sådan en støttet, jf retspraksis. Præmis 110 (sab: jf. guidelines) 

The de minimis rule dækker ikke transport sektoren jf 1996 SME guidelines 

 

C- 126/01 – GEMO 

Parter 

Frankrig- økonomi ministeriet & GEMO SA 
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Domstolen: 5 dommere 

General advokat: F.G.Jacobs 

 

I GEMO indføres en afgift bestemt ved lov til alle i detail branche som sælger og producerer kød. Denne afgift 

går til en fond, som herved skal afhjælpe slagterierne med omkostningen af at afskille sig med dyreaffald 

efter de gældende regler. Den omdiskuterede støtte fritsstiller bønder og slagtehuse fra den økonomiske 

byrde ved bortskaffelse af døde dyrekroppe og affald fra slagtehuse. Denne fritsstillelse synes at være en 

økonomisk fordel som med sandsynlighed kan fordreje konkurrencen. GEMO er et mellemstort supermarked 

som har indbetalt til fonden, og som nu kræver disse beløb tilbagebetalt, da afgiften er i strid med 

fællesskabsretten, jf. præmis 12 og 13. 

Det foreliggende spørgsmål er som følgende ” Henset til forelæggelsesdommen må det forelagte spørgsmål 

nærmere bestemt forstås som et spørgsmål om, hvorvidt traktatens artikel 92, stk. 1, skal fortolkes på en 

sådan måde, at en ordning som den i hovedsagen omhandlede, der sikrer kvægavlere og slagterier 

vederlagsfri indsamling og bortskaffelse af døde dyr og slagteaffald, skal betragtes som statsstøtte”. Præmis 

18. 

Statssstøtte i form af at der ingen udgifter er forbundet med indsamling og bortskaffelse af dyrekroppe for 

bønder og slagtehuse i lyon.  

Præjudiciel afgørelse 

Definition af statsstøtte 

Selektivitet 

Fordrejning af konkurrencen 

 

Retten i lyon rejser et præjudicielt spørgsmål hvori den ønsker besvaret hvorledes art 92 EC skal fortolkes. 

Statsstøtte skelner ikke mellem foranstaltninger af statsslig involveren med reference til selve sagen eller 

formålet, men definerer foranstaltningerne i relation til deres effekt. Summary Præmis 1 

Den omdiskuterede støtte fritsstiller bønder og slagtehuse fra den økonomiske byrde ved bortskaffelse af 

døde dyrekroppe og affald fra slagtehuse. Denne fritsstillelse synes at være en økonomisk fordel som med 

sandsynlighed kan fordreje konkurrencen. 
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Når støtte givet af staten styrker en virksomheds position på markedet, og denne konkurrerer med andre 

virksomheder på det indre marked, da må sidstnævnte betragtes som blive påvirket heraf. Summary præmis 

3 

Spørgsmål 1 

For at kunne statuere statsstøtte i hht retspraksis skal samtlige elementer i statsstøtte konceptet inddrages, 

jf præmis 21. 

I hht art 92, er statsstøtte uforeneligt med det indre marked. Præmis 22 

For det første skal støtten komme fra et offentligt organg, dette både direkte og indirekte. Så det vil sige for 

at en ”fordel” kan blive kategoriseret som støtte i hht art 92, da skal den komme fra et offentligt organ.. Jf. 

præmis 24; ”Betingelsen for at anse fordele for støtte ifølge traktatens artikel 92, stk. 1, er for det første, at 

disse ydes direkte eller indirekte ved hjælp af statsmidler, og for det andet, at de kan tilregnes staten (dommen 

i sagen Frankrig mod Kommissionen, præmis 24).”  

 

For det andet kan statsstøtte tage en hvilken som helst form. Statsstøtte er ikke kun de positive fordele såsom 

subsidier, lån eller direkte økonomiske investeringer, det kan også være indblanding som kan afbøde udgifter 

som under normale omstændiger skulle indregnes i virksomhedens budget. Dette kan, uden at have den 

direkte virkning som et subsidie, have samme karakter og effekt som sidstnævnte. Jf. præmis 28 

Fritstillelsen for denne økonomiske byrde for bænderne og slagtehusene, som under normale 

omstændigheder skulle indregnes i budgettet synes at være en økonomisk fordel som med sandsynlighed 

kan fordreje konkurrencen. Præmis 33 

For det tredje er der et krav om selektivitet. Dvs stats foranstaltningen favoriserer visse virksomheder. 

Præmis 35 

Fordrejning af konkurrencen – reference til Phillip Morris dommen c-730/79 

Der skal være en sandsynlighed for at foranstaltningen kan fordreje konkurrencen. Præmis 40, jf Phillip 

Morris 730/79 præmis 11, ”…when aid granted by the state strengthens the position of an undertaking vis-

á-vis other undertakings competing inintra-community trade, the latter must be regarded as affected by that 

aid..” præmis 41 

”Præmis 40 Endelig skal det omtvistede statslige tiltag for det fjerde kunne påvirke samhandelen mellem 

medlemsstaterne, for at det kan betragtes som støtte.  
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Præmis 41 Domstolen har i den forbindelse fastslået, at når en økonomisk støtte, som ydes af en stat, styrker 

en virksomheds stilling i forhold til andre virksomheder, som den konkurrerer med i samhandelen inden for 

Fællesskabet, må det antages, at denne samhandel påvirkes af støtten (dom af 17.9.1980, sag 730/79, Philip 

Morris mod Kommissionen, Sml. s. 2671, præmis 11, og af 7.3.2002, sag C-310/99, Italien mod Kommissionen, 

Sml. I, s. 2289, præmis 84).  

Præmis 42 I nærværende sag vil den omstændighed, at destruktionsomkostningerne i Frankrig hverken 

afholdes af kvægavlerne eller slagterierne, nødvendigvis have en positiv indvirkning på kødpriserne, hvorfor 

dette produkt bliver mere konkurrencedygtigt på medlemsstaternes markeder, hvor disse omkostninger 

normalt belaster de konkurrerende erhvervsvirksomheders budgetter.” 

General Advokat F.G.Jacobs 

Hvornår skal finansiel compensation tildelt af en medlemsstat til en virksomhed som yder en public service 

obligation blive anskuet som statssstøtte. Hertil er Ferring og Altmark trans kommer i forkøbet, jf. præmis 4 

(dette vil jeg ikke gå så meget i dybden med, snarere vil jeg tage fat om fordrejningen af konkurrencen og 

analysen heraf.) 

Klassifikation af statssstøtte ordningen.  

præmis 49 
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Bilag 4  

Domme 1.1.2005 – 1.6.2013 

 

C-124/10p Commission v EDF 

C-71/09p Comitato Venezia 

C-279/08p Commission v Netherlands 

C-169/08 Presidente del consiglio 

C-89/08p Commission v Ireland 

C-78/08 Paint Graphos 

C-494/06p WAM 

C-393/04 Air liquide 

C- 222/04 Cassa di risparmio 

C-148/04 Unicredito Italiano 

C-172/03 Heiser 

C-88/03 Azorerne 

C-66/02 Italy v commission 
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C-124/10 P – Commission v EDF 

PRIVAT INVESTOR SAGEN 

Appelsag, afkald på et skattetilgodehavende og fritagelse for selskabsskat, statens adfærd, privat investor i 

et samfund med markedsøkonomi –definition af den private investor, der udgør sammenligningsgrundlaget  

distort 3 gentagelser 

Appelsag af T-156/04 

Europa-Kommissionen, appellant, 

støttet af: 

EFTA-Tilsynsmyndigheden, intervenient i appelsagen, 

de øvrige parter i appelsagen: 

Électricité de Frankrig (EDF), sagsøger i første instans, 

Den Franske Republik, 

Iberdrola SA, Bilbao (Spanien), intervenienter i første instans, 

 

Appellen 

Præmis 51 -53 

51      Kommissionen har fremsat to anbringender til støtte for sin appel. Det første anbringende vedrører en 

urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder, og det andet anbringende vedrører en retlig fejl ved 

fortolkningen af artikel 87 EF og nærmere bestemt ved fastsættelsen af anvendelsesområdet for og indholdet 

af kriteriet om en opmærksom privat investor i et samfund med markedsøkonomi. 

52      Det andet anbringende skal undersøges først. 

 Det andet anbringende om en retlig fejl med hensyn til fortolkningen af artikel 87 EF 

53      Det andet anbringende kan inddeles i fire led, som bør behandles samlet. 

Det må her fortolkes således at førend den private investor kan undersøges, da skal fortolkningen af art 87 

stemme overens. 

Præmis 55-56 : kommissionens anbringender, Statens adfærd som hhv aktionær og statens adfærd som 

stat. 
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Præmis 57, Investeringer over hhv lang periode, hhv kort periode: ”Ifølge Kommissionen er valget mellem 

den ene eller den anden af disse fremgangsmåder ikke uden betydning, eftersom statsbudgettet ved den 

»lange metode« garanterer gennemsigtighed, mens de investerede midler ved den »korte metode«, der 

er anvendt i den foreliggende sag, undgår enhver form for budgetdisciplin. Ligheden i forhold til skatten er 

dermed brudt, eftersom EDF fik særbehandling uden nogen form for gennemsigtighed.” 

Præmis 58 - 59: Privat investor,  

Præmis 58, Komm har ikke defineret den private inv, da der ikek er noget sammenligningsgrundlag, dette 

ifgl komm iht gældende retspraksis. 

 Præmis 59: ”..den franske stats adfærd ikke kunne have været anlagt af en privat investor, eftersom 

sidstnævnte skulle have betalt selskabsskat og ikke havde kunnet konvertere denne til kapital…” 

Præmis 60: For det fjerde er Kommissionen af den opfattelse, at kriteriet om den private investor som 

anvendt af Retten tilsigter at undersøge al statens adfærd alene i lyset af rentabiliteten, hvilket gør det 

muligt for offentlige virksomheder at drage fordele af deres ejers status 

 

Domstolens bemærkninger 

Præmis 76:  

PM kriteriet ”skitseret”: 

Det følger af retspraksis, at en foranstaltning, som ydes ved hjælp af statsmidler, som giver den 

begunstigede virksomhed en gunstigere økonomisk stilling end dens konkurrenter, og som af denne 

grund både fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene og påvirker samhandelen mellem 

medlemsstaterne, ikke uden videre kan falde uden for begrebet »støtte« i traktatens artikel 87 EF på grund 

af de af nævnte stat forfulgte mål (jf. i denne retning dom af 19.5.1999, sag C-6/97, Italien mod* 

Kommissionen, Sml. I, s. 2981, præmis 15, af 19.9.2000, sag C-156/98, Tyskland mod Kommissionen, Sml. I, 

s. 6857, præmis 25 og den deri nævnte retspraksis, og af 9.6.2011, forenede sager C-71/09 P, C-73/09 P og 

C-76/09 P, Comitato »Venezia vuole vivere« m.fl. mod Kommissionen, endnu ikke trykt i Samling af 

Afgørelser, præmis 94 og den deri nævnte retspraksis). 

*C- 6/97 præmis 15: ”Det fremgår af Domstolens faste praksis, at begrebet støtte ikke blot omfatter 

positive ydelser såsom selve tilskuddene, men ligeledes de indgreb, der under forskellige former letter de 

byrder, som normalt belaster en virksomheds budget, og derved, uden at være tilskud i ordets egentlige 

forstand, er af samme art og har tilsvarende virkninger..” 
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*C-156/98 præmis 25; Det er for det andet vigtigt at bemærke, at efter traktatens artikel 92, stk. 1, 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 fællesmarkedet, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Støtte 

anses bl.a. for at foreligge ved indgreb, der under forskellige former letter de byrder, som normalt belaster 

en virksomheds budget, og derved, uden at være tilskud i ordets egentlige forstand, er af samme art og har 

tilsvarende virkninger (jf. bl.a. dom af 15.3.1994, sag C-387/92, Banco Exterior de España,..” præmis 13 

 

Ud fra C-6/97 præmis 15 og C-156/98 præmis 25, som begge er ret generelle definitioner, anskues det som 

at domstolen her går videre og ”adder” PM kriteriet over på den generelle definition udarbejdet af 

retspraksis. 

Præmis 77, Formål eller intention med støtten er ikke relevant, udelukkende den effekt støtten har i 

markedet. 

Præmis 78, det er ikke statsstøtte hvis en privat inv ville have foretaget samme investeringer 

Præmis 79, privat investor testen, således: ”Navnlig fremgår det af retspraksis, at der med henblik på 

vurderingen af, om den samme foranstaltning ville være blevet truffet under normale markedsvilkår af en 

privat investor, som befinder sig i en situation, som ligger så tæt som muligt på den situation, som staten 

befinder sig i, kun skal tages hensyn til de fordele og forpligtelser, som er forbundet med sidstnævntes 

situation i dens egenskab af aktionær, og ikke dem, som er forbundet med dens egenskab af offentlig 

myndighed … sag 40/85, Belgien mod Kommissionen, Sml. s. 2321, præmis 13, samt dom af 14.9.1994, 

forenede sager C-278/92…, præmis 22, og af 28.1.2003…” 

Præmis 80: ”…der skal foretages en sondring mellem statens rolle som aktionær i en virksomhed på den ene 

side og staten, der handler som offentlig myndighed, på den anden side…” 

Præmis 88: ”Hvad angår spørgsmålet, om der i den foreliggende sag kunne ses bort fra anvendeligheden af 

kriteriet om den private investor alene på grund af den skattemæssige art af de midler, som den franske 

stat har anvendt, bemærkes, at efter 87, stk. 1, EF er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af 

statsmidler under enhver tænkelig form, og som i kraft af sin virkninger fordrejer eller truer med at fordreje 

konkurrencevilkårene, uforenelig med fællesmarkedet, i det omfang den påvirker samhandelen mellem 

medlemsstaterne (jf. dommen af 19.9.2000 i sagen Tyskland mod Kommissionen, præmis 25 og den deri 

nævnte retspraksis).” 
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Domstolen stadfæster atter at det er fuldkommen ligegyldigt i hvilken form statsmidlerne uddeles i, så længe 

de som følge af deres virkninger kan have en effekt i markedet, er de uforenelige med fællesmarkedet. 

Præmis 90: Privat inv kriteriet er til for at sikre at ingen opnår en fordel: ”Denne bestemmelse og dette 

kriterium tilsigter at forhindre, at den begunstigede offentlige virksomhed ved hjælp af statslige midler gives 

en gunstigere økonomisk stilling end sine konkurrenter..”  

Præmis 95; ”I den foreliggende sag ville anvendelsen af kriteriet om den private investor således have gjort 

det muligt at fastslå, om en privat aktionær under lignende omstændigheder ville have tilført et beløb 

svarende til den skat, som skulle betales, i en virksomhed, som befandt sig i en situation, som kunne 

sammenlignes med den situation, som EDF befandt sig i.” 

97  Det følger heraf, at den af Retten foretagne analyse, i modsætning til hvad Kommissionen, EFTA-

Tilsynsmyndigheden og Iberdrola har anført, ikke tilsidesætter princippet om ligebehandling af offentlige og 

private virksomheder, ikke indebærer en fordrejning af konkurrencen, og ikke er i strid med de mål, som 

forfølges med anvendelsen af kriteriet om den private investor. 

98      Retten begik derfor ikke en retlig fejl, da den fandt, at kriteriet om den private investor kan anvendes, 

selv i tilfælde hvor midler af skattemæssig art er blevet anvendt. 

Når den private investor test finder anvendelse…. 

Præmis 103: ”..udgør kriteriet om den private investor desuden ikke en undtagelse, som kun finder 

anvendelse efter anmodning fra en medlemsstat, når de elementer, som udgør en statsstøtte, der er 

uforenelig med fællesmarkedet som omhandlet i artikel 87, stk. 1, EF, foreligger. Det fremgår således af 

denne doms præmis 78, at dette kriterium, når det finder anvendelse, er blandt de elementer, som 

Kommissionen har pligt til at tage hensyn til for at fastslå, om der foreligger en sådan støtte. 

 

104    Det følger heraf, at det, når det viser sig, at kriteriet om den private investor kan finde anvendelse, 

tilkommer Kommissionen at anmode den pågældende medlemsstat om at give den alle relevante 

oplysninger, som sætter den i stand til at undersøge, om betingelserne for anvendelighed og anvendelse af 

dette kriterium er opfyldt, og den kan kun nægte at undersøge sådanne oplysninger, hvis de fremlagte 

beviser er blevet fastlagt efter vedtagelsen af beslutningen om at foretage den pågældende investering. 

 

C- 71/ 09 P – Comitato “Venezia Vuole Vivere” and others v Commission 

Nedsættelse af sociale bidrag 



Side 152 af 184 

 

Appel – annullationssøgsmål– statsstøtte – tværsektoriel støtteordning – nedsættelse af sociale bidrag – 

beslutning 2000/394/EF – karakteren af kompensation – påvirkning af samhandelen inden for Fællesskabet 

– påvirkning af konkurrencen – artikel 87, stk. 2, litra b), og stk. 3, litra b)-d), EF – forordning (EF) nr. 659/1999 

– artikel 14 og 15« 

29 forekomster af distort 

summary 

The criteria of the effect on intra-Community trade and distortion of competition, the procedural obligations 

of the Commission when examining the aid in question, the principle of non-discrimination and Article 86(2) 

EC 

Comitato »Venezia vuole vivere«, Venedig (Italien), ved avvocato A. Vianello, og med valgt adresse i 

Luxembourg (sag C-71/09 P), 

Hotel Cipriani Srl, Venedig (Italien), ved avvocati A. Bianchini og F. Busetto (sag C-73/09 P), 

Società Italiana per il gas SpA (Italgas), Torino (Italien) ved avvocati M. Merola, M. Pappalardo og T. Ubaldi 

(sag C-76/09 P), 

appellanter, 

de øvrige parter i appelsagen: 

Coopservice – Servizi di fiducia Soc. coop. rl, Cavriago (Italien), ved avvocato A. Bianchini, 

sagsøger i første instans,  

Europa-Kommissionen, sagsøgt i første instans, 

Den Italienske Republik, intervenient i første instans 

Grounds of the judgment under appeal 

Præmis 6: Uddrag af kommissionens beslutning: 

Artikel 1 ”…forenelig med fællesmarkedet, når støtten ydes til: 

a)      SMV, således som defineret i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til SMV 

b)      virksomheder, der ikke er omfattet af denne definition, men som er etableret i et område, der er omfattet 

af undtagelsen i artikel 87, stk. 3, litra c) 

c)      virksomheder, der ansætter visse kategorier af arbejdstagere, der har særligt vanskeligt ved (igen) at 

komme ind på arbejdsmarkedet, således som beskrevet i retningslinjerne for beskæftigelsesstøtte. 
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Støtten er uforenelig, når den ydes til andre virksomheder end SMV, som er etableret uden for områder, der 

er omfattet af undtagelsen i artikel 87, stk. 3, litra c). 

Artikel 5; Italen skal træffe de foranstaltninger der er nødvendige for at tilbagesøge den ulovlige støtte fra 

støttemodtagerne…. ”Tilbagebetalingen skal ske i overensstemmelse med den nationale lovgivning. Der skal 

betales renter af beløbet med virkning fra det tidspunkt, hvor beløbet blev stillet til støttemodtagernes 

rådighed, og indtil fuld tilbagebetaling har fundet sted. Renten beregnes på grundlag af den referencesats, 

der anvendes ved beregningen af subventionsækvivalenten for støtte med regionalt sigte.” 

 

Præmis 134 – kommissionens undersøgelsespligt: ”I overensstemmelse med retspraksis skal Kommissionen 

nemlig for det første dermed ikke godtgøre, at støtten reelt påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne 

og faktisk fordrejer konkurrencen, men skal alene undersøge, om denne støtte kan påvirke denne samhandel 

og fordreje konkurrencen (dom af 15.12.2005, sag C-66/02, Italien mod Kommissionen, Sml. I, s. 10901, 

præmis 111).” 

Præmis 135 Eksport ikke en nødvendighed for at samhandelen påvirkes; ”…..i overensstemmelse med den 

deri nævnte praksis ved Domstolen, at støttebeløbenes begrænsede omfang eller den omstændighed, at 

størstedelen af de begunstigede virksomheder udøver deres aktiviteter på lokalt plan, ikke kan medføre, at 

den støtte, der er tildelt i henhold til denne ordning, ikke kan påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne 

og fordreje konkurrencen.” 

Præmis 7, 59 sager blev indbragt for retten til prøvelse af kommissionens beslutning 

Præmis 91, statsstøtte 

Præmis 92, SGEI 

Præmis 94, statsstøtte defineres ikke ud fra formål eller intention, men ud fra effekt 

Præmis 103, teuf art 86,2 

Præmis 128, komms proceduremæssige forpligtelser 

Præmis 162, art 87,3c mv 

”På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Tredje Afdeling): 

1)      Appellerne fra Comitato »Venezia vuole vivere«, Hotel Cipriani Srl og Società Italiana per il gas SpA 

(Italgas) samt kontraapellen fra Coopservice – Servizi di fiducia Soc. coop. rl forkastes. 

2)      Europa-Kommissionens kontraappel forkastes. 
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3)      Comitato »Venezia vuole vivere«, Hotel Cipriani Srl, Società Italiana per il gas SpA (Italgas) og Coopservice 

– Servizi di fiducia Soc. coop. rl betaler ligeligt omkostningerne i hovedappellerne og i Coopservices 

kontraappel. 

4)      Kommissionen betaler omkostningerne i forbindelse med sin kontraappel. 

5)      Den Italienske Republik bærer sine egne omkostninger.” 
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C-279/08 P – Commission v Netherlands 

Appel 

beslutning om en støttes forenelighed med fællesmarkedet – begrebet »selektivitet« – fordel finansieret 

med statsmidler  

Komm 

V 

Holland 

Præmis 1 ”Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har med sit appelskrift nedlagt påstand om 

ophævelse af dom afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 10. april 2008, 

Nederlandene mod Kommissionen (sag T-233/04, Sml. II, s. 591, herefter »den anfægtede dom«), hvorved 

Retten annullerede Kommissionens beslutning K(2003) 1761 endelig af 24. juni 2003 om statsstøtte N 

35/2003…”  

Præmis 18: Komms grunde for at den anser det som statsstøtte: ”..staten gratis tildeler NOx-kreditter til en 

bestemt gruppe virksomheder, der drev handel mellem medlemsstaterne. …  Ved at tilbyde NOx-kreditter 

gratis som immaterielle aktiver mister medlemsstaten derfor en indtægt. Kommissionen udledte heraf, at 

nævnte ordning indeholder statsmidler i artikel 87, stk. 1, EF’s forstand. Styrkelsen af de omhandlede 

virksomheder påvirkede handelen mellem medlemsstaterne.” 

Appellen for domstolen 

Selektivitetskriteriet, komms appel: Præmis 29 ”… Med det andet anbringende, som er fremført subsidiært, 

har Kommissionen påberåbt sig en tilsidesættelse af artikel 87, stk. 1, EF vedrørende definitionen på 

begreberne »visse virksomheder« eller »visse produktioner« i denne bestemmelse. 

Selektivitets kriteriet, på tværs af erhvervssektorer, præmis 50; ”Det fremgår af fast retspraksis, at hverken 

den omstændighed, at et stort antal virksomheder kan blive omfattet af en ordning, eller at disse 

virksomheder hører til i forskelligartede erhvervssektorer, er tilstrækkelig til at rejse tvivl med hensyn til 

støttens selektive karakter og følgelig til, at ordningen ikke kvalificeres som statsstøtte (dom af 17.6.1999, 

sag C-75/97, Belgien mod Kommissionen, Sml. I, s. 3671, præmis 32, af 8.11.2001, sag C-143/99, Adria-Wien 

Pipeline og Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Sml. I, s. 8365, præmis 48, og af 13.2.2003, sag C-

409/00, Spanien mod Kommissionen, Sml. I, s. 1487, præmis 48). I det tilfælde, hvor den omhandlede ordning 

er undergivet objektive kriterier, der finder horisontal anvendelse, kan denne omstændighed heller ikke rejse 

tvivl om dens selektive karakter, da dette argument alene kunne tjene til at påvise, at den omtvistede støtte 
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henhører under en støtteordning og ikke udgør individuel støtte (jf. i den retning dommen i sagen Spanien 

mod Kommissionen, præmis 49)” 

Jf. præmis 56, retten havde ikek begået fejl. 

Formål, intention og effekt 

Retten havde fundet ordningen forenelig grundet formålet miljøbeskyttelse 

Men.. 

Præmis 75: ”Ifølge fast retspraksis sondrer artikel 87, stk. 1, EF ikke under hensyn til grundene til eller 

formålene med de statslige interventioner, men definerer dem i kraft af deres virkninger. Selv om 

miljøbeskyttelse udgør et af Det Europæiske Fællesskabs grundlæggende formål, kan nødvendigheden af at 

tage hensyn til dette formål ikke berettige udelukkelse af selektive foranstaltninger fra 

anvendelsesområdet for artikel 87, stk. 1, EF, da der under alle omstændigheder med fordel kan tages hensyn 

til miljøformålene, når statsstøtteforanstaltningens forenelighed med fællesmarkedet bedømmes i forhold til 

artikel 87, stk. 3, EF (jf. dommen i sagen Spanien mod Kommissionen, præmis 46, og dommen i sagen British 

Aggregates mod Kommissionen, præmis 92).” 

Domstolen giver Kommissionen medhold i appellerne 

Kontraappeller 

Præmis 81: ”.. anbringende om en retlig fejl, som Retten har begået ved at antage, at den omhandlede 

ordning må betragtes som en fordel finansieret med statsmidler i artikel 87, stk. 1, EF’s forstand…” 

Statsstøtte vs subsidie, præmis 86 

Effekt frem for formål, præmis 87 

Præmis 90-91 – fordel foreligger, i form af muligheder ved køb? 

Jf. præmis 102-105, præmis 105: Ikke alle fordele fra staten er at betragte som statsstøtte 

Som generaladvokaten har anført i punkt 92 i forslaget til afgørelse, kan denne afståelse tværtimod i den 

foreliggende sag ikke betragtes som »en del af« ethvert instrument, som har til formål at regulere emissioner 

af luftforurening med en ordning for omsættelige emissionsrettigheder. Når medlemsstaten anvender 

sådanne instrumenter, har den i princippet valget imellem gratis at tildele, afhænde eller udlicitere disse 

rettigheder. I den foreliggende sag er der en tilstrækkelig direkte tilknytning mellem den omhandlede ordning 

og tabet af indtægter. Denne tilknytning fandtes ikke mellem pålæggelsen af en købsforpligtelse og de 

eventuelt formindskede skatteindtægter i den sag, som gav anledning til PreussenElektra-dommen. 
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Omstændighederne er derfor ikke sammenlignelige i de to sager, og den afgørelse, som Domstolen traf i 

PreussenElektra-sagen, kan derfor ikke overføres på den foreliggende sag. 

112    Den afgørelse, som Domstolen traf i PreussenElektra-sagen, kan således ikke overføres på den 

foreliggende sag. Følgelig konkluderede Retten i den anfægtede doms præmis 75 med rette, at Kongeriget 

Nederlandene har givet afkald på at opkræve statsmidler. 

113    Under disse omstændigheder skal de af Kongeriget Nederlandene og Forbundsrepublikken Tyskland 

nedlagte kontraappeller i afvises. 

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Tredje Afdeling): 

1)      Dommen afsagt den 10. april 2008 af De Europæiske Fællesskabers ret i Første Instans i sagen 

Nederlandene mod Kommissionen (sag T-233/04) ophæves. 

2)      Kontraappellerne forkastes. 

3)      Søgsmålet i første instans forkastes. 

4)      Kongeriget Nederlandene betaler Europa-Kommissionens omkostninger i sagen i første instans og bærer 

sine egne omkostninger inden for rammerne af nævnte procedure. 

5)      Kommissionen og Kongeriget Nederlandene bærer deres egne omkostninger i appelsagen. 

6)      Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Republikken Slovenien og Det Forenede Kongerige 

Storbritannien og Nordirland bærer deres egne omkostninger. 
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C-169/08 Presidente del consiglio dei Ministri 

Præjudiciel afgørelse 

Konkurrencefordrejning behandles ikke, blot spørgsmålet om det er en statsstøtte foranstaltning i art 107,1 

’s forstand, og derved er det op til den nationale domstole at dømme herudfra. 

Domstolen siger at alle kriterierne i art 107,1 skal opfyldes førend der er tale om statsstøtte. 

Præmis 52      It should be recalled at the outset that, according to the case-law of the Court, for a measure 

to be categorised as State aid within the meaning of the Treaty, each of the four cumulative conditions laid 

down in Article 87(1) EC must be fulfilled.  

i) First, there must be an intervention by the State or through State resources;  

ii) second, the intervention must be liable to affect trade between Member States;  

iii) third, it must confer an advantage on the recipient;  

iv) fourth, it must distort or threaten to distort competition (see, in particular, Case C-237/04 

Enirisorse [2006] ECR I 2843, paragraphs 38 and 39 and the case-law cited). 

”En skattelovgivning som den, der er omhandlet i hovedsagen, udgør derfor en statsstøtteforanstaltning til 

fordel for de selskaber, der er etableret på Sardinien. 

65      Det tilkommer den forelæggende ret at drage de nødvendige konsekvenser af denne konstatering. 

66      På denne baggrund skal det andet og det fjerde spørgsmål besvares med, at artikel 87, stk. 1, EF skal 

fortolkes således, at en regional myndigheds skattelovgivning, der indfører en skat på mellemlandinger og 

anløbning, såsom den i hovedsagen omhandlede, der udelukkende pålægges fysiske og juridiske personer 

med skattemæssigt hjemsted uden for regionens område, udgør en statsstøtteforanstaltning til fordel for 

selskaber etableret på regionens område.” 

 

 

  



Side 159 af 184 

 

C-89/08 P – Commission v Ireland and others 

Appel – Mystisk sag, domstolen sender sagen retur uden en påkendelse, da domstolen ikke finder sagen 

moden til påkendelse… 

Parter 

Europa-Kommissionen , appellant, 

v 

Irland ved D. O’Hagan,  

Den Franske Republik, 

Den Italienske Republik  

Eurallumina SpA, Portoscuso (Italien), ved solicitor R. Denton, 

Aughinish Alumina Ltd, Askeaton (Irland), ved solicitors J. Handoll og C. Waterson, 

 

5 forekomster 

og dette præmis som vakte intersse 

præmis 19 

First, in a number of decisions authorising the exemptions at issue, it is indicated that the Commission 

recognises that those exemptions do not entail any distortion of competition or interfere with the working of 

the internal market. However, there is nothing in the decision at issue to explain how the scope of the concept 

of distortion of competition in fiscal matters might differ from its scope in the field of State aid. It is also 

indicated in a number of those decisions that the Commission will regularly review the exemptions in question 

in order to ensure that they are compatible with the operation of the internal market and other objectives of 

the Treaty. 

Præmis 74 ’ 

78      I denne sag har Kommissionen i betragtning 58-64 til den anfægtede beslutning for det første forklaret, 

hvorfor den antager, at de omtvistede fritagelser udgør statsstøtte, der er uforenelig med fællesmarkedet i 

artikel 87, stk. 1, EF’s forstand, ved at fastslå, at de begunstiger visse virksomheder, at denne begunstigelse 

finansieres med statsmidler, og at fritagelserne påvirker samhandelen mellem medlemsstater og fordrejer 

eller truer med at fordreje konkurrencen. 



Side 160 af 184 

 

 

79      Kommissionen anførte navnlig i betragtning 60 til den anfægtede beslutning, at de omtvistede 

fritagelser nedbringer omkostningerne ved et råmateriale og derfor begunstiger de pågældende 

virksomheder, der bliver stillet i en mere gunstig situation end andre virksomheder, der anvender mineralolie 

i andre industrigrene eller regioner. Kommissionen bemærkede i betragtning 61 og 62 til beslutningen for det 

første, at bemærkningerne fra støttemodtagerne og Den Franske Republik bekræftede, at 

punktafgiftsnedsættelserne udtrykkeligt tilsigter at styrke støttemodtagernes konkurrencedygtighed i forhold 

til deres konkurrenter ved at reducere deres omkostninger, for det andet at aluminiumoxid, som også 

fremstilles i Grækenland, Spanien, Tyskland og Ungarn, handles mellem medlemsstater, således at det kan 

antages, at de omtvistede fritagelser påvirker samhandelen mellem medlemsstater og fordrejer eller truer 

med at fordreje konkurrencen.  

Sagens omkostninger 

 

90      Da sagerne hjemvises til Retten, udsættes afgørelsen om appelsagens omkostninger. 

 

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Store Afdeling): 

 

1)      Dommen afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 12. december 2007, Irland m.fl. 

mod Kommissionen (forenede sager T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 og T-69/06), ophæves, for så vidt 

som Retten: 

–        annullerede Kommissionens beslutning nr. 2006/323/EF af 7. december 2005 om den 

punktafgiftsfritagelse for mineralolie anvendt som brændstof til produktion af aluminiumoxid i Gardanne, i 

Shannon-regionen og på Sardinien, som henholdsvis Frankrig, Irland og Italien har indført, med den 

begrundelse, at Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har tilsidesat begrundelsespligten for så vidt 

angår en manglende anvendelse i det foreliggende tilfælde af artikel 1, litra b), nr. v), i Rådets forordning (EF) 

nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel [88 EF], og 

–        pålagde Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber at bære sine egne omkostninger og betale 

sagsøgernes omkostninger, herunder omkostningerne i sag T-69/06 R vedrørende foreløbige forholdsregler. 

2)      De forenede sager T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 og T-69/06 hjemvises til Den Europæiske Unions 

Ret. 
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3)      Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes. 

  

C-78/08 – Paint Graphos and others 

Præjudiciel afgørelse 

Præmis 1: Anmodningerne om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 87 EF og princippet om 

forbud mod retsmisbrug på afgiftsområdet 

Domstolens svar: ”Skattefordele som de i hovedsagerne omhandlede, ….. udgør kun »statsstøtte« i artikel 87, 

stk. 1, EF’s forstand, for så vidt som alle betingelserne for anvendelse af denne bestemmelse er opfyldt. For 

så vidt angår en situation som den, der har givet anledning til de tvister, der er indbragt for den forelæggende 

ret, tilkommer det denne at vurdere særligt den selektive karakter af de pågældende skattelempelser og deres 

eventuelle begrundelse ud fra karakteren” 

Parter 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Agenzia delle Entrate 

mod 

Paint Graphos Soc. coop. arl (sag C-78/08), 

Adige Carni Soc. coop. arl, under konkurs, 

mod 

Agenzia delle Entrate, 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (sag C-79/08), 

og 

Ministero delle Finanze 

mod 

Michele Franchetto (sag C-80/08), 

 

betingelserne vedrørende indvirkningen på samhandelen mellem medlemsstaterne og 

konkurrenceforvridningen, her gengives atter kriterierne som er fremhævet i dommene nedenfor. 
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Præmis 77      I artikel 87, stk. 1, EF forbydes støtte, der påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne, eller 

som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen. 

Præmis 78      Med henblik på en national foranstaltnings kvalificering som statsstøtte skal det ikke godtgøres, 

at den omhandlede støtte reelt påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne og faktisk fordrejer 

konkurrencen, men alene undersøges, om denne støtte kan påvirke denne samhandel og fordreje 

konkurrencen (dom af 29.4.2004, sag C-372/97, Italien mod Kommissionen, Sml. I, s. 3679, præmis 44, og af 

15.12.2005, sag C-148/04, Unicredito Italiano, Sml. I, s. 11137, præmis 54, samt dommen i sagen Cassa di 

Risparmio di Firenze m.fl., præmis 140). 

  Når en støtte, der er ydet af en medlemsstat, styrker en virksomheds stilling i forhold til andre virksomheder, 

som den konkurrerer med i samhandelen inden for Fællesskabet, må det antages, at denne samhandel 

påvirkes af støtten (jf. bl.a. Unicredito Italiano-dommen, præmis 56 og den deri nævnte retspraksis, og 

dommen i sagen Cassa di Risparmio di Firenze m.fl., præmis 141). 

 

Princippet om at eksport ikke er en nødvendig faktor for påvirkning af samhandelen, jf. Præmis 80: Herved 

er det ikke nødvendigt, at den begunstigede virksomhed selv tager del i samhandelen inden for Fællesskabet. 

Når en medlemsstat tildeler støtte til en virksomhed, kan den indenlandske aktivitet fastholdes eller styrkes, 

hvilket vil svække andre medlemsstaters virksomheders mulighed for at etablere sig på denne medlemsstats 

marked. Derudover vil en styrkelse af en virksomhed, der indtil dette tidspunkt ikke havde taget del i 

samhandelen inden for Fællesskabet, kunne bringe den i en position, der ville give den mulighed for at etablere 

sig på en anden medlemsstats marked (Unicredito Italiano-dommen, præmis 58, og dommen i sagen Cassa 

di Risparmio m.fl., præmis 143). 

 

Præmis 81      Det skal således fastslås, at en skattefordel som den i hovedsagerne omhandlede kan påvirke 

samhandelen mellem medlemsstaterne og fordreje konkurrencen i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i 

artikel 87, stk. 1, EF. 

Alle betingelserne i ART 87 skal opfyldes - Præmis 82      ”…skattefordele som de i hovedsagerne omhandlede, 

som er tildelt produktions- og arbejdsandelsselskaber i henhold til en national ordning som den, der findes i 

artikel 11 i DPR nr. 601/1973, kun udgør »statsstøtte« i artikel 87, stk. 1, EF’s forstand, for så vidt som alle 

betingelserne for anvendelse af denne bestemmelse er opfyldt. Jf her dommen nedenfor, hvor 

kommissionens beslutning annulleres fordi alle betingelserne ikke er opfyldt. Præmis 82 fortsat”…tilkommer 
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det denne at vurdere særligt den selektive karakter af de pågældende skattelempelser og deres eventuelle 

begrundelse ud fra karakteren og den almindelige opbygning af den nationale skatteordning…”  

Domstolens svar på det præjudicielle spørgsmål 

”Skattefordele som de i hovedsagerne omhandlede, ….. udgør kun »statsstøtte« i artikel 87, stk. 1, EF’s 

forstand, for så vidt som alle betingelserne for anvendelse af denne bestemmelse er opfyldt. For så vidt angår 

en situation som den, der har givet anledning til de tvister, der er indbragt for den forelæggende ret, 

tilkommer det denne at vurdere særligt den selektive karakter af de pågældende skattelempelser og deres 

eventuelle begrundelse ud fra karakteren …. 

C-494/06 P – Commission v Italy and Wam 

Appel sag 

”I appelskriftet har Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber nedlagt påstand om ophævelse af dom 

afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 6. september 2006, Italien og Wam mod 

Kommissionen (forenede sager T-304/04 og T-316/04, herefter »den appellerede dom«), hvorved denne 

annullerede Kommissionens beslutning 2006/177/EF af 19. maj 2004 om Italiens statsstøtte til WAM SpA, C 

4/2003 (ex NN 102/2002) (EUT 2006 L 63, s. 11, herefter »den omtvistede beslutning«).” 

36 forekomster af distortion 

Parter 

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, appellant, af retten i første instans afgørelse 

de øvrige parter i appelsagen: 

Den Italienske Republik ved I.M. Braguglia, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato P. Gentili, 

Wam SpA, Cavezzo di Modena (Italien), ved avvocato E. Giuliani, 

Faktum 

Den italienske stat tildeler støtte til virksomheder der vil eksportere til 3. lande, såsom Japan, korea, og 

taiwan 

Præmis 2        Artikel 2 i lov nr. 394 af 29. juli 1981 (GURI nr. 206 af 29.7.1981) om støtteforanstaltninger til 

fordel for italiensk eksport indeholder det retsgrundlag, hvorpå de italienske myndigheder kan tildele 

økonomisk støtte til eksportvirksomheder, der gennemfører programmer vedrørende indtrængen på 

markeder i tredjestater. 
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Præmis 3      Wam SpA (herefter »Wam«) er en italiensk virksomhed, der designer, producerer og sælger 

industrielt blandingsudstyr og -komponenter, overvejende til brug inden for fødevareindustrien og den 

kemiske industri samt medicinal- og miljøindustrien. 

Præmis 4        Den 24. november 1995 besluttede de italienske myndigheder at tildele Wam en første støtte i 

form af et subsidieret lån på 2 281 485 000 ITL (ca. 1,18 mio. EUR) med henblik på at fremme indtrængen på 

det japanske, sydkoreanske og taiwanesiske marked. Efter en økonomisk krise i Korea og Taiwan blev de 

planlagte projekter ikke gennemført i disse lande. Wam modtog faktisk et lån på 1 358 505 421 ITL (ca. 700 

000 EUR) til at lette omkostningerne forbundet med etablering af permanente strukturer og omkostninger til 

fremme af handel i Fjernøsten. 

Præmis 5        Den 9. november 2000 vedtog de samme myndigheder at tildele Wam en anden støtte i form 

af et andet subsidieret lån på 3 603 574 689 ITL (ca. 1,8 mio. EUR). Det program, der blev finansieret af dette 

lån, skulle gennemføres i Kina af Wam og Wam Bulk Handling Machinery Shanghai Co. Ltd, som er en lokal 

virksomhed, der kontrolleres fuldstændigt af Wam. 

 

Præmis 6        Efter en klage modtaget i 1999 indledte Kommissionen en undersøgelse af statsstøtte, der 

angiveligt var blevet ydet til Wam. Den 21. januar 2003 besluttede Kommissionen at indlede den formelle 

undersøgelsesprocedure i henhold til artikel 88, stk. 2, EF, hvilken beslutning omhandlede denne angivelige 

støtte til fordel for Wam. 

Kommissionen beslutter følgende, jf. præmis 7: ”….. Uanset om [de omtvistede støttetildelinger] går til 

eksport til andre medlemsstater eller til lande uden for EU, kan [de] derfor påvirke samhandelen mellem 

medlemsstaterne, og [de] er således omfattet af [artikel 87, stk. 1, EF].” 

Kommissionens beslutning blev annulleret i appelsagen ved retten, anden afdeling 

Kommissionens beslutning bliver annulleret da den har tilsidesat begrundelses pligten, jf præmis 9, retten 

har hertil bemærket at ALLE kriterier i art 87,1 skal være opfyldt, jf præmis 10 

Kommissionen skal oplyse om de forventede virkninger, men ikke fortage en analyse af de faktiske virkninger, 

jf. præmis 11 

Rettens bemærkning, præmis 12; ”Retten fastslog i den appellerede doms præmis 66, at den begrundelse, 

der er anført i betragtning 75 og 77 til den omtvistede beslutning, var »støttet på en gengivelse af principper 

hidrørende fra retspraksis og på den faktiske omstændighed, at påvirkning af samhandelen eller 

konkurrencevilkårene ikke kunne udelukkes [og] ikke i sig selv kunne anses for at opfylde kravene i artikel 

253 EF” 
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Præmis 13 – 23 rettens begrundelse. Ingen grund til at formode at støtte ville påvirke medlemslandende da 

støtten var tilregnet et ”projekt indtrængen i 3. lande uden for eu,” herunder markedsindtrængen, og 

annullerer dermed kommissionens beslutning 

Tubemuse princippet – c-142/87 

Parternes påstande 

Parternes påstande 

Præmis 24      Kommissionen har i appelskriftet nedlagt følgende påstande: 

–        Den appellerede dom ophæves. 

–        Der træffes endelig afgørelse i tvisten, idet Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes. 

–        Subsidiært hjemvises sagen til Retten til fornyet behandling. 

–        Den Italienske Republik og Wam tilpligtes at betale sagens omkostninger for begge instanser. 

Præmis 25      Den Italienske Republik har nedlagt påstand om, at Kommissionens appel afvises eller forkastes, 

og at Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger. 

Præmis 26      Wam har nedlagt påstand om, at appellen principalt afvises, subsidiært forkastes. Mere 

subsidiært har Wam nedlagt påstand om, at den omtvistede beslutning annulleres af andre grunde, og mest 

subsidiært, at sagen hjemvises til Retten, og at Kommissionen under alle omstændigheder tilpligtes at betale 

sagens omkostninger, herunder omkostningerne ved appelinstansen. 

 

Domstolens bemærkninger,  

 Kommissionen skal som minimum påvise de omstændigheder som kan begrunde at der kan foreligge en 

påvirkning af samhandelen, Præmis 49: Ved kvalifikationen af en støtteforanstaltning kræver dette princip, 

at de grunde, der førte Kommissionen til at fastslå, at foranstaltningen faldt inden for anvendelsesområdet 

for artikel 87, stk. 1, EF, skal være angivet. I den forbindelse påhviler det – selv i de tilfælde, hvor det fremgår 

af de omstændigheder, hvorunder støtten blev ydet, at den kan påvirke samhandelen mellem 

medlemsstaterne og fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene – i det mindste Kommissionen 

at angive disse omstændigheder i beslutningens begrundelse (jf. dommen i sagen Portugal mod 

Kommissionen, præmis 89 og den deri nævnte retspraksis). 

Dog skal kommissionen ikke lave en økonomisk analyse af sagens faktum, kun konstatere at der foreligger en 

sandsynlighed for fordrejning som følge af ovennævnte omstændigheder, jf. præmis 50; Det skal i denne 
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forbindelse bemærkes, at det ligeledes følger af fast retspraksis, at det med henblik på en national 

foranstaltnings kvalificering som statsstøtte ikke skal godtgøres, at støtten reelt påvirker samhandelen 

mellem medlemsstaterne og faktisk fordrejer konkurrencen, men alene undersøges, om støtten kan påvirke 

denne samhandel og fordreje konkurrencen (dom af 10.1.2006, sag C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze 

m.fl., Sml. I, s. 289, præmis 140 og den deri nævnte retspraksis). 

 

Kriterierne for konkurrencefordrejnign som går igen fra c-148/04, c-222/04 og c-393/04 

51  Hvad nærmere angår betingelsen om påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne 

fremgår det af retspraksis, at tildeling af støtte fra en medlemsstat i form af en skattelettelse i forhold til visse 

af dens skattesubjekter bør antages at kunne påvirke denne samhandel og dermed opfylde denne betingelse, 

når de nævnte skattesubjekter driver virksomhed, der er genstand for sådan samhandel, og når det ikke kan 

udelukkes, at de konkurrerer med erhvervsdrivende i andre medlemsstater (jf. i denne retning dom af 

3.3.2005, sag C-172/03, Heiser, Sml. I, s. 1627, præmis 35, og dommen i sagen Portugal mod Kommissionen, 

præmis 91). 

Phillip Morris kriteriet; præmis 52      Domstolen har endvidere fastslået, at når en støtte, der er ydet af en 

medlemsstat, styrker en virksomheds stilling i forhold til andre virksomheder, som den konkurrerer med i 

samhandelen inden for Fællesskabet, må det antages, at denne samhandel påvirkes af støtten (dommen i 

sagen Cassa di Risparmio di Firenze m.fl., præmis 141 og den deri nævnte retspraksis). 

(53      Den omstændighed, at en økonomisk sektor har været genstand for liberalisering på fællesskabsplan, 

er i den henseende tilstrækkelig med henblik på redegørelsen for den faktiske eller potentielle virkning af 

støtten for konkurrencen såvel som for støttens påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne (jf. 

dommen i sagen Cassa di Risparmio di Firenze m.fl., præmis 142 og den deri nævnte retspraksis).) 

54      Vedrørende betingelsen om fordrejning af konkurrencevilkårene skal det bemærkes, at støtte, der skal 

frigøre en virksomhed for omkostninger, som den normalt ville skulle bære inden for dens almindelige drift 

eller dens sædvanlige aktiviteter, i princippet fordrejer konkurrencevilkårene (jf. dom af 19.9.2000, sag C-

156/98, Tyskland mod Kommissionen, Sml. I, s. 6857, præmis 30, og Heiser-dommen, præmis 55). 

 

Domstolen:  

Præmis 55; I den foreliggende sag skal det konstateres, at Retten ikke tilsidesatte den ovennævnte retspraksis 

vedrørende Kommissionens begrundelsespligt i sager om statsstøtte, da den i den appellerede doms præmis 
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76 fastslog, at begrundelsen i betragtning 74-79 til den omtvistede beslutning ikke gør det muligt at forstå, 

hvorledes de omtvistede støttetildelinger under de i sagen foreliggende omstændigheder kan påvirke 

samhandelen mellem medlemsstaterne og fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene. 

Præmis 56 – støtte til at kunne indtræde i andre medlemslande 

Præmis 58 – kommissionen er ikek forpligtet til at foretage en økonomisk analyse om hvorvidt en given 

statsstøtte fordrejer konkurrencen, men skal blot forholde sig til faktum og derved vurdere om konkurrencen 

kan fordrejes. 

Præmis 63: ”Endelig er det vedrørende den i denne doms præmis 54 nævnte retspraksis, hvorefter støtte, der 

skal frigøre en virksomhed for omkostninger, som den normalt skulle have båret inden for dens almindelige 

drift eller dens sædvanlige aktiviteter, i princippet fordrejer konkurrencevilkårene, tilstrækkeligt at 

konstatere, at den omhandlede støtte ikke tilsigter at frigøre Wam for netop sådanne omkostninger. ” 

Da kommissionens behandling af faktum ikke forholdt sig til omstændighederne, hvorved det ikke er 

godtgjort at samhandelen mellem medlemsstaterne er påvirket, er det herved svært at se hvorledes denne 

støtte skal kunne påvirke samhandelen i EU, når støtten er tilregnet et projekt for en virksomheds 

indtrædning i 3. lande såsom japan, korea og taiwan. 

 Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger 

 

C-393 / 04 Air Liquide Industries Belgium 

Præjudiciel afgørelse – Fortolkningen af statsstøtte 

Præmis 1; ”Anmodningerne om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af begrebet statsstøtte og de 

eventuelle retlige konsekvenser af en sådan støtte på nationalt plan. Anmodningerne vedrører ligeledes 

fortolkningen af begreberne afgift med tilsvarende virkning og intern afgift.”  

 

Parter 

Air Liquide Industries Belgium SA  

mod  

Ville de Seraing (sag C-393/04),  

Province de Liège (sag C-41/05) 

Generaladvokat: A.Tizzano 

Faktum 
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Air liquide er en international koncernen som er specialiseret i transport industrielle og medicinske gasser 

fra forskellige produktionssteder i Belgien, Frankrig og Nederlandene til sine kunder i disse tre lande. 

Air Liquide et produktionsanlæg for industrigas i byen Seraing i provinsen Liège 

Præmis 6: Den 13. december 1999 vedtog byrådet i Seraing en bekendtgørelse, hvorved der blev indført en 

afgift på motorkraft. Denne bekendtgørelse pålægger industri-, handels-, fødevare- og finansiel virksomhed i 

denne kommune en årlig afgift af motorer, der anvendes i forbindelse med de aktiviteter, som udføres i 

virksomheden eller i hertil tilknyttede anlæg, uanset hvilket stof eller hvilken energikilde der driver disse. 

Afgiftens størrelse står i forhold til den anvendte motors kraft.  

Præmis 7:  Det bestemmes i bekendtgørelsens artikel 3, at en række tilfælde er fritaget for denne afgift. I 

medfør af artikel 3, stk. 9, er bl.a. motorer, som anvendes i kompressionsanlæg for naturgas til at drive de 

kompressorer, der skaber trykket i rørene, fritaget for afgiften på motorkraft. 

Provins rådet i liége indfører samme bekendtgørelse, jf præmis 8 og 9 

 

Air liquide skal betale en afgift på 41275757 BEF (1 023 199,20 EUR) på motorkraft for aktiviteterne i 1999. 

Air liquide indgiver en klage til byrådet i Seraing 

Annulationssøgsmål, Forskelsbehandling,: ”Air Liquide anlagde herefter sag ved Tribunal de première 

instance de Liège med påstand om annullation af afgørelsen, hvorved denne klage var blevet afvist. I denne 

sag anførte Air Liquide, at afgiften på motorkraft udgjorde forskelsbehandling som følge af, at selskaber, der 

transporterede naturgas, var fritaget for afgiften — en fritagelse, som Air Liquide fandt vilkårlig.” 

Sagen falder til fordel for Seraing kommune 

Appel Dom: ”Air Liquide appellerede denne dom til Cour d'appel de Liège, som har besluttet at udsætte sagen 

og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål..” 

 

Præmis 14: Det præjudicielle spørgsmål fremlagt af Cour d’appel:  

”Skal den fritagelse for en kommunal afgift af motorkraft, som omfatter de motorer, der benyttes på 

naturgasanlæg, men ikke motorer, som benyttes til andre industrigasser, betragtes som statsstøtte som 

omhandlet i artikel 87 i den konsoliderede udgave af traktaten om oprettelse af Det Europæiske 

Fællesskab?....” (jf. her 2, 3, 4 og 5 præmis 14,) (nedenfor fokuseres primært på det første spørgsmål vedr 

fortolkning af statsstøtte) 
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Domstolens bemærkninger 

Statsstøtte begrebet vs. Subsidie, præmis 29; Statsstøtte dækker en bredere radius end et subside; ” fordi 

det ikke blot omfatter positive ydelser såsom selve tilskuddene, men ligeledes de indgreb, der under forskellige 

former letter de byrder, som normalt belaster en virksomheds budget, og derved, uden at være tilskud i ordets 

egentlige forstand, er af samme art og har tilsvarende virkninger” 

Definition statsstøtte, Præmis 30; ”en foranstaltning, hvorved offentlige myndigheder indrømmer visse 

virksomheder en afgiftsfritagelse, der, selv om den ikke indebærer en overførsel af statslige midler, giver de 

fritagne virksomheder en gunstigere økonomisk stilling end andre afgiftspligtige, udgør en statsstøtte som 

omhandlet i artikel 87, stk. 1” jf sag C-387/92, Banco Exterior, bilag 2 præmis 14, og C-222/04, Cassa di 

Risparmio di Firenze and others, nedenfor, præmis 132. 

Støtten er ikke generel, præmis 32  

 

 

 

 

Statsstøtte og påvirkning af samhandelen. 

Præmis 27 – 38 svarer overens med både kriterierne i sag C-222/04 og c- 148/04 

Indledningsvist – et redskab til at modvirke Statsstøtte kapløbet (egen fortolkning), præmis 27:  Det skal 

bemærkes, at formålet med artikel 87 EF er at hindre, at samhandelen mellem medlemsstaterne påvirkes af 

fordele, som indrømmes af offentlige myndigheder, og som under forskellige former fordrejer eller truer med 

at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner …” 

Statsstøtte mere end tilskudsbegrebet, præmis 29: ”For så vidt angår den første og anden betingelse skal det 

bemærkes, at statsstøttebegrebet ifølge fast retspraksis er mere generelt end tilskudsbegrebet, fordi det ikke 

blot omfatter positive ydelser såsom selve tilskuddene, men ligeledes de indgreb, der under forskellige former 

letter de byrder, som normalt belaster en virksomheds budget, og derved, uden at være tilskud i ordets 

egentlige forstand, er af samme art og har tilsvarende virkninger..” 
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C- 222/04 – Cassa di Risparmio di Firenze and others 

 

Anmodning om præjudiciel afgørelse iht art 87m samt spørgsmålet om virksomhedsbegrebet, er bankfonde 

virksomheder der udøver økonomisk aktivitet som det er anført i art 87 

 banker 

 bankfonde  

 begrebet virksomhed 

 nedsættelse af direkte skat på udbytte, som bankfonde har modtaget 

 kvalificering som statsstøtte  

 forenelighed med fællesmarkedet 

 Kommissionens beslutning 2003/146/EF - bedømmelse af gyldigheden - afvisning 

Præmis 1: “Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 12 EF, 43 ff. EF, 56 ff. 

EF, 87 EF og 88 EF samt gyldigheden af Kommissionens beslutning 2003/146/EF af 22. august 2002 om de 

skattemæssige foranstaltninger, Italien har iværksat til fordel for bankfonde (EUT 2003 L 55, s. 56)” 

 Third question, the meaning of state aid – præmis 126 -152  

Parter 

Ministero dell'Economia e delle Finanze  

mod  

Cassa di Risparmio di Firenze SpA,  

Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato,  

Cassa di Risparmio di San Miniato SpA,  

 

Problemstillingen 

Præmis 33; Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato har i henhold til artikel 10a i lov nr. 1745/62 

anmodet de italienske skattemyndigheder om fritagelse for beskatningen af fondens udbytte i regnskabsåret 

1998, som den modtog på grund af sine kapitalandele i Cassa di Risparmio di San Miniato samt i selskabet 

Casse Toscane SpA, som Cassa di Risparmio di Firenze har overtaget rettighederne over. I-339 DOM AF 

10.1.2006 — SAG C-222/04  
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Præmis 34;  Denne anmodning blev afslået under henvisning til, at en bankfonds forvaltning af sine 

kapitalandele i bankselskaber skulle betragtes som en erhvervsmæssig aktivitet, der var uforenelig me d den 

fritagelse, der var omhandlet i artikel 10a i lov nr. 1745/62.  

  

Virksomheds begrebet 

C-222/04 

Konkurrencerettens område anvendes: Præmis 107 Ifølge fast retspraksis omfatter begrebet »virksomhed« 

inden for konkurrencerettens område enhver enhed, som udøver økonomisk virksomhed, uanset denne 

enheds retlige status og dens finansieringsmåde (jf. navnlig dom af 23.4.1991, sag C-41/90, Höfner og Eiser, 

Sml. I, s. 1979, præmis 21, og af 16.3.2004, forenede sager C-264/01, C-306/01, C-354/01 og C-355/01, AOK 

Bundesverband rn.fl., Sml. I, s. 2493, præmis 46).  

Udbud af varer og tjenesteydelser Præmis 108 Enhver virksomhed, der består i at udbyde varer og 

tjenesteydelser på et bestemt marked, er økonomisk virksomhed (jf. navnlig dom af 18.6.1998, sag C-35/96, 

Kommissionen mod Italien, Sml. I, s. 3851, præmis 36, og af 12.9.2000, forenede sager C-180/98 — C-184/98, 

Pavlov m.fl., Sml. I, s. 6451, præmis 75). 

109 Oftest udøves den økonomiske aktivitet direkte på markedet.  

Økonomisk aktivitet både direkte og indirekte kontakt til markedet Præmis 110 Det er dog ikke udelukket, 

at denne aktivitet dels udøves af en erhvervsdrivende med direkte kontakt til markedet, dels, og indirekte, af 

en anden enhed, der kontrollerer denne erhvervsdrivende inden for rammerne af en økonomisk enhed, som 

de udgør tilsammen.  

Hvis ikke indirekte medregnes, da kan statsstøttereglerne udnyttes: præmis 114; I modsat fald ville en 

simpel opdeling af en virksomhed i to adskilte enheder, hvoraf den første direkte fortsætter den tidligere 

økonomiske aktivitet, og den anden helt kontrollerer den første og samtidig blander sig i dens drift, være 

tilstrækkeligt til at fratage de fællesskabsretlige regler om statsstøtte deres effektive virkning. Opdelingen 

ville gøre det muligt for den anden enhed at nyde godt af støtte eller andre fordele, der ydes af staten eller 

ved hjælp af statsmidler, og helt eller delvist at bruge disse til fordel for den første enhed, hvilket ligeledes er 

af interesse for den økonomiske enhed, de to enheder udgør. 

 

Generaladvokat F-G.Jacobs 

Præmis 3-32 – sagens faktum skattereglerne i Italien 
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Præmis 4: ”Artikel 10 i lov nr. 1745/62 bestemmer, at udbytte, som tilfalder foreninger eller fonde, der ikke 

er pålagt selskabsskat, for så vidt som de er udelukket fra den nævnte skats anvendelsesområde, og som 

tilfalder retssubjekter, der pålignes skat på grundlag af deres regnskaber, men som er fritaget for 

selskabsskat, er pålagt en kildeskat på 30% i stedet for at være pålagt forskudsskatten i medfør af lovens 

artikel 1.” 

Præmis 5: ”Artikel 10a i lov nr. 1745/62 fritager offentligretlige juridiske personer eller fonde, der er fritaget 

for selskabsskat, for den kildeskat på udbytte, som er foreskrevet i artikel 10, når de udelukkende forfølger 

velgørende, uddannelsesmæssige, undervisningsmæssige, universitetsstudiemæssige og 

forskningsvidenskabelige formål.” 

Spørgsmålet om Art 87 

Kriterierne som Domstolen anvender: 

Præmis 129: Med henblik på besvarelsen af det tredje spørgsmål skal den forelæggende ret forsynes med 

elementerne til fortolkning af betingelserne, som artikel 87, stk. 1, EF I-362 CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 

M.FL. stiller for, at en national foranstaltning kan kvalificeres som statsstøtte, nemlig:  

i) Denne foranstaltning finansieres af staten eller ved hjælp af statsmidler,  

ii) den nævnte foranstaltning er selektiv, samt iii) der foreligger en påvirkning af  

iii) samhandelen mellem medlemsstaterne og en konkurrenceforvridning som følge heraf.  

 

Præmis 133: Det skal således fastslås, at uanset hvordan den forelæggende ret besvarer det endnu omstridte 

spørgsmål, om fritagelsen, som er foreskrevet i artikel 10a i lov nr. 1745/62, vedrører en forskudsvis 

indeholdelse af skat eller en kildeskat, må en national foranstaltning som den, der i sidste ende anses som 

anvendelig, betragtes som en statslig finansiering.  

 

Der er tale om en fordel af selektiv karakter, da den tilbydes alt afhængig af hvilken juridisk form 

virksomheden måtte have. Jf præmis 134 -138 

Påvirkning af samhandelen og fordrejning af konkurrencen 

Domstolen stadfæster igen egen praksis iht den brede fortolkning, man skal ikke gå ind i selve analysen af 

fordrejningen, men blt undersøge om det kan forekomme. 
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Præmis 140: ”Med henblik på en national foranstaltnings kvalificering som statsstøtte skal det ikke 

godtgøres, at støtten reelt påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne og faktisk fordrejer konkurrencen, 

men alene undersøges, om støtten kan påvirke denne samhandel og fordreje konkurrencen (dom af 

29.4.2004, sag C-372/97, Italien mod Kommissionen, Sml. I, s. 3679, præmis 44, og domme af 15.12.2005 i 

sagen Italien mod Kommissionen, præmis 111, og i Unicredito Italiano-sagen, præmis 54). ” 

 

Princippet fra Phillip Morris går igen:  

Præmis 141; ”Særligt bemærkes, at når en støtte, der er ydet af en medlemsstat, styrker en virksomheds 

stilling i forhold til andre virksomheder, som den konkurrerer med i samhandelen inden for Fællesskabet, må 

det antages, at denne samhandel påvirkes I - 365 DOM AF 10.1.2006 — SAG C-222/04 af støtten (jf. navnlig 

domme af 15.12.2005 i sagen Italien mod Kommissionen, præmis 115, og i Unicredito Italiano-sagen, præmis 

56 og den deri nævnte retspraksis).”  

 

Manglende Eksport aktivitet nævnes atter som ikke at være en nødvendighed for at samhandelen påvirkes, 

Præmis 143 Endvidere er det ikke nødvendigt, at den begunstigede virksomhed selv tager del i samhandelen 

mellem medlemsstaterne. Når en medlemsstat tildeler støtte til en virksomhed, kan den indenlandske 

aktivitet fastholdes eller styrkes, hvilket vil svække andre medlemsstaters virksomheders mulighed for at 

etablere sig på denne medlemsstats marked. Derudover vil en styrkelse af en virksomhed, der indtil dette 

tidspunkt ikke havde taget del i samhandelen mellem medlemsstaterne, kunne bringe den i en position, der 

ville give den mulighed for at etablere sig på en anden medlemsstats marked (domme af 15.12.2005 i sagen 

Italien mod Kommissionen, præmis 117, og i Unicredito Italiano-sagen, præmis 58).  

 

Domstolens svar: Fritagelse for skat på udbytte som i indeværende sag er statsstøtte i ht art 87,1, jf præmis 

146 

 

General Advokat F.G Jacobs forlsag til afgørelse, præmisser som er relevante: 

Andet præjudicielle spørgsmål 

Pkt 77. Som Kommissionen og de sagsøgte i hovedsagen har gjort gældende, kan ingen af disse aktiviteter 

sidestilles med at »udbyde varer eller tjenesteydelser på markedet«. Efter en streng fortolkning af retspraksis 

udgør de således ikke en økonomisk virksomhed i EF-traktatens konkurrencereglers forstand.  
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Bred fortolkning af konkurrencereglerne og EU’s værdisæt anvendes Pkt 78. ”Jeg vil dog gå ud over denne 

fortolkning. Jeg er enig med den italienske regering, som i sine indlæg har gjort gældende, at en enhed ikke 

kun bør anses for virksomhed i EF's konkurrencereglers, forstand, når den udbyder varer og tjenesteydelser 

på markedet, men også når den udøver andre aktiviteter, som er af økonomisk karakter, og som kan medføre 

fordrejninger på markedet, hvor der er konkurrence. Som jeg har givet udtryk for i et tidligere forslag til 

afgørelse, bør der ved vurderingen af, om en aktivitet er af økonomisk karakter, lægges vægt på, om »den, i 

det mindste principielt, kunne udøves af en privat virksomhed med vinding for øje«” 

Pkt. 79. ”Denne fortolkning begrundes i nødvendigheden af at sikre den fulde effektivitet af traktatens 

konkurrenceregler, især når de tolkes på baggrund af deres egentlige formål, nemlig at undgå fordrejninger 

af konkurrencen, der er forårsaget af en enheds adfærd, hvad enten denne er offentlig eller privat. Domstolen 

anvendte denne fortolkning, da den i henhold til traktatens konkurrenceregler, herunder artikel 3, stk. 1, litra 

g), EF, sammenholdt med artikel 10 EF, udvidede forbuddet mod adfærd, der er i strid med 

konkurrencereglerne, til offentlige myndigheders aktiviteter.”  Note 22. C-66/86 Ahmed saeed pr. 48 og 

153/93 Delta Schiffart præmis 14. 

Tredje præjudicielle spørgsmål – ER det statsstøtte iht TEU art 107,1 

Bred fortolkning Pkt 101. Det er ikke relevant, hvorvidt skattefordelen består i at fritage bankfondene for 

kildeskat, sådan som det fastslås i forelæggelseskendelsen, eller for forskudsskat, som de parter, der har 

indgivet indlæg, har fremført. I begge tilfælde indrømmes de begunstigede en fordel uden modydelse enten 

fritages de for at betale fuld skat, eller de kan betale den med en væsentlig udsættelse. 

 

Jf. pkt 109-102 – kommissionens undersøgelse af en sag og domstolens efterprøvelse, retspraksis’ kutyme, 

samt F.G. Jacobs mening herom. 

Spørgsmålet om gyldigheden af kommissionens beslutning 

Pkt 115 ”Det kræves ikke, at begrundelsen angiver alle de forskellige relevante faktiske og retlige 

momenter, da spørgsmålet, om en beslutnings begrundelse opfylder kravene efter artikel 253 EF, ikke blot 

skal vurderes i forhold til ordlyden, men ligeledes til den sammenhæng, hvori den indgår, samt under hensyn 

til alle de retsregler, som gælder på det pågældende område..”  

Kommissionens beslutning velbegrundet og gyldig  
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C – 148/ 04 – Unicredito Italiano 

Anmodning om præjudiciel afgørelse på baggrund af kommissionens beslutning, heraf om fortolkningen af 

art 87 og de generelle principper i EU. 

Sagen vedrører statsstøtte til italienske banker, indført ved lov i italien 

Anmodningen er blevet forelagt da der er opstået en tvist mellem bank og stat i italien, da den italienske stat 

blev pålagt at søge samtlige støtte ordninger tilbagebetalt. 

 

Unicredito Italiano SpA 

mod 

Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1, 

 

En reform af det italiensk bankvæsen blev gemmeført ved lov om omstrukturering og konsolidering af 

offentlige pengeinstitutters kapitalgrundlag. Jf præmis 3 

Præmis 4: Denne lov har muliggjort de offentligretlige kreditinstitutters omdannelse til aktieselskaber. Med 

henblik derpå blev en offentlig bank bemyndiget til at overdrage bankvirksomheden til et aktieselskab, 

således at den overdragende juridiske person, der i praksis betegnes »bankfond« (herefter »bankfond«), og 

som var indehaver af aktiekapitalen, blev adskilt fra det erhvervende aktieselskab som eneste indehaver af 

bankvirksomheden. Bankfonden administrerede kapitalen i den erhvervede bank og anvendte indtægterne 

heraf til at forfølge sociale formål.  

 

Præmis 8 

Dekret nr. 153/99 har i artikel 22, stk. 1, og artikel 23, stk. 1, navnlig indført en skattefordel, der består i en 

nedsættelse af indkomstskattesatsen (IRPEG) til 12,5% (herefter »skattenedsættelsen«) for de banker, som 

gennemfører en fusion eller en lignende omstruktureringsforanstaltning, inden for fem på hinanden 

følgende skatteår, under forudsætning af at fortjenesten henlægges i en særlig reservefond, hvor den bindes 

for tre år. Dekretet har bestemt, at fortjenesten, der skal henlægges i den særlige reservefond, ikke kan 

overstige 1,2% af forskellen mellem den samlede balance i alle de banker, der har deltaget i fusionen, og 

balancen i den største af bankerne, der har deltaget i denne transaktion.  
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Kommissionen beslutter at den støtte som er indført ved lov er uforenelig med fællesmarkedet, jf præmis 

16, og dermed skal ophæve støtteordningen samt foretage de nødvendige foranstaltninger for at få støtten 

tilbage betalt samt at dette skal ske i overensstemmelse med national lovgivning, jf præmis 16, 

kommissionens beslutning pkt 3 og 4 

 

Proportionalitets princippet 

Præmis 28: For så vidt angår proportionalitetsprincippet har den forelæggende ret understreget, at bankerne 

kunne have anvendt den almindelige skattelovgivning i forbindelse med transaktioner, der var anderledes 

struktureret for at opnå skattebesparelser. I forbindelse med et påbud om tilbagesøgning af statsstøtte 

foreskriver proportionalitetsprincippet således en sammenligning mellem den fordelagtige ordning i den 

almindelige skattelovgivning og ordningen i lov nr. 461/98 og dekret nr. 153/99. 

 

Præmis 42; Kommissionens bemærkninger: Kommissionen har fundet, at det første spørgsmål må afvises, 

eftersom den forelæggende ret anmoder Domstolen om med sin afgørelse at træde i Kommissionens sted. I 

henhold til fast retspraksis er det alene Kommissionen, der er kompetent til med forbehold af Domstolens 

efterprøvelse at træffe afgørelse om støtteforanstaltningers eller støtteordningers forenelighed med 

fællesmarkedet. Følgelig kan en national ret ikke inden for rammerne af et præjudicielt søgsmål efter artikel 

234 EF forelægge Domstolen et spørgsmål om en statsstøttes eller en støtteordnings forenelighed med 

fællesmarkedet 

 

Præmis 43; Domstolens bemærkninger: I modsætning til hvad Kommissionen har gjort gældende, har den 

forelæggende ret ikke anmodet Domstolen om i stedet for Kommissionen at vurdere skattenedsættelsens 

forenelighed med fællesmarkedet. Det forelagte spørgsmål sigter kun til kontrollen af gyldigheden af en 

beslutning, der vitterlig er truffet af Kommissionen vedrørende denne forenelighed.  

Spørgsmålet kan derfor antages til behandling. 

-Let the games begin! 

 

1) Selektivitetskriteriet - Foranstaltningen er selektiv, præmis 48, jf præmis 52 

a. Yderligere finder den ikke anvendelse på alle erhvervsdrivende, så den kan ikke have generel 

politisk karakter, præmis 49 
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b. Foranstaltningen afviger fra alm lovgivning, og de begunstigede virksomheder ville ikke 

kunne få denne støtte uden at foranstaltningen var iværksat. Præmis 50 

2) Påvirkning af samhandelen og konkurrencefordrejningen 

a. Domstolen siger i præmis 54 at kommissionen ikke skal vurdere om der finder en reel 

konkurrencefordrejning sted! ”Som led i sin vurdering af disse to betingelser skal 

Kommissionen ikke godtgøre, at støtten reelt påvirker samhandelen mellem 

medlemsstaterne og faktisk fordrejer konkurrencen, men skal alene undersøge, om denne 

støtte kan påvirke denne samhandel og fordreje konkurrencen (dom af 29.4.2004, sag C-

372/97, Italien mod Kommissionen, Sml. I, s. 3679, præmis 44).” 

b.  Domstolen godkender sin egen brede fortolkning gennem tiderne, præmis 55: ”En støttes 

uforenelighed med fællesmarkedet skal endeligt fastslås, så snart den har eller kan have en 

indvirkning på samhandelen mellem medlemsstaterne og forvrider eller kan forvride 

konkurrencen i denne samhandel.”  

c. Phillip Morris præmis 11 Refereres, jf præmis 56, ”Særligt når en støtte, der er vedtaget af 

en medlemsstat, styrker en virksomheds stilling i forhold til andre virksomheder, som den 

konkurrerer med i samhandelen inden for Fællesskabet, må det antages, at de sidstnævnte 

virksomheder påvirkes af støtten (jf. særligt dom af 17.9.1980, sag 730/79, Philip Morris mod 

Kommissionen, Sml. s. 2671, præmis 11, af 22.11.2001, sag C-53/00, Ferring, Sml. I, s. 9067, 

præmis 21, og af 29.4.2004, Italien mod Kommissionen, præmis 52)” 

d. Eksport ikke nødvendig for at påvirkning kan forekomme, jf præmis 58; ”Endvidere er det 

ikke nødvendigt, at den begunstigede virksomhed selv tager del i samhandelen mellem 

medlemsstaterne. Når en medlemsstat tildeler støtte til en virksomhed, kan den indenlandske 

aktivitet fastholdes eller styrkes, hvilket vil svække andre medlemsstaters virksomheders 

mulighed for at etablere sig på denne medlemsstats marked (jf. i den retning navnlig dom af 

7.3.2002, sag C-310/99, Italien mod Kommissionen, Sml. I, s. 2289, præmis 84). Derudover vil 

en styrkelse af en virksomhed, der indtil dette tidspunkt ikke havde taget del i samhandelen 

mellem medlemsstaterne, kunne bringe den i en position, der ville give den mulighed for at 

etablere sig på en anden medlemsstats marked.” 

e. Erhvervsdrivende i Italien forfordeles og stilles bedre end deres konkurrenter, jf. præmis 

59 og 62 . Præmis 62: ” Den konkurrencefordel, der ved skattenedsættelsen blev givet 

erhvervsdrivende hjemmehørende i Italien, har gjort det sværere for andre medlemsstaters 

erhvervsdrivende at etablere sig på det italienske marked og endda gjort det lettere for 

erhvervsdrivende hjemmehørende i Italien at komme ind på andre markeder. 
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f. = Samhandlen er påvirket og der er sandsynlighed for konkurrencefordrejning 

3)  

 

 

The effect on trade between member states and Distortion of competition, Præmis 53 

 

C-172/03 – Heiser 

Præjudiciel afgørelse, fortolkning af art 92 

Kategoriseres som driftsstøtte. Momsfritagelse efter bestemt årstal og kompensation herfor 

Parter 

Wolfgang Heiser  

mod  

Finanzamt Innsbruck,  

 

Præmis 16: ”På grundlag af de erklæringer, som Finanzamt og Wolfgang Heiser afgav sammen, forkastede 

Finanzlandesdirektion ved afgørelse af 19. september 2002 klagen og ændrede momsansættelsen i ugunstig 

retning for sagsøgeren. Wolfgang Heisers momsfradrag blev i denne afgørelse nedsat med 89 635,94 ATS 

og 164 870,15 ATS, svarende til berigtigelsen af fradragene” 

Præmis 21: ”Ifølge Verwaltungsgerichtshof kan det ikke udelukkes, at odontologer, der er etablerede i 

Østrig, konkurrerer med odontologer i de øvrige EU-medlemsstater, navnlig i grænseområderne. Med 

artikel XIV, stk. 3, i forbundsloven 21/1995, hvorved den østrigske lovgiver har udelukket den i 

momssystemet fastlagte og i sjette direktivs artikel 20 udtrykkeligt påbudte fradragsberigtigelse, gives der 

læger, der er etableret i Østrig, en fordel.” 

Præmis 22: ”Fradragene udgør en begunstigelse, der ydes af offentlige midler, og som styrker 

virksomhedens position i forhold til andre virksomheder, som den konkurrerer med, en som ikke kan 

foretage et sådant fradrag.”  

Ingen minimumssats for at udgøre statsstøtte, præmis 32 ”Det bemærkes, at der i henhold til Domstolens 

faste praksis ikke findes en grænseværdi eller en procentsats, hvorunder samhandelen mellem 

medlemsstater ikke vil blive påvirket. Den omstændighed, at en støtte er forholdsvis ubetydelig, eller at den 
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støttemodtagende virksomhed er af beskeden størrelse, udelukker således ikke på forhånd, at den nævnte 

samhandel kan være påvirket..”  

Præmis 33: Manglende eksport ingen hindring for samhandelspåvirkning 

Fordel, præmis 38, foranstaltningen vil skabe en byrde, som Heiser vil være underlagt 

Selektivitet, på tværs af sektorer, præmis 42 

Konkurrencefordrejning 

Præmis 55; ”Hvad angår den fjerde betingelser, der er nævnt i denne doms præmis 27, hvorefter tatsstøtten 

skal fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene, bemærkes, at støtte, der skal frigøre en 

virksomhed for omkostninger, som den normalt skulle have båret inden for dens almindelige drift eller dens 

sædvanlige aktiviteter, i princippet fordrejer konkurrencevilkårene (dom af 19.9.2000, sag C-156/98, 

Tyskland mod Kommissionen, Sml. I, s. 6857, præmis 30 og den deri nævnte retspraksis).”  

 

C-156/98  præmis 30– Operating aid… 

“In principle, operating aid, that is to say aid which, like that provided for by Paragraph 52(8) of the EStG, is 

intended to release an undertaking from costs which it would normally have had to bear in its day-to-day 

management or normal activities, distorts the conditions of competition…. “ 
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C-88/03 – Portugal v Commission 

Statsstøtte, reduction af skat til både fysiske og juridiske personer med deres skattepligtige indkomst på 

azoerne. Klassifikation af statsstøtte. Selektivitet…. Forenelighed med det indre marked. 

 

Parter: 

Republikken portugal 

Støttet af: 

Kongeriget spanien 

Samt UK og nord irland 

V 

Kommissionen 

 

Domstolen: 9 dommere 

General advokat: L.A. Geelhoed 

 

Første anbringende: 

Fejlagtig anvendelse af art 87,1 

Domstolens analyse præmis 52 

Først skal det statueres om hvorvidt støtten er selektiv og om de er indkorporeret i det portugisiske skatte 

system, præmis 53 

Princippet om selektivitet er et fundamentalt element inden for konceptet statssstøtte, jf. præmis 54, dette 

er statueret i retspaksis. Her analyseres det om en statslig foranstaltning favoriserer nogle virksomheder eller 

produktioner frem for andre, præmis 54, jf. Heiser 172/03 

 

Selektivitet,  

Den portugisiske regering, mener ikke, at den reduktion i indkomst skat for fysiske og juridiske personer med 

indkomstskatte bopæl på azoerne er selektiv. Præmis 38 
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Domstolens analyse: betingelsen for selektivitet er en fast bestanddel af konceptet statsstøtte, dette fremgår 

tydeligt af retspraksis, præmis 54.  

Art 87,1 kræver en analyse af om hvorvidt en statslig foranstaltning favoriserer bestemt virksomheder eller 

produktioner, præmis 54 

For at fastslå om der foreligger en selektivitet er det hensigtsmæssigt at undersøge om hvorvidt denne 

statslige foranstaltning udgør en fordel for bestemte virksomheder sammenlignet med lignende 

virksomheder, præmis 56 

Præmis 59 – kommissionens argument om at en sådan analyse ikke er relevant i hht case law afvises 

Portugal har ikke bevist at det indkorporede skatteordning på azoerne var nødvendig for azoernes funktion 

og effektivitet af det generelle skattesystem. Portugal har ikke bevist at skattesystemet på azoerne er juridisk 

berettiget i den overordnede struktur af det portugisiske skatte system. Præmis 83 

 

Andet anbringende, negativ virkning på det indre markeds handel og signifikante restriktioner på 

konkurrencen 

Siden skatterabat systemet påvirker alle på azoerne, må det formodes at blot enkelte af virksomheder 

handler på det indre marked og at handlen derfor påvirkes. præmis 91 

Art 87,3,a præmis 93 – 

Domstolen afviser sagen. 
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C – 66/02 – Italy v Commission 

 

Annulationssøgsmål af Kommissionens beslutning 2002/581/EF af 11. december 2001 om den statsstøtte, 

Italien har iværksat til fordel for banker. 

Parter 

Italien  

V  

Kommissionen 

Domstolen anden afdeling 

Generaladvokat: C. Stixt-Hackl 

----------------------------------------- 

Præmis 18: Den Italienske Republik har nedlagt følgende påstande: ”Den anfægtede beslutning annulleres, 

idet den ikke opfylder de foreskrevne betingelser for, at de skattemæssige foranstaltninger i forbindelse med 

reformen af det italienske banksystem kan kvalificeres som »statsstøtte«. 

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger. 

Præmis 19: Kommissionen har nedlagt følgende påstande: 

— Frifindelse. 

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger. 

---------------------------------------------- 

Anbringendet vedr overtrædelsen af art 87,1 

Dette anbringende deles op i seks dele, præmis 66-68 

1. anden del af anbringendet; Statsressourcer, 

o En reduktion af indkomst skat 

o Fritagelser fra skat 

o Fast forrentet afgift 

o Fritagelse for skat i henhold til overførsler fra bank virksomheder til bank fonde 
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Præmis 77 – Statsstøtte vs subsidie 

Præmis 78 – fritagelse for afgift er statsstøtte, jf her banco exterior c-387/92. Ligeledes er skattenedsættelse 

 

 

I ovenstående omstændigheder er disse skatte fritagelser eller skatte reduktioner kommet fra staten, præmis 

81 – anden del afvises 

2. Tredje del af anbringendet, paterne som opnår en fordel af foranstaltningen 

o Foranstaltningen tager form af en støtte ordning, præmis 90 

o Ved en sådan foranstaltning skal kommissionen lave en overordnet vurdering af elementerne 

i ordningen, for derved at kunne fastslå om ordningen indeholder elementer af støtte, 

præmis 91 

o Virksomheder ”udefra” nyder ikke en fordel af foranstaltningen og dette i sig selver en 

nødvendighed førend den kan statueres som en generel støtte ordning 

Tredje del af anbringendet må derfor afvises, jf præmis 93 

3. fjerde del af anbringendet, selektivitet 

o art 87,1 forbyder støtte som favoriserer bestemte virksomheder eller produktioner, præmis 

94 

o støtte kan godt være selektiv, til tros for a den dækker en hel økonomisk sektor, præmis 95 

o omtvistede støtte er tildelt bank sektoren 

 andre økonomiske sektorer nyder ikke godt af denne støtte præmis 95 

o yderligere er dte kun virksomheder inden for banksektoren som har valgt at være en del af 

programmet som nyder godt af støtten, præmis 97 

o da støtten ikke appellerer til alle økonomiske operatører, da kan støtten ikke anses for at 

være en general støtte foranstaltning, præmis 99 

o Det fremstår klart af domstolen dokumeetr at støtte foranstaltningen explicit var etableret 

for at fremme konkurrencen hos bestemte virksomheder på et bestemt tidspunkt inden for 

sektoren. 

Fjerde anbringende afvises 
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4. femte og sjette anbringende – effekt på samhandelen og fordrejning af konkurrencen, præmis 102 

o kommissionen skal kun fastslå om der er sandsynlighed for at samhandelen påvirkes og at 

konkurrencen kan blive fordrejet, (ikke om den bliver fordrejet), præmis 111 

o Effekt på samhandelen, præmis 112, må forstås således at der sker en påvirkning af 

handelen, eller som minimum at der er en mulighed herfor. 

o Distortion of competition 

 Støtte er uforeneligt med det indre marked når den med sandsynlighed har en 

påvirkning på samhandelen og fordrejer elelr truer med at fordreje konkurrencen, 

præmis 114 

 Når en støtte fra en medlemsstat styrker en virksomheds position sammenlignet 

med andre virksomheder, da må sidstnævnte virksomheder anses som værende 

påvirket af denne støtte, præmis 115 – Phillip Morris 730/79, præmis 11 

 Når en sektor opnår støtte, vil det være tilstrækkeligt at en indikation om påvirkning 

blot finder sted, præmis 116, jf. 409/00 præmis 75 

 Eksport er ikke en nødvendighed for at støtte kan påvirke samhandelen, Præmis 117 

- i og med virksomheder fra andre medlemsstater kan have vanskeligt ved at komme 

ind på markedet hvor den statsstøttede virksomhed befinder sig, præmis 117 

 Som følge af støtte ordningen er det vanskeligt for virksomheder fra andre 

medlemsstater at entrere markedet, jf præmis 121 

 Støtten kan dermed med sandsynlighed påvirke handelen mellem medlemsstater og 

fordreje eller true med at fordreje konkurrencen,præmis 123 
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