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ICKE-OFFICIELLT DOKUMENT

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och statligt stöd

Syfte: Detta diskussionsdokument avser att underlätta kommunikationen mellan
medlemsstaternas experter om villkoren för hur tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
skall fungera mot bakgrund av gemenskapsbestämmelserna om statligt stöd och
dessutom om exklusiva och särskilda rättigheter. Frågan om en rättslig definition av
kompensation för offentliga tjänster och dess effekter på statligt stöd skall undersökas
ytterligare när domstolen har avkunnat sina domar i målen GEMO1 och ALTMARK2.
Detta dokument, som utarbetats av kommissionens tjänstegrenar, är inte bindande för
kommissionen.

*    *    *

I artikel 16 i fördraget anges att "utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 73,
86 och 87 och med beaktande av den betydelse som tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse har för unionens gemensamma värderingar och den roll som dessa tjänster
spelar när det gäller att främja social och territoriell sammanhållning, skall
gemenskapen och medlemsstaterna, var och en inom ramen för sina respektive
befogenheter och inom detta fördrags tillämpningsområde, sörja för att sådana tjänster
utförs på grundval av principer och villkor som gör det möjligt för dem att fullgöra sina
uppgifter".
Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse fyller en grundläggande funktion i alla
medlemsstater, som i avsaknad av särskild gemenskapslagstiftning har stor frihet att
definiera natur och räckvidd vad gäller de allmänna tjänster som de inrättar efter
politiska beslut. När det gäller ett stort antal tjänster av allmänt ekonomiskt intresse står

                                                
1 Mål C-126/01.

2 Mål C-280/00.
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det klart att de lokala myndigheterna är de som är bäst lämpade att bedöma
medborgarnas behov i detta avseende.

Kommissionen är skyldig att bistå vid inrättande och utveckling av allmänna tjänster, i
enlighet med bestämmelserna i artikel 16 i fördraget, eftersom det ligger i allas intresse
att dessa tjänster integreras fullständigt  i den ekonomiska miljön, och se till att deras
positiva effekter inte förändras genom indirekta negativa effekter på de
konkurrensutsatta marknader som inte omfattas av förpliktelser när det gäller offentliga
tjänster..
I detta sammanhang har kommissionen i huvudsak tre mål:

•  Säkerställa att tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse fungerar
effektivt.

•  Se till att definitionen tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte ges
till konkurrensutsatta tjänster som inte tillhör denna sektor och som
inte ligger i allmänhetens intresse.

•  Se till att de inte leder till negativa effekter på de konkurrensutsatta
marknaderna utanför den offentliga tjänstesektorn.

 Det kan också uppstå problem om verksamhet som inte motsvarar detta begrepp
klassificeras som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och får fördelar som är
kopplade till denna definition, antingen därför att de redan tillhandahålls på ett
tillfredsställande sätt av företag som är verksamma på konkurrensutsatta marknader
eller därför att de inte ligger i allmänhetens intresse.  Särskilt inom nyligen avreglerade
sektorer kan sådana metoder få negativa effekter för företag som är verksamma på
konkurrensutsatta marknader som inte omfattas av förpliktelser när det gäller offentliga
tjänster.
Samma problem kan uppstå om de fördelar som ges till de företag som tillhandahåller
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (exklusiva rättigheter eller ekonomisk
kompensation) sträcker sig utöver det som är nödvändigt för att de offentliga tjänsterna
skall fungera. I sådana fall finns det dessutom en risk att fördelarna, eller en del av
dessa, missbrukas för att främja verksamhet utanför den offentliga tjänstesektorn. .
 För att avregleringen skall bli framgångsrik måste spelreglerna vara klart fastställda
och respekteras av alla aktörer. De företag som helt korrekt åtnjuter fördelar för att
tillhandahålla offentliga tjänster får inte utnyttja dessa för att bedriva illojal konkurrens
inom de mest lönsamma och avreglerade sektorerna. Företag får naturligtvis konkurrera
på dessa marknader eller inom de mest lönsamma marknadssegmenten, men på samma
villkor som alla andra företag.

Sådana metoder, som inte är nödvändiga för att de offentliga tjänsterna skall fylla sin
funktion, hindrar ekonomin från att fungera effektivt och strider mot allmänhetens
intresse.
Kommissionen anser att en avsevärd del av problemen skulle kunna undvikas genom
ökad insyn, dels vid tilldelningen av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, dels vad
gäller förhållandena mellan de företag som tillhandahåller de offentliga tjänsterna och
de offentliga myndigheterna.

A.     INLEDNING
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1.     Kommissionen har vid flera tillfällen betonat, särskilt i sitt meddelande från 1996
om tjänster i allmänhetens intresse i Europa3 och i ett åtföljande meddelande från
2001 i samma ärende4, att man fäster stor vikt vid tjänster i allmänhetens intresse i
Europa. I ovanstående meddelande från 2001 anges att "tjänster i allmänhetens
intresse utgör en del av grundstommen för den europeiska samhällsmodellen".

2.     I artikel 16 i fördraget anges att "utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna
73, 86 och 87 och med beaktande av den betydelse som tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse har för unionens gemensamma värderingar och den roll som
dessa tjänster spelar när det gäller att främja social och territoriell sammanhållning,
skall gemenskapen och medlemsstaterna, var och en inom ramen för sina respektive
befogenheter och inom detta fördrags tillämpningsområde, sörja för att sådana
tjänster utförs på grundval av principer och villkor som gör det möjligt för dem att
fullgöra sina uppgifter".

I allmänhet ligger tillgång till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i
konsumenternas intresse och bidrar särskilt till att uppnå målen i artikel 153 i
fördraget.

3.      Inom ramen för åtgärden är det viktigt för kommissionen att respektera principerna
i artikel 16. I detta sammanhang är det viktigt att framhålla att även om
gemenskapsrätten kräver att vissa förfaranden och principer respekteras, särskilt
principerna om öppenhet, icke-diskriminering och proportionalitet, hindrar den inte
att det inrättas väl fungerande tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Eftersom
rådet inte har antagit några särskilda regler i frågan har medlemsstaterna omfattande
befogenheter när det gäller att utforma förteckningar över tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse och deras funktion, däribland det offentliga stöd som kan visa
sig vara nödvändigt. Kommissionen är skyldig att se till att de tillämpliga
bestämmelserna i fördraget uppfylls, särskilt artiklarna 43, 49, 73, 86, 87 och 88
samt de bestämmelser som gäller urvalsmetoder för tillhandahållare av tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse. Inom ramen för reglerna om statligt stöd syftar
kommissionens insatser inte till att införa kontroller eller regler för de offentliga
tjänsterna5, utan enbart till att förebygga onödiga störningar av rent kommersiell
verksamhet. Dessa störningar kan till exempel bero på att vissa tjänster har
klassificerats som allmänna tjänster trots att de inte tillhör denna kategori, eller på
att offentligt stöd har beviljats till belopp som avsevärt överstiger det belopp som är
nödvändigt för att uppfylla tjänstens syfte. Sådan praxis skulle innebära missbruk
som kan skada marknadernas normala funktion, och som i synnerhet kan leda till
svårigheter för de företag som är verksamma på dessa marknader och som inte
omfattas av samma förmåner.

4.   Mot denna bakgrund och som svar på Europeiska rådets begäran i Nice den 7�9
december 2000 lade kommissionen fram en rapport om tjänster i allmänhetens
intresse (KOM(2001) 598 slutlig) för Europeiska rådet i Laeken den 14�15
december 2001. I rapporten anger kommissionen särskilt att man för att öka
rättssäkerheten när det gäller kompensation för offentliga tjänster avser att "i nära

                                                
3 EGT C 281, 26.9.1996.

4 EGT C 17, 19.1.2001.

5 Naturligtvis utan att det påverkar förekomsten av särskild gemenskapslagstiftning om förpliktelser vad
gäller offentliga tjänster inom till exempel luftfarten.
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samarbete med medlemsstaterna under 2002 inrätta en gemenskapsram för statligt
stöd som beviljas företag som har fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse. En sådan ram kommer att ge medlemsstaterna och
företagen information om de villkor under vilka kommissionen kan godkänna
statligt stöd som kompensation för skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster.
Framför allt skulle man kunna fastställa på vilka villkor kommissionen kan
godkänna ordningar för statligt stöd, för att på så vis minska anmälningsplikten för
enskilt stöd."

5.    Kommissionen skall dock inom ramen för sitt arbete alltid beakta utvecklingen av
förstainstansrättens och domstolens rättspraxis.  Traditionellt har kommissionen
ansett att den kompensation som en stat betalar ut till företag som tillhandahåller
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte utgör stöd, i den utsträckning som denna
kompensation är begränsad till de verkliga kostnaderna för skyldigheten att utföra
den offentliga tjänsten i fråga. I sina beslut i FFSA-målet av den 27 februari 19976

och i målet om den portugisiska televisionen av den 10 maj 20007 ansåg
förstainstansrätten att kompensationen utgör statligt stöd enligt vad som avses i
artikel 87.1 i fördraget, även om beloppet inte överstiger det som är nödvändigt för
att tjänsten skulle kunna fullgöras (under förutsättning att de övriga villkoren i
artikel 87.1 är uppfyllda). I sitt beslut i Ferring-målet av den 22 november 20018

anser dock domstolen att den kompensation som länderna beviljade, och som inte
översteg det som är nödvändigt för att fullgöra den offentliga tjänsten, inte ger de
mottagande företagen några förmåner och således inte utgör statligt stöd enligt
artikel 87.1 i fördraget. Domstolen har dessutom betonat att det
kompensationsbelopp som överstiger det som är nödvändigt för att fullfölja den
offentliga tjänsten kan utgöra statligt stöd som inte får beviljas enligt artikel 86 i
fördraget.

6.     Två mål pågår där domstolen skall ta ställning till den rättsliga rubriceringen av den
offentliga tjänsten med hänsyn till reglerna för statligt stöd9. När rättspraxis är klart
etablerad kommer kommissionen att ta konsekvenserna av detta vad gäller
utformningen av texterna för att garantera lämplig rättssäkerhet.

7.    Även om kompensationen för offentliga tjänster inte utgör statligt stöd verkar det
dock som om texterna är lämpliga när det gäller att särskilt precisera de villkor
enligt vilka tjänster i allmänhetens intresse kan omfattas av gemenskapsreglerna för
konkurrens och offentlig upphandling, och de villkor enligt vilka medlemsstaterna
kan bevilja kompensation till företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse.

B.  DEFINITIONER

                                                
6 Mål T-106/95,  bekräftat av domstolens beslut av den 25 mars 1998, mål C 174/97 P.

7 Mål T- 46/97.

8 Mål C-53/00.

9 Mål C-126/01 GEMO och mål C-280/00 Altmark Trans GmbH.
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8.   Tjänster i allmänhetens intresse betecknar kommersiella och icke-kommersiella
tjänster som de offentliga myndigheterna anser vara av allmänt intresse och som
därför omfattas av särskilda förpliktelser.

9.  Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse betecknar kommersiella tjänster som
uppfyller allmänhetens behov och som medlemsstaterna därför har belagt med
särskilda förpliktelser. Termen samhällsomfattande tjänster utvecklas ständigt och
har utarbetats av gemenskapsinstitutionerna för att definiera ett antal krav av
allmänt intresse som borde uppfyllas av de företag i gemenskapen som är
verksamma inom vissa sektorer, till exempel post och telekommunikationer. De
åtföljande förpliktelserna syftar till att överallt och för alla säkerställa tillgång till
vissa grundläggande kvalitetstjänster till ett överkomligt pris. Dessa förpliktelser
kan åläggas ett företag eller alla företag inom en viss sektor.

10.  Termen offentlig tjänst har dubbel betydelse. Begreppet kan antingen avse att ett
offentligt organ utför tjänster, eller att den uppgift som utförs i sig ligger i
allmänhetens intresse. I syfte att underlätta eller möjliggöra att uppgiften genomförs
kan de offentliga myndigheterna ålägga den ansvariga organisationen i fråga en
förpliktelse att sköta tjänsten, till exempel för land-, luft- eller järnvägstransport
eller energi. Dessa förpliktelser kan tillämpas på nationell eller regional nivå. Det
bör noteras att man ofta förväxlar "offentlig tjänst" med "offentlig sektor", det vill
säga uppgift och status med mottagare och innehavare. Med tanke på att termen är
vag kommer den i allmänhet att ersättas av uttrycken "tjänster i allmänhetens
intresse" eller "tjänster av allmänt ekonomiskt intresse" i detta dokument.

I protokollet om systemet för radio och TV i allmänhetens tjänst i medlemsstaterna,
som bifogas Amsterdamfördraget,  framhålls dessutom att "systemet för radio och
TV i allmänhetens tjänst i medlemsstaterna har ett direkt samband med de
demokratiska, sociala och kulturella behoven i varje samhälle och med behovet att
bevara mångfalden i medierna".

11.  Tilldelning av offentliga tjänster avser alla juridiskt bindande handlingar genom
vilka en behörig myndighet ger en eller flera aktörer i uppdrag att tillhandahålla en
särskild allmän tjänst. 

C.   DEFINITION  AV TJÄNSTER AV ALLMÄNT EKONOMISKT INTRESSE

12.  Enligt rättspraxis har kommissionen "då det inte finns några gemenskapsrättsliga
föreskrifter på området ... inte behörighet att uttala sig om vare sig organisationen
och omfattningen av de offentliga uppdrag ... eller lämpligheten av de politiska val
som de behöriga nationella myndigheterna gör i detta avseende, på villkor att de
verksamheter som utförs i den konkurrensutsatta sektorn inte drar fördel av det
beviljade stödet i fråga och att det utgivna stödet inte överskrider vad som är
nödvändigt för att säkerställa att den särskilda uppgift som det berörda företaget har
tilldelats fullgörs"10. Däremot om det finns villkor för införande av allmän
tjänsteplikt i gemenskapens regelverk kan medlemsstaterna inte göra undantag från

                                                
10 Se dom av den 27 februari 1997 i mål T-106/95, FFSA, REG 1997, s. II-0229, punkt 192.
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dessa.11 Kommissionens uppgift är att se till att dessa bestämmelser tillämpas
korrekt.

13.   Med allmän tjänsteplikt avses rent generellt "... skyldigheter som ett företag inte alls
skulle fullgöra eller inte fullgöra i samma utsträckning eller på samma sätt, om det
tog hänsyn enbart till sina egna affärsintressen."12 I artikel 86.2 i fördraget anges i
detta sammanhang att "företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse eller som har karaktären av fiskala monopol skall vara
underkastade reglerna i detta fördrag, särskilt konkurrensreglerna, i den mån
tillämpningen av dessa regler inte rättsligt eller i praktiken hindrar att de särskilda
uppgifter som tilldelats dem fullgörs. Utvecklingen av handeln får inte påverkas i en
omfattning som strider mot gemenskapens intresse." Dessa bestämmelser, särskilt
begränsningarna av begreppet tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, preciseras i
domstolens rättspraxis.

14.  I sitt beslut i BRT-SABAM-målet13 av den 21 mars 1974 betonar domstolen att
begreppet tjänst av allmänt ekonomiskt intresse enligt artikel 86 i fördraget i
synnerhet innebär att medlemsstaten anförtror företaget en "särskild uppgift".  Enligt
domstolen kan inte detta "vara fallet i fråga om ett företag som staten inte har
anförtrott några uppgifter och som förvaltar privata intressen, även om det rör sig
om immateriella rättigheter som är skyddade genom lag" (punkt 23 i ovannämnda
mål 127/73, BRT mot SABAM).

15.   Domstolen har följt samma synsätt i sitt beslut i mål av den 2 mars 1983, GVL mot
kommissionen14, om en lag om förvaltning av upphovsrätt och närstående
rättigheter, vars bestämmelser bland annat anger att ett förvaltningsbolag skall vara
godkänt av de offentliga myndigheterna, skall övervakas av patentmyndigheten och
är skyldigt att sluta vissa förvaltningskontrakt.

Domstolen anser att den berörda lagstiftningen inte överlåter upphovsrättigheter och
närstående rättigheter "åt särskilda företag utan i lagen fastslås mer allmänt vilka
regler som skall tillämpas på den verksamhet som bedrivs av företag som erbjuder
sig att säkerställa ett kollektivt utnyttjande av sådana rättigheter. Visserligen är det
riktigt att övervakningen av den verksamhet dessa företag bedriver, såsom den
reglerats i ovannämnda lag, går längre än den offentliga övervakningen av många
andra företag, men denna omständighet räcker emellertid inte för att placera dessa
företag i den kategori av företag som avses i artikel 86.2 i fördraget" (punkterna 31�
32).

16.  På samma sätt ansåg domstolen att lastning, lossning, omlastning, lagring och allmän
hantering av varor och alla slags material i hamn inte nödvändigtvis är av allmänt

                                                
11 Se bland annat rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags

tillträde till flyglinjer inom gemenskapen (EGT L 240, 24.8.1992, s. 8) och rådets förordning (EEG) nr
1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg,
väg och inre vattenvägar (EGT L 156, 28.6.1969).

12 Artikel 2 i förordning (EEG) nr 1191/69.

13 Mål 127/73, Rec. 1974, s. 313.

14 Mål 7/82, Rec. 1983, s. 483.
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ekonomiskt intresse som har vissa särdrag jämfört med andra typer av ekonomisk
verksamhet15.

17.  Däremot ansåg domstolen att "lotsning är av ett allmänt ekonomiskt intresse som
företer vissa särdrag i förhållande till de allmänna ekonomiska intressen som andra
ekonomiska verksamheter uppvisar och att detta kan medföra att tjänsten faller
under tillämpningsområdet för artikel 86.2 i fördraget. Lotsarna är nämligen
skyldiga att oupphörligen tillhandahålla alla trafikanter allmän lotstjänst."16   

18.  Domstolen behöll samma definition inom postområdet när man konstaterade att det
inte kan "bestridas att Régie des postes anförtrotts en tjänst av allmänt ekonomiskt
intresse som består i en skyldighet att säkerställa insamling, befordran och utdelning
av post till förmån för samtliga konsumenter inom den berörda medlemsstatens hela
territorium, till enhetliga taxor och på likartade kvalitetsvillkor utan hänsyn till
särskilda förhållanden eller till graden av ekonomisk lönsamhet hos varje enskild
transaktion."17

Det bör dock betonas att domstolen i samma beslut har beaktat att särskilda tjänster
som tillgodoser särskilda behov hos näringsidkare och som kräver vissa
tilläggsprestationer som den traditionella posttjänsten inte erbjuder är avskiljbara
från tjänster i allmänhetens intresse.

19.  Inom elsektorn anser domstolen att begreppet tjänst av allmänt ekonomiskt intresse
avser verksamheten i ett företag som "skall säkerställa oavbruten leverans av
elektricitet, inom hela det territorium för vilket koncession beviljats, till alla
förbrukare, lokala distributörer eller slutförbrukare, vid varje given tidpunkt i den
mängd som efterfrågas till enhetliga priser och på villkor som inte varierar annat än
i enlighet med objektiva kriterier som gäller för alla förbrukare"18.

20.  Domstolen ansåg också att begreppet tjänst av allmänt ekonomiskt intresse kan avse
upprätthållande av farbarheten på en viktig vattenväg,19 vattendistribution20,
tillhandahållande av tjänster inom telekommunikationsområdet21 och tv-
sändningar22.

                                                
15 Dom av den 10 december 1991 i mål C-179/90, Porto di Genova, Rec. 1991, s. I-5889, och dom av den

17 juli 1997 i mål C-242/95, GT-Link, REG 1997, s. I-4449.

16 Dom av den 18 juni 1998 i mål C-266/96, Corsica Ferries, REG 1998, s. I-3949.

17 Dom av den 19 maj 1993 i mål C-320/91, Corbeau, Rec. 1993, s. I-2533, punkt 15.  

18 Dom av den 27 april 1994 i mål C-393/92, Commune d'Almelo m.fl. mot NV Energiebedrijf Ijsselmij,
Rec. 1994, s. I-1477, punkt 48.

19 Dom av den 14 juli 1971 i mål C-266/96, Ministère public luxembourgeois mot Madeleine Muller, Rec.
1971, s. 723.    

20 Dom av den 8 november 1983 i mål 96/82, NV IAZ International Belgium m.fl. mot kommissionen,
Rec. 1983, s. 3369.     

21 Dom av den 20 mars 1985 i mål 41/83, Italien mot kommissionen, Rec. 1985, s. 873.       

22 Dom av den 30 april 1974 i mål 155/73, Sacchi mot Italien, Rec. 1974, s. 409.        
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21.  Enligt denna snabba analys av rättspraxis avser definitionen av tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse vanligtvis tjänster23

•  vilkas tillhandahållande i allmänhet har anförtrotts särskilda aktörer hellre än
automatiskt alla företag i en ekonomisk sektor,

•  som syftar till att uppfylla medborgarnas allmänna behov, bland annat när det
gäller samhällsomfattande tjänster eller när det gäller vissa tjänster som erbjuds
inom ramen för ett nät, och inte gynnar en särskild grupp användare.

Däremot är en sådan klassificering av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse till
exempel inte motiverad när exklusiva rättigheter enbart beviljas för att göra det
möjligt för ett företag att finansiera en investering (särskilt i infrastrukturer).

22.  Inom ramen för beslutsprocessen anstränger sig kommissionen att noggrant följa
domstolens rättspraxis och ifrågasätter mycket sällan definitionen på tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse. Dessa ingripanden innebär inte att kommissionen
blandar sig i medlemsstaternas behörigheter, utan de syftar bara till att undvika
missbruk. Detta gäller särskilt när den berörda tjänsten inte har några särdrag i
förhållande till annan ekonomisk verksamhet eller när verksamheten redan bedrivs
på ett tillfredsställande sätt av företag som är verksamma på den öppna
marknaden.24

D.  BEGREPPET STATLIGT STÖD

23.  Syftet med detta dokument är inte att ge en detaljerad beskrivning av begreppet
statligt stöd. I likhet med vad kommissionen har angett i sin rapport till Europeiska
rådets möte i Sevilla om läget när det gäller arbetet med riktlinjerna för statligt stöd
till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse25 är det dock lämpligt att "särskild
hänsyn tas till relevant rättspraxis, särskilt vad gäller begreppen ekonomisk
verksamhet och påverkan på handeln, och reglerna för beräkning av ersättningar
bland annat i samband med offentliga upphandlingar bör preciseras, så att
överkompensation kan undvikas". Frågan om begreppet statligt stöd kommer att
vara relevant även i fortsättningen utan hänsyn till utvecklingen av domstolens
rättspraxis vad gäller kompensation för offentliga tjänster. Det är dock fastställt att
överkompensation i vilket fall som helst utgör statligt stöd som omfattas av
bestämmelserna i artikel 87 i fördraget.

D.1   Begreppet ekonomisk verksamhet

24.  Kommissionens meddelanden om tjänster i allmänhetens intresse i Europa 199626

och 200027 samt kommissionens rapport till Europeiska rådets möte i Laeken28

                                                
23 Utan att det påverkar särskilda bestämmelser inom vissa sektorer, till exempel inom transportsektorn

(förordning (EEG) nr 1191/69).

24 Se kommissionens beslut av den 20 juni 2001 om Tirrenia di navigazione. Mål C 64/99.    

25 KOM(2002) 280 slutlig.

26 EGT C 281, 26.9.1996.

27 EGT C 17, 19.1.2001.
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innehåller information om begreppet ekonomisk verksamhet som fortfarande gäller
och som kan vara lämplig att gå tillbaka till.

25.  Som företag betecknas i gemenskapsrätten i allmänhet alla enheter som utövar
ekonomisk verksamhet, oberoende av rättslig ställning och finansieringsmetoder29.
Det faktum att enheten inte drivs i vinstsyfte är inte relevant.

26.   Ny rättspraxis från domstolen och kommissionens beslutspraxis har gjort det möjligt
att precisera begreppet till i huvudsak två sektorer där företagen kan anförtros
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

D.1.a  Social trygghet och socialt skydd

27.  I sitt beslut av den 22 januari 2002 i målet Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas
mot INAIL30 granskade domstolen det italienska försäkringsinstitutets system för
försäkring mot olycksfall i arbetet. Detta institut har anförtrotts av de offentliga
myndigheterna att förvalta ett system för obligatorisk försäkring mot olycksfall i
arbetet och yrkessjukdomar. Systemet finansieras genom avgifter som inte är
systematiskt proportionella till den försäkrade risken, och de förmåner som utges är
inte nödvändigtvis proportionella till den försäkrades inkomst. Förmånerna utges
vid olycksfall även om avgifterna inte har erlagts i rätt tid. Domstolen drar
slutsatsen att systemet är solidariskt mellan arbetstagarna och att det berörda
institutet enbart fyller en social funktion. Institutets verksamhet är således inte av
ekonomisk natur enligt konkurrensreglerna i EG-fördraget.

28. Domstolen bekräftar den traditionella rättspraxisen enligt vilken obligatoriska
system för grundläggande socialt skydd som grundas på den nationella
solidaritetsprincipen inte utgör ekonomisk verksamhet31. Frivilliga kompletterande
system som baseras på kapitaliseringsprincipen och vilkas förmåner beror på
avgifternas storlek och institutens finansiella resultat utgör däremot ekonomisk
verksamhet32.

D.1.b  Hälsa

29.   I sitt beslut av den 25 oktober 2001 i Ambulanz Glöckner-målet33 angav domstolen
att sjuktransporter är en ekonomisk verksamhet. Denna tjänst erbjuds mot ersättning
av olika aktörer på marknaden för akuttransporter. Således är det fastställt att all

                                                                                                                                                

28 KOM (2001) 598 slutlig.

29 Se bland annat mål C-41/90, Höfner.

30 Mål C-218/00.   

31 Se dom av den 17 februari 1993 i mål C-159/91 och C-160/91, Poucet och Pistre, Rec. 1993, s. I-00637.
   

32 Se dom av den 21 september 1999 i mål C-67/96, Albany mot Stichting, REG 1999, s. I-5751.

33 Mål C-475/99. 
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verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en given marknad utgör
ekonomisk verksamhet.

I det aktuella fallet tillhandahålls tjänsterna av icke vinstdrivande organ. Domstolen
påminner dock om att dessa särdrag inte betyder att dessa organ inte kan
klassificeras som företag enligt artikel 87 i EG-fördraget så snart organen bedriver
ekonomisk verksamhet.

30.  I sitt beslut av den 10 maj 2001 i Henning Veedfald-målet34 framhöll domstolen att
det är fråga om ekonomisk verksamhet när man på ett sjukhus framställer en
substans som används vid tillhandahållande av en medicinsk tjänst. Det faktum att
förmånen inte betalas direkt av patienten, utan genom offentliga medel, förändrar
inte klassificeringen av ekonomisk verksamhet.

31.  Synsättet bekräftas av domstolens två beslut av den 12 juli 2001 i målen B. S. M.
Smits mot Stichting Ziekenfonds35 och Abdon Vanbraekel mot ANMC36. I dessa
mål hävdade vissa medlemsstater att de medicinska förmånerna inte utgjorde
ekonomisk verksamhet av den anledningen att den behandlade patienten inte
nödvändigtvis måste betala förmånerna. Domstolen ansåg att den medicinska
verksamheten utgjorde ekonomisk verksamhet oberoende av det faktum att
förmånerna inte kan betalas direkt av patienten utan betalas av de offentliga
myndigheterna eller försäkringskassan.

D.1.c)  Sammanfattning av begreppet ekonomisk verksamhet

32. I allmänhet verkar det som om begreppet ekonomisk verksamhet omfattar
"verksamhet som består i att tillhandahålla varor eller tjänster på en viss marknad
och som, i vart fall i princip, skulle kunna utföras av ett privat företag i vinstsyfte"37.
Detta kan bland annat vara fallet när leverans av vissa tjänster kan övertas av den
privata sektorn eftersom kunderna kan betala för tjänsten.

33.   Inslag av solidaritet utesluter inte nödvändigtvis möjligheten att bedriva verksamhet
med vinst. Vissa aktörer kan acceptera att ta sådana solidaritetsaspekter i beaktande
mot bakgrund av andra förmåner som de kan få genom att delta på den berörda
marknaden. Omvänt kan enheter som bedriver verksamhet utan vinstsyfte
konkurrera med vinstdrivande företag och därigenom utgöra företag enligt artikel 87
i EG-fördraget.

34.  Senaste rättspraxis visar också att begreppet ekonomisk verksamhet utvecklas och
hänger samman med medlemsstaternas politiska beslut. Medlemsstaterna kan
besluta om att till företag överföra vissa uppgifter som traditionellt har varit
förbehållna staten. Medlemsstaterna kan även skapa villkor på en marknad för en
produkt eller en tjänst  som annars inte skulle kunna erbjudas där. Sådana statliga

                                                
34 Mål C-203/99, REG 2001, s. I-03569

35 Mål C-157/99, REG 2001, s. I-5473.

36 Mål C-368/98, REG 2001, s. I-5363.

37 Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 13 september 2001 i mål C-218/00, Cisal
di Battistello Venanzio & C. Sas mot INAIL
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ingrepp får till följd att den berörda verksamheten blir ekonomisk och omfattas av
reglerna för konkurrens.

35.  Det är också lämpligt att notera att ett organ som i huvudsak bedriver verksamhet
utan vinstsyfte kan bedriva sekundär verksamhet av ekonomisk natur. I ett sådant
fall kommer klassificeringen av företaget enligt konkurrensreglerna att begränsa sig
till den ekonomiska verksamheten.

36.   Det bör betonas att i kommissionens beslutspraxis är det sällan som klassificeringen
av en verksamhet som ekonomisk eller icke-ekonomisk ger upphov till några
problem38. De kriterier som framgår av den etablerade rättspraxisen gör det i
allmänhet möjligt att besvara de frågor som uppkommer i samband med
klassificering av en verksamhet. Den 23 augusti 2002 antog kommissionen till
exempel ett beslut om att verksamheten i italienska bankstiftelser som består i att
förvalta deras egna tillgångar och att använda avkastningen till att bevilja
subventioner till icke vinstdrivande organ39 inte utgör ekonomisk verksamhet.

37. Rent generellt är det mycket svårt att upprätta en slutgiltig förteckning över
verksamheter som inte är av ekonomisk natur. Begreppet utvecklas ständigt och är
delvis beroende av de enskilda medlemsstaternas politiska beslut. Följaktligen
skulle en sådan förteckning inte tillföra någon verklig rättssäkerhet eftersom den
aldrig skulle vara aktuell och till föga nytta. I gemenskapsföretagens intresse är det
dessutom nödvändigt att konkurrensrätten kan följa den ekonomiska utvecklingen
och särskilt det faktum att vissa medlemsstater kan besluta om att till marknaden
överföra vissa funktioner som traditionellt varit förbehållna staten.

D. 2  Begreppet statliga medel

38.  I sitt beslut den 13 mars 2001 i PreussenElektra-målet40 framhöll domstolen att
endast de förmåner som beviljats direkt eller indirekt genom statliga medel41 skall
betraktas som stöd enligt artikel 87. Förmåner som finansierats genom privata medel
kan leda till att vissa företags ställning stärks, men dessa förmåner omfattas inte av
bestämmelserna i artikel 87.

39.  Överföring av statliga medel kan ske i flera olika former, till exempel direkt stöd,
skattekrediter, naturaförmåner osv. I sitt beslut av den 11 juli 1996 i SFEI-målet42

ansåg domstolen således "att domstolen endast skall klargöra om det anses utgöra
statligt stöd i den mening som avses i artikel 87 i fördraget när en offentlig
verksamhet utan normalt vederlag tillhandahåller logistiska och kommersiella
tjänster till sina privaträttsliga dotterbolag, vilka bedriver verksamhet som är öppen
för fri konkurrens." Genom att inte fakturera dotterbolaget ett marknadsmässigt pris

                                                
38 Medlemsstaterna kan presentera viss verksamhet som icke-ekonomisk verksamhet, medan

kommissionen kan anse att den utgör ekonomisk verksamhet enligt artikel 87 i EG-fördraget. 

39  Mål C 54/2000.

40 Mål C-379/98.   

41 Begreppet statlig avser inte enbart de centrala myndigheterna, utan även både regionala och lokala
offentliga myndigheter samt offentliga företag.

42  Mål C-39/94. 
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slösar följaktligen staten, som här representeras av moderbolaget som är ett
offentligt företag, med statliga medel. I sitt beslut av den 16 maj 2002 i Stardust-
målet43 bekräftade domstolen bland annat att de medel som står till ett offentligt
företags förfogande utgör statliga medel enligt artikel 87 i fördraget44. Det faktum
att staten inte kan uppbära utdelning från de företag där den har kapitalintressen på
samma villkor som privata investerare utgör också överföring av statliga medel.

40.  Medlemsstaterna kan ibland föreskriva att tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
skall finansieras genom skatter eller avgifter från vissa företag eller användare.
Inkomsterna från skatter och avgifter överförs senare till det eller de företag som
anförtrotts att tillhandahålla den berörda tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse.
Dessa finansieringsmetoder har granskats av domstolen, särskilt i beslutet av den 2
juli 1974, Italien mot kommissionen, där domstolen preciserade att "eftersom
medlen i fråga tillförs genom obligatoriska bidrag som föreskrivs i den nationella
lagstiftningen och eftersom de, som detta fall utvisar, förvaltas och fördelas enligt
denna lagstiftning, finns det anledning att anse dem som statliga medel enligt artikel
87 även om de förvaltas av andra institutioner än de offentliga myndigheterna"45. På
samma sätt bekräftade domstolen i sitt beslut av den 11 mars 1992 i Compagnie
Commerciale de l'Ouest-målet46 att stöd som finansieras genom skatteliknande
avgifter utgör stöd enligt artikel 87 i EG-fördraget.

41. Därav följer att ersättning för att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse, som finansieras genom skatteliknande avgifter eller obligatoriska avgifter
som ålagts av staten, och som förvaltas och fördelas i enlighet med lagstiftningen,
särskilt när staten har upprättat en fond, utgör kompensation som beviljats genom
statliga medel enligt artikel 87 i EG-fördraget.

42.   Utan hänsyn till frågan om kompensationens natur innehåller Ferring-målet av den
22 november 200147 nyttiga upplysningar om begreppet överföring av statliga
medel.  Målet gäller partihandel med läkemedel som bedrivits två
direktkonkurrerande distributionskedjor i Frankrike, dvs. partihandlare och
läkemedelslaboratorier som idkar direktförsäljning. De laboratorier som idkar
direktförsäljning är skyldiga att betala en skatt som partihandlarna inte är ålagda.
Domstolen ansåg att det faktum att partihandlarna inte är skyldiga att betala den
berörda skatten är jämförbart med att bevilja dem skattebefrielse. I praktiken har de
nationella myndigheterna avstått från sin rätt att uppbära skatteinkomster till förmån
för partihandlarna.

                                                
43    Mål C-482/99.

44   Begreppet offentligt företag definieras i direktiv 80/723 (EEG) av den 25 juni 1980 om insyn i de
finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag samt om insyn i vissa företags
finanser (EGT L 195, 29.7.1980) senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/52/EG av den 26
juli 2000 (EGT L 193, 29.7.2000).

45  Mål C-173/73.

46 De förenade målen C-78/90 till C-83/90.

47    Mål C-53/00.
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D.3    Påverkan på handeln

43.   För att omfattas av artikel 87 måste stödet snedvrida eller hota att snedvrida handeln
mellan medlemsstaterna såväl som konkurrensen. När det gäller statligt stöd är
dessa två villkor ofta sammanbundna. Påverkan på konkurrensen förutsätter i
allmänhet att det finns en avreglerad marknad. Detta innebär i princip att stöd på
icke avreglerade marknader48 således kan undgå bestämmelserna i artikel 87. Stöd
som beviljats ett företag som är verksamt på en icke-avreglerad marknad kan dock
påverka konkurrensen och handeln om det mottagande företaget också är verksamt
på avreglerade marknader. I vissa fall kan man inte heller utesluta påverkan på
konkurrensen på angränsande avreglerade marknader och/eller effekter på handeln
mellan medlemsstaterna.

44. I sitt beslut av den 29 september 2000 i målet Confederacion Espanola de
Transporte de Mercancias49 framhöll förstainstansrätten att "då ett ekonomiskt stöd
... stärker ett företags ställning i förhållande till andra konkurrerande företag i
handeln inom gemenskapen skall denna handel anses påverkas av detta stöd."  Detta
gäller när det stödmottagande företaget bedriver aktiv handel mellan
medlemsstaterna eller när det deltar i kontrakt som beviljas genom
anbudsförfaranden i flera medlemsstater.

45. Ett stöd kan emellertid också "påverka handeln mellan medlemsstaterna och
snedvrida konkurrensen även om det stödmottagande företaget, som konkurrerar
med företag i andra medlemsstater, inte självt deltar i den gränsöverskridande
verksamheten. När en medlemsstat beviljar stöd till ett företag kan nämligen den
inhemska produktionen upprätthållas eller öka på grund av detta, vilket leder till att
möjligheterna för företag i andra medlemsstater att erbjuda sina tjänster till denna
medlemsstats marknad minskar."

46.  Det faktum att stödet är av relativt ringa omfattning eller att det stödmottagande
företaget är relativt litet utesluter inte på förhand möjligheten att handeln kan
påverkas.  För att bedöma om detta kriterium verkligen är uppfyllt måste alla fall
granskas, särskilt strukturen på den berörda marknaden, bland annat om det
förekommer livskraftig konkurrens eller inte, samt antalet företag på marknaden i
fråga.

47. Detta innebär dock inte att kommissionen är behörig att granska allt ekonomiskt
stöd som beviljas av medlemsstaterna. Därför antog kommissionen den 12 januari
2001 förordning (EG) nr 69/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-
fördraget på stöd av mindre betydelse50. I förordningen anges att stöd vars belopp
inte överstiger ett stödtak på 100 000 euro per företag under en period av tre år inte
skall omfattas av artikel 87.1 i fördraget. Denna förordning är tillämplig på alla
sektorer med undantag för transportsektorn och verksamheter som avser produktion,
bearbetning eller marknadsföring av de produkter som förtecknas i bilaga I till
fördraget. Dessutom är exportrelaterade stöd och stöd som förutsätter att inhemska

                                                
48   Begreppet avreglering förutsätter inte nödvändigtvis ett gemenskapsbeslut. Några medlemsstater kan

avreglera en marknad utan att det innebär förpliktelser för gemenskapen.

49   Mål T-55/99.

50    EGT L 10, 13.1.2001.
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produkter används på bekostnad av importerade produkter också undantagna från
förordningen.

48.  Även om det inte är möjligt att på förhand identifiera alla fall av stöd som inte
påverkar handeln eller konkurrensen har kommissionen redan gett goda indikationer
om beslutspraxis.

49. År 2000 beslutade kommissionen att det årliga stöd som beviljats den privata
operatören av simbassängen i Dorsten51 inte utgör stöd enligt artikel 87 i fördraget,
eftersom utrustningen i huvudsak används av invånarna i Dorsten och
grannkommunerna. Kriteriet om påverkan på handeln är således inte uppfyllt.

50.   Likaså antog kommissionen den 27 februari 2002 ett beslut om statligt stöd till vissa
irländska sjukhus.52 Åtgärden medger skattefördelar för personer som investerar i
nybyggnation, utbyggnad och renovering av sjukhus. De stödmottagande sjukhusen
skall reservera en del av sin kapacitet för offentlig hälso- och sjukvård.
Kommissionen ansåg att åtgärden innebär en fördel för sjukhus som på så sätt kan
utveckla sin verksamhet. Kommissionen bedömde dock att den berörda åtgärden i
huvudsak kommer att gynna lokala sjukhus där det råder underkapacitet och inte
kommer att leda till att det byggs sjukhuskomplex som kan dra till sig kunder från
andra medlemsstater. Således kommer inte åtgärden att påverka handeln mellan
medlemsstaterna.

51.  Den 6 juni 2002 antog kommissionen ett beslut om statligt stöd som beviljats för
renovering av Brighton West Pier.53 De offentliga myndigheterna i Förenade
kungariket planerar att bevilja renoveringsstöd till ägaren av West Pier. Stödet skall
delvis finansieras av ett privat företag som sedan skall ansvara för den kommersiella
driften och som i detta sammanhang kommer att kunna utnyttja det offentliga
utrymmet för en symbolisk summa. Kommissionen ansåg att de åtgärder som
finansierats genom offentliga medel kommer att innebära en fördel för ägaren av
West Pier samt för företaget som skall ansvara för den kommersiella driften.
Kommissionen ansåg emellertid att den berörda åtgärden inte kommer att påverka
handeln mellan medlemsstaterna. Det finns ingen liknande pir i de andra
medlemsstaterna och West Pier har en tendens att locka brittiska turister. Dess
internationella rykte räcker dock inte för att dra till sig turister från andra
medlemsstater.

52. Den 17 juli 2002 antog kommissionen ett beslut i vilket det anges att stöd till
upprättande av serviceställen för åkare på Teneriffa inte påverkar handeln och
således inte utgör statligt stöd.54

53.  Dessa senare beslut visar att kommissionen avser att inrikta sina ansträngningar på
ärenden som kan ha betydande effekter på handeln mellan medlemsstaterna.

                                                
51    Ärende N-258/2000, simbassängen i Dorsten, kommissionens pressmeddelande IP/00/1509 av den 21

december 2000.

52   Ärende N 543/2001 Skattemässiga avdrag för sjukhusinvesteringar.

53  Ärende N 560/01 och NN 17/02. EGT, 5.7.2002.

54  Se pressmeddelande 02/1081 av den 17 juli 2002.
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D. 4  Begreppet fördel

54. För att utgöra stöd enligt artikel 87 skall den kompensation som beviljats med
statliga medel innebära en fördel och denna fördel skall vara selektiv. Kriteriet för
selektivitet är uppfyllt när fördelen är förbehållen några företag eller en särskild
sektor.

55.  I sitt beslut av den 22 november 2001 i Ferring-målet granskade domstolen vilket
slags skattefördelar som beviljats de partihandlare som inte belagts med den skatt
som laboratorierna måste betala på sin direktförsäljning till apoteken. Domstolen
ansåg att "då den skatt på direktförsäljning som påförs läkemedelslaboratorier
motsvarar de faktiska merkostnader som partihandlare har för att fullgöra sina
allmännyttiga skyldigheter, anses det förhållandet att partihandlare inte är
skattskyldiga till den nämnda skatten utgöra vederlag för utförda tjänster och
därmed som en åtgärd som inte utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel
87 i fördraget. För övrigt gynnas partihandlarna i själva verket inte i den mening
som avses i artikel 87.1 i fördraget när villkoret att undantaget från skatteplikt skall
motsvara partihandlarnas merkostnader är uppfyllt, eftersom den berörda åtgärdens
enda verkan då är att partihandlarna och läkemedelslaboratorierna får jämförbara
konkurrensvillkor."

56.  Det verkar följa av denna rättspraxis att den kompensation som medlemsstaterna
beviljat till de företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse inte utgör en fördel enligt artikel 87 i EG-fördraget när
beloppen motsvarar merkostnaderna för att uppfylla förpliktelserna i samband med
tjänsten.55 Däremot kan den kompensation som inte motsvarar merkostnader i
samband med den offentliga tjänstens förpliktelser eller vars belopp överstiger
merkostnaderna utgöra en fördel för de stödmottagande företagen och innebära
statligt stöd enligt artikel 87 i EG-fördraget.

Denna analys kommer att kompletteras eller ändras mot bakgrund av domstolens
framtida rättspraxis. I sitt förslag till avgörande av den 19 mars 2002 i målet C
280/00 Altmark Trans GmbH föreslår generaladvokat Léger att domstolen skall
ändra sin rättspraxis i Ferring-målet och beakta att kompensation för att
tillhandahålla en offentlig tjänst utgör statligt stöd även om kompensationen bara
kompenserar kostnaderna för den offentliga tjänsten.

I sitt förslag till avgörande av den 30 april 2002 i målet C-126/01 GEMO SA
föreslår generaladvokat Jacobs att man skall införa en skillnad mellan två
kategorier av ärenden som skall baseras på hurdant förhållandet är mellan den
beviljade finansieringen och de ålagda kostnaderna och hur klart dessa kostnader
är definierade.

D. 5   Anmälan

57.  Enligt bestämmelserna i artikel 88.3 i EG-fördraget skall medlemsstaterna anmäla
sina planerade statliga stöd i förväg till kommissionen56. Kommissionen genomför

                                                
55 I detta sammanhang se till exempel kommissionens beslut av den 2 juli 2002 i ärendet N 749/01 svenska

posten (IP/02/982).

56 Utan att det påverkar undantagsbestämmelserna som enligt vissa villkor befriar från
anmälningsskyldighet.
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en undersökning i enlighet med bestämmelserna i förordning 659/99 av den 22 mars
1999.57 Anmälningsskyldigheten omfattar inte kompensation för projekt som inte
kan utgöra statligt stöd. Om rättspraxis i Ferring-målet upprätthålls kommer
anmälningskravet inte att gälla när kompensationsbeloppet inte överstiger de
ytterligare kostnaderna i samband med förpliktelsen att tillhandahålla offentliga
tjänster.

58.  Utan hänsyn till den juridiska definitionen av kompensation är det nödvändigt när
kompensationsbeloppet kan överstiga merkostnaderna för den offentliga tjänsten att
hela åtgärden anmäls enligt bestämmelserna i artikel 88.3 i EG-fördraget så att
kommissionen kan analysera förekomsten av statligt stöd.

Denna aspekt skall utvecklas ytterligare mot bakgrund av domstolens rättspraxis.58

E.    FRÅGAN OM INFRASTRUKTURER

59. Ibland kräver tjänster av allmänt ekonomiskt intresse infrastrukturer som kan visa
sig vara ekonomiskt olönsamma för en privat operatör59. I sådana fall kan de
offentliga myndigheterna helt eller delvis åta sig finansieringen.

60. Under vissa omständigheter behöver statens finansiering av infrastrukturer inte
utgöra statligt stöd, dvs. när ingen fördel beviljas ett företag som konkurrerar med
andra företag. Detta gäller i allmänhet följande slags infrastrukturer:

•  Infrastrukturer som är nödvändiga för att tillhandahålla en tjänst som anses
relevant när det gäller statens ansvar gentemot allmänheten och som är
begränsade till behovet av denna tjänst.

•  Infrastrukturer som marknaden aldrig skulle kunna upprätta till samma villkor.

•  Infrastrukturer som inte selektivt gynnar ett enskilt företag.

61. För att undvika att gynna vissa företag får infrastrukturerna normalt inte vara
förbehållna en enda användare, utan skall vara tillgängliga för olika användare och
om möjligt för olika typer av verksamhet. Om de offentliga myndigheterna behåller
kontrollen över infrastrukturerna skall de vara tillgängliga för användare utan
diskriminering. Om infrastrukturerna hyrs ut till företag skall lämplig hyra erläggas.
Om utnyttjandet är begränsat till ett enda företag skall medlemsstaten iaktta reglerna
för öppenhet och icke-diskriminering.

F. TILLDELNING AV OFFENTLIGA TJÄNSTER

                                                
57  EGT L 83, 27.3.1999.

58 När domstolens rättspraxis är etablerad kommer kommissionen att besluta om lämpliga sätt för att
garantera rättssäkerhet, bland annat mot bakgrund av erfarenheterna inom transportområdet.

59 Upprättande av infrastrukturer betraktas som sådan vanligtvis inte som en tjänst av allmänt ekonomiskt
intresse, men de kan användas för att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. I detta fall
kan priset för att utnyttja infrastrukturerna vara ett instrument för att finansiera tjänsten av allmänt
ekonomiskt intresse.
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62. Begreppet tjänster av allmänt ekonomiskt intresse innebär enligt artikel 86 i
fördraget att de berörda företagen har anförtrotts ett särskilt uppdrag av staten.60

Således är det nödvändigt att tilldela offentliga tjänster för att definiera de berörda
företagens och statens skyldigheter.

63. Uppgiften att tillhandahålla offentliga tjänster skall anförtros genom en officiell
handling i form av en rättsakt, en förordning, ett kontrakt eller ett mandat. Denna
officiella handling skall ange följande:

•  Förpliktelsernas natur i samband med den offentliga tjänsten.

•  De berörda företagen och det berörda området.

•  Ansvaret för att fastställa företagens försäljningspris och villkoren för att revidera
dessa priser.

•  De exklusiva eller speciella rättigheternas natur som eventuellt beviljats
företagen.

•  Det eventuella beloppet på kompensationen som beviljats företagen och de
eventuella villkoren för revidering.

•  Förpliktelsernas tillämpningstid.

64. Denna akt skall vara offentlig och/eller tillgänglig på begäran.

65. Tilldelning av offentliga tjänster skall tidsbegränsas för att underlätta fri konkurrens.
Kommissionen bedömer att en period på fem år är lämplig, utom i undantagsfall
som kan motiveras genom investeringarnas natur.61

66. Det är nödvändigt att medlemsstaterna genomför regelbunden kontroll för att se till
att de uppgifter som anförtrotts företagen i samband med en tjänst av allmänt
ekonomiskt intresse verkligen uppfylls och följaktligen att kompensationen för den
offentliga tjänsten fortfarande är berättigad.

G.  METODER FÖR ATT VÄLJA FÖRETAG

67. Medlemsstaterna kan själva välja på vilket sätt tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse skall tillhandahållas. Antingen kan de besluta att tillhandahålla tjänsterna
själva eller anförtro uppgiften till offentliga eller privata företag. När
medlemsstaterna anförtror tjänsterna åt ett företag62 måste de respektera de
tillämpliga gemenskapsreglerna vad gäller val av leverantörer.

68. Det kontrakt genom vilket en offentlig myndighet anförtror ett företag att
tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och som uppfyller villkoren i

                                                
60   Se särskilt dom av den 21 mars 1974 i mål 127/73, BRT mot SABAM, Rec. 1974, s. 313.

61   En period på 5 år fastställdes i Europaparlamentets och rådets förordning om medlemsstaternas
åtgärder i fråga om krav på allmänna tjänster och slutande av avtal om allmänna tjänster avseende
persontransporter på järnväg, väg och inre vattenvägar. KOM(2000) 7 slutlig.

62   Konkurrensreglerna är tillämpliga på offentliga och privata företag.
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gemenskapsdirektiven om offentlig upphandling63 skall omfattas av förpliktelserna i
dessa direktiv. Tilldelning av dessa kontrakt skall således följa reglerna i
ovannämnda direktiv, särskilt de direktiv som gäller utsättande för konkurrens och
öppenhet vad gäller förfaranden för offentlig upphandling.

69. Enligt domstolens rättspraxis64 måste tilldelning av tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse som inte omfattas av direktiven om offentlig upphandling också följa
relevanta bestämmelser och principer i fördraget, dvs. bestämmelserna om
etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster samt principerna om öppenhet,
likabehandling, ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

70. Således bygger de regler och principer som skall tillämpas av de offentliga
myndigheterna vid val av tjänsteleverantör (och vilka tjänster som skall
tillhandahållas) direkt på fördraget och gäller för alla kontrakt samt alla statliga
akter som är ensidiga eller kan tillskrivas staten och som upprättas av de offentliga
myndigheterna för att delegera tillhandahållande av ekonomisk verksamhet enligt
fördraget. Dessa regler och principer som framhålls av kommissionen i
tolkningsmeddelandet om koncessioner enligt EG-rätten av den 12 april 200065 och
bekräftas av domstolen66 är regler som avser rätten att tillhandahålla tjänster och
etableringsfrihet samt principerna om öppenhet, lika behandling och
proportionalitet.

71. Principen om öppenhet innebär att man för de potentiella anbudsgivarnas skull ser
till att upphandlingen kringgärdas av sådan offentlighet att tjänstemarknaden öppnas
upp för konkurrens och att det går att kontrollera att upphandlingsförfarandena är
opartiska. Medlemsstaterna får själva bestämma graden av offentlighet på grundval
av objektiva kriterier, till exempel det berörda kontraktsbeloppet. Även om maximal
offentlighet skall uppmuntras är det fastställt att kraven kan vara mer begränsade när
det gäller kontrakt på mindre belopp än när det gäller kontrakt som omfattar
betydande belopp för vilka företag i andra medlemsstater kan delta. Samma krav
skall dock tillämpas på liknande kontrakt. Vid tvister skall medlemsstaterna
motivera den grad av offentlighet som valts för ett visst kontrakt.

72. Enligt principen om lika behandling skall alla gemenskapsföretag kunna ansöka på
samma villkor om att få tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.
Villkoren och kriterierna skall vara objektiva och tillämpas enligt principerna om
öppenhet och icke-diskriminering.

                                                
63   Rådets direktiv 92/50/EG av den 18 juni 1992 om samordning av förfaranden vid offentlig upphandling

av tjänster (EGT L 209, 24.7.1992), rådets direktiv 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av
förfarandet vid offentlig upphandling av varor (EGT L 199, 9.8.1993), Council Directive 93/37/EEC
of 14 June 1993 concerning the coordination of procedures for the award of public works contracts
(den svenska versionen finns inte tillgänglig) (EGT L 199, 9.8.1993), rådets direktiv 93/38/EEG av
den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom
vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (EGT L 199, 9.8.1993).

64   Se dom av den 7 december 2000 i mål C-324/98, Telaustria.

65  EGT C 121, 29.4.2000. 

66  Dom av den 7 december 2000 i mål C-324/98, Telaustria. Mål C-324/98.
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H.   EXKLUSIVA OCH SÄRSKILDA RÄTTIGHETER

73. De företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
har ibland exklusiva eller särskilda rättigheter som beviljats av medlemsstaterna.  I
detta sammanhang framhöll domstolen67 att artikel 86.2 i fördraget "tillåter
följaktligen medlemsstaterna att bevilja företag, som de anförtror att tillhandahålla
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, exklusiva rättigheter som kan hindra
tillämpningen av fördragets konkurrensregler, i den mån som begränsningar i
konkurrensen eller t.o.m. uteslutande av all konkurrens från andra näringsidkares
sida är nödvändiga för att säkerställa fullgörandet av de särskilda uppgifter som
tilldelats de företag som innehar de exklusiva rättigheterna."

74. Det är viktigt att betona att dessa konkurrensbegränsningar bara är berättigade om
de är nödvändiga för att den offentliga tjänsten skall kunna genomföras. För att
kunna bedöma behovet av de beviljade rättigheterna är det nödvändigt att
förpliktelserna definieras klart.68 De restriktioner som sträcker sig utöver vad som är
nödvändigt kan strida mot bestämmelserna i artikel 86 jämförd med artiklarna 5 och
81 och/eller 82 i EG-fördraget.  Likaså omfattas den prissättning som tillämpas av
de företag som tilldelats exklusiva rättigheter av bestämmelserna i artiklarna 81 och
82 i EG-fördraget. Det samma gäller för de särskilda rättigheter som
medlemsstaterna har beviljat.

75. I allmänhet kan exklusiva och speciella rättigheter bara begränsa konkurrensen på
vissa marknader i den utsträckning som begränsningarna är nödvändiga för att den
allmänna tjänsten skall kunna genomföras.

I.  INSYN I DE FINANSIELLA FÖRBINDELSERNA MELLAN
MEDLEMSSTATERNA OCH TJÄNSTEFÖRETAGEN

76. De företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
åtnjuter exklusiva och särskilda rättigheter och omfattas således av
tillämpningsområdet för kommissionens direktiv 80/723/EEG av den 25 juni 1980
om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag
samt finansiell insyn i vissa företags finanser69, senast ändrat genom kommissionens
direktiv 2000/52/EG av den 26 juli 200070. Medlemsstaterna skall säkerställa insyn i
de finansiella förbindelserna mellan dem och de företag som anförtrotts att
tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse genom att särskilt framhålla
följande:

•  Offentliga medel som gjorts direkt tillgängliga, däribland skatteavdrag och
skattelättnader. Offentliga medel som bland annat innebär kapitaltillskott,
kompensation för verksamhetsförluster, amorteringsfria tillskott eller lån till
förmånliga villkor, outtagna utdelningar eller oindrivna fordringar och avkall på
normal avkastning på insatt kapital.

                                                
67  Bland annat i dom av den 19 maj 1993 i mål C-320/91, Corbeau.

68  Jämför bland annat domstolens dom av den 11 april 1989 i mål 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen.

69  EGT L 195, 29.7.1980.

70  EGT L 193, 29.7.2000.
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•  Offentliga medel som gjorts tillgängliga genom andra offentliga företag eller
finansiella institut.

•  Användningen av de offentliga medlen.

77. När ett företag som anförtrotts tjänster av allmänt ekonomiskt intresse också
tillhandahåller annan konkurrensutsatt verksamhet utanför den allmänna
tjänstesektorn är det nödvändigt med särskild redovisning för att kunna övervaka att
den kompensation som beviljats för de offentliga tjänsterna inte delvis används för
att finansiera konkurrensutsatt verksamhet. Redovisningsbestämmelserna i andra
gemenskapsdirektiv skall också respekteras, särskilt bestämmelserna i
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om
gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för
posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna71 och i
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/92/EG av den 19 december 1996 om
gemensamma regler för den inre marknaden för el72.

78. Bestämmelserna i direktiv 80/723/EEG är inte tillämpliga på företag vilkas årliga
nettoomsättning understiger 40 miljoner euro (artikel 4, ändrad genom direktiv
2000/52/EEG av den 26 juli 2000). Om en medlemsstat beviljar kompensation för
offentliga tjänster till ett företag som också är verksamt på en annan
konkurrensutsatt marknad är särskild redovisning enda möjligheten enligt
riktlinjerna i ovanstående direktiv att säkerställa att det inte förekommer
överkompensation och att garantera de berörda företagen verklig rättssäkerhet73.

J.   FINANSIERING AV OFFENTLIGA TJÄNSTER

79. Medlemsstaterna har rätt att själva välja finansieringsmetoder för sina tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse. Följande fyra finansieringsmetoder kan urskiljas: i)
Tjänsteanvändarna finansierar tjänsten genom avgifter, ii) tjänsteleverantören
erhåller kompensation för den offentliga tjänsten från staten, iii) leverantören
finansierar den offentliga tjänsten genom utjämning mellan lönsamma och icke-
lönsamma verksamheter genom de exklusiva rättigheter som erhålls eller iv)
leverantören finansierar tjänsten genom att bedriva kommersiell verksamhet på en
annan konkurrensutsatt marknad som drar nytta av de resurser som krävs för
tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse. De olika finansieringsmetoderna kan
naturligtvis kombineras.

80. Den offentliga tjänsten att bedriva radio- och TV-sändningar är ett exempel på en
tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som åtminstone delvis kan finansieras genom
inkomster från kommersiell verksamhet på andra marknader, såsom försäljning av
reklamutrymme eller program, som indirekt drar nytta av de resurser som behövs
för att tillhandahålla tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse.74  Ett annat exempel är

                                                
71  EGT L 15, 21.1.1998.

72  EGT L 27, 30.1.1997.

73  Liknande skyldigheter åläggs i artikel 1 i rådets förordning nr 1191/69.

74  Se kommissionens meddelande om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på radio och TV i
allmänhetens tjänst, EGT C 320, 15.11.2001.
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kommersiell användning av ett nät som är nödvändigt för tjänsten av allmänt
ekonomiskt intresse (till exempel postens nätverk75 och telekommunikationsnätet).
Likaså omfattas företagens verksamhet på andra konkurrensutsatta marknader av
bestämmelserna i artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget. Konkurrensstridigt beteende
som leder till att den offentliga finansieringen av tjänsten av allmänt ekonomiskt
intresse ökar är ett tecken på överkompensation som kan utgöra statligt stöd som är
oförenligt med den gemensamma marknaden.

81. Medlemsstaten kan finansiera den offentliga tjänsten genom att bevilja det företag
som anförtrotts att tillhandahålla tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse exklusiva
eller särskilda rättigheter som gör det möjligt för företaget att göra en utjämning
mellan lönsam och olönsam verksamhet.76 Denna finansieringsmetod är förenlig
med gemenskapsrätten under förutsättning att de berörda rättigheterna inte sträcker
sig längre än vad som är nödvändigt för att genomföra tjänsten av allmänt
ekonomiskt intresse.

82. Slutligen kan medlemsstaterna bevilja de företag som anförtrotts att utföra tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse kompensation för att de skall kunna säkerställa att de
berörda tjänsterna fungerar väl.

K.   KOMPENSATIONSBELOPP

83. Enligt domstolens rättspraxis kan kompensationen täcka alla merkostnader för att
utföra den offentliga tjänsten. Det berörda företaget skall kunna utföra den offentliga
tjänsten under balanserade ekonomiska förhållanden och måste därför erhålla normal
avkastning för detta.

I detta sammanhang måste man skilja mellan om den berörda tjänsten av allmänt
ekonomiskt intresse har tilldelats genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande eller
inte.

K. 1   Kompensationsbeloppet fastställt inom ramen för ett anbudsförfarande

84. Klara villkor för hur tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse skall fungera måste
fastställas och vara kända av alla företag som önskar delta i anbudsförfarandet. Om
medlemsstaten vill ändra villkoren skall de berörda företagen informeras om de nya
villkoren.

85.  När anbudsförfarandet föregås av ett urvalsförfarande och/eller ett förfarande för att
kontrollera om företagen uppfyller kraven för att delta måste de villkor som
medlemsstaten tillämpar vara proportionella, öppna för insyn och icke-
diskriminerande.

86.  När anbudsförfarandet inleds skall upplysningarna till de berörda företagen
åtminstone omfatta följande:

                                                
75    Se bland annat kommissionens meddelande om tillämpningen av konkurrensreglerna inom postsektorn

och om utvärderingen av vissa statliga åtgärder i samband med posttjänster, EGT C 39, 6.2.1998.

76    Se till exempel de exklusiva rättigheter som traditionellt beviljats inom postsektorn.
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•  Den standard som krävs för att kunna utföra den offentliga tjänsten.

•  Medlemsstatens urvalskriterier, särskilt när medlemsstaten förbehåller sig rätten
att inte anta det erbjudande som innebär lägst kompensation.

•  Regler om att ändra och häva kontrakt eller tilldelning av tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse, bland annat för att kunna beakta oförutsebara
utvecklingstendenser.

•  Giltighetstid vad gäller kontrakt och tilldelning av tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse.

•  Påföljder vid brott mot villkoren för fullgörandet av skyldigheten att utföra en
offentlig tjänst.

•  Prisvillkoren enligt vilka tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse skall utföras.

87. Kompensationsbeloppet motsvarar marknadspris och innebär ingen
överkompensation när följande villkor är uppfyllda:

•  Den aktuella marknaden skall ur ekonomisk synvinkel vara en utmaningsbar
marknad (dvs. det skall finnas andra aktörer som är i stånd att lägga fram giltiga
anbud).

•  Förfarandet har gett anledning till verklig konkurrens.

•  

•  Tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse anförtros det företag som har begärt det
lägsta kompensationsbeloppet och övriga villkor (tjänstens kvalitet, användning,
investeringar osv.) är enbart minimikriterier.

88. Om ett anbudsförfarande anordnas och den berörda marknaden inte är en ur
ekonomisk synvinkel utmaningsbar marknad eller om tjänsten inte anförtros till det
företag som erbjuder den lägsta kompensationen eller om den anförtros till ett
företag som erbjuder en tjänst som skiljer sig från den tjänst som eftersöktes innan
företaget hade valts ut, antas kompensationsbeloppen inte avspegla marknadspriset.77

89. Sammanfattningsvis kan genomförandet av ett öppet och konkurrenskraftigt
anbudsförfarande (när villkoren för ett sådant förfarande är uppfyllda, dvs. en från
ekonomisk synvinkel utmaningsbar marknad, tillräckligt antal deltagare och
tillräckligt högt kontraktsbelopp för att motivera de administrativa kostnaderna) bara
medföra fördelar i följande fall:  

•  Efter ett officiellt anbudsförfarande kommer tilldelningen att ha officiell karaktär.

                                                
77  Anbudsförfarandet får naturligtvis inte ge vissa företag anledning att bryta mot bestämmelserna i artikel

81 i EG-fördraget.
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•  Förfarandet uppfyller kraven avseende definition av förpliktelser i samband med
tillhandahållande av den offentliga tjänsten eftersom dessa krav offentliggjorts i
anbudsinfordran.

•  Förfarandet utesluter risken för överkompensation om det lägsta anbudet antas.

K  2   Kompensationsbelopp utan anbudsförfarande

90. Utan att det påverkar skyldigheten att genomföra ett anbudsförfarande när det gäller
val av tjänsteleverantör kan kompensationsbeloppet i vissa fall fastställas på förhand
och följaktligen inte vara ett resultat av ett anbudsförfarande. I detta fall får inte
kompensationsbeloppet överstiga skillnaden mellan företagets kostnader för att
genomföra tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse och inkomsterna från tjänsten
med hänsyn till den vinstmarginal som vanligtvis tillämpas av företagen i den
berörda sektorn. För att fastställa vinstmarginalen bör man jämföra de marginaler
som tillämpas av företag som bedriver liknande verksamhet med en jämförbar
risknivå. Risknivån är i allmänhet begränsad till följd av stöd och/eller exklusiva
eller särskilda rättigheter som tilldelats det företag som anförtrotts tjänsten.

91.  De kostnader som skall beaktas är alla kostnader i samband med tillhandahållandet
av den berörda tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse.

När det berörda företagets verksamhet begränsar sig till tjänsten av allmänt
ekonomiskt intresse kan alla företagets kostnader beaktas.

När det berörda företaget också bedriver annan verksamhet än tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse måste företagets redovisning klart visa vilka kostnader och
intäkter som är knutna till tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse och vilka
kostnader och intäkter som avser tjänster som inte är att betrakta som offentliga
tjänster. Den interna redovisningen skall baseras på konsekvent tillämpning av
principerna för objektiv analytisk redovisning, särskilt när det gäller fördelning av
fasta kostnader mellan verksamhet som avser den offentliga tjänsten och företagets
övriga verksamhet.

De kostnader som avser annan verksamhet än tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse måste identifieras klart och inte helt eller delvis hänföras till kostnaderna för
den offentliga tjänsten. När samma resurser (personal, utrustning, fasta anläggningar
osv.) används för två slags verksamhet måste kostnaderna dessutom fördelas på
grundval av bestyrkta objektiva kriterier. Genom att låta en oberoende revisor se
över företagets redovisning bidrar man till att säkerställa tillförlitligheten.

92.  Alla intäkter som härrör från tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse skall beaktas.
Medlemsstaten kan besluta att vinsten från andra verksamheter skall anslås till
finansiering av tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse. Medlemsstaten kan också
besluta att dessa vinster inte skall beaktas vid finansieringen av tjänsten av allmänt
ekonomiskt intresse.

Kompensationsbeloppet omfattar alla fördelar som medlemsstaten har beviljat genom
statliga medel. När fördelarna har beviljats i form av naturaförmåner, till exempel i form
av förfogande över mark eller lokaler, anses dessa fördelar kompensera för de kostnader



24

som annars skulle ha uppstått. Om naturaförmånerna ger fördelar för den kommersiella
verksamheten som inte är att betrakta som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse skall
värdet på förmånerna omräknas i bruttobidragsekvivalent och beaktas vid beräkningen av
kompensationen.

93. För att kunna bedöma behovet av kompensation måste en total bedömning av det
berörda företagets ekonomiska villkor göras. I denna totala bedömning måste alla
inkomster som företaget kan erhålla från den offentliga tjänsten beaktas, utan hänsyn
till om de klassificeras som stöd eller kompensation.

94. Medlemsstaten fastställer enligt vilket intervall kompensationen skall betalas ut. De
nationella myndigheterna måste dock göra en årlig utvärdering för att säkerställa att
det inte förekommer överkompensation.

95. När kostnaderna och kompensationsbeloppet inte är kända i förväg skall
medlemsstaten i slutet av varje år säkerställa att kompensationsbeloppet inte är
övervärderat i förhållande till de faktiska kostnaderna.
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L.   ÖVERKOMPENSATION

96. Eventuell överkompensation utgör statligt stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget.
Eftersom överkompensation inte är oumbärlig för tillhandahållandet av tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse är överkompensation oförenlig med bestämmelserna i
artikel 86.2. Det berörda beloppet skall alltså i normala fall betalas tillbaka till
medlemsstaten. Kommissionen anser dock att när överkompensationen bara är
marginell i förhållande till det normala kompensationsbeloppet behöver inte detta
betalas tillbaka till medlemsstaten, utan skall dras av från nästa års
kompensationsbelopp. Man bör dock undvika systematisk överkompensation, och
en utvärdering skall göras regelbundet så att eventuell överkompensation kan
betalas tillbaka.   

97. Det kan också finnas tjänster av allmänt ekonomiskt intresse där kostnaderna
varierar avsevärt från år till år. I detta fall kan det vara nödvändigt med en betydande
överkompensation under flera år för att tillhandahållandet av tjänsten skall fungera
väl. Liksom i det föregående fallet skall regelbundna utvärderingar göras för att den
befintliga överkompensationen skall kunna betalas tillbaka.

98. Den eventuella överkompensationen kan också användas för att finansiera en annan
tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som tillhandahålls av samma företag, men en
sådan överföring måste synas i det berörda företagets redovisning.

99. Ett företag kan tillhandahålla flera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse av vilka
en del kan uppvisa underskott och andra överskott. Likaså kan ett företag som bara
tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse utjämna kompensationen
mellan de olika tjänsterna.

När det berörda företaget också bedriver verksamhet som inte är att betrakta som
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse kan en viss utjämning göras mellan
tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse, men dessa kapitalflöden måste klart
framgå av redovisningen.

100. När överkompensationen kommer ett offentligt företag till godo kan behållningen
från överkompensationen användas av medlemsstaten i dess egenskap av aktieägare
för att göra ett kapitaltillskott i företaget under förutsättning att kriterierna för en
privat investerare är uppfyllda. En sådan överföring måste dock göras enligt de
vanliga förfarandena i privata företag, dvs. i form av kapitalökning eller beviljande
av lån, och respektera relevanta nationella bestämmelser, bland annat inom handels-
och skatteområdena.  Överföringen måste framgå av de mottagande företagens
balansräkning och bygga på ett formellt beslut av de offentliga myndigheterna. Det
skall framgå klart av beslutet vilket ändamål kapitaltillskottet avser.

101. Däremot får inte den eventuella överkompensationen lämnas till det företags
förfogande som anförtrotts att tillhandahålla tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse,
inte ens om det skulle röra sig om stöd som är förenligt med fördraget (till exempel
miljö-, sysselsättnings-, regionalstöd osv.).

Om medlemsstaten önskar bevilja sådant stöd skall förfarandet för förhandsanmälan
respekteras enligt artikel 88.3 i fördraget. Stödet får endast betalas ut efter det att
kommissionen har fattat ett positivt beslut.
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