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Ärende: Statligt stöd N 486/2002 -Sverige
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Fru minister,

Härmed underrättar kommissionen Sverige om att den, efter att ha granskat de
upplysningar som de svenska myndigheterna lämnat om ovannämnda statliga stöd,
har beslutat att inte göra några invändningar mot åtgärden i fråga.

Förfarande

(1) Genom en skrivelse av den 15 juli 2002, registrerad av kommissionen den 17
juli 2002, underrättade Sverige i enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget
kommissionen om finansieringen av byggandet av ett konferenscentrum i
Visby på Gotland och begärde att kommissionen skulle fatta ett beslut om att
åtgärden inte utgjorde statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-
fördraget.

(2) Genom en skrivelse av den 6 september 2002 begärde kommissionen
ytterligare upplysningar och påminde Sverige om denna begäran genom en
skrivelse av den 24 oktober 2002.

(3) Genom en skrivelse av den 14 november 2002, registrerad av kommissionen
den 18 november 2002, lämnade Sverige ytterligare upplysningar om
projektet.
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Beskrivning av åtgärden

(4) Gotlands kommun ligger i Östersjön, nio mil från svenska fastlandet och 13
mil från Baltikum, och har drygt 57 000 bofasta invånare. Residensstaden
Visby har något över 22 000 invånare. Gotland är ett mål 2-område inom EG:s
regionala strukturfonder.

(5) Uppförandet av ett konferenscentrum i Visby hade diskuterats sedan slutet av
1980-talet, men det fanns inga grunder för att göra denna investering på rent
kommersiella villkor. Gotlands kommun avser nu att bygga och äga
konferenscentrumet, medan en extern entreprenör skall sköta driften.
Byggtjänsterna kommer att köpas och konferenscentrumet drivas enligt
gemenskapslagstiftningen och lagen om offentlig upphandling (LOU).

(6) Den totala finansieringen på 120 miljoner svenska kronor (13,2 miljoner euro)
fördelar sig på följande sätt:

Stöd
- staten SEK 40 miljoner
- länsstyrelsen/mål 2 enligt strukturfonderna SEK 30 miljoner
Egen finansiering
- kommunen Gotland SEK 50 miljoner
TOTALT SEK 120 miljoner

(7) Projektet väntas tillgodose ett viktigt behov inom den lokala
samhällsstrukturen, och det är tänkt att centrumet skall användas som en
mötesplats i kommunen och ge lokalbefolkningen möjlighet att träffas inom
ramen för verksamhet som bedrivs av icke-vinstdrivande organisationer, och
användas som lokal för olika typer av kulturevenemang. Tanken är också att
centrumet skall samarbeta med Högskolan på Gotland. En annan orsak till
projektet är det ökade behovet av möteslokaler på grund av de centrum som
har inrättats på Gotland (t.ex. Östersjöns Författar- och Översättarcentrum,
Baltic Art Center i Visby, Visby internationella tonsättarcentrum och Gotland
Interactive Park). Dessutom väntas ett antal såväl direkta som indirekta
arbetstillfällen skapas genom projektet.

Bedömning

(8) Kommissionen granskade projektet mot bakgrund av artikel 87 och fann att
åtgärden inte utgjorde statligt stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget.

(9) En åtgärd utgör statligt stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget om alla fyra
kriterier i den artikeln uppfylls samtidigt, dvs. stödet beviljas av en
medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, den gynnar vissa företag eller
viss produktion, den snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen, och
handeln mellan medlemsstaterna påverkas.
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(10) Kommissionen fann i sin granskning att byggandet av konferenscentrumet inte
gynnar något visst företag eller tillverkningen av vissa varor. Byggandet av
konferenscentrumet skall finansieras helt och hållet med statliga medel och av
kommunen själv, som blir konferenscentrumets ägare. När kommunen köper
tjänster i samband med byggandet av konferenscentrumet, kommer det att ske
i enlighet med gemenskapslagstiftningen och lagen om offentlig upphandling.
Finansieringen av byggandet av detta konferenscentrum medför ingen
överföring av statliga medel, vilket skulle gynna det eller de företag som skall
bygga centrumet.

(11) Vad gäller driften av centrumet kommer bestämmelserna i
gemenskapslagstiftningen och lagen om offentlig upphandling att tillämpas
när man väljer det företag som skall tillhandahålla de tjänster som
konferenscentrumet kommer att erbjuda. Sverige uppger att det företag som
skall tillhandahålla tjänsterna kommer att väljas enligt ett öppet
anbudsförfarande som inte är förbundet med några villkor. Anbudsinfordran
kommer att publiceras i lokalpressen, Anbudsjournalen och Europeiska
gemenskapernas officiella tidning. Det bästa anbudet beaktas med beaktande
av följande kriterier gällande anbudsgivaren: i) organisation, ii) referenser och
tidigare erfarenhet, iii) ekonomisk stabilitet och iv) den hyra som erbjuds. Den
sista faktorn är avgörande. Kommissionen välkomnar det förfarande som
Sverige tänker iaktta vid valet av företag som skall driva centrumet och den
anser att en korrekt tillämpning av förfarandet bör kunna utesluta förekomsten
av stöd till det företag som skall driva konferenscentrumet i framtiden vid
kontraktstilldelningen.

(12) Eftersom konferenscentrumet i princip kommer att vara öppet för alla på lika
villkor och med tanke på att de potentiella användarna är så olika och
centrumet inte skräddarsys för ett visst företag eller vissa företag, anser
kommissionen att åtgärden inte omfattar statligt stöd vad sådana slutanvändare
beträffar.

(13) Kommissionen konstaterar att medlemsstaten i fråga står för alla
kapitalkostnader för byggandet av centrumet (13,2 miljoner euro) och att dessa
kostnader inte väntas återvinnas helt genom de avgifter som tas ut för
användningen av centrumet senare. Teoretiskt sett kan statligt stöd uppstå om
en konferensanläggning ställs till förfogande till ett lägre pris än vad som
annars varit fallet och om detta vore en avgörande faktor som får användare att
föredra Visby framför alternativa konferenscentrum i andra medlemsstater.
Kommissionen anser dock inte att så är fallet. För det första verkar det som om
vissa tänkta användningsmöjligheter inte motsvarar eller omfattar någon
ekonomisk verksamhet. Dessutom väntar man sig inte att avgifterna för
användningen av centrumet kommer att avvika från den gängse nivån på
marknaden i någon betydande utsträckning. Med tanke på
konferenscentrumets läge och art och dess miljö kan man dessutom dra
slutsatsen att en påverkan på handeln mellan medlemsstaterna torde vara
utesluten i de allra flesta fall, om inte helt och hållet. Allt statligt stöd som
eventuellt återstår efter dessa överväganden bör omfattas antingen av regeln
om stöd av mindre betydelse eller, med tanke på de tänkta
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användningsområdena som helhet, av artikel 87.3 d eller artikel 86.2 i EG-
fördraget.

(14) Kommissionen konstaterar att det aktuella beslutet om finansiering av
byggandet av konferenscentrumet inte föregriper bedömningen av beslut som
Gotlands kommun fattar i framtiden gällande driften av centrumet, vilka kan
komma att omfatta statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-
fördraget.

 Beslutet

(15) Kommissionen anser därför att åtgärden i fråga inte utgör stöd som är
oförenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel
87 i EG-fördraget.

(16) Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till
tredje part uppmanas Ni att informera kommissionen om detta inom femton
arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om
kommissionen inte har mottagit en motiverad begäran inom den föreskrivna
fristen, kommer den att anse att Ni lämnat Ert samtycke till att denna skrivelse
kommuniceras i sin helhet till tredje part och offentliggörs på det språk som är
giltigt på följande webbadress:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. Er begäran skall
sändas med rekommenderat brev eller fax till

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för konkurrens
Registreringsenheten för statligt stöd
Rue Joseph II, 70
B-1000 BRYSSEL
Fax: (32-2) 296 12 42

Högaktningsfullt,

På kommissionens vägnar

Mario Monti

Ledamot av kommissionen


