
DA  DA

DA



DA 1  DA

EUROPA-KOMMISSIONEN

Udkast til

KOMMISSIONENS DIREKTIV �/�/EF

af [�]

om ændring af direktiv 80/723/EØF om gennemskueligheden af de økonomiske
forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder

 (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 86,
stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Kommissionens direktiv 80/723/EØF1 forpligtes medlemsstaterne til at
sikre, at de økonomiske forbindelser mellem offentlige myndigheder og
offentlige virksomheder, samt inden for bestemte virksomheder, er
gennemskuelige. Virksomheder, der skal føre særskilte regnskaber, er
virksomheder, som en medlemsstat indrømmer særlige eller eksklusive
rettigheder efter traktatens artikel 86, stk. 1, eller som har fået overdraget at
udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse efter traktatens
artikel 86, stk. 2, og modtager statsstøtte i en eller anden form i tilknytning til
sådanne tjenesteydelser, og som udøver andre aktiviteter.

(2) Medlemsstaterne har mulighed for at give kompensation til virksomheder, der
har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk
interesse, til dækning af de specifikke omkostninger i forbindelse med disse
tjenesteydelser. Denne kompensation må dog ikke overstige, hvad der er
nødvendigt for de pågældende tjenesteydelsers funktion, og må ikke anvendes

                                                
1 EFT L 195 af 29.07.1980, s. 35. Direktivet er senest ændret ved direktiv 2000/52/EF (EFT L 193 af

29.7.2000, s. 75).
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til at finansiere aktiviteter, der falder uden for tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse.

(3) I medfør af direktiv 80/723/EØF kræves det kun, at der føres særskilte
regnskaber, når de virksomheder, som har fået overdraget at udføre
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, modtager statsstøtte. I
dommen Altmark Trans GmbH2 har De Europæiske Fællesskabers Domstol
imidlertid præciseret, at kompensation for udførelse af offentlige tjenester
under visse betingelser ikke udgør statsstøtte efter traktatens artikel 87, stk. 1.

(4) Uanset den juridiske klassifikation af kompensation for offentlige tjenester er
det imidlertid absolut nødvendigt, at der føres særskilte regnskaber, når de
virksomheder, der modtager en sådan kompensation, ligeledes udøver
aktiviteter, der falder uden for tjenesteydelser af almindelig økonomisk
interesse. Det er nemlig kun ved hjælp af et særskilt regnskab, at det vil være
muligt at identificere de udgifter, der er forbundet med tjenesteydelser af
almindelig økonomisk interesse og beregne kompensationens nøjagtige beløb.

(5) Der er derfor grund til at ændre direktiv 80/723/EØF, således at forpligtelsen
til at føre et særskilt regnskab gælder for de virksomheder, der modtager
kompensation for offentlige tjenester, og som ligeledes udøver aktiviteter, der
falder uden for tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, uanset den
juridiske klassifikation af denne kompensation i henhold til traktatens
artikel 87, stk. 1 -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 80/723/EØF foretages følgende ændringer:

1. I artikel 2, stk. 1, affattes litra d) således:

d) �virksomhed, der skal føre særskilte regnskaber�: enhver virksomhed, som en
medlemsstat indrømmer særlige eller eksklusive rettigheder efter traktatens
artikel 86, stk. 1, eller som har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse efter traktatens artikel 86, stk. 2, og modtager kompensation for
en offentlig tjeneste i en eller anden form i tilknytning til sådanne tjenesteydelser, og
som udøver andre aktiviteter.

2. I artikel 4, stk. 2, udgår litra c).

                                                
2 Dom af 24. juli 2003 i sag C-280/00, Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium

Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, endnu ikke offentliggjort i Samling af Afgørelser.
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Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at
efterkomme dette direktiv inden den ��.[12 måneder efter dets ikrafttræden]. De meddeler
straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser samt en oversigt over
overensstemmelsen mellem disse love og bestemmelser og dette direktiv.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv
eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for
henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.

Artikel 4

Udfærdiget i Bruxelles, den [�]

På Kommissionens vegne
[�]
Medlem af Kommissionen


