
EUROPEISKA KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT

om tillämpningen av artikel 86 i fördraget på statligt stöd i form av ersättning för
offentliga tjänster som beviljas företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av

allmänt ekonomiskt intresse

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel
86.3 i detta, och

av följande skäl:

(1) 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.

(2) För att vissa tjänster av allmänt ekonomiskt intresse skall kunna tillhandahållas under
sådana förhållanden att uppdraget kan fullgöras, kan ekonomiskt stöd från staten visa
sig nödvändigt för att täcka alla eller en del av de särskilda kostnaderna för att fullgöra
offentliga skyldigheter. Enligt artikel 295 i fördraget är det likgiltigt från
gemenskapsrättslig synpunkt om tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse
tillhandahålls av offentliga eller privata företag.

(3) 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 fördraget, 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.



(4) I sin dom i målet Altmark Trans GmbH1 framhöll EG-domstolen att ersättning för att
tillhandahålla offentliga tjänster inte utgör statligt stöd i den mening som avses i
artikel 87 i EG-fördraget, förutsatt att följande fyra villkor uppfylls:

För det första skall det mottagande företaget faktiskt ha ålagts skyldigheten att
tillhandahålla allmännyttiga tjänster, och dessa skyldigheter skall vara klart
definierade.

För det andra skall de kriterier på grundval av vilka ersättningen beräknas vara
fastställda i förväg på ett objektivt och öppet sätt, på så sätt att det kan undvikas att
ersättningen medför att det mottagande företaget gynnas ekonomiskt i förhållande
till konkurrerande företag. Om en medlemsstat ersätter de förluster som ett företag
åsamkats utan att kriterierna för en sådan ersättning har fastställts i förväg, när det
i efterhand visar sig att genomförandet av vissa uppgifter inom ramen för
skyldigheterna att tillhandahålla allmännyttiga tjänster inte har varit ekonomiskt
lönsamt, utgör detta också en ekonomisk åtgärd som omfattas av begreppet statligt
stöd i den mening som avses i artikel 92.1 i fördraget.

För det tredje får ersättningen inte överstiga vad som krävs för att täcka hela eller
delar av de kostnader som har uppkommit i samband med skyldigheterna att
tillhandahålla allmännyttiga tjänster, med hänsyn tagen till de intäkter som därvid
har erhållits och till en rimlig vinst [�].  

För det fjärde skall, när det företag som ges ansvaret för att tillhandahålla de
allmännyttiga tjänsterna i ett konkret fall inte har valts ut efter ett offentligt
upphandlingsförfarande som gör det möjligt att välja den anbudsgivare som kan
tillhandahålla dessa tjänster till den lägsta kostnaden för det allmänna, storleken av
den nödvändiga ersättningen fastställas på grundval av en undersökning av de
kostnader som ett genomsnittligt och välskött företag som är utrustat med
transportmedel som är lämpliga för att fullgöra den allmänna trafikplikt som ålagts
det skulle ha åsamkats vid fullgörandet av trafikplikten, med hänsyn tagen till de
intäkter som därvid skulle ha erhållits och till en rimlig vinst på grund av
fullgörandet av trafikplikten.

(5) Om dessa fyra villkor uppfylls, utgör ersättningen för offentliga tjänster inte statligt
stöd, och artiklarna 87 och 88 i fördraget är inte tillämpliga. Om medlemsstaterna inte
uppfyller dessa villkor men de allmänna villkoren för att artikel 87.1 i fördraget skall
vara tillämplig uppfylls, utgör ersättningen för offentliga tjänster däremot statligt stöd
som omfattas av artiklarna 73, 86, 87 och 88 i fördraget.

(6) Enligt kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 av den 12 januari 2001 om
tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse2

omfattas finansiellt stöd som inte överstiger 100 000 euro för ett företag under en
treårsperiod inte av artikel 87 i fördraget. Förordningen är inte tillämplig på
transportsektorn och verksamheter som har samband med bearbetning eller saluföring
av produkter som förtecknas i bilaga I till fördraget.

                                                
1 EG-domstolens dom av den 24 juli 2003 i mål C-280/00, Altmark Trans GmbH och Regierungspräsidium

Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, ännu ej offentliggjord i rättsfallssamlingen.

2 EGT L 10, 13.1.2001, s. 30.



(7) Statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster kan vara nödvändigt för att de
företag som anförtrotts att tillhandahålla offentliga tjänster skall kunna bedriva sin
verksamhet på grundval av sådana principer och på sådana villkor att de kan fullgöra
sitt uppdrag. Sådant stöd kan på vissa villkor vara förenligt med fördraget enligt
artikel 86.2 i fördraget.

(8) När det gäller stöd i form av ersättning för offentliga tjänster som kan vara förenligt
med fördraget bör man göra åtskillnad mellan stöd som är så stort att det kan orsaka
stora snedvridningar av konkurrensen å ena sidan och mindre stöd å andra sidan. I den
sistnämnda kategorin är riskerna för snedvridningar av konkurrensen begränsade, om
medlemsstaterna uppfyller de på förhand fastställda villkoren för förenlighet med den
gemensamma marknaden. För sådana tjänster är det också viktigt att garantera en
effektiv tillämpning av reglerna om statligt stöd, samtidigt som man förenklar de
administrativa förfarandena.

(9) I artikel 86.3 föreskrivs följande: �Kommissionen skall säkerställa att bestämmelserna
i denna artikel tillämpas och, när det är nödvändigt, utfärda lämpliga direktiv eller
beslut vad avser medlemsstaterna.� Kommissionen anser att ett beslut riktat till
medlemsstaterna bör antas där det anges under vilka förhållanden vissa
ersättningssystem är förenliga med fördraget enligt artikel 86.2 och inte omfattas av
skyldigheten att göra förhandsanmälan enligt artikel 88.3 i fördraget.

(10) Sådant stöd kan förklaras förenligt med den gemensamma marknaden endast om det
beviljas för att garantera tillhandahållandet av tjänster som faktiskt är tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse i den mening som avses i artikel 86 i fördraget. Det följer
av rättspraxis att medlemsstaterna i avsaknad av gemenskapsregler på området har ett
stort utrymme för egna bedömningar när det gäller arten av de tjänster som kan anses
vara av allmänt ekonomiskt intresse. Om det inte finns gemenskapsregler på området
är det dock kommissionens uppgift att se till att dessa bestämmelser tillämpas korrekt.
Det följer av artikel 86.2 att de företag som anförtrotts utförandet av tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse är företag som tilldelats �särskilda uppgifter�.

(11) Ersättningsbeloppet kan beräknas och kontrolleras korrekt endast om de skyldigheter
avseende offentliga tjänster som åligger företagen och eventuella skyldigheter som
åligger staten är klart angivna i en offentlig akt. Vilken form akten har kan variera
enligt rättssystemet i medlemsstaterna, men den måste omfatta all den information
som behövs för att de särskilda kostnader som företagen måste bära skall kunna
identifieras.

(12) I kommissionens 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 finanser3 anges de villkor som skall garantera ett minimum av insyn i de
finansiella förbindelserna mellan staten och vissa företag som anförtrotts att
tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Hur detta direktiv skall
tillämpas inom radio- och TV-sektorn anges närmare i punkterna 49�56 i

                                                
3 EGT L 195, 29.7.1980, s. 35. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2000/52/EG (EGT L 193, 29.7.2000,

s. 75).



kommissionens meddelande om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på radio
och TV i allmänhetens tjänst4.

(13) För att undvika omotiverade snedvridningar av konkurrensen får ersättningen inte
överstiga vad som krävs för att täcka hela eller delar av de kostnader som har
uppkommit i samband med skyldigheterna att tillhandahålla offentliga tjänster, med
hänsyn tagen till de intäkter som därvid har erhållits och till en rimlig vinst.
Ersättningen får bland annat ta hänsyn till särskilda kostnader som företagen faktiskt
måste bära i regioner enligt artikel 87.3 a och 87.3 c i fördraget.

(14) På den gemensamma marknadens nuvarande utvecklingsstadium skadas utvecklingen
av handeln och konkurrensen inte märkbart av små ersättningsbelopp som beviljas
företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, om
dessa företag har en liten omsättning och uppfyller de ovannämnda villkoren. Att
förklara denna ersättning förenlig med fördraget är således förenligt med
gemenskapens intresse i den mening som avses i den sista meningen i artikel 86.2.

(15) Om ersättningen beviljas företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse, om den står i proportion till kostnaderna för tjänsterna i fråga och
om utvecklingen av handeln inte påverkas i en omfattning som strider mot
gemenskapens intresse, utgör ersättningen statligt stöd som är förenligt med fördraget
enligt artikel 86.2 i fördraget.

(16) Ersättning som beviljas företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse skadar inte märkbart handelns och konkurrensens utveckling, om
ersättningsbeloppen är små och uppfyller de ovannämnda villkoren och om de berörda
företagen har en liten omsättning. När de villkor som föreskrivs i detta beslut uppfylls
krävs det således ingen förhandsanmälan. Vid fastställandet av tillämpningsområdet
för undantaget från anmälningsskyldigheten bör omsättningen för företag som tar
emot ersättning för offentliga tjänster samt nivån på denna ersättning beaktas.

(17) Sjukhus samt företag med ansvar för subventionerat boende som anförtrotts att
tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse har särdrag som måste beaktas.
Det bör särskilt tas hänsyn till att omsättnings- och ersättningsnivån kan vara mycket
hög utan att riskerna för en snedvridning av konkurrensen är särskilt stora.  Det
innebär att sjukhus samt företag med ansvar för subventionerat boende som
tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse bör kunna omfattas av
undantaget från anmälningsskyldigheten.

 (18) Artikel 73 i fördraget är att betrakta som speciallagstiftning i förhållande till artikel
86.2 och skall därför ha företräde. I den fastställs regler som skall tillämpas på
ersättning för offentliga tjänster inom sektorn för landtransporter. Denna artikel
utvecklas i rådets förordning (EEG) 1191/69 av den 26 juni 1969 om
medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre
vattenvägar5, i vilken fastställs de allmänna villkoren för skyldigheter avseende
offentliga tjänster inom sektorn för landtransporter och föreskrivs metoder för

                                                
4 EGT C 320, 15.11.2001, s. 5.

5 EGT L 156, 28.6.1969, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1893/91 (EGT L,
29.6.1991, s. 1).



beräkning av ersättning. I förordningen undantas all ersättning som uppfyller dessa
villkor från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget. Förordningen
tillåter också att medlemsstaterna gör undantag från dessa bestämmelser i fråga om
företag som enbart tillhandahåller stads-, förorts- eller regionaltrafik. När detta
undantag tillämpas omfattas all sådan ersättning för skyldigheter avseende offentliga
tjänster som utgör statligt stöd av bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr
1107/70 av den 4 juni 1970 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre
vattenvägar6.   Enligt rättspraxis i Altmark-målet kan ersättning som inte uppfyller
villkoren i artikel 73 inte förklaras förenlig med fördraget med stöd av artikel 86.2
eller andra bestämmelser i fördraget. Sådan ersättning omfattas följaktligen inte av
tillämpningsområdet för detta beslut.

(19) Kommissionen anser dessutom, med tanke på de särskilda målen för den gemensamma
trafikpolitiken, att ersättning för offentliga tjänster inom sektorerna för luft- och
sjötransporter bör uteslutas från tillämpningsområdet för detta beslut. Kommissionen
påminner dock om att det finns regler som är tillämpliga på dessa sektorer i rådets
förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till
flyglinjer inom gemenskapen7 och i rådets förordning (EEG) nr 3577/92 av den 7
december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på
sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage)8, i vilka anges villkoren för
tillhandahållande av offentliga tjänster.

(20) Kommissionen anser dock att detta beslut bör tillämpas på sektorn för sjötransporter
om den offentliga tjänsten i fråga gäller uppehållande av sjöförbindelser med öar och
passagerarmängderna i denna trafik är mycket små, dvs. högst cirka 100 000
passagerare per år.

(21) Undantaget från kravet på förhandsanmälan för vissa tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse utesluter inte möjligheten för medlemsstaterna att anmäla ett särskilt
stödprojekt.

 (22) Detta beslut är tillämpligt utan att det påverkar tillämpligheten av gällande
gemenskapsbestämmelser om offentlig upphandling.

(23) Detta beslut är tillämpligt utan att det påverkar tillämpningen av särskilda, strängare
bestämmelser om skyldigheterna avseende offentliga tjänster som ingår i
sektorspecifik gemenskapslagstiftning.

                                                
6 EGT L 130, 15.6.1970, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 543/97 (EGT L 84,

29.6.1991, s. 6).

7 EGT L 240, 24.8.1992, s. 8. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

8 EGT L 364, 12.12.1992, s. 7.



HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Tillämpningsområde

Detta beslut är tillämpligt på sådan ersättning för offentliga tjänster som utgör statligt stöd
och som beviljas företag som är verksamma inom alla sektorer som regleras i fördraget, om
denna ersättning uppfyller följande villkor:

i) Ersättning för offentliga tjänster som beviljats företag med en årlig omsättning exklusive
skatt på mindre än (�)[*] sammanlagt under de två räkenskapsåren före det år då tjänsten av
allmänt ekonomiskt intresse tilldelades och med en årlig ersättning för att tillhandahålla
tjänsten i fråga på mindre än (�)[**]. Det sistnämnda tröskelvärdet kan fastställas genom ett
årligt genomsnitt som motsvarar nuvärdet av den ersättning som beviljats under
avtalsperioden eller under en period på fem år. För kreditinstitut ersätts tröskelvärdet på (�)
av ett tröskelvärde på (�)[***] av den totala balansomslutningen. [Dessa belopp fastställs
slutgiltigt med hänsyn till de synpunkter som inkommit i samband med samrådet.]

ii) Ersättning för offentliga tjänster som beviljats sjukhus som tillhandahåller tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse.

iii) Ersättning för offentliga tjänster som beviljats företag med ansvar för subventionerat
boende som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. [Den exakta omfattningen
av de tjänster som omfattas av detta beslut kommer att fastställas med hänsyn till de
synpunkter som inkommit i samband med samrådet.]

iv) På transportområdet är detta beslut enbart tillämpligt på ersättning för offentliga tjänster
som betalas för sjöförbindelser med öar och som beviljas enligt sektoriella regler, om den
årliga trafiken är högst 100 000 passagerare.

.

Artikel 2

Stödets förenlighet och undantag från anmälningsskyldigheten

Ersättning för offentliga tjänster som utgör statligt stöd och uppfyller villkoren i detta beslut
är förenlig med den gemensamma marknaden och undantas från skyldigheten att göra
förhandsanmälan enligt artikel 88.3 i fördraget, dock utan att det påverkar tillämpningen av
strängare bestämmelser om skyldigheter avseende offentliga tjänster som ingår i
sektorspecifik gemenskapslagstiftning.

Artikel 3

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Detta beslut är endast tillämpligt på tjänster som utgör tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
i den mening som avses i artikel 86.2 i fördraget.

Artikel 4



Tilldelning

För att uppdraget att tillhandahålla offentliga tjänster skall omfattas av detta beslut skall det
anförtros genom en officiell handling som, enligt medlemsstaternas lagstiftning, kan vara en
eller flera lagar eller andra författningar eller ett avtal. I handlingen skall bland annat anges
följande:

a) Den exakta arten av skyldigheterna att tillhandahålla offentliga tjänster.

b) De berörda företagen och det berörda området.

.

Artikel 5

Ersättning

1. Ersättningen får inte vara större än vad som är nödvändigt för att täcka de kostnader som
orsakats av fullgörandet av skyldigheterna avseende offentliga tjänster, med hänsyn till
intäkterna i samband med detta och till en rimlig vinst för att fullgöra dessa skyldigheter.
Ersättningen kan omfatta hela eller en del av den produktivitetsökning företagen uppnår under
en överenskommen begränsad period utan att det ändrar den kvalitetsnivå på tjänsterna som
staten fastställt.  Ersättningsbeloppet omfattar alla fördelar som staten har beviljat genom
statliga medel. Parametrarna för beräkning och beviljande av ersättning skall vara öppna.

2. De kostnader som skall beaktas är alla kostnader i samband med tillhandahållandet av den
berörda tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse. De kostnader som hänförs till tjänsten av
allmänt ekonomiskt intresse kan omfatta alla rörliga kostnader som tillhandahållandet av
tjänsten medför, ett rimligt bidrag till de fasta kostnaderna och en rimlig avkastning på det
egna kapital som påverkas av tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse. De kostnader som
hänför sig till eventuell verksamhet utanför tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse skall
täcka alla rörliga kostnader, ett rimligt bidrag till de fasta kostnaderna och en rimlig
avkastning på eget kapital. Dessa kostnader får aldrig hänföras till tjänsten av allmänt
ekonomiskt intresse. Kostnaderna skall beräknas enligt erkända bokföringsprinciper.

3. De intäkter som skall beaktas måste åtminstone omfatta alla intäkter som influtit i samband
med tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse. Om det berörda företaget har särskilda eller
exklusiva rättigheter som är förknippade med en annan tjänst av allmänt ekonomiskt intresse
som genererar en vinst som är större än en rimlig vinst eller om den har andra fördelar som
staten beviljat, måste dessa beaktas oavsett hur de klassificeras mot bakgrund av artikel 87,
och de adderas till företagets intäkter. Medlemsstaten kan också besluta att den vinst som
härrör från annan verksamhet utanför tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse helt eller delvis
skall anslås finansieringen av tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse.

4.  Med rimlig vinst avses en kapitalavkastning där man tar hänsyn till den risk företaget
löper, eller till att företaget inte löper någon risk alls på grund av statens ingripande, särskilt
om staten beviljar exklusiva eller särskilda rättigheter. I regel får avkastningen inte vara högre



än den genomsnittliga avkastningen i den berörda sektorn under de senaste åren. Inom de
sektorer där det inte finns några företag som kan jämföras med det företag som getts i uppdrag
att tillhandahålla tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse, kan en jämförelse göras med
företag i andra medlemsstater eller, om nödvändigt, inom andra sektorer. För att fastställa en
rimlig avkastning kan medlemsstaterna införa incitamentskriterier som bland annat är
relaterade till kvaliteten på den tjänst som tillhandahållits.

Artikel 6

Öppenhet

 Om de företag som tar emot ersättning för offentliga tjänster också bedriver verksamhet
utanför den offentliga tjänsten, skall det framgå klart av deras redovisning vilka kostnader och
intäkter som har ett samband med tillhandahållandet av offentliga tjänster och vilka kostnader
och intäkter som har ett samband med andra tjänster.

Artikel 7

Tillhandahållande av upplysningar

Medlemsstaterna skall ställa allt det underlag till förfogande som kommissionen behöver för
att fastställa om den ersättning som beviljats är förenlig med fördraget enligt artikel 86.2 i
fördraget. På skriftlig begäran från kommissionen skall medlemsstaterna inom tjugo
arbetsdagar eller en längre tidsfrist som anges i begäran förse kommissionen med alla
upplysningar den anser nödvändiga för att avgöra om de gällande ersättningssystemen är
förenliga med fördraget.

Artikel 8

Mottagare av beslutet

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den [�]

På kommissionens vägnar
[�]
Ledamot av kommissionen


