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NON PAPER

Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse og statsstøtte

Formålet med dokumentet: Dette dokument skal danne grundlag for en diskussion med
medlemsstaternes eksperter om betingelserne for tjenesteydelser af almindelig økonomisk
interesse i lyset af fællesskabsbestemmelserne på statsstøtteområdet samt eksklusive og
særlige rettigheder. Spørgsmålet om, hvordan man juridisk skal behandle kompensation
for udgifter ved udførelse af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse i relation
til statsstøtte, skal undersøges på et senere tidspunkt, når EF-Domstolen har afsagt dom i
sagerne GEMO1 og ALTMARK2.
Dette dokument, der er udarbejdet af tjenestegrenene, forpligter ikke Kommissionen.

*    *    *

Det hedder i traktatens artikel 16, at "Med forbehold af artikel 73, 86 og 87 og i
betragtning af den plads, som tjenesteydelser af almen økonomisk interesse indtager i
Unionens fælles værdinormer, og den rolle, som de spiller med henblik på at fremme
social og territorial samhørighed, sørger Fællesskabet og medlemsstaterne inden for
deres respektive kompetenceområde og inden for rammerne af denne traktats
anvendelsesområde for, at sådanne tjenester ydes på grundlag af principper og vilkår,
der gør det muligt for dem at opfylde deres opgaver".
Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse spiller en afgørende rolle i alle
medlemsstaterne, der, hvis der ikke findes specifikke fællesskabsregler på området, har
en høj grad af frihed til at definere arten og omfanget af de "offentlige tjenester", som de
ønsker udført i forhold til deres politiske valg. Hvad angår en række tjenesteydelser af
almindelig økonomisk interesse er det oplagt, at de lokale myndigheder bedst har
mulighed for at definere borgernes behov.

Det er Kommissionens opgave positivt at sikre indførelse og udvikling af tjenesteydelser
af almindelig økonomisk interesse i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens
artikel 16, og det er i alles interesse, at disse tjenester på harmonisk vis indgår i den
økonomiske sammenhæng, samtidig med at det sikres, at deres positive følger ikke

                                                
1 Sag C-126/01

2 Sag C-280/00
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ændres af negative indirekte følger for de konkurrencebaserede markeder, der ikke er
pålagt tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse .
Kommissionen har tre hovedmålsætninger i den sammenhæng, nemlig at sikre:

•  effektive tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse
•  at betegnelsen tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse ikke

anvendes på konkurrencebaserede tjenester, der ikke har et
almennyttigt formål

•  at der ikke er negative følger for de konkurrencebaserede markeder,
der ikke er pålagt tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse.

Der kan således opstå vanskeligheder, hvis betegnelsen tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse og de fordele, der er knyttet dertil, anvendes på aktiviteter, der ikke
falder ind under denne betegnelse, enten fordi de allerede udføres tilfredsstillende af
virksomheder på et konkurrencepræget marked, eller fordi de ikke har et almennyttigt
formål. En sådan praksis kan - navnlig i de økonomiske sektorer, der netop er blevet
liberaliseret - have negative følger for de virksomheder, der driver forretning på
konkurrenceprægede markeder, der ikke er pålagt offentlige tjenester.
De samme vanskeligheder kan opstå, hvis de fordele, der er tillagt de virksomheder, der
leverer tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (eksklusive rettigheder eller
økonomiske kompensationer), er mere vidtrækkende end, hvad der er nødvendigt for
udførelsen af den offentlige tjeneste.  I den situation vil der være en risiko for, at sådanne
fordele - eller nogle af dem - anvendes forkert og i virkeligheden kommer de aktiviteter,
der ikke vedrører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, til gode.
Hvis liberaliseringen skal lykkes, skal der være klare spilleregler, der overholdes af alle
operatører. De virksomheder, der med rette er tillagt fordele for at yde tjenesteydelser af
almindelig økonomisk interesse, må ikke anvende disse fordele til at udøve illoyal
konkurrence i de mest rentable liberaliserede sektorer. Disse virksomheder kan
naturligvis drive forretning på de mest rentable markeder eller markedssegmenter men
"på lige fod" med alle andre virksomheder.

En sådan praksis, der ikke er nødvendig for at kunne levere tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse, er skadelig for en effektiv økonomi og især i modstrid med den
almene interesse.
Kommissionen mener, at mange af vanskelighederne kunne undgås, hvis der var en
større åbenhed med tildelingen af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse og
med forholdet mellem de virksomheder, der leverer de tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse, og de offentlige myndigheder.

A. INDLEDNING

1. Kommissionen har flere gange understreget, bl.a. i meddelelsen fra 1996 om
forsyningspligtydelser i Europa3 suppleret af meddelelsen fra 20014 om samme
emne, at den lægger meget vægt på tjenesteydelser af almindelig økonomisk

                                                
3 EFT C 281 af 26.09.1996.

4 EFT C 17 af 19.01.2001.
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interesse i Europa. Det hedder i ovennævnte meddelelse fra 2001, at:
"Forsyningspligtydelser er et centralt element i den europæiske samfundsmodel".

2. Det hedder i EF-traktatens artikel 16, at "Med forbehold af artikel 73, 86 og 87 og i
betragtning af den plads, som tjenesteydelser af almen økonomisk interesse indtager
i Unionens fælles værdinormer, og den rolle, som de spiller med henblik på at
fremme social og territorial samhørighed, sørger Fællesskabet og medlemsstaterne
inden for deres respektive kompetenceområde og inden for rammerne af denne
traktats anvendelsesområde for, at sådanne tjenester ydes på grundlag af principper
og vilkår, der gør det muligt for dem at opfylde deres opgaver".

Generelt er effektive tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse i
forbrugernes interesse, og de bidrager bl.a. til opfyldelse af målene i traktatens
artikel 153.

3. Det er vigtigt for Kommissionen i forbindelse med sine foranstaltninger at
overholde principperne i artikel 16. I den forbindelse er det vigtigt at minde om, at
selv om fællesskabsretten betyder overholdelse af visse procedurer og principper,
bl.a. principperne om åbenhed, ligebehandling og proportionalitet, er den ikke til
hinder for indførelse og levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk
interesse. Da Rådet ikke har vedtaget særlige regler på området, har
medlemsstaterne en udtalt kompetence til at fastsætte listen over tjenesteydelser af
almindelig økonomisk interesse samt driftsbetingelserne, herunder eventuelt den
offentlige støtte, der måtte være nødvendig. Kommissionen har pligt til at sikre, at
de relevante bestemmelser i traktaten overholdes, navnlig artikel 73, 86, 87 og 88,
samt bestemmelserne om betingelserne for udvælgelse af operatørerne af
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Inden for rammerne af
statsstøttereglerne er det ikke Kommissionens rolle at indføre kontrol med eller
regler for de offentlige tjenester5 men udelukkende at forhindre en unødvendig
forvridning på markedet for rent kommercielle aktiviteter. Sådanne forvridninger
kan f.eks. opstå, hvis aktiviteter benævnes tjenesteydelser af almindelig økonomisk
interesse men helt klart ikke tilhører denne kategori, eller hvis der ydes offentlig
støtte, der overstiger, hvad der er nødvendigt for at varetage en tjenesteydelse af
almindelig økonomisk interesse. En sådan praksis ville være et misbrug, der kan
skade markedernes normale virkemåde, og navnlig være en ulempe for de
virksomheder, der er aktive på de samme markeder, og som ikke har de samme
fordele.

4. I relation hertil og på opfordring af Det Europæiske Råd i Nice den 7., 8. og 9.
december 2000 forelagde Kommissionen Det Europæiske Råd i Laeken den 14.
og 15. december 2001 en rapport om forsyningspligtydelser (KOM (2001) 598
endelig). I denne rapport anfører Kommissionen bl.a., at den for at øge
retssikkerheden hvad angår kompensationer for offentlige tjenester har til hensigt "í
løbet af 2002 - i tæt samråd med medlemsstaterne - på EF-plan at fastsætte rammer
for statsstøtte, der ydes til virksomheder, som har fået til opgave at yde
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Medlemsstaterne og
virksomhederne vil i sådanne rammer kunne hente vejledning om, under hvilke
betingelser Kommissionen kan godkende statsstøtte ydet som kompensation for, at
der pålægges forpligtelser i forbindelse med leveringen af offentlige tjenester.

                                                
5 Det berører naturligvis ikke eksistensen af særlige fællesskabsregler for forpligtelser til levering af

offentlige tjenester, som f.eks. på lufttransportområdet.
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Rammerne kunne navnlig indeholde en præcisering af betingelserne for
Kommissionens godkendelse af statsstøtteordninger og således lette
anmeldelsespligten for individuel støtte."

5. Kommissionen skal imidlertid i forbindelse med dette arbejde tage højde for
udviklingen i retspraksis ved Førsteinstansretten og EF-Domstolen. I den henseende
har Kommissionen hidtil ment, at kompensationer, som en stat yder til
virksomheder, der leverer en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, ikke
udgør støtte, da kompensationerne udelukkende modsvarer omkostningerne ved at
opfylde forpligtelsen til at levere en tjenesteydelse af almindelig økonomisk
interesse. Førsteinstansretten fastslog i sin dom i sagen om FFSA af 27. februar
19976 og om det portugisiske tv af 10. maj 20007, at sådanne kompensationer udgør
statsstøtte efter traktatens artikel 87, selv om beløbet ikke overstiger, hvad der er
nødvendigt for at udføre opgaven af almindelig økonomisk interesse (forudsat at de
øvrige betingelser i artikel 87, stk. 1, er opfyldt). EF-Domstolen fastslog i sin dom i
Ferring-sagen af 22. november 20018, at kompensationer ydet af medlemsstaterne,
der ikke overstiger, hvad der er nødvendigt for at virksomhederne kan varetage
offentlige tjenester, ikke udgør en fordel for de støttemodtagende virksomheder, og
derfor ikke udgør statsstøtte efter traktatens artikel 87, stk. 1. EF-Domstolen
understregede ligeledes, at et støttebeløb, der overstiger det, der er nødvendigt for at
varetage offentlige tjenester, kan udgøre statsstøtte, og ikke er tilladt efter traktatens
artikel 86.

6. I to verserende sager vil EF-Domstolen skulle tage stilling til, hvordan det retligt
forholder sig med kompensationer for levering af offentlige tjenester i forhold til
statsstøttereglerne9. Når retspraksis er klart fastlagt, vil Kommissionen drage
konsekvenserne heraf og udarbejde egnede tekster, der kan give retssikkerhed.

7. Det forholder sig imidlertid sådan, at selv om kompensation for offentlige tjenester
ikke udgør statsstøtte, er det nyttigt med en tekst for bl.a. at præcisere, på hvilke
betingelser tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse kan være omfattet af
fællesskabsbestemmelserne om konkurrence og offentlige udbud, og på hvilke
betingelser medlemsstaterne kan indrømme kompensationer til virksomheder, der
har fået overdraget at levere tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse.

B. DEFINITIONER

8. Forsyningspligtydelser er tjenester, der leveres på et forretningsmæssigt eller ikke-
forretningsmæssigt grundlag, og som de offentlige myndigheder betragter som
værende af almen interesse og derfor pålægger bestemte forpligtelser.

9. Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse betegner ydelser af
forretningsmæssig karakter, der tjener et almennyttigt formål. Medlemsstaterne

                                                
6 Sag T-106/95. Dom stadfæstet af kendelse af sagt af EF-Domstolen i sag C-174/97 P.

7 Sag T-46/97.

8 Sag C-53/00.

9 Sag C-126/01 GEMO og sag C-280/00 Altmark Trans GmbH.
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kræver derfor, at de opfylder bestemte forpligtelser til offentlig tjeneste. Alment
tjenesteudbud er et begreb, der udvikler sig, og som er udviklet af EU-
institutionerne for at betegne en række krav af almen interesse, som virksomhederne
i visse sektorer i hele EU, f.eks. postvæsen og telekommunikation, skal opfylde. De
forpligtelser, der følger deraf, tager bl.a. sigte på at sikre alle adgang til
minimumstjenester af nærmere bestemt kvalitet og til en overkommelig pris.
Sådanne forpligtelser kan pålægges en virksomhed eller alle virksomheder i en
given sektor.

10. Offentlig tjeneste har en dobbelt betydning, idet det både betegner det organ, der
leverer ydelsen, og selve den ydelse af almen interesse, som organet har fået
overdraget. For at fremme eller lette denne form for virksomhed af almen interesse
kan de offentlige myndigheder pålægge de tjenesteudbydende virksomheder
bestemte forpligtelser i forbindelse med de offentlige tjenester, de yder, f.eks. inden
for land-, luft- og jernbanetransport samt energiforsyning. Forpligtelserne kan gælde
på landsplan eller regionalt. Ofte forveksles begrebet offentlig tjeneste med begrebet
offentlig sektor (herunder den offentlige forvaltning). På grund af den manglende
præcision, vil begrebet generelt ikke blive anvendt i dette dokument. I stedet vil
udtrykket "forsyningspligtydelser" eller "tjenesteydelser af almindelig økonomisk
interesse" blive anvendt.

Det hedder i protokollen om offentlig radio- og tv-virksomhed i medlemsstaterne,
der er vedlagt som bilag til Amsterdam-traktaten, at "offentlig radio- og tv-
virksomhed i medlemsstaterne hænger direkte sammen med de demokratiske,
sociale og kulturelle behov i de enkelte samfund og med nødvendigheden af at
bevare mediepluralisme".

11. "Tildeling af en offentlig tjeneste": enhver retligt bindende akt, ved hvilken en
kompetent myndighed pålægger en eller flere operatører at varetage en særlig
offentlig tjeneste. 

C. DEFINITION AF TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG
ØKONOMISK INTERESSE

12. Det følger af retspraksis, at Kommissionen "da der ikke gælder nogen
fællesskabsretlig ordning på området, savner beføjelse til at tage stilling til vilkårene
for udførelsen og omfanget af en offentlig virksomheds offentligretlige opgaver,
ligesom Kommissionen ikke kan tage stilling til hensigtsmæssigheden af de
kompetente nationale myndigheders politiske valg vedrørende disse spørgsmål, dog
således at aktiviteten inden for områder underlagt fri konkurrence ikke må
begunstiges af støtten, og denne ikke må gå ud over, hvad der er nødvendigt for, at
den pågældende virksomhed kan udføre de særlige opgaver, den har fået
overdraget"10. Når betingelserne for at pålægge offentligretlige opgaver er
foreskrevet i en fællesskabstekst, kan medlemsstaterne derimod ikke fravige disse11.

                                                
10 Navnlig Førsteinstansrettens dom af 27.02.1997, FFSA sag T-106/95, Sml. 1997, s. II-0229,

punkt 192.

11 Se bl.a. Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23.07.1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til
luftruter inden for Fællesskabet (EFT L 240 af 24.08.1992, s. 8), og Rådets forordning (EØF) nr.
1191/69 af 26. juni 1969 om medlemsstaternes fremgangsmåde med hensyn til de med begrebet
offentlig tjeneste forbundne forpligtelser inden for sektoren for transporter med jernbane, ad
landeveje og sejlbare vandveje, EFT C 156 af 26.06.1969.
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Det er Kommissionens opgave at sikre, at disse bestemmelser anvendes uden
åbenlyse fejl.

13. Ved "forpligtelser til offentlige tjeneste" forstås forpligtelser, som virksomheden
ikke påtager sig i egen forretningsmæssig interesse eller i hvert fald ikke i samme
omfang og ikke på samme betingelser12. Det hedder i EF-traktatens artikel 86, stk.
2, i den henseende, at "Virksomheder, der har fået overdraget at udføre
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, eller som har karakter af fiskale
monopoler, er underkastet denne traktats bestemmelser, navnlig
konkurrencereglerne, i det omfang anvendelsen af disse bestemmelser ikke retligt
eller faktisk hindrer opfyldelsen af de særlige opgaver, som er betroet dem.
Udviklingen af samhandelen må ikke påvirkes i et sådant omfang, at det strider mod
Fællesskabets interesse". Disse bestemmelser, herunder afgrænsningen af begrebet
tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, er blevet præciseret af EF-
Domstolens retspraksis.

14. EF-Domstolen fastslog i sin dom af 21. marts 1974, BRT mod SABAM13, at
begrebet tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse efter traktatens artikel 86
bl.a. indebærer, at staten pålægger en virksomhed en "særlig opgave". Det hedder i
EF-Domstolens dom: "dette kan ikke være tilfældet for en virksomhed, som staten
ikke har pålagt nogen opgave, og som varetager private interesser, selv om det
drejer sig om en lovbeskyttet åndsrettighed" (præmis 23 i ovennævnte sag BRT mod
SABAM).

15. EF-Domstolen gik i samme retning i dom af 2. marts 1983, GVL mod
Kommissionen14 vedrørende en lov om udnyttelse af ophavsrettigheder og
beslægtede rettigheder, der bl.a. foreskriver, at et forvaltningsselskab skal være
godkendt af de offentlige myndigheder, skal være underkastet et tilsyn af et
patentkontor og er forpligtet til at indgå visse udnyttelsesaftaler.

EF-Domstolen fastslog, at den omhandlede lovgivning "ikke overdrager bestemte
virksomheder at udøve ophavsrettigheder og beslægtede retsregler om beskyttelse,
men blot fastlægger regler for selskabernes virksomhed, der skal sikre en kollektiv
udnyttelse af sådanne rettigheder. Den i denne lov omhandlede kontrol med disse
selskabers virksomhed går ganske vist videre end det offentlige tilsyn med mange
andre virksomheder. Denne omstændighed kan dog ikke medføre, at disse
virksomheder falder ind under den gruppe af virksomheder, der er nævnt i traktatens
artikel 86, stk. 2" (præmis 31-32).

16. EF-Domstolen har også fastslået, at havnearbejde, som f.eks. lastning, losning,
omladning og håndtering af varer og materiel, ikke nødvendigvis har en sådan
almindelig økonomisk interesse, at det adskiller sig fra andre af erhvervslivets
aktiviteter15.

                                                
12 Artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1191/69.

13 Sag 127/73, Sml. 1974, s. 313.

14 Sag 7/82, Sml. 1983, s. 483.

15 Dom af 10.12.1991, Porto di Genova. Sag C-179/00. Sml. 1991, s. I-05889 og dom af 17.07.1997,
GT-Link. Sag C-242/95 Sml. 1997, s. I-4449.
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17. Derimod har EF-Domstolen fastslået, at "fortøjningsarbejdet har almindelig
økonomisk interesse, som frembyder særegenheder i forhold til den interesse, andre
økonomiske aktiviteter har, og som er grundlag for, at de kan antages at være
omfattet af anvendelsesområdet for traktatens artikel 86, stk. 2.
Fortøjningsarbejderne er således pligtige til til enhver tid og til enhver bruger at yde
en fuldstændig fortøjningstjeneste, hvilket skyldes hensynet til sikkerheden i
havnene"16.

18. EF-Domstolen har ligeledes anlagt samme vurdering på postområdet og konstateret,
at det er ubestridt, "at Régie des postes har fået overdraget at udføre tjenesteydelser
af almindelig økonomisk interesse, der består i en pligt til i forhold til samtlige
brugere på hele en medlemsstats område at sørge for indsamling, befordring og
omdeling af post til ensartede takster og efter ensartede kvalitetskrav, uden hensyn
til de særlige omstændigheder i forbindelse med og lønsomheden af hver enkelt
ekspedition"17.

Det skal imidlertid understreges, at Domstolen i samme dom fastslog, at særlige
tjenesteydelser, hvorved man søger at imødekomme særlige behov hos
erhvervsdrivende, således at der skal udføres visse supplerende ydelser, som den
traditionelle posttjeneste ikke tilbyder, ikke er knyttet til forsyningspligtydelsen.

19. På elektricitetsområdet har EF-Domstolen fastslået, at under begrebet tjenesteydelse
af almindelig økonomisk interesse henhører en virksomheds aktivitet, hvis denne
"uafbrudt skal sikre elforsyningen til samtlige forbrugere, lokale
elforsyningsvirksomheder eller endelige brugere i de til enhver tid ønskede
mængder til ensartede priser og på betingelser, som kun kan variere på grundlag af
objektive kriterier, der gælder for samtlige kunder"18.

20. EF-Domstolen har ligeledes vurderet, at man under begrebet tjenesteydelse af
almindelig økonomisk interesse kan regne vedligeholdelse af en vigtig vandvejs
sejlbarhed19, vandforsyning20, levering af tjenester på teleområdet21 og tv-
udsendelser22.

21. Denne hurtige gennemgang af retspraksis lader antyde, at betegnelsen tjenesteydelse
af almindelig økonomisk interesse normalt vedrører tjenester23.

                                                
16 Dom af 18.06.1998, Corsica Ferries. Sag C-266/96 Sml. 1998, s. I-3949.

17 Dom af 19.05.1993, Corbeau. Sag C-320/91, præmis 15. Sml. 1993, s. I-2533.

18 Dom af 27.04.1994, Almelo kommune. Sag C-393/92, præmis 48. Sml. 1994, s. I-4477.

19 Dom af 14.07.1971, Muller/Luxembourg. Sag 10/71. Sml. 1971, s. 723.

20 Dom af 08.11.1983, IAZ. Sag 96/82. Sml. s. 3369.

21 Dom af 20.03.1985, Italien mod Kommissionen. Sag 41/83. Sml. 1985, s. 873.

22 Dom af 30.04.1974, Sacchi/Italien. Sag 155/73. Sml. 1974, s. 409.

23 Det berører ikke de særlige bestemmelser, der måtte gælde i visse sektorer, som f.eks.
transportsektoren (forordning 1191/69).
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•  hvis levering normalt er pålagt særlige operatører og ikke automatisk overdraget
samtlige virksomheder i en bestemt økonomisk sektor

•  der har til formål at imødekomme borgernes almindelige behov, f.eks. et alment
tjenesteudbud, eller visse tjenester inden for rammerne af net, og som ikke
kommer en særlig brugergruppe til gode.

En sådan fortolkning af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse kan
imidlertid ikke anvendes, f.eks. hvis der udelukkende er tillagt eksklusive
rettigheder for at give en virksomhed mulighed for at finansiere en given
investering (navnlig en infrastruktur).

22. Kommissionen forsøger i sin beslutningspraksis nøje at følge EF-Domstolens
retspraksis og er kun sjældent uenig i at betegne en tjeneste som en tjenesteydelse af
almindelig økonomisk interesse. En sådan indgriben betyder ikke, at Kommissionen
blander sig i medlemsstaternes kompetencer men tager udelukkende sigte på at
undgå misbrug. Det er bl.a. tilfældet, når den omhandlede aktivitet ikke udviser
særlige karakteristika i forhold til andre økonomiske aktiviteter, eller når en aktivitet
allerede udføres tilfredsstillende af konkurrencebaserede virksomheder24.

D. BEGREBET STATSSTØTTE

23. Formålet med dette dokument er ikke at give en detaljeret redegørelse for begrebet
statsstøtte. Som Kommissionen imidlertid anførte i sin rapport til Det Europæiske
Råd i Sevilla om, hvor langt man er nået med retningslinjerne for statsstøtte i
forbindelse med forsyningspligtydelser25, skal der "gøres status over den relevante
retspraksis, navnlig for så vidt angår begreberne økonomisk aktivitet og påvirkning
af samhandelen, og sikres præcise oplysninger om retningslinjerne for beregning af
kompensationen, navnlig i forbindelse med offentlige kontrakter, for at undgå for
stor en kompensation". Spørgsmålene vedrørende begrebret statsstøtte er fortsat
relevante uanset udviklingen i EF-Domstolens retspraksis om kompensationer for
offentlige tjenester. Det er nemlig fastslået, at for stor kompensation under alle
omstændigheder vil udgøre statsstøtte, der er underlagt bestemmelserne i traktatens
artikel 87.

D.1 Begrebet økonomisk virksomhed

24. Kommissionens meddelelser om forsyningspligtydelser i Europa fra 199626 og
200027 samt Kommissionens rapport til Det Europæiske Råd i Laeken28 indeholder
oplysninger om begrebet økonomisk virksomhed, der fortsat er gyldige, og som det
kan være nyttigt at have in mente.

                                                
24 Se bl.a. i den henseende Kommissionens beslutning af 20.06.2001 i sagen "Terrenia di navigazione".

Sag C 64/99.

25 KOM (2002) 280 endelig.

26 EFT C 281 af 26.09.1996.

27 EFT C 17 af 19.01.2001.

28 KOM (2001) 598 endelig.
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25. Ifølge fællesskabsretten er en virksomhed en enhed, som udøver økonomisk
virksomhed uanset denne enheds retlige status og dens finansieringsmåde29. Det
forhold, at en sådan enhed ikke drives med vinding for øje, er ikke relevant.

26. EF-Domstolens seneste retspraksis og Kommissionens beslutningspraksis har gjort
det muligt at præcisere dette begreb, navnlig i to sektorer hvor virksomheder kan
pålægges opgaver af almindelig økonomisk interesse.

D.1.a) Området social sikring og social beskyttelse

27. EF-Domstolen undersøgte i sin dom af 22. januar 2002 i sagen Cisal di Battistelle
Venanzio & C. Sas/INAIL30 det italienske forsikringsorgans virksomhed i
forbindelse med arbejdsulykker. Dette organ har af de offentlige myndigheder fået
pålagt at varetage obligatorisk forsikring mod arbejdsskader og erhvervssygdomme.
Det finansieres af bidrag, hvis størrelse ikke systematisk står i forhold til den
forsikrede risiko, og udbetalingen af ydelser er ikke nødvendigvis proportionel med
den forsikredes indkomst. Ydelserne udbetales i tilfælde af ulykke, selv om
bidragene ikke er indbetalt rettidigt. EF-Domstolen drager den konklusion, at
ordningen medfører en solidaritet mellem arbejdstagerne, og at det omhandlede
forsikringsorgan udfylder en udelukkende social funktion. Dets virksomhed er
derfor ikke økonomisk efter EF-traktatens konkurrenceregler.

28. EF-Domstolen bekræfter den traditionelle retspraksis, ifølge hvilken de basale
obligatoriske sociale sikringsordninger, der bygger på solidaritetsprincippet, ikke
udgør økonomisk virksomhed31. De supplerende frivillige ordninger, der bygger på
kapitaliseringsprincippet, og hvor ydelsernes størrelse afhænger af de indbetalte
bidrag og selskabernes økonomiske resultater, udgør derimod økonomisk
virksomhed32.

D.1.b) Sundhedsområdet

29. EF-Domstolen anførte i sin dom i sagen Ambulanz Glöckner af 25. oktober 200133,
at sygetransport er økonomisk virksomhed. Denne virksomhed udbydes mod
betaling af forskellige operatører på markedet for udrykningskørsel og
sygetransport. Det er imidlertid fastslået, at enhver virksomhed, der består i at
udbyde varer og tjenesteydelser på et givet marked, udgør økonomisk virksomhed.

I det konkrete tilfælde leveres disse tjenester af enheder, der ikke drives med
vinding for øje. EF-Domstolen har imidlertid understreget, at disse karakteristika
ikke betyder, at disse enheder ikke kan karakteriseres som virksomheder efter EF-
traktatens artikel 87, når de udøver en økonomisk virksomhed.

                                                
29 Se bl.a. dom i sagen Höfner C-41/90.

30 Sag C-218/00

31 Bl.a. dom i sagen Poucet og Pistre af 17.01.1993. Sag C-159/91 og C-160/91. Sml. 1993, s. I-00637.

32 Bl.a. dom i sagen Albany af 21.09.1999. Sag C-67/96 Sml. 1999, s. I-5751.

33 Sag C-475/99.
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30. EF-Domstolen anførte i sin dom i sagen Henning Veedfald af 10. maj 200134, at
fremstilling på et hospital af et produkt, der er fremstillet og anvendt som led i en
medicinsk tjenesteydelse på hospitalet, udgør økonomisk virksomhed. Det forhold,
at denne tjenesteydelse ikke betales direkte af patienten men af det offentlige,
ændrer ikke ved det forhold, at der er tale om økonomisk virksomhed.

31. Denne tilgang er blevet bekræftet af to domme i sagerne B.S.M. Smits/Stichting
Ziekenfonds35 og Abdon Vanbraekel36 af 12. juli 2001. I disse sager påstod visse
medlemsstater, at medicinske tjenesteydelser ikke kan betragtes som økonomisk
virksomhed, da patienten, der modtager behandling på et hospital, ikke
nødvendigvis skal betale ydelserne. EF-Domstolen fastslog, at de medicinske
aktiviteter udgør økonomisk virksomhed, uanset at ydelserne eventuelt ikke betales
direkte af patienterne men af det offentlige eller af sygekasser.

D.1.c) Konklusion vedrørende begrebet økonomisk virksomhed

32. Generelt forholder det sig sådan, at begrebet økonomisk virksomhed omfatter
enhver aktivitet, der tager sigte på at udbyde tjenester på et givet marked, og som i
hvert fald i princippet kunne foregå i en privat enhed med gevinst for øje37. Det kan
bl.a. være tilfældet, når levering af visse tjenester kan overtages af det private, fordi
kunderne eventuelt skal betale tjenesterne.

33. Det forhold, at der er et element af solidaritet, udelukker ikke nødvendigvis, at der
udøves lønsom virksomhed. Operatørerne kan acceptere at tage højde for sådanne
solidaritetsaspekter i lyset af andre fordele, som de kan fjerne ved at gribe ind i den
omhandlede sektor. Omvendt kan enheder, der ikke arbejder med vinding for øje,
konkurrere med virksomheder, der søger en økonomisk gevinst, og på den måde
udgøre virksomheder efter EF-traktatens artikel 87.

34. Den seneste retspraksis viser ligeledes, at begrebet økonomisk virksomhed er et
begreb, der udvikler sig - i nogen grad efter hver enkelt medlemsstats politiske valg.
Medlemsstaterne kan beslutte at betro virksomheder visse opgaver, der traditionelt
set betragtes som henhørende under medlemsstaternes kompetence.
Medlemsstaterne kan også skabe betingelser for oprettelse af et marked for et
produkt eller en tjenesteydelse, som ellers ikke ville kunne eksistere. Sådanne
statslige indgreb betyder, at de omhandlede aktiviteter bliver økonomiske og
kommer til at henhøre under konkurrencereglernes anvendelsesområde.

35. Det skal ligeledes bemærkes, at en enhed, der væsentligst udøver ikke-økonomisk
virksomhed, kan have andre aktiviteter, der har økonomisk karakter. I det tilfælde
vil betegnelsen virksomhed efter konkurrencereglerne være begrænset til de
økonomiske aktiviteter.

                                                
34 Sag C-203/99, Sml. 2001, s. I-03569.

35 Sag C-157/99, Sml. 2001, s. I-5473.

36 Sag C-368/98, Sml. 2001, s. I-5363.

37 Generaladvokat Jacobs konklusioner af 13.09.2001 i sag C-218/00 Cisal di Batistello Venanzio & C.
Sas.
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36. Det skal understreges, at det i Kommissionens beslutningspraksis er sjældent, at
betegnelsen økonomisk eller ikke-økonomisk virksomhed giver anledning til
vanskeligheder38. De kriterier, der fremgår af en veludbygget retspraksis, gør det
normalt muligt at besvare spørgsmål i forbindelse med klassifikation af en given
aktivitet. Den 23. august 2002 vedtog Kommissionen eksempelvis en beslutning,
hvori det præciseres, at italienske bankfondes aktiviteter, der går ud på at forvalte
deres egen formue og anvende provenuet af denne forvaltning til at yde tilskud til
almennyttige organisationer, ikke udgør økonomiske aktiviteter39.

37. Generelt kan man vanskeligt forestille sig, at der udarbejdes en liste med aktiviteter,
der ikke umiddelbart er økonomiske. Begrebet udvikler sig, og det vil i nogen grad
afhænge af de politiske valg, der foretages i de enkelte medlemsstater. En sådan
liste vil derfor ikke give en reel retssikkerhed, for den vil aldrig være ajourført og vil
derfor ikke være særlig nyttig. Det er endvidere i EU-virksomhedernes interesse, at
konkurrenceretten kan følge den økonomiske udvikling, navnlig således at visse
medlemsstater kan beslutte at pålægge konkurrencebaserede virksomheder at udføre
visse funktioner, der traditionelt henhørte under de offentlige myndigheders
kompetence.

D.2 Begrebet statsmidler

38. I EF-Domstolens dom i sagen Preussen Elektra af 13. marts 200140 blev det
fastslået, at alene fordele, der direkte eller indirekte ydes ved hjælp af statsmidler41,
skal betragtes som støtte i henhold til traktatens artikel 87. Fordele finansieret af
private midler kan styrke visse virksomheders stilling men henhører ikke under
bestemmelserne i artikel 87.

39. En sådan overførsel af statsmidler kan antage forskellige former: direkte tilskud,
skattelettelser, naturalieydelser osv. EF-Domstolen fastslog således i sin dom i
sagen SFEI af 11. juli 199642, at "det forhold, at en offentlig virksomhed yder
logistisk og forretningsmæssig bistand uden sædvanligt vederlag til sine
privatretlige datterselskaber, som udøver virksomhed underlagt den frie
konkurrence, er statsstøtte, som omhandlet i traktatens artikel 87". Ved ikke at
fakturere en normal pris til datterselskabet, opgiver staten - repræsenteret ved
moderselskabet, der er en offentlig virksomhed, således statsmidler. I EF-
Domstolens dom i sagen Stardust af 16 maj 200243 blev det fastslået, at midler, der
stilles til rådighed for en offentlig virksomhed, udgør statsmidler efter EF-traktatens
artikel 8744. På samme måde vil det forhold, at staten ikke opkræver dividende hos

                                                
38 Nogle aktiviteter kan af medlemsstaterne fremlægges som ikke-økonomiske, selv om de ifølge

Kommissionen udgør økonomisk virksomhed efter EF-traktatens artikel 87.

39 Sag C 54/2000.

40 Sag C-379/98.

41 Ved stat forstås ikke blot de nationale myndigheder men også de offentlige regionale eller lokale
myndigheder og offentlige virksomheder.

42 Sag C-39/94.

43 Sag C-482/99.

44 Begrebet offentlig virksomhed er defineret i direktiv 80/723/EØF af 25.6.1980 om
gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige
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virksomheder, i hvilke de har en kapitalinteresse, på samme vilkår som private
investorer, udgøre en overførsel af offentlige midler.

40. Medlemsstaterne kan nu og da finansiere en tjenesteydelse af almindelig økonomisk
interesse via afgifter eller bidrag indbetalt af visse virksomheder eller brugere,
således at provenuet overføres til en eller flere virksomheder, der er blevet pålagt at
levere den pågældende tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse. EF-
Domstolen har undersøgt sådanne finansieringsformer, bl.a. i dom af 2. juli 1974,
Italien mod Kommissionen, hvor Domstolen fastslog, at "eftersom de omhandlede
midler stammer fra obligatoriske bidrag, som er foreskrevet i den nationale
lovgivning, og eftersom de, som det fremgår af dette tilfælde, forvaltes og fordeles
ifølge denne lovgivning, må de betragtes som statsmidler efter artikel 87, selv om de
forvaltes af andre institutioner end de offentlige myndigheder"45. Det samme gælder
i dom af 11. marts 1992 Compagnie Commerciale de l'Ouest46, hvor EF-Domstolen
fastslog, at støtte finansieret af parafiskale afgifter udgør støtte efter EF-traktatens
artikel 87.

41. Det følger heraf, at kompensationer for drift af en tjenesteydelse af almindelig
økonomisk interesse finansieret af parafiskale afgifter eller obligatoriske bidrag
pålagt af staten, og som forvaltes og fordeles i overensstemmelse med lovgivningen,
navnlig når staten har oprettet en fond, udgør kompensationer ydet med statsmidler
efter EF-traktatens artikel 87.

42. Ferring-dommen af 22. november 200147 indeholder ligeledes - uanset spørgsmålet
om kompensationernes art - nyttige oplysninger om begrebet overførsel af
statsmidler. Sagen vedrører engrossalg af lægemidler i Frankrig foretaget af to
direkte konkurrerende distributionsnet for lægemidler, nemlig distributionsnettet for
distributørgrossister og distributionsnettet for lægemiddellaboratorier, der sælger
direkte til apotekerne. De laboratorier, der sælger direkte, er blevet pålagt at betale
en afgift, mens distributørgrossister ikke er blevet pålagt at betale en afgift af det
direkte salg. EF-Domstolen fastslog, at det forhold at distributørgrossisterne ikke er
pålagt en sådan afgift, svarer til at indrømme dem en skattefritagelse. De nationale
myndigheder har således i praksis til fordel for distributørgrossisterne givet afkald
på at opkræve en skat.

D.3 Påvirkning af samhandelen

43. For eventuelt at henhøre under anvendelsesområdet for artikel 87 skal støtten
fordreje eller true med at fordreje samhandelen mellem medlemsstaterne eller
konkurrencevilkårene. På statsstøtteområdet er disse to betingelser ofte forbundet.
Påvirkning af samhandelen og konkurrencevilkårene forudsætter normalt, at der
findes et liberaliseret marked48. Det betyder i princippet, at på ikke-liberaliserede

                                                                                                                                                
virksomheder (EFT L 195 af 29.7.1980), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/52/EF af
26.7.2000 (EFT L 193 af 29.7.2000).

45 Sag C-173/73.

46 Forenede sager C-78/90 til C-83/90.

47 Sag C-53/00.

48 Se bl.a. Førsteinstansrettens dom i ovennævnte Alzetta-sag, præmis 143.
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markeder vil støtten normalt ikke være omfattet af bestemmelserne i artikel 87.
Støtte til en virksomhed på et ikke-liberaliseret marked kan have følger for
konkurrencen og samhandelen, hvis den støttemodtagende virksomhed ligeledes
driver forretning på liberaliserede markeder. Man kan således i visse tilfælde ikke
udelukke, at den får følger for konkurrencen på lignende liberaliserede markeder
og/eller følger for samhandelen mellem medlemsstaterne.

44. Førsteinstansretten understregede i sin dom i sagen Confederacion Espanola de
Transporte de Mercancias af 29. september 200049, at "når en finansiel støtte, [...] ,
styrker visse virksomheders stilling i forhold til andres, som disse konkurrerer med i
samhandelen inden for Fællesskabet, antages [det], at denne samhandel påvirkes af
støtten". Det gælder især, når den støttemodtagende virksomhed deltager aktivt i
samhandelen mellem medlemsstaterne, eller når den deltager i udbud, der
offentliggøres i flere medlemsstater.

45. En støtte kan imidlertid "påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne og fordreje
konkurrencen, selv om den støttemodtagende virksomhed, som konkurrerer med
virksomheder fra andre medlemsstater, ikke selv deltager i den grænseoverskridende
virksomhed.  Når en medlemsstat yder støtte til en virksomhed, kan det
indenlandske udbud nemlig derved blive opretholdt eller forøget med den
konsekvens, at chancerne for de virksomheder, der er etableret i de øvrige
medlemsstater, for at tilbyde deres ydelser på denne medlemsstats marked, herved
kan blive formindsket".

46. Det forhold, at der er tale om en forholdsvis lille støtte eller en forholdsvis beskeden
virksomhed udelukker ikke på forhånd, at samhandelen påvirkes.  For at afgøre om
dette kriterium faktisk er opfyldt skal hver enkelt sag undersøges, herunder navnlig
markedets struktur, konkurrencesituationen og antal virksomheder.

47. Det betyder imidlertid ikke, at det er Kommissionens opgave at undersøge al
økonomisk støtte, som medlemsstaterne måtte yde. Derfor vedtog Kommissionen
den 12. januar 2001 forordning (EF) 69/2001 om anvendelsen af EF-traktatens
artikel 87 og 88 på de minimis-støtte50. Det hedder her, at støtte til en virksomhed
på højst 100 000 EUR over en treårig periode ikke henhører under traktatens artikel
87, stk. 1. Forordningen finder anvendelse i alle sektorer, bortset fra
transportsektoren og aktiviteter i relation til produktion, forarbejdning og salg af de
produkter, der er nævnt i traktatens bilag I. Støtte til aktiviteter i relation til eksport
er ligeledes udelukket fra anvendelsesområdet på samme måde som støtte, der
forudsætter anvendelse af nationale produkter frem for importerede produkter.

48. Selv om det ikke er muligt på forhånd at identificere alle de tilfælde af støtte, der
hverken påvirker samhandelen eller konkurrencevilkårene, har Kommissionen ikke
desto mindre allerede opstillet nogle nyttige retningslinjer i gældende
beslutningspraksis.

49. I 2000 besluttede Kommissionen, at et årligt tilskud til en privat virksomhed, der
driver et svømmebad i Dorsten51, ikke udgør støtte efter traktatens artikel 87, da

                                                
49 Sag T-55/99.

50 EFT L 10 af 13.01.2001.

51 Sag N-258/2000, Swimming pool Dorsten, Kommissionens pressemeddelelse IP /00/1509 af
21/12/2000.
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dette sportsanlæg væsentligst vil blive anvendt af byens borgere og de
omkringliggende kommuner. Kriteriet "påvirkning af samhandelen" forefindes
derfor ikke.

50. På lignende vis vedtog Kommissionen en beslutning om offentlig støtte til visse
irske hospitaler52. Den omhandlede foranstaltning giver en skattefordel til personer,
der investerer i opførelse, udvidelse og forbedring af hospitaler. De hospitaler, der
drager fordel af foranstaltningen, skal reservere en del af deres kapacitet til det
offentlige sundhedsvæsen. Kommissionen fastslog, at foranstaltningen giver en
fordel til disse hospitaler, der på den måde kan udbygge deres aktiviteter.
Kommissionen mente imidlertid, at den omhandlede foranstaltning væsentligst er en
fordel for de lokale hospitaler, hvor der er underkapacitet, og at den ikke vil betyde
opførelse af hospitalskomplekser, der kan tiltrække patienter fra andre
medlemsstater. Foranstaltningen vil derfor ikke påvirke samhandelen mellem
medlemsstaterne.

51. Den 6. juni 2002 vedtog Kommissionen en beslutning om offentlig støtte til
renovering af Brighton West Pier53. De britiske offentlige myndigheder har til
hensigt at yde støtte til ejeren af West Pier med henblik på renovering.
Renoveringen vil også delvist blive finansieret af en privat virksomhed, der
efterfølgende vil få overdraget driften og i den forbindelse kunne anvende de
offentlige områder, som den får stillet til rådighed for et symbolsk beløb.
Kommissionen mente, at disse foranstaltninger, der finansieres med offentlige
midler, vil give en fordel til ejeren af West Pier og til den virksomhed, som skal stå
for driften. Kommissionen mente imidlertid ikke, at den omhandlede foranstaltning
vil påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. Der findes intet tilsvarende i de
andre medlemsstater, og West Pier vil især tiltrække britiske turister. West Pier's
internationale ry er ikke tilstrækkeligt til at tiltrække turister fra andre
medlemsstater.

52. Den 17. juli 2001 vedtog Kommissionen en beslutning, der understreger, at tilskud
til anlæg af rastepladser til vognmænd på Tenerifa ikke påvirker samhandelen og
derfor ikke udgør statsstøtte54.

53. De seneste beslutninger viser, at Kommissionen koncentrerer sin indsats om sager,
der vil kunne få betydelige følger for samhandelen mellem medlemsstaterne.

D. 4 Begrebet fordel

54. For at udgøre støtte efter artikel 87 skal den kompensation, der ydes med
statsmidler, give en fordel, og denne fordel skal være selektiv. Selektivitetskriteriet
er opfyldt, når den omhandlede fordel er forbeholdt bestemte virksomheder eller en
bestemt sektor.

55. EF-Domstolen undersøgte i sin dom i Ferring-sagen af 22. november 2001 den
skattemæssige fordel, der var indrømmet distributørgrossisterne, som var fritaget for
betaling af en afgift, som laboratorierne skulle betale af deres direkte salg til

                                                
52 Sag N 543/2001, Capital allowances for hospitals.

53 Cas N 560/01 et NN 17/02. JO du 05.07.2002

54 Se pressemeddelelse 02/1081 af 17/07/2002.
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apotekerne. EF-Domstolen fastslog, at "Såfremt den afgift på det direkte salg af
lægemidler, som en medlemsstat har pålagt lægemiddellaboratorierne, svarer til de
faktiske merudgifter, som distributørgrossisterne har afholdt til opfyldelse af deres
forpligtelse til offentlig tjeneste, kan den omstændighed, at de ikke er underlagt den
omhandlede afgift, på samme måde betragtes som vederlag for de erlagte ydelser og
følgelig som en foranstaltning, der ikke udgør statsstøtte i den forstand, hvori
udtrykket er anvendt i traktatens artikel 87.  Når denne betingelse om ligeværd
mellem afgiftsfritagelsen og de afholdte merudgifter er opfyldt, nyder distributør-
grossisterne i øvrigt reelt ikke godt af en fordel i den forstand, hvori udtrykket er
anvendt i traktatens artikel 92, stk. 1, da foranstaltningens eneste formål er at give
distributørgrossisterne og lægemiddellaboratorierne sammenlignelige konkurrence-
vilkår".

56. Det ser ud til at følge af retspraksis, at de kompensationer, medlemsstaterne yder til
de virksomheder, der har fået pålagt at levere tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse, ikke giver disse en fordel efter EF-traktatens artikel 87, når
beløbet svarer til meromkostningerne ved udførelsen af den offentlige tjeneste55.
Kompensationer, der derimod ikke modsvarer meromkostninger i forbindelse med
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, eller kompensationer,
der overstiger meromkostningerne, giver de støttemodtagende virksomheder en
fordel, der kan udgøre statsstøtte efter EF-traktatens artikel 87.

Denne analyse skal suppleres eller ændres i lyset af EF-Domstolens kommende
retspraksis. I konklusionerne af 19. marts 2002 i sag C-280/00 Altmark Trans
GmbH, foreslog generaladvokat Léger, at EF-Domstolen ændrede sin retspraksis i
Ferring-sagen og betragtede kompensationer for tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse som statsstøtte, selv om de kun kompenserer for
omkostningerne ved den offentlige tjeneste.

I konklusionerne af 30. april 2002 i sagen C-126/01 GEMO SA, foreslog
generaladvokat Jacobs at indføre en sondring mellem to kategorier af sager efter
forholdet mellem den ydede finansiering og de pålagte forpligtelser, og efter hvor
klart disse forpligtelser er defineret.

D. 5 Anmeldelse

57. I overensstemmelse med bestemmelserne i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, skal
medlemsstaterne på forhånd anmelde deres statsstøtteforslag til Kommissionen56.
Kommissionen foretager en undersøgelse i overensstemmelse med bestemmelserne i
procedureforordning nr. 659/99 af 22.marts 199957. Denne forpligtelse til at foretage
anmeldelse vedrører ikke forslag til kompensationer, der ikke vil udgøre statsstøtte.
Hvis retspraksis i Ferring-sagen stadfæstes, vil denne forpligtelse ikke være til
stede, når kompensationen ikke overstiger ekstraomkostningerne ved levering af
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse.

                                                
55 Se bl.a. i den henseende Kommissionens beslutning af 02.07.2002 i sagen N 749/01 Swedish Posten

(IP/02/982).

56 Det berører ikke gruppefritagelsesforordningerne, der på visse betingelser fritager for forpligtelsen til
anmeldelse.

57 EFT L 83 af 27.3.1999.
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58. Uanset den juridiske definition af kompensation, vil det, når kompensationsbeløbet
overstiger ekstraomkostningerne ved levering af en tjenesteydelse af almindelig
økonomisk interesse, være nødvendigt at anmelde hele foranstaltningen i
overensstemmelse med bestemmelserne i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, således at
Kommissionen kan undersøge eventuelle statsstøtteelementer.

Dette aspekt skal udbygges yderligere i lyset af EF-Domstolens retspraksis58.

E. INFRASTRUKTURSPØRGSMÅLET

59. Nu og da kræver levering af en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse en
infrastruktur, der kan vise sig at være urentabel for en privat operatør59. I det
tilfælde kan finansieringen helt eller delvis varetages af det offentlige.

60. Statslig finansiering af infrastruktur udgør under visse omstændigheder ikke
statsstøtte, hvis der ikke indrømmes en fordel til en virksomhed, der konkurrerer
med andre virksomheder. Det er normalt tilfældet for infrastruktur, der har visse
karakteristika:

•  Der er tale om infrastruktur, der er nødvendig for at levere en tjeneste, der
betragtes som statens ansvar over for borgerne, og som er begrænset til det, der er
nødvendigt for denne tjeneste.

•  Markedet vil aldrig sikre infrastrukturen på samme betingelser.

•  Den vil ikke selektivt begunstige en virksomhed.

61. For at undgå at begunstige visse virksomheder, må infrastrukturen normalt ikke
være forbeholdt én enkelt bruger men skal være åben for forskellige operatører og
om muligt for forskellige aktiviteter. Hvis de offentlige myndigheder bevarer
kontrollen med infrastrukturen, skal den være til rådighed for brugere uden
forskelsbehandling. Hvis den udlejes til virksomheder, skal der betales en passende
afgift. Hvis brugen er begrænset til én virksomhed, skal medlemsstaten respektere
kriterierne vedrørende åbenhed og ligebehandling.

F. « TILDELING AF EN OFFENTLIG TJENESTE»

62. Begrebet tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse efter traktatens artikel 86
indebærer, at de omhandlede virksomheder af staten har fået overdraget at udføre en
særlig opgave60. Det følger heraf, at tildeling af en tjenesteydelse af almindelig

                                                
58 Når EF-Domstolens retspraksis er konsolideret, vil Kommissionen tage stilling til, hvordan man kan

skabe retssikkerhed, bl.a. i lyset af erfaringen på transportområdet.

59 Opførelsen af en sådan infrastruktur betragtes normalt ikke som sådan som en tjenesteydelse af
almindelig økonomisk interesse, men den kan anvendes til at levere en tjenesteydelse af almindelig
økonomisk interesse. I det tilfælde kan prisen for at bruge infrastrukturen være et middel til at
finansiere tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse.

60 Se bl.a. i den henseende EF-Domstolens dom af 21.3.1974, BRT mod SABAM. Sag 127/73, Sml.
1974, s. 313.
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økonomisk interesse er nødvendig for at definere forpligtelserne for de omhandlede
virksomheder og for staten.

63. Tildeling af en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse skal ske ved en
offentlig officiel akt, der kan tage form af en lovgivningsmæssig eller administrativ
akt, en kontrakt eller et mandat. Denne officielle akt skal definere:

•  De omhandlede forpligtelser til levering af tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse .

•  De omhandlede virksomheder og det geografiske område.

•  Ansvaret for at fastsætte virksomhedernes salgspriser og betingelserne for
revision af disse priser.

•  De eksklusive eller særlige rettigheder, der er tillagt virksomhederne.

•  Den eventuelle kompensation til virksomhederne og eventuelle bestemmelser om
revision af denne.

•  Forpligtelsernes varighed.

64. Akten skal være offentlig og/eller til rådighed efter anmodning.

65. Tildeling af en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse bør være
tidsbegrænset for at give mulighed for regelmæssige udbud. Kommissionen mener,
at en femårig periode er passende, bortset fra behørigt begrundede undtagelser som
følge af investeringens art61.

66. Medlemsstaten skal foretage regelmæssig kontrol for at sikre, at de opgaver, der er
betroet den virksomhed, der leverer en tjenesteydelse af almindelig økonomisk
interesse, faktisk udføres, således at kompensationen for levering af en
tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse fortsat er berettiget.

G. RETNINGSLINJER FOR UDVÆLGELSE AF VIRKSOMHEDER, DER
LEVERER TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK
INTERESSE

67. Medlemsstaterne kan frit vælge, hvordan tjenesteydelser af almindelig økonomisk
interesse skal leveres og kan beslutte selv at udbyde dem eller at overdrage dem til
offentlige eller private virksomheder. Når medlemsstaterne overdrager en sådan
opgave til en virksomhed62, skal de overholde fællesskabsreglerne for udvælgelse af
tjenesteydere.

68. En kontrakt, ved hvilken en offentlig myndighed overdrager forvaltningen af en
tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse til en virksomhed, og som

                                                
61 I Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om medlemsstaternes håndtering af krav

vedrørende offentlig trafikbetjening og indgåelse af kontrakter om offentlig trafikbetjening inden for
personbefordring med jernbane og ad vej og indre vandveje er der fastsat en femårig periode.

62 Konkurrencereglerne finder anvendelse på både offentlige og private virksomheder.
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opfylder betingelserne i fællesskabsdirektiverne om offentlige udbud63, er
underkastet betingelserne i disse direktiver. Tildeling af en kontrakt skal således
følge reglerne i ovennævnte direktiver, navnlig om offentlige udbud og åbenhed om
procedurerne ved kontraktindgåelse.

69. Ifølge EF-Domstolens retspraksis64 skal man ved tildeling af tjenesteydelser af
almindelig økonomisk interesse, der ikke er dækket af direktiverne om offentlige
udbud, alligevel overholde de relevante bestemmelser og principper i traktaten, dvs.
reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser og om fri etablering samt principperne
om åbenhed, ligebehandling og proportionalitet.

70. Det vil sige, at de regler, som de offentlige myndigheder skal overholde ved valg af
tjenesteudbyder (og af tilbud) følger direkte af traktaten og finder anvendelse på alle
kontrakter og alle statslige akter, der er ensidige eller kan tilskrives staten, som
indgås af de offentlige myndigheder, og hvis formål er overdragelse af en
økonomisk virksomhed ifølge traktaten. Disse regler og principper, som
Kommissionen mindede om i sin fortolkende meddelelse om koncessioner65, og
som EF-Domstolen har bekræftet66, er regler om fri udveksling af tjenesteydelser og
fri etableringsret samt principperne om åbenhed, ligebehandling og proportionalitet.

71. Princippet om åbenhed indebærer, at enhver potentiel tilbudsgiver sikres en
passende offentlighed, således at indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler sker
efter udbud, ligesom der sikres upartiskhed i udbudsprocedurerne. Det er
medlemsstaternes opgave at fastsætte graden af offentlighed ud fra objektive
kriterier, f.eks. i forhold til de omhandlede kontrakters beløbsstørrelse. Selv om der
må opfordres til maksimal offentlighed, er det klart, at kravene kan være mere
begrænsede for mindre kontrakter end for store kontrakter, hvor virksomheder i
andre medlemsstater kan deltage. Der skal imidlertid gælde samme krav for
kontrakter med samme karakteristika. I tilfælde af tvister skal medlemsstaterne
begrunde graden af offentlighed for den pågældende kontrakt.

72. Kravet om ligebehandling forudsætter, at alle virksomheder i EU kan deltage på
samme betingelser for at få tildelt en tjenesteydelse af almindelig økonomisk
interesse. Betingelserne og kriterierne skal være objektive og anvendes åbent og
uden forskelsbehandling.

H. EKSKLUSIVE OG SÆRLIGE RETTIGHEDER

                                                
63 Rådets direktiv 92/50/EF af 18.6.1992 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af

offentlige tjenesteydelsesaftaler (EFT L 209 af 24.7.1992), Rådets direktiv 93/36/EF af 14.6.1993 om
samordning af fremgangsmåderne ved offentlige indkøb (EFT L 199 af 9.8.1993), Rådets direktiv
93/37/EØF af 14.6.1993 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige
bygge- og anlægskontrakter (EFT L 199 af 9.8.1993), Rådets direktiv 93/38/EØF af 14.6.1993 om
samordning af fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt
transport og telekommunikation (EFT L 199 af 9.8.1993).

64 Se bl.a. dom i sagen Telaustria af 7.12.2000, sag C-324/98.

65 EFT C 121 af 29.04.2000.

66 Dom i Telaustria-sagen af 7.12.2000, sag C-324/98.
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73. De virksomheder, der har fået pålagt en tjenesteydelse af almindelig økonomisk
interesse, vil nu og da få tillagt eksklusive eller særlige rettigheder af
medlemsstaterne.  EF-Domstolen har i den henseende fastslået67, at traktatens artikel
86, stk. 2, således gør det "muligt for medlemsstaterne at indrømme virksomheder,
som de overdrager udførelsen af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse,
eksklusive rettigheder, der kan begrænse anvendelsen af traktatens
konkurrenceregler, i det omfang en begrænsning af konkurrencen eller en
udelukkelse af enhver konkurrence fra andre erhvervsdrivendes side er nødvendig
for, at de virksomheder, der er indrømmet eksklusive rettigheder, kan udføre de
særlige opgaver, som er betroet dem".

74. Det er vigtigt at understrege, at sådanne konkurrencebegrænsninger kun er
begrundede, når de er nødvendige for at udføre opgaven af almindelig økonomisk
interesse. Det er vigtigt, at forpligtelserne er klart identificerede, således at de
indrømmede rettigheders relevans kan vurderes68. Begrænsninger, der er mere
vidtrækkende end nødvendigt, kan være en overtrædelse af bestemmelserne i EF-
traktatens artikel 86 sammen med artikel 5 og 81 og/eller 82.  På samme måde er
prispolitikken for de virksomheder, der er indrømmet eksklusive rettigheder,
underkastet EF-traktatens artikel 81 og 82. Det samme ræsonnement finder
anvendelse på særlige rettigheder, som medlemsstaterne har indrømmet.

75. Generelt kan sådanne eksklusive eller særlige rettigheder kun begrænse
konkurrencen på visse markeder, hvis begrænsningerne er nødvendige for
udførelsen af den særlige opgave af almindelig økonomisk interesse.

I. ÅBENHED OM DE ØKONOMISKE RELATIONER MELLEM STATEN
OG DE VIRKSOMHEDER, DER FÅR OVERDRAGET TJENESTEYDELSER AF
ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE

76. Virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse, er tillagt eksklusive eller særlige rettigheder og henhører
derfor under anvendelsesområdet for Kommissionens direktiv 80/723/EF af 25. juni
1980 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem
medlemsstaterne og de offentlige virksomheder69, senest ændret ved
Kommissionens direktiv 2000/52/EF af 26. juli 200070. Medlemsstaterne skal sikre
åbenhed i de økonomiske relationer i forhold til de virksomheder, der er pålagt at
udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse og bl.a. oplyse om
følgende:

•  Tilrådighedsstillelse af offentlige midler, der er udbetalt direkte, herunder
skattefritagelser og -lettelser. Offentlige midler, herunder navnlig kapitalindskud,
erstatning for driftstab, tilskud eller lån på lempelige vilkår, manglende
opkrævning af overskud eller manglende inddrivelse af fordringer og afkald på en
normal forrentning af den investerede kapital.

                                                
67 Se bl.a. dom i sagen P. Corbeau af 19.5.1993, sag C-320/91.

68 Se bl.a. dom af 11.4.1989 i sag 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen.

69 EFT L 195 af 29.7.1980.

70 EFT L 193 af 29.7.2000.
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•  Tilrådighedsstillelse af statsmidler gennem andre offentlige virksomheder eller
finansielle institutioner.

•  Anvendelsen af statsmidlerne.

77. Det er nødvendigt at føre separat regnskab, når en virksomhed, der har fået
overdraget en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, også har
konkurrencebaserede aktiviteter, for at sikre, at kompensationerne for den offentlige
tjeneste ikke i et vist omfang anvendes til at finansiere de konkurrencebaserede
aktiviteter. De regnskabsmæssige bestemmelser i andre EU-tekster skal ligeledes
overholdes, herunder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets
indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet71 og i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF af 19. december 1996 om fælles
regler for det indre marked for elektricitet72.

78. Bestemmelserne i direktiv 80/723/EØF finder ikke anvendelse på virksomheder,
hvis årlige omsætning er på under 40 mio. EUR (artikel 4 som ændret ved direktiv
2000/52/EF af 26. juli 2000). Når en medlemsstat imidlertid yder kompensation for
en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse til en virksomhed, som også er
aktiv på et andet marked end markedet for den omhandlede tjenesteydelse af
almindelig økonomisk interesse, er det nødvendigt at udarbejde et separat regnskab
ifølge reglerne i ovennævnte direktiv for at sikre, at der ikke foreligger
overkompensation, og således give en reel retssikkerhed for de berørte
virksomheder73.

J. FINANSIERING AF EN TJENESTEYDELSE AF ALMINDELIG
ØKONOMISK INTERESSE

79. Medlemsstaterne kan frit vælge, hvordan de vil finansiere deres tjenesteydelser af
almindelig økonomisk interesse. Der er tale om fire forskellige finansieringsmåder.
Enten betaler brugerne af tjenesten via afgifter, eller også modtager leverandøren af
tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse af staten en kompensation for
forpligtelsen til at levere en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, eller
også varetages finansieringen af den offentlige tjeneste ved en udligning af de
rentable og urentable aktiviteter under hensyntagen til de eksklusive rettigheder;
endelig kan finansieringen ske ved at udnytte de kommercielle aktiviteter, der
drager fordel af de midler, der er nødvendige for driften af tjenesteydelserne af
almindelig økonomisk interesse. Disse finansieringsmåder kan naturligvis
kombineres.

80. Public service radio og tv er et eksempel på en tjenesteydelse af almindelig
økonomisk interesse, der i hvert fald delvis kan finansieres gennem indtægter fra
kommercielle aktiviteter sideløbende med tjenesteydelsen af almindelig økonomisk
interesse, som f.eks. salg af reklameplads eller af programmer, der indirekte

                                                
71 EFT L 15 af 21.1.1998.

72 EFT L 27 af 30.1.1997.

73 Lignende forpligtelser følger af artikel 1 i Rådets forordning 1191/69.
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udnytter de midler, der er stillet til rådighed for tjenesteydelsen af almindelig
økonomisk interesse74. Et andet eksempel er en kommerciel anvendelse af et net, der
er nødvendigt for en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse (f.eks. post75-
og telekommunikationsnet). I disse tilfælde er virksomhedernes adfærd på
markederne uden for markedet for tjenesteydelsen af almindelig økonomisk
interesse underkastet bestemmelserne i EF-traktatens artikel 81 og 82.
Konkurrencebegrænsende adfærd, der øger den offentlige finansiering af
tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse, er et tegn på overkompensation,
der kan udgøre uforenelig statsstøtte.

81. Medlemsstaterne kan finansiere den offentlige tjeneste ved at indrømme den
virksomhed, der har fået overdraget en tjenesteydelse af almindelig økonomisk
interesse, eksklusive eller særlige rettigheder, der giver mulighed for at udligne de
rentable og de urentable aktiviteter76. Denne finansieringsmåde er forenelig med
fællesskabsretten, hvis de således indrømmede rettigheder ikke er mere
vidtrækkende end det, der er nødvendigt for driften af tjenesteydelsen af almindelig
økonomisk interesse.

82. Endelig kan medlemsstaterne indrømme de virksomheder, der har fået overdraget
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, en kompensation for
forpligtelsen til offentlig tjeneste, således at de får mulighed for at sikre en korrekt
drift af de omhandlede tjenester.

K. KOMPENSATIONENS STØRRELSE

83. I medfør af EF-Domstolens retspraksis kan kompensationen dække alle
ekstraomkostninger i forbindelse med opfyldelsen af forpligtelsen til at levere en
tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse. Den pågældende virksomhed skal
kunne varetage sine forpligtelser på økonomisk rimelige vilkår og i den henseende
have en normal fortjenstmargen.

Der skal i den henseende sondres efter, om den pågældende tjenesteydelse af
almindelig økonomisk interesse er tildelt ved eller uden udbud.

K.1 Kompensations størrelse inden for rammerne af et offentligt udbud

84. De præcise driftsbetingelser for tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse
skal være defineret og kendt af alle de virksomheder, der ønsker at deltage i
udbudsproceduren. Hvis staten ønsker at ændre disse betingelser, skal
virksomhederne informeres om de nye betingelser.

85. Når der forud for udbudsproceduren er en forudgående udvælgelse og/eller en
kontrol af kriterierne for deltagelse i udbuddet, skal de betingelser, som

                                                
74 Jf. bl.a. Kommissionens meddelelse om anvendelse af statsstøttereglerne på public service radio- og

tv-virksomhed. EFT C 320 af 15.11.2001.

75 Se bl.a. Kommissionens meddelelse om anvendelsen af konkurrencereglerne på postsektoren og om
vurderingen af visse statslige foranstaltninger i relation til posttjenesterne, EFT C 39 af 6.2.1998.

76 Se f.eks. de eksklusive rettigheder, der traditionelt indrømmes postsektoren.
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medlemsstaterne anvender, være proportionelle, åbne, gennemsigtige og ikke-
diskriminerende.

86. I forbindelse med lanceringen af udbudsproceduren skal de oplysninger, der stilles
til rådighed for de berørte virksomheder, mindst indeholde følgende:

•  Kravene ved overdragelse af en forpligtelse til at levere en tjenesteydelse af
almindelig økonomisk interesse.

•  De udvælgelseskriterier, som staten anvender, navnlig når staten forbeholder sig
ret til ikke at vælge det tilbud, hvor der kræves den laveste kompensation.

•  Reglerne om ændring og opsigelse af kontrakten eller tildelingen af
tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse, navnlig for at kunne tage
højde for en uforudset udvikling.

•  Varigheden af kontrakten eller af tildelingen af tjenesteydelsen af almindelig
økonomisk interesse.

•  Sanktioner i tilfælde af misligholdelse af betingelserne for levering af en
tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse.

•  De økonomiske betingelser for driften af tjenesteydelsen af almindelig
økonomisk interesse.

87. Kompensationens størrelse svarer til "markedsprisen" og indebærer ikke
overkompensation, når følgende betingelser er opfyldt:

•  det omhandlede marked er et konkurrencepræget marked (dvs. der er andre
operatører, der vil kunne indgive gyldige tilbud)

•  proceduren har givet anledning til egentlig konkurrence

•  tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse er tildelt den virksomhed, der
har krævet den mindste kompensation, og de andre betingelser (kvalitet,
beskæftigelse, investeringer ...) er udelukkende er minimumskriterier.

88. Når der gennemføres et udbud, og det omhandlede marked ikke er et egentlig
konkurrencepræget marked fra et økonomisk synspunkt, eller når tjenesteydelsen af
almindelig økonomisk interesse ikke tildeles den virksomhed, der har krævet den
laveste kompensation, eller den tildeles en virksomhed, der tilbyder en anden
tjeneste end den, der fremgik af udbuddet, antages kompensationen ikke at afspejle
markedsprisen77.

89. Resumerende kan det siges, at en åben udbudsprocedure (når betingelserne for
anvendelse af en sådan procedure er til stede, dvs. et egentlig konkurrencepræget
marked ud fra et økonomisk synspunkt, et tilstrækkeligt antal deltagere, en
kontraktværdi, der kan retfærdiggøre de administrative omkostninger) af følgende
grunde kun kan være en fordel:

                                                
77 Det er naturligvis en forudsætning, at udbudsproceduren ikke foranlediger nogle virksomheder til at

optræde i strid med bestemmelserne i EF-traktaten artikel 81.



23

•  efter et officielt udbud vil tildelingen have karakter af en officiel tildeling

•  proceduren opfylder betingelserne med hensyn til definition af forpligtelserne ved
levering af en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, da disse
betingelser offentliggøres i udbudsmeddelelsen

•  proceduren udelukker en risiko for overkompensation, da kontrakten tildeles den
billigste tilbudsgiver.

K.1 Kompensationens størrelse uden udbudsprocedure

90. Uden at det berører udbudsforpligtelserne vedrørende valg af udbyder af en
tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, kan kompensationen i nogle
tilfælde fastsættes på forhånd og således ikke følge af et udbud. Kompensationen
må i disse tilfælde ikke overstige forskellen mellem de omkostninger, som
virksomheden har ved levering af tjenesteydelsen af almindelig økonomisk
interesse, og indtægterne fra denne aktivitet, når der tages hensyn til den
fortjenstmargen, der er normal for virksomheder i den pågældende sektor. For at
fastsætte fortjenstmargenen skal der ske en sammenligning af de fortjenstmargener,
der er normale for virksomheder med lignende aktiviteter og et sammenligneligt
risikoniveau. Dette risikoniveau er normalt begrænset på grund af tilskuddene
og/eller de eksklusive eller særlige rettigheder, som er tillagt den virksomhed, der
har fået pålagt tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse.

91. De omkostninger, der skal tages højde for, er alle omkostninger i relation til driften
af den omhandlede tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse.

Når den pågældende virksomheds aktiviteter er begrænset til tjenesteydelsen af
almindelig økonomisk interesse, kan der tages højde for alle omkostningerne.

Når virksomheden har andre aktiviteter end tjenesteydelsen af almindelig
økonomisk interesse, skal det af virksomhedens regnskab fremgå, hvilke udgifter og
indtægter, der er knyttet til tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse, og
hvilke der er knyttet til tjenester, der ikke leveres som offentlige tjenester. Det
interne regnskab skal baseres på en sammenhængende anvendelse af de analytiske
regnskabsprincipper, der kan begrundes objektivt, navnlig hvad angår fordelingen af
de faste omkostninger på de aktiviteter, der henhører under den offentlige tjeneste,
og virksomhedens øvrige aktiviteter.

Omkostningerne ved aktiviteter ved siden af tjenesteydelsen af almindelig
økonomisk interesse skal klart identificeres og kan hverken helt eller delvis væltes
over på omkostningerne ved den offentlige tjeneste. Når de samme ressourcer (hvad
angår personale, udstyr, faste anlæg ...) anvendes til begge aktiviteter, skal
omkostningerne fordeles efter objektivt begrundede kriterier. Kontrol af
virksomhedens regnskab af en uafhængig revisor bidrager til at sikre regnskabets
troværdighed.

92. De indtægter, der skal tages højde for, er alle indtægter, der stammer fra
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Medlemsstaterne kan beslutte, at
overskud fra andre aktiviteter skal anvendes til at finansiere tjenesteydelsen af
almindelig økonomisk interesse. Medlemsstaterne kan ligeledes beslutte, at
overskuddet ikke skal anvendes til at finansiere tjenesteydelsen af almindelig
økonomisk interesse.



24

Kompensationen omfatter alle de fordele, som staten tillægger virksomheden via
statsmidler. Når disse fordele indrømmes som naturalier, f.eks. i form af rådighed
over grunde eller lokaler, vurderes det, at disse fordele kompenserer for de
omkostninger, der ellers skulle have været finansieret. Hvis disse naturalieydelser
også giver fordele for de kommercielle aktiviteter, skal værdien af disse fordele
udregnes i bruttosubventionsækvivalent og inddrages i beregningen af
kompensationen.

93. En vurdering af behovet for kompensation indebærer en samlet vurdering af de
økonomiske betingelser, på hvilke virksomheden udfører sine aktiviteter. I en sådan
global analyse skal der tages højde for alle de indtægter, som den omhandlede
virksomhed har på grund af udførelsen af den offentlige tjeneste, uanset om der er
tale om støtte eller kompensation.

94. Medlemsstaten fastsætter intervallet for udbetaling af kompensation. De nationale
myndigheder skal imidlertid udarbejde et årsregnskab for at sikre, at der ikke er tale
om overkompensation.

95. Når omkostningerne og kompensationen ikke på forhånd er fastsat, skal
medlemsstaterne ved udgangen af hvert år sikre, at den udbetalte kompensation ikke
er overvurderet i forhold til de faktisk afholdte omkostninger.

L. OVERKOMPENSATION

96. En eventuel overkompensation udgør statsstøtte efter EF-traktatens artikel 87.  Da
en sådan overkompensation ikke er nødvendig for udførelsen af tjenesteydelsen af
almindelig økonomisk interesse, kan den ikke betragtes som forenelig med artikel
86, stk. 2.  Beløbet skal således normalt tilbagebetales til medlemsstaten.
Kommissionen mener imidlertid, at når overkompensationen kun udgør et marginalt
beløb i forhold til den normale kompensation, kan tilbagebetaling til staten
undlades. Beløbet skal så fratrækkes kompensationen for det kommende år. En
systematisk overkompensation skal imidlertid undgås, og der skal med
regelmæssige mellemrum udarbejdes et regnskab, og en eventuel overkompensation
skal tilbagebetales.

97. Der kan ligeledes være visse tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse,
hvor omkostningerne varierer betydeligt fra år til år. I det tilfælde kan en ikke-
marginal overkompensation fordelt over flere år vise sig nødvendig for driften af
den omhandlede tjeneste. Som i ovenstående tilfælde skal der i det tilfælde med
regelmæssige mellemrum udarbejdes et regnskab, således at en eventuel
overkompensation tilbagebetales.

98. En eventuel overkompensation kan ligeledes bruges til at finansiere en anden
tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, som samme virksomhed driver,
men en sådan overførsel skal klart fremgå af virksomhedens regnskab.

99. En virksomhed kan drive flere tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse,
hvoraf nogle er underskudsgivende og andre overskudsgivende. I det tilfælde kan
der, hvis virksomheden udelukkende varetager tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse, ske en kompensation mellem de forskellige tjenesteydelser af
almindelig økonomisk interesse.
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Når virksomheden driver andre tjenester end tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse, kan der ske kompensation mellem de forskellige
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, men regnskabet skal klart vise
disse økonomiske strømme.

100. Når en overkompensation kommer en offentlig virksomhed til gode, kan provenuet
fra overkompensationen anvendes af medlemsstaten i dennes egenskab af aktionær
til at foretage et økonomisk indskud i den pågældende virksomhed, når det
markedsøkonomiske investorprincip er overholdt. En sådan overførsel skal
imidlertid ske efter de sædvanlige retningslinjer for private virksomheder, dvs. i
form af en kapitalforhøjelse eller ydelse af lån, og de gældende nationale handels-
og skattemæssige regler skal overholdes.  Overførslen skal fremgå af
virksomhedens regnskab og være et resultat af en formel beslutning truffet af de
offentlige myndigheder. Det skal klart fremgå af beslutningen, hvordan
kapitalindskuddet skal anvendes.

101. En eventuel overkompensation kan derimod stilles til rådighed for den virksomhed,
der driver tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse med den begrundelse,
at der er tale om støtte, der er forenelig med traktatens bestemmelser (f.eks. til
miljøbeskyttelse, beskæftigelsesstøtte, regionalstøtte ...).

Hvis medlemsstaten ønsker at yde en sådan støtte, skal proceduren med forudgående
anmeldelse efter EF-traktatens artikel 88, stk. 3, overholdes. Udbetaling af støtten
kan først ske, når Kommissionen har vedtaget en positiv beslutning.


