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AGENDA – NYT FRA BRUXELLES
1. Status på statsstøtte – i EU og DK
2. Temporary Framework vedr. Covid-19-støtte
3. Temporary Crisis Framework – Kommissionens midlertidige kriserammebestemmelser
vedr. støtte til økonomien pga. effekterne af den russiske invasion af Ukraine
4. Retningslinjer for statsstøtte til klima, miljøbeskyttelse og energi 2022 (CEEAG)
5. Revisionen af den generelle gruppefritagelsesforordning (GBER)
6. Reglerne om vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse (IPCEI)
7. Statsstøtte-overvejelser og -udfordringer i forbindelse med Århus-konventionen
8. AOB og spørgsmål
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1. STATUS PÅ STATSSTØTTE - I
EU OG DK
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STATSSTØTTE I EU OG DK
 Mere end 97% af al statsstøtte i EU ydes direkte af
medlemsstaterne på baggrund af gruppefritagelsesforordningen
 Europa-Kommissionen
 Prioriteringer: ”Big on big, small on small”
 Integration af klima-miljø, energimarkederne, den digitale økonomi, ehandel, infrastruktur, forsyning, finansiel stabilitet
 Covid-19 og kompensation for effekterne af Ukraine invasionen

 Danmark
 Klima/miljø, grøn omstilling, infrastruktur/forsyning, beskæftigelse, kultur,
Covid-19 og effekter af Ruslands invasion af Ukraine
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DK BLANDT DE MS, DER YDER MEST STØTTE

Kilde: Kommissionens State Aid Scoreboard 2020
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https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/state_aid_scoreboard_note_2020.pdf
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STATSSTØTTENS PROCENTVISE FORDELING
I DANMARK
Statsstøtten i Danmark i nyere tid
 Stigning i støtte til klima, miljø og energi-initiativer
 Høj andel af beskæftigelsesstøtte
 Jævn udvikling i forsknings- og innovationsstøtten
 Særlige sektorer, f.eks. den maritime industri – tonnageskat
 Stigning i anvendelse af skattebegunstigelser
 2020-2021 – støtten tildeles i overvejende i medfør af Covid-19-hjælpepakkerne
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2. STATUS PÅ TEMPORARY
FRAMEWORK VEDR. COVID19-STØTTE
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COVID-19 OG STATSSTØTTE – MARTS 2020 –
31. MARTS 2022
 Hindre spredningen af Covid-19 og kapacitetskrise i sundhedssystemet – og afhjælpe
efterspørgselskrise i økonomien pga. nedlukninger
 Kommissionen har pr. marts 2022 truffet over 300 statsstøttebeslutninger om at
godkende nationale foranstaltninger
 Det skønnes, at der er tale om budgetter for langt mere end 3 trillioner EUR i total i
Covid-kompensation i EU
 Den opdaterede liste over pressemeddelelser og beslutninger findes på:
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/State_aid_decisions_TF_and_10
7_2_b_and_107_3_b.pdf
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TACKLING AF COVID-19 MED STATSSTØTTE
 Generelle foranstaltninger, der ikke indebærer statsstøtte – f.eks. generel
lønkompensation, generelle skatteudskydelser mv.
 TEUF artikel 107, stk. 2, litra b: ”støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er
forårsaget af naturkatastrofer eller af andre usædvanlige begivenheder”
 Støtte under Temporary Framework målrettet mod at afhjælpe likviditetsvanskeligheder i
virksomheder og sikre, at forstyrrelserne af Covid-19-foranstaltningerne ikke
underminerer økonomisk levedygtighed
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TEMPORARY FRAMEWORK –
ÆNDRET 6 GANGE
Temporary Framework (konsolideret version af 18. november 2021)
giver bl.a. mulighed for at støtte:
 Afsnit 3.1: Mulighed for afgrænset likviditetsstøtte uden hensyn til
støttetype
 Afsnit 3.2: Offentlige garantier
 Afsnit 3.3: Offentlige lån og efterstillet gæld
[…]
 Afsnit 3.11: Rekapitalisering
 Afsnit 3.12: Kompensation for tab til dækning af faste
omkostninger
APRIL 2022
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STATUS PÅ TEMPORARY FRAMEWORK-STØTTE I EU
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STATUS I EU – FORTSAT
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UDVIKLINGEN I ANTAL
GODKENDELSER – PR. MARTS 2022
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STATUS OVER ANSØGNINGER TIL DE 4 STORE
DANSKE KOMPENSATIONSORDNINGER - PR. 14.
MARTS 2022
Lønkompensation

Selvstændige

Godkendte ansøgninger: 104.157
Samlet kompensation udbetalt: 19.909 mio. kr.

Godkendte ansøgninger: 203.681
Samlet kompensation udbetalt: 11.395 mio. kr.

Freelancere m/ B-indkomst

Freelancere m/ A- og B-indkomst

Godkendte ansøgninger: 3.641
Samlet kompensation udbetalt: 153 mio. kr.

Godkendte ansøgninger: 390
Samlet kompensation udbetalt: 16 mio. kr.

Arrangementer

Faste omkostninger

Godkendte ansøgninger: 948
Samlet kompensation udbetalt: 1.429 mio. kr.

Godkendte ansøgninger: 78.512
Samlet kompensation udbetalt: 20.113 mio. kr.

Sæsonafhængige selvstændige eller freelancere
Godkendte ansøgninger: 178
Samlet kompensation udbetalt: 11 mio. kr.
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SÆRLIGT OM TEMPORARY FRAMEWORK
Udfordringer og løsninger ifbm. godkendelse af statsstøtte efter
Temporary Framework:
 Virksomhedsbegrebet - koncerner
 Aktivitetsniveau
 Kombineret økonomisk aktivitet?
 Støttelofter
 Evt. forlængelse af støtteperiode og/eller forhøjelse af støttelofter?
Der pågår på nuværende tidspunkt overvejelser hos Kommissionen vedr.
en eventuel yderligere forlængelse.
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Lessons learned…

- En udfordring at følge med behov om
ændringer i statsstøtte-approach
- Vi har lagt skinnerne, mens toget
kørte
- 83 ændringer er udtryk for nye behov
- Fx fra krise-approach (TEUF art.
107,2,b) til TEUF (art. 107,3,b) TF
- Efterkontrollen…

3. TEMPORARY CRISIS
FRAMEWORK –
KOMMISSIONENS
MIDLERTIDIGE
KRISERAMMEBESTEMMELSER
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”TEMPORARY CRISIS FRAMEWORK FOR STATE AID MEASURES
TO SUPPORT THE ECONOMY FOLLOWING THE AGGRESION
AGAINST UKRAINE BY RUSSIA” 23.03.2022 (C(2022)1890 FINAL)
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REPOWER-EU
 Meddelelse om en fælles europæisk indsats for mere sikker og bæredygtig energi til
mere overkommelige priser af 8. marts 2022.
 45,3 pct. af EU’s import af naturgas kom i 2021 fra Rusland

 Omstilling kræver statsstøtte til at udbedre markedsfejl  samspil med
Retningslinjer for statsstøtte til klima, miljøbeskyttelse og energi 2022 (CEEAG)
 Statsstøtteretlig betydning – øge hastigheden på godkendelse af IPCEI - Brint?
 ”Kommissionen vil som en prioritet vurdere anmeldelser af statsstøtte til brintprojekter. Den
forpligter sig til at afslutte vurderingen af de første vigtige projekter af fælleseuropæisk
interesse vedrørende brint senest 6 uger efter de deltagende medlemsstaters indgivelse af en
fuldstændig anmeldelse.”

APRIL 2022

22

STATSSTØTTEHJEMLEN I
KRISERAMMEBESTEMMELSERNE
 Kommissionen anerkender muligheden for at yde støtte efter TEUF artikel 107, stk. 2,
litra b: ”støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer
eller af andre usædvanlige begivenheder”
 Men statsstøttehjemlen i kriserammebestemmelserne er TEUF artikel 107, stk. 3, litra b,
dvs. ”støtte, der skal afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi”
 De nye, midlertidige kriserammebestemmelser pkt. 33:
“The Commission considers that the invasion of Ukraine by Russia and the economic sanctions taken
in response by the EU or its international partners have created significant economic uncertainties,
disrupted trade flows and supply chains and led to exceptionally large and unexpected price increases,
especially in natural gas and electricity, but also in numerous other raw materials and primary goods,
including in the agri-food sector.“

 Ekskluderer virksomheder, som er kontrolleret af russiske eller hviderussiske personer,
enheder eller myndigheder – samt støtte der vil modvirke effekten af sanktioner
APRIL 2022
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NYE MIDLERTIDIGE
KRISERAMMEBESTEMMELSER
 Første del
 Mulighed for tildeling af begrænsede mængder støtte i form af direkte tildelinger, afsnit 2.1
 Virksomheder, der er ”påvirkede” af situationen. Hvad vil Kommissionen acceptere i praksis?
 Op til ca. 3 mio. kr. pr. virksomhed
 Op til ca. 260.000 kr. pr. virksomhed i landbrugs-, akvakultur- og/eller fiskerisektoren

 Anden del
 Likviditetsstøtte i form af garantier, afsnit 2.2
 Likviditetsstøtte i form af lån, afsnit 2.3

 Tredje del
 Støtte for ekstraomkostninger forbundet med forhøjede gas- og elpriser, afsnit 2.4
 Særligt fokus på energiintensive virksomheder
 Senest 31. december 2022 - tilskud, skattebegunstigelser, garantier, lån…
 Kompensationsmekanisme: Fordobling af gasprisen sammenlignet med gennemsnit 2021
APRIL 2022
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BEHOVET FOR STATSSTØTTE ?
 Snævert approach sammenlignet med Temporary Framework
vedr. statsstøtte under Covid-19-krisen
 Ruslands invasion af Ukraine medfører en strukturel ændring i
økonomien
 Hvilke støtteinstrumenter er passende, hvis nogle overhovedet?

 Forhøjede gas- og elpriser – bør det dækkes af staten?
 TCF: Fordobling af prisen på gas ift. prisen i 2021  støtteberettigelse
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4. RETNINGSLINJER FOR
STATSSTØTTE TIL KLIMA,
MILJØBESKYTTELSE OG
ENERGI 2022 (CEEAG)
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HOVEDLINJER I RETNINGSLINJER FOR
STATSSTØTTE TIL KLIMA, MILJØBESKYTTELSE OG
ENERGI 2022 (CEEAG)
 CEEAG indeholder vejledning om, hvordan KOM vil vurdere
foreneligheden af miljøbeskyttelse og energistøtteforanstaltninger, der er omfattet af anmeldelsespligten i TEUF
artikel 107, stk. 3, litra c.
 ”støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske
regioner, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der
strider mod den fælles interesse”

 Overordnet kræver forenelighed, at en positiv og en negativ
betingelse er opfyldt.
 Positiv betingelse: Støtten skal fremme miljøbeskyttelse og støtte
udviklingen af en økonomisk aktivitet indenfor Energiområdet.
 Negativ betingelse: Miljøbeskyttelse/energistøtte må ikke i urimelig grad
ændre samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles
interesse.

 CEEAG gælder for støtteordninger og individuel støtte.
APRIL 2022
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CEEAG’S ANVENDELSESOMRÅDE
CEEAG finder bl.a. anvendelse på følgende støttekategorier (ikke
udtømmende her):

 Støtte til reduktion og fjernelse af drivhusgasemissioner,
herunder gennem støtte til vedvarende energi (pkt. 4.1)
 Støtte til ren mobilitet (pkt. 4.3)
 Støtte i form af nedsættelser af skatter og afgifter eller
skattelignende afgifter (pkt. 4.7)
 Støtte til energiinfrastruktur (pkt. 4.9)
 Støtte til fjernvarme og fjernkøling (pkt. 4.10)
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DEN POSITIVE BETINGELSE
 Den positive betingelse (fremme miljøbeskyttelse og energistøtte
udviklingen af en økonomisk aktivitet) indebærer, at de relevante
myndigheder skal kunne dokumentere følgende ved anmeldelse:

APRIL 2022

(i)

afgrænsning af den økonomiske aktivitet, der fremmes af
foranstaltningen, dens positive virkninger for samfundet som
helhed og, hvor det er relevant, dens relevans for specifikke EUpolitikker (pkt. 3.1.1),

(i)

støttens tilskyndelsesvirkning (pkt. 3.1.2), og

(i)

ingen overtrædelse af relevante bestemmelser i EU-retten (pkt.
3.1.3).
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DEN NEGATIVE BETINGELSE
 Den negative betingelse: Miljøbeskyttelse og energistøtte må ikke
i urimelig grad påvirke samhandelsvilkårene i et omfang, der
strider mod den fælles interesse) indebærer, at de relevante
myndigheder skal kunne dokumentere følgende ved anmeldelse:
(i)

behovet for statslig indgriben (pkt. 3.2.1.1),

(ii) støttens hensigtsmæssighed (pkt. 3.2.1.2),
(iii) støttens proportionalitet (begrænsning af støtten til det minimum,
der er nødvendigt for at nå målet), herunder (pkt. 3.2.1.3),
(iv) støttens gennemsigtighed (pkt. 3.2.1.4),
(v) undgåelse af støttens uberettigede negative virkninger på
konkurrencen og samhandelen (pkt. 3.2.2), og
(vi) afvejning af støttens positive og negative virkninger (pkt. 3.3).
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HVAD ER NYT?

 Teknologineutral støtte som et udgangspunkt
 Støtte til naturgas er kun en overgangsløsning og udfases (og dette
har Kommissionen netop genbekræftet på et møde med DK)
 En højere støtteintensitet på op til 100 %
 Nye procedurer vedr. konkurrenceudsættelse, forudgående (ex ante)
offentlig høring og ekstern evaluering ved store budgetter
 ”Gamle EEAG” vs. CEEAG
 MS’er ”skal om nødvendigt ændre deres eksisterende miljøbeskyttelses- og
energistøtteordninger for at bringe dem i overensstemmelse med disse
retningslinjer senest den 31. december 2023”
 KOM har ikke uddybet, hvordan ovenstående sikres i praksis
APRIL 2022
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HVAD ER DER I PIPELINEN?
 Anvendelse af CEEAG pkt. 4.1? Grønne projekter vedr.
vedvarende energi såsom PtX, CCU og CCS
 Anvendelse af CEEAG pkt. 4.3.2? Ladeinfrastruktur (el og brintbiler)
 GBER-revisionen kører parallelt – ”promoting the green and digital
transition” (mere om dette emne om lidt)
 Naturgas og fossile brændstoffer som overgangsløsninger
 Skal ses i lyset af, at Kommissionen i REPowerEU fastslår, at man ved
at fremskynde den grønne omstilling kan reducere emissionerne,
mindske afhængigheden af importerede fossile brændstoffer og beskytte
sig mod prisstigninger.
APRIL 2022
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5. STATUS PÅ REVISIONEN AF DEN
GENERELLE GRUPPEFRITAGELSESFORORDNING (GBER)

APRIL 2022

33

FORMÅL MED REVISIONEN
 ”Targeted review of GBER: Revised rules for State aid promoting
the green and digital transition”
 Revisionen foretages mhp. at tilpasse GBER, så den kommer i
overensstemmelse med bl.a. Risk Finance-retningslinjerne,
retningslinjerne for regional støtte og retningslinjerne for støtte til
klima, miljøbeskyttelse og energi 2022 (CEEAG)
 Definitioner og bestemmelser vedr. støtte til miljøbeskyttelse,
herunder klimabeskyttelse og energi, skal tilpasses for at sikre
sammenhængen med CEEAG, som har samme mål
 GBER skal udvides ved at indføre forenelighedsbetingelser for
støtte til f.eks. brint i overensstemmelse med målene for
strategien for brint mhp. et klimaneutralt EU og for lagring.
APRIL 2022
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HOVEDPRINCIPPER I REVISIONEN
 En udvidelse af anvendelsesområdet for at støtte vedvarende energikilder
og andre dekarboniserings-foranstaltninger
 En forhøjelse af anmeldelsestærsklerne, når det er objektivt begrundet
 ”Green bonus” for energi i bygninger, vedvarende energi og fjernvarme og –
køling
 De allerede eksisterende artikler ændres for at tage højde for nye
markedsudviklinger (f.eks. vedvarende og kulstoffattig brint, vedvarende
energisamfund, CCU) og for at sikre tilpasning til CEEAG

APRIL 2022

35

ANVENDELSESOMRÅDET FOR GBER UDVIDES I UDKAST
TIL REVISION, SÅ GBER BL.A. SKAL OMFATTE:

• Optankningsinfrastruktur, som leverer kulstoffattig brint
• Forenelighedsbetingelser for støtte til brint
• Driftsstøtte til fremme af energi fra vedvarende energikilder skal
udvides til VE-fællesskaber
• Investeringsstøtte til genopretning af naturtyper og økosystemer
mv.
• Investeringsstøtte til genbrug og genanvendelse af affald bør
tilpasses og udvides for at tage højde for udviklingen på markedet
• Indførelse af forenelighedsbetingelser for støtte i form af
nedsættelse af miljøskatter eller –afgifter

APRIL 2022

36

VISSE NYE BESTEMMELSER I UDKAST TIL GBER
(IKKE UDTØMMENDE)
 Artikel 36: Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, herunder
klimabeskyttelse
 Artikel 36a: Investeringsstøtte til opladnings- og
optankningsinfrastruktur (som forsyner køretøjer med el eller med
vedvarende eller kulstoffattig brint med henblik på transport)
 Artikel 36b: Investeringsstøtte til erhvervelse af renere køretøjer eller
nulemissionskøretøjer og til opdatering af køretøjer
 Artikel 41: Investeringsstøtte til fremme af energi fra vedvarende
energikilder, vedvarende brint og højeffektiv kraftvarmeproduktion
 Artikel 46: Investeringsstøtte til energieffektiv fjernvarme og fjernkøling
 Artikel 48: Investeringsstøtte til energiinfrastruktur
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FÆLLES FOR DE NYE
BESTEMMELSER/UDVIDELSEN
 Kommissionen lægger i sit udkast til revision op til en afklaring af anvendelsen af højere
støtteintensiteter, hvis støtte ydes gennem udbud, samt
 Udelukkelse af støtte til maskiner og udstyr, der anvender de mest forurenende fossile
brændstoffer
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PROCES OG ”NEXT STEPS”
 Den offentlige høring blev afsluttet i december 2021
 Det afholdes Advisory Committee-møde i maj 2022
 Seneste melding fra Kommissionen er, at GBERrevisionen vil blive vedtaget medio 2022
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6. STATUS FOR ”IMPORANT
PROJECTS OF COMMON
EUROPEAN INTEREST” (IPCEI) OG
IGANGVÆRENDE PROJEKTER
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PROJEKTER AF
FÆLLES EU-INTERESSE (IPCEI)
Retsgrundlaget
 Projektet skal være foreneligt med det indre marked efter TEUF artikel 107, stk.
3, litra b: ”støtte, der kan fremme virkeliggørelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk
interesse eller afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi”

 Meddelelse fra Kommissionen Kriterier for analysen af, hvorvidt statsstøtte til
fremme af gennemførelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse er
forenelig med det indre marked 2021/C 528/02
Eksempler?
 Femern Bælt-forbindelsen
 Der er igangsat et IPCEI-projekt om mikroelektronik og batterier
 Erhvervsstyrelsen har udvalgt to danske projekter, som skal
deltage i det første europæiske storskalaprojekt om brint:
Green Fuels for DK, repræsenteret af Ørsted
HySynergy 2.0, repræsenteret af Everfuel
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HVORDAN DEFINERES ET PROJEKT AF FÆLLES
EUROPÆISK INTERESSE?
 I Kommissionens IPCEI-meddelelse fremgår bl.a. følgende:
 Projektet skal udgøre et konkret, klart og identificerbart vigtigt bidrag til Unionens mål
eller strategier og skal have en betydelig indvirkning på bæredygtig vækst
 F.eks. ved at være af stor betydning for bl.a. den europæiske grønne pagt, den digitale
strategi, det digitale årti og den europæiske strategi for data, den nye industristrategi for
Europa og ajourføringen deraf mv.
 Projektet skal afhjælpe vigtige markedsmæssige eller systemiske fejl, der hindrer
projektet i at blive gennemført
 Involvere mindst fire medlemsstater og komme en større del af EU til gode på en konkret
måde

 Alle medlemsstater skal have mulighed for at deltage
 Fordelene må ikke alene vedrøre de involverede virksomheder eller sektorer,
men må være af bredere relevans for EU’s mål/strategier
 Skal indebære betydelig samfinansiering fra støttemodtagerne (ikke fast
defineret)
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HVORDAN DEFINERES ET PROJEKT AF FÆLLES EUROPÆISK
INTERESSE – FORTSAT
 Skal dokumenteret ikke gøre væsentlig skade – balancetest fx
klima/miljø
 Skal gerne involvere Kommissionen, EIB eller EIF
 Udvælgelsen/forvaltningen af projektet involverer Kommissionen
 Involverer væsentlige samarbejdsrelationer med partnere,
organisationer og virksomheder (store/smv’ere/starts ups), i
forskellige dele af EU og i ugunstigt stillede regioner
 Samfinansiering fra EU-fond
 Bidrag fra uafhængige private investorer
 Projektet afhjælper en klart identificeret betydelig strategisk
barriere
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HVORDAN DEFINERES ET PROJEKT AF FÆLLES
EUROPÆISK INTERESSE – FORTSAT?
 FUI-projekter skal være af væsentlig innovativ art og tilføre merværdi
 Projekter, der indebærer første industrielle anvendelse, skal gøre det
muligt at udvikle et nyt produkt eller ny tjeneste med højt FUI-indhold
 Sådanne projekter skal muliggøre opskalering til test eller
serieproduktion
 Projekter indenfor miljø, energi, transport, sundhed eller det digitale
område skal bidrage til EU’s strategier på disse områder og det indre
marked
 Der er således tale ganske omfattende konditionaliteter og krav om
påvisning af proportionalitet, nødvendighed, forebyggelse af
konkurrencefordrejninger, transparens og ganske omfattende krav om
anmeldelse, rapportering og evaluering
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IPCEI-PROJEKT OM BATTERI
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IGANGVÆRENDE IPCEI-PROJEKT OM BRINT
 Kommissionen lancerede den 8. juli 2020 en europæisk brintstrategi og Den
Europæiske Alliance for Ren Brint (European Clean Hydrogen Alliance)
 Alliancen sætter rammen for, at private og offentlige interessenter kan drøfte,
hvordan relevante aktører i EU kan fremme et europæisk marked for
vedvarende brint gennem investeringer, og drøfte hvilke regulatoriske og øvrige
flaskehalse, der kan være forbundet med arbejdet
 Indsatsen er fra Kommissionens side tænkt som et led i EU’s omstilling til en
klimaneutral økonomi
 I december 2020 underskrev 22 medlemslande og Norge et manifest, der
baner vejen for en renere brintværdikæde og forpligter sig til at iværksætte
IPCEI-projekter i brintsektoren
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IGANGVÆRENDE IPCEI-PROJEKT OM BRINT - FORTSAT
 I manifestet har man forpligtet sig til følgende:
 “We commit to launching the IPCEI on Hydrogen and to initiating the next steps in
coordination with the European Commission, the European Clean Hydrogen Alliance and
European industry.”

 Regeringen har besluttet, at Danmark skal deltage i et vigtigt projekt af
fælleseuropæisk interesse for brint og har afsat i alt 850 mio. kr. til Danmarks
deltagelse
 Erhvervsstyrelsen afsluttede den 7. april 2021 en ansøgningsrunde for
deltagelse i et Important Project of Common European Interest (IPCEI)
 På baggrund af matchmakingforløbet og opdateret ansøgningsmateriale har
Erhvervsstyrelsen endeligt udvalgt følgende to projekter, der søges realiseret
under IPCEI på brint, og som det er ambitionen at udmønte de op mod 850 mio.
kr. til
 Green Fuels for Denmark, repræsenteret af Ørsted
 HySynergy 2.0, repræsenteret af Everfuel
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IGANGVÆRENDE IPCEI-PROJEKT OM BRINT - FORTSAT
 Den videre proces indebærer, at Kommissionen skal vurdere, om det
fælleseuropæiske projekt lever op til IPCEI-retningslinjerne og dermed kan
modtage statsstøtte
 Dette indebærer, at Kommissionen skal vurdere projektet i sin helhed, samt
vurdere hvert enkelt delprojekts bidrag
 Danmark har den 31. august 2021 meldt de udvalgte to projekter ind til
Kommissionen i en samlet prænotifikation med projekter fra 17 andre lande
 Europa-Kommissionen skal nu indledningsvis vurdere projekterne forud for den
endelige notifikation og godkendelse
 Den endelig notifikation og godkendelse forventes at finde sted i 2022
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DANSKE IPCEI-ERFARINGER
 Meget omfattende samarbejde og proces
 Mange koordinerende møder – Multilevel
 Brint strategi – 25 danske virksomheder – 2 projekter 2 virksomheder
 PtX – grøn brint - 850 mio. kr. afsat
 Ansøgning hos Kommissionen – mange kriterier + dokumentationskrav
 Fordele
 Høj støtte - volumen - synergi
 Ulemper
 Proces tid og costs
 Omfattende krav og rapporteringspligt
 Kun chapeau cirkuleres – ikke enkelte projekter
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7. STATSSTØTTE-OVERVEJELSER
OG -UDFORDRINGER IFBM.
ÅRHUS-KONVENTIONEN
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STATSSTØTTE OVERVEJELSER /
UDFORDRINGER I ÅRHUS- KONVENTIONEN
 Århus-konventionen af 25. juni 1998 om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i
beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet
 Den blev underskrevet 25. juni 1998 i Århus under ledelse af Svend Auken, daværende
dansk miljøminister
 Konventionen trådte i kraft 30. oktober 2001. I 2016 var den ratificeret af 47
medlemslande
 Tillader Miljø Ngo'er at anmode om undersøgelse af administrative retsakter, der kan
modarbejde EU miljø ret / hensyn
 Altså administrativ og retslig revurdering af administrative dokumenter i EU-institutionerne
 Statsstøtte- og konkurrencesager blev ikke betragtet som omfattet af Århuskonventionen
 MEN…Så kom Aarhus Compliance Committee (ACCC) Case C-128 (NCOM 20 May
2021).
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AARHUS COMPLIANCE COMMITTEE – CASE C-128
UDTALELSE AF 20. MAJ 2021
 Ifølge Aarhus Compliance Committee har EU ikke overholdt Århus-konventionen
 Ikke givet offentligheden/Ngo’er adgang til administrativ og retslig revurdering af Kommissionens
statsstøtte-afgørelser, der kan være i strid med miljøretten og ikke tilvejebragt effektiv erstatning i
sådanne sager
 Aarhus Compliance Committee anbefaler, at EU vedtager ny regulering for at tage højde for dette
 Kommissionen har accepteret en tilføjelse til Århus-konventionen den 8. oktober 2021

 Hvad nu?
 Statsstøtte stadig ikke omfattet, men
 Kommissionen forpligter sig til at vurdere konsekvenserne af at skulle analysere miljø-implikationer
og muligheder i statsstøtteafgørelser og offentligøre disse, og at offentliggøre vurderingen allerede
ved udgangen af 2022 og fremsætte forslag til en ”Aarhus procedure” inden udgangen af 2023
 Denne proces er accepteret af Aarhus Compliance Committee

 Hvad er konsekvenserne umiddelbart?
 Længere sagsbehandlingstid
 Støttemodtagernes rettigheder
 Potentielt er alle statsstøtteafgørelser relevante
 Et større ressourcetræk
52

HVAD KOMMER TIL AT SKE?
 Mulighed A: En Århus Konvention–lignende review procedure
 Miljømæssig vurdering af statsstøttenotifikationer (væsentlig miljøkonsekvens?)
 Øget transparens
 Ændring i statsstøttenotifikationer/afgørelser, hvis fejl og forkert information
 Soft law / ændring af procedureforordningen

 Mulighed B: Statsstøtte bliver direkte omfattet af Århus-konventionen
 Pointe – nye konditionaliteter i statsstøttegodkendelser – reglerne
 Fordele og ulemper…

PROCES?
 Kommissionen indsamler aktuelt viden og erfaring
 Vil rapportere om sagen i juli 2022
 Herefter offentlighed høring i 3. kvartal
 Ved udgangen af 2022 vil der foreligge en vedtaget kommissions meddelelse om hvordan
 Og et forslag til ny proces i 2023.
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8. AOB OG SPØRGSMÅL?

PSA @EM.DK
APRIL 2022
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NYT FRA EU-STATSSTØTTERETTEN
v/Partner, advokat Rass Holdgaard & Erhvervsjuridisk rådgiver Grith Skovgaard Ølykke
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OVERBLIK OVER PRAKSIS SIDEN SIDST

• Domme fra EU-Domstolen siden sidst (32 domme)
C-466/21 P

Land Rheinland-Pfalz mod Deutsche Lufthansa

C-562/19 P

Kommissionen mod Polen

C-179/20

Fondul Proprietatea

C-453/19 P

Deutsche Lufthansa mod Kommissionen

C-933/19 P

Autostrada Wielkopolska mod Kommissionen og Polen

C-174/19 P

Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland mod
Kommissionen

C-915/19 –
C-917/19

Eco Fox m.fl.

C-173/19 P

Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland mod
Kommissionen

C-890/19 P

Fortischem mod Kommissionen

C-128/19

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

C-847/19 P

Achemos Grupė og Achema mod Kommissionen

C-57/19 P

Kommissionen mod Tempus Energy og Tempus Energy
Technology

C-665/19 P

NeXovation mod Kommissionen

C-55/19 P

Prosegur Compañía de Seguridad mod Kommissionen

C-647/19 P

Ja zum Nürburgring mod Kommissionen

C-54/19 P

Axa Mediterranean mod Kommissionen

C-596/19 P

Kommissionen mod Ungarn

C-53/19 P

Banco Santander og Santusa mod Kommissionen
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OVERBLIK OVER PRAKSIS SIDEN SIDST

• Domme fra EU-Domstolen siden sidst (32 domme) – fortsat
C-52/19 P

Banco Santander mod Kommissionen

C-337/19 P

Kommissionen mod Belgien og Magnetrol International

C-51/19 P

World Duty Free Group mod Kommissionen

C-850/19 P

FVE Holýšov I m.fl. mod Kommissionen

C-50/19 P

Sigma Alimentos Exterior mod Kommissionen

C-347/20

Zinātnes parks

C-238/20

Sātiņi-S

C-119/20

Lauku atbalsta dienests (Aides au démarrage d’entreprises
agricoles)

C-51/20

Kommissionen mod Grækenland (Récupération d’aides d’État Ferronickel)

C-638/19 P

Kommissionen mod European Food m.fl. (Micula)

C-594/19 P

Deutsche Lufthansa mod Kommissionen
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OVERBLIK OVER PRAKSIS SIDEN SIDST

• Domme fra Retten siden sidst (39 domme)
T-678/20

Solar Electric m.fl. mod Kommissionen

T-680/19

Irish Wind Farmers' Association m.fl. mod Kommissionen

T-677/20

Ryanair og Laudamotion mod Kommissionen
(Austrian Airlines; Covid-19)

T-648/19

Nike European Operations Netherlands og Converse
Netherlands mod Kommissionen

T-643/20

Ryanair mod Kommissionen (KLM; Covid-19)

T-635/19

Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro m.fl. mod
Kommissionen

T-623/20

Sun West m.fl. mod Kommissionen

T-300/19

Achema og Lifosa mod Kommissionen

T-510/20

Fachverband Spielhallen og LM mod Kommissionen

T-167/19

Tempus Energy Germany og T Energy Sweden mod
Kommissionen

T-388/20

Ryanair mod Kommissionen (Finnair I; Covid-19)

T-47/19

Dansk Erhverv mod Kommissionen

T-379/20

Ryanair mod Kommissionen (SAS, Suède; Covid-19)

T-24/19

INC og Consorzio Stabile Sis mod Kommissionen

T-378/20

Ryanair mod Kommissionen (SAS, Danemark; Covid-19)

T-745/18

Covestro Deutschland mod Kommissionen

T-777/19

CAPA m.fl. mod Kommissionen

T-218/18

Deutsche Lufthansa mod Kommissionen
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OVERBLIK OVER PRAKSIS SIDEN SIDST

• Domme fra Retten siden sidst (39 domme) – fortsat
T-69/18

Verband Deutscher Alten und Behindertenhilfe og CarePool
Hannover mod Kommissionen

T-741/20

Advansa Manufacturing m.fl. mod Kommissionen

T-816/17

Luxembourg mod Kommissionen

T-726/20

Grupa Azoty m.fl. mod Kommissionen

T-209/15

Gmina Kosakowo mod Kommissionen

T-277/20

MKB Multifunds mod Kommissionen

T-639/14

RENV - DEI mod Kommissionen

T-238/19

Wepa Hygieneprodukte m.fl. mod Kommissionen

T-665/20

Ryanair mod Kommissionen (Condor; Covid-19)

T-233/19

Infineon Technologies Dresden mod Kommissionen

T-628/20

Ryanair mod Kommissionen (Espagne; Covid-19)

T-196/19

AZ mod Kommissionen

T-465/20

Ryanair mod Kommissionen (TAP; Covid-19)

T-193/19

Achema og Achema Gas Trade mod Kommissionen

T-565/19

Oltchim mod Kommissionen

T-448/18

Ryanair m.fl. mod Kommissionen

T-561/18

ITD og Danske Fragtmænd mod Kommissionen

T-447/18

TUIfly mod Kommissionen
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OVERBLIK OVER PRAKSIS SIDEN SIDST

• Domme fra Retten siden sidst (39 domme) – fortsat
T-328/18

Naturgy Energy Group mod Kommissionen

T-223/18

Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San
Paolo mod Kommissionen

T-263/15
RENV

DEI mod Kommissionen
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OVERBLIK OVER PRAKSIS SIDEN SIDST
• Afgørelser fra Kommissionen

940 afgørelser i alt.
Heraf 50 vedrørende
Danmark

2018

2019

2020

2021

12

7

83

50

Listen fortsætter
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OVERBLIK OVER PRAKSIS SIDEN SIDST
• Offentliggjorte meddelelser om brug af GBER i Danmark siden sidst

71 offentliggjorte
meddelelser om dansk
statsstøtte efter GBER

2017 2018
21

29

2019

2020

2021

45

83

71

Listen fortsætter
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OVERBLIK OVER PRAKSIS SIDEN SIDST
• Sager om statsstøtteordninger på baggrund af COVID-19 siden 2020
ANTAL SAGER PR. MÅNED
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2020: 356 sager i alt

2021: 369 sager i alt

2022: 36 sager i alt
31. MARTS 2022
SIDE 65

DAGENS PROGRAM
1

Overblik over praksis siden sidst

2

Dyr (mink m.v.)

3

Covid-19 og luftfart (Ryanair)

4

Fordrejning af konkurrencen (Femern Landanlæg)

5

Andre ”hot topics”

DYR
Erstatning/kompensation vs. statsstøtte
Erstatning for skadevoldende adfærd udenfor kontrakt

Erstatning ved ekspropriation

Kompensation for pålagte byrder

Asteris-dommen (C-106/87), præmis 24:

Nuovo Terni-dommen (T-64/08), præmis 62. Men tydeligere i
Domstolens Satini-S-dom (C-238/20), præmis 51:

Altmark-dommen (C-280/00), præmis 89ff. (Altmarkbetingelserne):

”[…] erstatningsbeløb, som de nationale myndigheder måtte blive
tilpligtet at betale til private til godtgørelse at et tab, som
myndighederne findes at have påført dem, ikke udgør støtte som
omhandlet i EØF-Traktatens artikler 92 og 93.”

Ikke statsstøtte, hvis medlemsstaten er forpligtet til ”at
betale modværdien af et gode, som ejeren var blevet
frataget.”

•

Legacy costs (se eksempelvis T-143/12)

•

Ekspropriationssurrogater

•

Andre lignende kompensationer

1. Modtagende virksomhed er pålagt at udføre klart definerede
tjenesteydelser af alm. økonomisk interesse.
2. Kriterier, der danner grundlag for beregningen af
kompensationen, skal være fastlagt på forhånd (objektivt og
gennemsigtigt).
3. Kompensation må ikke overstige, hvad der er nødvendigt for
helt/delvist at dække de udgifter, der er afholdt ved opfyldelsen
af tjenesteydelserne af alm. økonomisk interesse (hensyn til
forbundne indtægter og rimelig fortjeneste).
4. Udvælgelse gennemføres inden for rammerne af offentlig
indkøbsprocedure eller størrelsen af nødvendig kompensation
fastlægges med gennemsnitsvirk. som
sammenligningsgrundlag.

31. MARTS 2022
SIDE 67

DYR
Fugle, der gør skade: Erstatning vs. statsstøtte
Sag C-238/20, Sātiņi-S, af 27. januar 2022
Baggrund

• I 2002 køber S to ejendomme i et beskyttet naturreservat, der i 2005 bliver omfattet af et Natura 2000
område.
• Beskyttede fugle forårsager skade på S’ akvakultur (600 ha ud af ejendommens 680 ha).
• I 2017 ansøger S miljøbeskyttelsesmyndigheden om erstatning.
• Anmodningen bliver afvist, da S allerede har fået tildelt 30.000 EUR de-minimis støtte.
• S anlægger sag og hævder, at kompensationen for skaderne er omfattet af Charterets art. 17 og derfor
ikke skulle klassificeres som statsstøtte.

Domstolens
dom

• Ejendomsretten i Charterets artikel 17 er ikke et absolut prærogativ.
• Tydeligvis ikke ekspropriation, men begrænsning i ejendomsretten af hensyn til miljøet. Ikke EU-retligt
krav om (fuld) erstatning.
• Udgør erstatningen statsstøtte – henset til dens kompenserende karakter?
• Kompensation for public service forpligtelse pålagt ved implementeringen af EU-regler
• ”Erstatning” som ikke giver virksomheden en fordel?
• Omkostninger forbundet med overholdelsen af lovbestemte forpligtelser og naturlige begivenheder
(herunder skader forårsaget af vilde dyr) og dækning af skader forårsaget heraf, henhører under
virksomhedens normale driftsomkostninger.

DYR
Minksagen

DYR
Minksagen

NEDLUKNING

AFLIVNING
Tre ABER-ordninger (Erstatning for omkostninger og skader i forbindelse
med forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af COVID-19 hos mink):

En individuelt godkendt ordning:
SA.61945 af 7. april 2021 (med senere korrigering)

1. SA.61782 (2021/XA) af 4. februar 2021

To støtteforanstaltninger:

• Retsgrundlag: Bekendtgørelse nr. 165 af 3. februar 2021 om forskud på
erstatning og tempobonus ved aflivning af mink som følge af COVID-19

1. Støtte til minkavlere for det midlertidige forbud om minkopdræt
(betragtning 29ff.)

2. SA.100254 ( 2021/XA ) af 9. september 2021

2. Støtte til minkavlere og tilknyttede virksomheder, der er villige til at
afgive deres produktionskapacitet til staten (betragtning 37ff.)

• Retsgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1781 af 7. september 2021 om
endelig skinderstatning m.v. ved aflivning af mink som følge af COVID19
3. SA.100254 af 8. oktober 2021
• Retsgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1916 af 6. oktober 2021 om
driftstabserstatning ved aflivning af mink som følge af COVID-19

Forenelighed:
1. Støtten kompenserer for skader, der er direkte forårsaget af
usædvanlige begivenheder (COVID-19) - omfattet af TEUF artikel 107,
stk. 2, litra b (betragtning 93-107)
2. Støtten er direkte knyttet til behovet for at afhjælpe en alvorlig
forstyrrelse i Danmarks økonomi og sikre bestræbelserne på at standse
pandemien - omfattet af TEUF artikel 107, stk. 3, litra b (betragtning
138-143)

DYR
Fiskeri påvirket af støtte til havvind: Interesseret part
Sag T-777/19, CAPA m.fl. mod Kommissionen, af 15. september 2021
Baggrund

• I 2019 godkendte Kommissionen Frankrigs støtte til 6 havvindmølleparker.
• Vindmølleparkerne ligger inden for havområder, der anvendes til fiskeri.
• Afføder annullationssøgsmål fra en gruppe af fiskere.

Rettens dom

• Påstanden om at Kommissionen skulle have åbnet den formelle undersøgelsesprocedure, jf. artikel 108,
stk. 2, TEUF, kunne ikke antages til realitetsbehandling, da ingen af sagsøgerne havde status som
"interesseret part".
• Ikke et direkte eller indirekte konkurrenceforhold mellem fiskerne og modtagerne af den
anfægtede støtte (elproducenter): (1) forskel på markederne, (2) ikke samme ”råvare”.
• Ikke risiko for, at den anfægtede støtte ville få en konkret indvirkning på fiskernes situation.
• OBS: Rettens dom er appelleret til Domstolen (C-742/21 P).
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COVID-19 OG LUFTFART

• Oversigt over dommene

Sidste periode
• T-238/20, Ryanair mod Kommissionen, A:C-209/21 P
• T-259/20, Ryanair mod Kommissionen, A:C-210/21 P

Sagsnummer

Navn

Støtteforanstaltning

Dom

T-378/20
(14.04.2021)
A: C-321/21 P

Ryanair mod
Kommissionen (SAS,
Danemark; Covid-19)

T-379/20
(14.04.2021)
A: C-320/21 P

Ryanair mod
Kommissionen (SAS,
Suède; Covid-19)

T-388/20
(14.04.2021)
A: C-353/21 P

Ryanair mod
Kommissionen (Finnair
I; Covid-19)

•

Statsgaranti på 90% af et lån fra pensionsfond på 600 mio. EUR, TF
afsnit 3.2.

•
•

Kommissionens godkendelse af støtten opretholdes.
Ligebehandling og fri bevægelighed.

T-628/20
(19.05.2021)
A: C-441/21 P

Ryanair mod
Kommissionen
(Espagne; Covid-19)

•

Rekapitaliseringsstøtteordning, TF afsnit 3.11.

•
•

Kommissionens godkendelse af støtten opretholdes.
Ligebehandling og fri bevægelighed.

Behandles nærmere.

Behandles nærmere.
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COVID-19 OG LUFTFART

• Oversigt over dommene (fortsat)

Retten besluttede at udsætte virkningerne af
annullationen i alle tre sager, indtil Kommissionen
har vedtaget en ny beslutning.

Sagsnummer
og dato

Navn

Støtteforanstaltning

T-465/20
(19.05.2021)

Ryanair mod
Kommissionen (TAP;
Covid-19)

•

Redningsstøtte i form af statslån og statsgaranti til TAP (moderselskab
til flyselskab) fra Portugal – samlet støttebeløb på maks. 1,2 mia EUR.

•
•

Retten annullerede Kommissionens godkendelse pga. utilstrækkelig begrundelse.
Ikke tilstrækkeligt begrundet, om de kumulative betingelser for støtte til kriseramte
virksomheder var opfyldt (herunder om vanskelighederne var for alvorlige til, at
koncernen selv kunne løse dem, jf. pkt. 22 i retningslinjerne for Rednings og
omstruktureringsstøtte).

T-643/20
(19.05.2021)

Ryanair mod
Kommissionen (KLM;
Covid-19)

•

Statsgaranti for et lån tydet af konsortium af banker og statslån til KLM
fra Nederlandene - samlet støttebeløb på 3,4 mia. EUR.
Rekapitaliseringsstøtte, jf. TF afsnit 3.11.

•
•

Retten annullerede Kommissionens godkendelse pga. utilstrækkelig begrundelse.
Kommissionen havde blot konstateret, at KLM var modtager af foranstaltningen, og at
de nederlandske myndigheder havde bekræftet, at den finansiering, der var ydet til
KLM, ikke ville blive anvendt af Air France (der også er del af Air France-KLMkoncernen.
Ikke forklaret, hvordan der var taget højde for rekapitaliseringsstøtte, der tidligere var
ydet til Air France.

•

Dom

•
T-665/20
(09.06.2021)

Ryanair mod
Kommissionen (Condor;
Covid-19)

•
•

Redningslån på 380 mio. EUR, omfattet af statsgaranti.
Kompensation for Covid-19 skader, jf. artikel 107, skt. 2, litra b, TEUF, i
form af statsgaranterede lån, med subsidierede renter.

•
•

Retten annullerede Kommissionens godkendelse pga. utilstrækkelig begrundelse.
Ikke forklaret hvorfor omkostninger forbundet med en forlænget insolvensprocedure
(som var pågået siden 2019) var en følge af virkningerne af Covid-19-pandemien.

T-677/20
(14.07.2021)
A: C-591/21 P

Ryanair og Laudamotion
mod Kommissionen
(Austrian Airlines; Covid19)

•

Støtte fra Tyskland, Østrig, Schweiz og Belgien til Lufthavnsakoncernen
Både støtte godkendt med hjemmel i artikel 107, stk. 2, litra b, TEUF og
TF/artikel 107, stk. 3, litra b, TEUF.

•
•
•

Kommissionens godkendelse af støtten opretholdes.
Ligebehandling og fri bevægelighed.
Den samlede støtte, som Tyskland ydede til hele Lufthansa-koncernen, blev reduceret
med den støtte, som andre stater ydede til et bestemt selskab i denne koncern,
således at det samlede beløb, som koncernen modtog, forblev det samme.

•

Verserende sager om Covid-19-støtte til luftfartssektoren
• Pt. 19 verserende sager om Covid-19-støtte ved domstolene (heraf 7
appelsager).
• Heraf 17 anlagt af Ryanair, én af Condor og én af Wizz Air.
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COVID-19 OG LUFTFART
Sag T-378/20 og T-379/20, Ryanair mod Kommissionen, af 14. april 2021

Garanti for en revolverende
kreditfacilitet på maks. 1,5
mia. svenske kroner (SEK)

Garanti for en revolverende
kreditfacilitet på maks. 1,5
mia. svenske kroner (SEK)

Afgørelse af 15. april 2020 om statsgaranti til SAS (SA.56795):
•

Baseret på art. 107, stk. 2, litra b, TEUF.

•

COVID-19-pandemien medførte en afbrydelse af størstedelen af passagerlufttransporten, navnlig under hensyn til lukningen af
grænserne i flere af Unionens medlemsstater, herunder Danmark og Sverige.

•

Garanti fra den danske stat på 1,5 mia. SEK.

•

Garanti fra den svenske stat på 1,5 mia. SEK (Kommissionens afgørelse af 24. april 2020).
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COVID-19 OG LUFTFART
Sag T-378/20 og T-379/20, Ryanair mod Kommissionen, af 14. april 2021
Herunder bl.a.:
1.

støttens proportionalitet, og

2.

om der kan gives individuel støtte uden at overtræde ikke-diskriminationsprincippet og reglerne om fri
bevægelighed

1. PROPORTIONALITET
•

Støttebeløb – tab

•

Ligner ikke andre sager om 107, stk. 2, litra b, TEUF, da de har vedrørt allerede forårsaget skade, f.eks.
askeskyen, eller sager om naturkatastrofer.

•

Kommissionen godkendte følgende proces:
•

DK skal indsende en mere præcis metode for beregningen af den økonomiske skade som
pandemien forårsagede på SAS.

•

Samlet skade opgøres ex post (marts 2020-marts 2021).

•

Claw-back hvis overkompensation (inkl. støtte modtaget fra andre stater).

•

Ryanair: Risiko for overkompensation.

•

Retten: Ingen risiko for overkompensation + claw back.

COVID-19 OG LUFTFART
Sag T-378/20 og T-379/20, Ryanair mod Kommissionen, af 14. april 2021
2. VALG AF INDIVIDUEL STØTTEMODTAGER
Ryanair

Kommissionen

Retten

Processuelt

Kommissionen burde have undersøgt traktatens regler, før den
godkendte støtte til SAS.

Materielt

Man kan ikke forskelsbehandle i ly af statsstøttereglerne – og
SAS er i sammenlignelig situation med alle andre
luftfartsselskaber.

Processuelt

Kommissionen skal kun undersøge statsstøttereglerne.

Materielt

Hvis statsstøttereglerne er overholdt, kan der tildeles støtte til
den virksomhed, medlemsstaten har valgt.

Processuelt

Reglerne om fri bevægelighed er ikke relevante at undersøge,
med mindre foranstaltningen har begrænsende virkninger, som
går ud over dem, der udløser forbuddet i artikel 107, stk. 1,
TEUF

Materielt

På grund af sin art medfører individuel støtte
forskelsbehandling, men det er iboende. Selv hvis….
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FORDREJNING
Femern-komplekset – forløbAF KONKURRENCEN
16. marts 2009
De danske myndigheder
notificerede
projekteringsloven og -fasen
til Kommissionen.

13. juli 2009

22. december 2014

Kommissionens afgørelse i
sag N 157/2009
(‘planlægningsafgørelsen’)

De danske myndigheder
notificerede anlægs- og
driftsloven til Kommissionen.

13. december 2018

15. februar 2019

Retten afsagde domme i T-630/15 og
T-631/15 og annullerede
Kommissionens anlægsafgørelse

Scandlines og Stena Line anlagde
forbudssag v/ KBH’s Byret

20. marts 2020

7. august 2020

Kommissionens afgørelse i sag
SA.39078 vedr. finansieringen af
Femern A/S

Scandlines og Stena Line indbragte
ny KOM afgørelse for Retten

23. juli 2015

10. november 2015

Kommissionens afgørelse i
sag SA.39078 vedr.
projektering, anlæg og drift
(‘anlægsafgørelsen’).

Scandlines og Stena Line
indbragte Kommissionens
anlægsafgørelse for Retten
(T-630/15 og T-631/15).

5. april 2019

14. juni 2019

Scandlines og Stena Line appellerede
T-630/15 og T-631/15 til EUD
(C-174/19 P og C-175/19 P)

Kommissionens afgørelse om at
indlede den formelle undersøgelsesprocedure.

14. august 2020

11. marts 2021

DK indbragte ny KOM afgørelse for
Retten (T-364/20)

GA forslag til afgørelse i sagerne C174/19 P og C-175/19 P

(T-390/20 og T-391/20)

16. august 2021

27. september 2021

Forbudssagen v/ KBH’s
Byret hæves.

T-391/20 (Stena Line)
hæves.

6. oktober 2021
Domstolens dom i de
forenede sager C-174/19 P
og C-175/19 P
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FORDREJNING AF KONKURRENCEN
Femern-komplekset
Forenede sager C-174/19 P og C-175/19 P, Scandlines mod Kommissionen, af 6. oktober 2021

Baggrund

• I 2015 godkendte Kommissionen den offentlige støtte, Danmark havde ydet til Femern til planlægning,
opførelse og drift af den faste forbindelse.
• Kommissionen fandt og Retten bekræftede:
1. at der ikke var ydet statsstøtte til Femern Landanlæg vedrørende jernbane- og vejoplandsforbindelse,
og
2. at der ikke var ydet statsstøtte – eller, hvis der var, ikke uforenelig statsstøtte – til Femern A/S
vedrørende den faste forbindelse.

Domstolens
dom

• Et interessant processuelt spørgsmål om søgsmålskompetencen for et færgeselskab fsva. landanlæg.
• Forholdet, at støtte ydet til Femern A/S vedr. den faste forbindelse, der var blevet kategoriseret som
statsstøtte, kunne ikke medføre, at støtte ydet til Femern Landanlæg (samme projekt) også alene af
denne grund udgør statsstøtte (forskelligt formål og forskellige modtagere).
• Den danske lovgivning om indførelse af licensordning for forvaltning af jernbaneinfrastruktur kunne ikke
medføre, at der var konkurrence om eller for markedet for drift og forvaltning af den nationale
infrastruktur, som Banedanmark har et lovbestemt monopol på.
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ANDRE ”HOT TOPICS”
Internationale voldgifter og EU-statsstøtteregler
Antin, Micula etc.:
• Kan en (international) voldgiftskendelse tildele ulovlig statsstøtte?
• International voldgiftspraksis er ret entydig: Folkeretlige aftaler skal holdes.
Kommissionen har uden succes i en række ICSID-sager interveneret og udfordret
internationale voldgifters jurisdiktion og truet med, at en håndhævelse af en sådan
voldgiftskendelse ville være ulovlig statsstøtte.
• EU-statsstøtteretten er endnu uafklaret: I Micula-sagen fastslog KOM, at en rumænsk
skatteordning, som var afskaffet forud for tiltrædelsen til EU, og som Micula ved en
ICSID-voldgift kunne håndhæve, var ulovlig statsstøtte.
• Rettens dom: Retten til skattefordelen opstod før Rumænien tiltrådte. Derfor er fordelen
tildelt før.
• Domstolen annullerede: Fordelen blev tildelt med voldgiftskendelsen og dermed efter
Rumæniens tiltrædelse.
• Nu venter den endelige EU-retlige afklaring…

Status på ”tax-ruling”-sagerne
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ANDRE ”HOT TOPICS”
Status på World Duty Free Group
World Duty Free Group
2011

2014

Domstolen

2018

C-20/15 P:
Hjemvisning til Retten.

Retten

Kommissionen

2016

T-219/10:
Annullerer
Kommissionens
afgørelse.

2021
C-51/19 P og C-64/19 P:
Kommissionens afgørelse opretholdes.
For at kunne klassificere en national
skatteforanstaltning som selektiv skal Kommissionen
følge en tretrinsmetode:
• Identifikation af referencesystem.
• Undersøgelse af, om skatteforanstaltningen udgør
en afvigelse fra referencesystemet (retligt og
faktisk).
• Undersøgelse af, om en evt. differentiering er
berettiget.

T-219/10 RENV:
Kommissionens
afgørelse opretholdes.

2011/282/EU:
Foranstaltningen er
selektiv og udgør
statsstøtte.
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ANDRE ”HOT TOPICS”
Omsætningsafgifter/progressive afgifter
Kommissionen mod Polen
2016

2019

Domstolen

C-562/19 P:
Fastlæggelsen af de grundlæggende kendetegn
ved hver enkelt afgift henhører under
medlemsstaternes skønsbeføjelse i henhold til
deres skattemæssige autonomi, på EU-rettens
nuværende udviklingstrin.
Disse kendetegn definerer principielt
referencesystemet.

Retten

Kommissionen

2021

T-836/16 og T-624/17:
Kommissionens afgørelse annulleres.
• Referencesystem: Kan ikke være
hypotetisk, så referencesystemet er den
pågældende progressive afgiftsstruktur,
formålet er at skabe indtægter baseret på
et princip om omfordeling.
SA.44351:
Progressiv afgift diskriminerer virksomheder
med høj omsætning – er ikke relateret til evnen
til at betale (rentabilitet).
• Referencesystem: Ingen afgift eller kun én
sats (den højeste eller den gennemsnitlige).
• Undtagelser: Forskellige marginalsatser og
forskellige gennemsnitlige satser.
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ANDRE ”HOT TOPICS”
Pligt til at åbne en formel undersøgelse
Kommissionen mod Tempus Energy og Tempus Energy Technology
2014

2018

Domstolen

C-57/19P:
Rettens dom annulleres. EUD træffer endelig afgørelse.
• Længden og omstændighederne af
prænotifikationsfasen ikke afgørende – undersøgelse
kan først påbegyndes ved anmeldelse
• Det påhviler ikke Kommissionen på eget initiativ at
fremskaffe alle mulige oplysninger i mangel af indicier
på deres relevans.
Kommissionen frifindes.

Retten

Kommissionen

2021

T-793/14:
Kommissionens afgørelse annulleres.
Kommissionen burde have indledt en formel
undersøgelse.
Retten baserer sig på:
• Længden af og omstændighederne i
prænotifikationsfasen
• Kritiske henvendelser fra tredjeparter
• Støttebeløb samt foranstaltningens kompleksitet + nye
karakter
SA.35980:
Ingen indsigelse mod
støtteordningen vedrørende
kapacitetsmarkedet i UK.
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Poul Schmith har indgået aftale med VISDA, som omfatter billederne i denne præsentation.
Præsentationen og de heri indeholdte billeder er udelukkende til intern brug for modtageren og må ikke viderespredes.
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