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 II 

Sammanfattning	  

 
Det europarättsliga statsstödet utgör en viktig del av konkurrenspolitiken inom Europeiska 

unionen (EU). Likaså är kontrollen av statsstödet av central betydelse för upprätthållandet av 

en effektiv konkurrens på den gemensamma marknaden. I takt med EU:s expansion har 

behovet av en effektiv kontroll ökat.  

 

Vid genomförandet av en stödåtgärd ska medlemslandet anmäla åtgärden till kommissionen, 

under förutsättning att uppställda rekvisit uppfylls enligt artikel 107 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Vidare erfordras kommissionens godkännande av 

stödet innan medlemslandet kan verkställa åtgärden. Svårigheter kan dock uppkomma vid 

avgörandet huruvida en stödåtgärd uppfyller samtliga rekvisit och följaktligen omfattas av 

anmälningsplikten. I synnerhet kan komplikationer föreligga i de fall åtgärden omfattas av ett 

indirekt stöd, det vill säga när subventionen sker genom indirekt finansiering i form av 

exempelvis skatteåtgärder. Problemet är således att flertalet medlemsländer inte anmäler 

stödet, under antagandet att åtgärden inte omfattas av begreppet statsstöd.  

 

I två nyligen beslutade förhandsbesked av kommissionen, blev Fiat i Luxemburg samt 

Starbucks i Nederländerna föremål för återkrav på grund av genomförandet av stödåtgärder 

som inte ansågs förenliga med EU:s regler om statsstöd. Det olovliga statsstödet ska således i 

enlighet med kommissionens beslut återbetalas. De båda målen avser ett indirekt stöd i form 

av skatteåtgärder där kommissionen inte erhållit någon anmälan och således inte kunnat 

godkänna stödåtgärden innan den genomfördes. I kommissionens bedömning användes för 

första gången nya befogenheter avseende informationsinsamling, vilka infördes i samband 

med en modernisering av det statliga stödet.  

 

I uppsatsen redogörs för regleringen av det europarättsliga statsstödet för att undersöka om 

det krävs en precisering av regelverket, dessutom undersöks hur kommissionens kontroll kan 

bli mer effektiv ur ett ekonomiskt perspektiv. Slutsatsen i framställningen kommer 

följaktligen ge förslag på hur medlemsländernas medvetenhet om statsstödsreglerna kan 

förbättras, så att medlemsländerna på förhand kan erhålla vetskapen om klassificeringen av 

statsstöd. På det sättet kan kommissionen i ett tidigare skede få information om stödåtgärden, 

vilket sannolikt leder till en effektivisering avseende kommissionens kontroll ur ett 

ekonomiskt perspektiv.   
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Den europarättsliga konkurrenspolitiken har till syfte att säkerställa att konkurrensen mellan 

företag på EU:s inre marknad inte snedvrids. En central del av konkurrenspolitiken utgörs av 

regleringen av statsstöd. Det statliga stödet kan ges av stat, kommun eller landsting och kan 

ske i form av exempelvis kontantstöd, bidrag eller skattelättnader.1 Stöd som ges av ett 

medlemsland och som gynnar vissa företag samt snedvrider eller hotar konkurrensen är 

oförenligt med den inre marknaden.2 Stödet kan dock vara förenligt om det utgörs av något 

av undantagen i artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), ett 

exempel på undantag är stöd som ges för att främja den ekonomiska utvecklingen.3  

 

Ett medlemsland som vill utföra en stödåtgärd måste i regel anmäla åtgärden till Europeiska 

kommissionen (kommissionen).4 En anmälan krävs dock endast när åtgärden omfattas av 

stödbegreppet i EU-rättslig mening, det vill säga när alla kriterier i artikel 107 FEUF är 

uppfyllda.5 I de fall åtgärden utgörs av ett direkt stöd, exempelvis i form av bidrag eller 

kontantstöd, föreligger det vanligtvis inga komplikationer för medlemslandet att avgöra 

huruvida åtgärden uppfylls av stödbegreppet och därmed kräver en anmälan. När åtgärden 

istället utgörs av ett indirekt stöd, till exempel stöd i form av skattelättnader, kan större 

svårigheter föreligga vid avgörandet av om en anmälan ska göras.6 

 

Kommissionen beslutade nyligen i två förhandsbesked att Luxemburg samt Nederländerna 

utgivit olagligt statsstöd till Fiat och Starbucks i form av selektiva skatteförmåner. Enligt 

kommissionen tillgrep de båda medlemsländerna ”[…]konstlade och komplexa metoder för 

att skapa skattefördelar för de aktuella företagen”.7 I de båda förhandsbeskeden förelåg ett 

indirekt stöd i form av skattelättnader, där medlemsländerna inte anmält stödet under 

                                                
1 Artikel 107-109 FEUF Lissabonfördraget av den 13 december 2007 om ändring av fördraget om Europeiska 
unionen och fördraget om upprättandet av den Europeiska gemenskapen, EUT C 306, 17.12.2007. Vidare i 
uppsatsen kommer artiklarna 107 – 109 FEUF i Lissabonfördraget hänvisas till med förkortningen FEUF.  
2 Artikel 107(1) FEUF. 
3 Artikel 107(3a) FEUF.  
4 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 16. 
5 Artikel 107 FEUF. Se förklaring av kriterierna i artikel 107 FEUF i avsnitt 2.3.  
6 Indén, Tobias, EU:s statsstödsrätt: EU – rättens krav och den nationella rättens utmaningar, 2013, s. 35.  
7 Europeiska kommissionen – Pressmeddelande, Kommissionen har avgjort att selektiva skatteförmåner för Fiat 
i Luxemburg och Starbucks i Nederländerna är olagliga enligt EU:s konkurrensbestämmelser, Bryssel 
21.10.2015, s. 1. 
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antagandet att åtgärden inte omfattas av stödbegreppet.8 Den största delen av stödåtgärder 

som är olovliga, utgörs av oanmälda stöd. Det vill säga om en anmälan görs innan 

genomförandet, föreligger mindre risk för medlemsländerna att bli föremål för återkrav.9 I 

enlighet med kommissionens förhandsbesked ska de båda medlemsländerna återkräva 

respektive företag på ett belopp motsvarande minst 20 miljoner euro.10  I likhet med 

Starbucks- och Fiatmålen riskerar flertalet andra företag att behöva återbetala stöd som inte är 

förenliga med EU:s regler om statsstöd.  

 

Under år 2013 antogs två förordningar som utgör grunden för en modernisering av EU:s 

statsstödsregler.11 Syftet med moderniseringen är bland annat att främja en hållbar tillväxt på 

den inre marknaden samt att rationalisera reglerna och möjliggöra snabbare beslut.12 I 

samband med moderniseringen har kommissionen erhållit nya befogenheter avseende dess 

utredningsverktyg i sin kontroll av statsstödet. De nya befogenheterna innebär bland annat att 

kommissionen i sin utredning kan begära in upplysningar från tredje part, det vill säga 

medlemsländer eller andra företag.13 Utredningsverktygen användes för första gången i 

ovannämnda förhandsbesked.14 

1.2 Syfte och problemformulering 

I framställningen kommer det undersökas hur kommissionens förfaranden för kontrollen av 

statsstöd kan bli mer effektiv ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett stort antal medlemsländer som 

blir föremål för återkrav, har inte anmält stödet i ett första skede. Huvudsakligen beror det på 

medlemsländernas antagande att åtgärden inte utgörs av stöd i EU-rättslig mening. Syftet 
                                                
8 Europeiska kommissionen – Pressmeddelande, Kommissionen har avgjort att selektiva skatteförmåner för Fiat 
i Luxemburg och Starbucks i Nederländerna är olagliga enligt EU:s konkurrensbestämmelser, Bryssel 
21.10.2015, s. 1.  
9  State aid statistics (State of play: 19 November 2013) available at: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/statistics/statistics_en.html.  
10 Europeiska kommissionen – Pressmeddelande, Kommissionen har avgjort att selektiva skatteförmåner för 
Fiat i Luxemburg och Starbucks i Nederländerna är olagliga enligt EU:s konkurrensbestämmelser, Bryssel 
21.10.2015, s. 3.  
11 Rådets förordning (EU) nr 733/2013 av den 22 juli 2013 om ändring av förordning (EG) nr 994/98 om 
tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av 
övergripande statligt stöd, EUT L 204, 31.7.2013 samt Rådets förordning (EU) nr 734/2013 av den 22 juli 2013 
om ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, EUT L 
204, 31.7.2013.   
12 COM(2012) 209 final, Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén samt regionkommittén, Modernisering av det statliga stödet i EU, punkt 8, Bryssel 
8.5.2012.  
13 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 7.  
14 Europeiska kommissionen – Pressmeddelande, Kommissionen har avgjort att selektiva skatteförmåner för 
Fiat i Luxemburg och Starbucks i Nederländerna är olagliga enligt EU:s konkurrensbestämmelser, Bryssel 
21.10.2015, s.3.  
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med uppsatsen är således att undersöka om den aktuella procedurförordningen är tillräckligt 

förutsebar för att medlemsländerna på förhand ska kunna bedöma vad som faller in under 

klassificeringen för statsstöd, eller om det finns ett behov av en precisering av regelverket i 

synnerhet när ett indirekt stöd föreligger. I uppsatsen kommer således en undersökning göras 

hur en eventuell förbättring kan ske avseende kommissionens processuella förfarande för en 

mer ekonomiskt effektiv kontroll. I uppsatsen ämnas följande problemformulering att 

utredas:   
 

Finns det ett behov av precisering av regelverket som förbättrar förutsebarheten av 

procedurförordningen i de fall indirekta stödåtgärder föreligger? Hur kan kommissionens 

kontroll av statsstöd effektiviseras ur ett ekonomiskt perspektiv?  
 

1.3 Metod och material  

1.3.1 EU-rättslig metod med tonvikt på en teleologisk tolkning 

I uppsatsen kommer en EU-rättslig metod användas med tonvikt på en teleologisk tolkning av 

det EU-rättsliga regelverket. En teleologisk metod är ändamålsorienterad och används 

huvudsakligen i de fall där en bestämmelse är vag eller oprecis. Metoden kan tillämpas vid 

bedömningen av ett säreget fall där ”[…]ändamålet för ifrågavarande lagbud, tänkt såsom 

tillämpligt på de klara fallen” 15 bör fastställas. Det är inte möjligt att i lagstiftningsarbetet 

förutse varje säreget fall, varför lagstadgandets ändamål i dessa fall är av särskild betydelse.16 

De säregna fallen bör således avgöras på så sätt att fallen bidrar till det ändamål som 

tillgodoses i de fall som är klara, det vill säga de fall som med all säkerhet ingår i 

lagstadgandets kärnområde.17 Svårigheter kan dock uppkomma där ändamålen är av olika 

slag. För att lösa sådana svårigheter är det av central betydelse att principerna om rättsäkerhet 

och förutsebarhet upprätthålls. Inom statsstödsområdet riktas regleringen till 

medlemsländerna, som på ett säkert sätt ska kunna förutse hur lagen kommer att tillämpas i 

kommissionens granskning av stödåtgärden.18  Den teleologiska metoden kan med fördel 

användas inom statsstödsområdet, i och med att fördragsbestämmelserna inom EU- rätten är 

målinriktade, vilket får till följd att de i stor utsträckning saknar detaljer. En teleologisk 

metod, vilken Europeiska unionens domstol (domstolen) ofta tillämpar för att se till 

                                                
15 Ekelöf, Per Olof & Edelstam, Henrik, Rättegång. H. 1, 8., [rev.] uppl., 2002, s. 85.  
16 Idem, s. 82 – 85.  
17 Idem, s. 85. 
18 Idem, s. 88.  
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fördragens ändamål,19 lämpar sig således särskilt bra vid besvarandet av huvudfrågorna i 

uppsatsen.  

 

Den teleologiska tolkningen har tre olika syften inom unionsrätten. Det första syftet 

innefattas av att metoden ska främja det syfte som en viss bestämmelse eftersträvar.20 Vidare 

är syftet med den teleologiska metoden att motverka orimliga konsekvenser som kan bli 

följden av en bokstavstrogen tolkning. Slutligen ska metoden fylla ut de luckor som kan 

föreligga inom unionsrätten.21 Domstolen har exempelvis använt sig av en ändamålsenlig 

tolkning i sin bedömning av vad som innefattas av begreppet stöd.22 I och med att det 

kommer undersökas om det finns ett behov av förbättrad förutsebarhet genom en precisering 

av procedurförordningen, kan den teleologiska tolkningen med fördel tillämpas. Den 

teleologiska tolkningen tillämpas även för att undvika ett resultat som strider mot 

unionsrättens grundläggande principer och bestämmelser,23 vilket också är av vikt när den 

teleologiska tolkningen tillämpas inom statsstödsområdet.    

1.3.2 Material 

I framställningen kommer utgångspunkten för källmaterialet att bestå av EU:s grundläggande 

fördrag och förordningar, det vill säga i första hand EU:s primärrätt. 24  Den centrala 

regleringen av det EU-rättsliga statsstödet finns i artikel 107 – 109 FEUF, som därför 

kommer att ligga till grund för undersökningen. I uppsatsen kommer källmaterialet till stora 

delar även bestå av kommissionens riktlinjer. Riktlinjerna anses som icke-bindande verktyg, 

men har en stor betydelse inom konkurrensrätten i och med att kommissionen regelmässigt 

utfärdar riktlinjer inom detta rättsområde. Riktlinjerna har inte en bindande karaktär men 

utgör likväl kommissionens handlingsregler.25 Handlingsreglerna ska följas med hänsyn till 

likabehandlingsprincipen, om avvikelser sker ska detta särskilt motiveras. 26  Riktlinjer 

används likaså i de fall där kommissionen ges ett så kallat skönsmässigt utrymme enligt 

FEUF, vilket kan bli fallet när kommissionen gör sin bedömning av om den ska bevilja ett 

undantag från förbudet mot statsstöd i artikel 107(3) FEUF. Domstolar och nationella 

                                                
19 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida. EU- rättslig metod i svensk rättstillämpning, 2011, s. 168. 
20 Dom Sociéte Roquette Frères, C-34/74, EU:C:1974:117, punkterna 13 – 21.    
21 Schermers, Henry G. & Waelbroeck, Denis, Judicial protection in the European Union, 2001, s. 21. 
22 Dom De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg, C-30/59, EU:C:1961:2. Se även avsnitt 2.2.3.1.  
23 Dom Marcel Derycke, C-65/76, EU:C:1977:7, punkt 20. 
24 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida. EU- rättslig metod i svensk rättstillämpning, 2011, s. 40. 
25 Dom av den 30 januari 1974, Raymond och Marie Louwage/ kommissionen,148/73, EU:C:1974:7, s. 81.  
26 Idem, punkt 12. Se även Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida. EU- rättslig metod i svensk rättstillämpning, 
2011, s. 47. 
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myndigheter kan även vara skyldiga att använda riktlinjer i syfte att fylla ut det utrymme som 

finns för tolkning i de bindande EU- rättsliga bestämmelserna.27 Riktlinjer kan således 

användas som sekundärrättsliga rättskällor där fördragstexterna inte är tillräckligt detaljerade 

eller precisa.28  

1.4 Avgränsningar 

I uppsatsen kommer huvudsakligen en avgränsning ske mot EU:s reglering av statsstöd. I 

framställningen kommer det inte att redogöras för varken den svenska regleringen av 

statsstöd eller av medlemsländernas nationella reglering i och med att de nationella 

regelverken till stora delar är harmoniserade på EU-nivå. Den amerikanska rättsordningen, 

som annars brukar vara ett naturligt jämförelseobjekt vid utredningar av EU:s konkurrensrätt, 

kommer även att uteslutas från framställningen då det inte finns någon reglering av statsstöd i 

den amerikanska rättsordningen.  

 

I och med att syftet med uppsatsen är att undersöka om ett behov finns av precisering av 

regelverket samt hur kommissionens kontroll kan effektiviseras ur ett ekonomiskt perspektiv, 

kommer en analys av procedurförordningen29 utgöra en central del av undersökningen.  

Förhandsbeskeden, Starbucks och Fiat, beskrivs huvudsakligen för att ge exempel på aktuella 

mål där medlemsländer blivit föremål för återkrav samt hur kommissionen gått tillväga i sin 

utredning. I de båda utredningarna använder kommissionen sig av nya utredningsverktygen, 

vilka antogs i samband med moderniseringen av statsstödet. Kommissionens utredning i de 

båda målen är således av intresse för undersökningen i uppsatsen rörande frågan hur 

kommissionens kontroll kan effektiviseras ur ett ekonomiskt perspektiv. I samband med de 

båda målen har även diskussion uppkommit om statsstödsreglerna är det rätta verktyget att 

tillämpa på medlemsländers skatteåtgärder samt om selektivitetskriteriet är uppfyllt på det 

sätt som kommissionen anför. Frågan kring statsstödsreglernas applicering på selektiva 

skatteåtgärder kommer dock inte utredas närmare, med anledning av att den inte bidrar till 

syftet med uppsatsen.  

 

Förhandsbeskeden har även lett till diskussion kring en mer harmoniserad skattereglering 

inom EU. Kommissionen presenterade under år 2015 olika initiativ för att bekämpa 

                                                
27 Dom Salvatori Grimaldi mot Fonds des maladies professionelles, C-322/88, EU:C:1989:646, punkt 18.  
28 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 2013 s. 128.  
29 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015.  
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skatteflykt inom EU, vilket kort kommer att beskrivas i uppsatsen. Problematiken kring en 

harmonisering av medlemsländernas skattelagstiftning kommer dock inte att diskuteras 

djupare.   

 

Vid besvarandet av hur kommissionens kontroll kan bli mer effektiv ur ett ekonomiskt 

perspektiv, kommer avgränsning till stor del att göras mot hur kommissionens 

förhandskontroll kan förbättras. Det vill säga vilka åtgärder som kan vidtas för att 

kommissionen i ett så tidigt skede som möjligt ska få information om den aktuella 

stödåtgärden. På så sätt kan kommissionen granska stödåtgärden i ett tidigare skede vilket 

kan bidra till en mer ekonomisk effektiv kontroll. I uppsatsen diskuteras även problematiken 

kring att en stor andel av återkrav inte betalas tillbaka, vilket bidrar till en ekonomisk 

ineffektivitet. Skadestånd för medlemslandet, som kan bidra till att fler återkrav betalas 

tillbaka, kommer att nämnas i uppsatsen.  Med anledning av att problematiken kring 

skadestånd inom EU kräver en annan bakgrundsbeskrivning för att kunna analyseras 

närmare, kommer ingen ingående diskussion att göras kring skadeståndsåtgärder.  

1.5 Disposition  

Uppsatsen är indelad i fem olika kapitel med tillhörande underkapitel. I kapitel 2 ges en mer 

grundläggande beskrivning av EU:s regler om statsstöd, i syfte att ge läsaren en förståelse för 

statsstödets bakgrund och innebörd samt dess reglering och utveckling.  

 

I kapitel 3 kommer en redogörelse av kommissionens kontroll av statsstöd att göras. I kapitlet 

kommer fokus att ligga på kommissionens tillvägagångssätt vid en granskning av 

stödåtgärden, det vill säga kommissionens granskningsförfarande i enlighet med 

procedurförordningen. I kapitlet redogörs även för den modernisering av statsstödets 

reglering som kommissionen nyligen utarbetat. Läsaren kommer att få en inblick i vilka 

förändringar som skett jämfört med den tidigare regleringen av statsstödet. Tonvikt kommer 

främst att ligga på den revidering som skett i procedurförordningen och om revideringen har 

bidraget till en mer ekonomiskt effektiv kontroll.  

 

I kapitel 4 kommer en redogörelse för återkrav samt aktuella förhandsbesked där 

kommissionen beslutat om återkrav för medlemsländerna i fråga. Rättsfallen beskrivs för att 

ge läsaren exempel på de svårigheter som kan uppkomma vid medlemsländernas bedömning 

om åtgärden klassificeras som statsstöd enligt EU:s regelverk. Vidare uppmärksammas även 
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de utökade befogenheter kommissionen erhållit i samband med moderniseringen, som för 

första gången applicerats i granskningen av stödåtgärderna.  

 

Efter varje kapitel görs en analys av det som behandlats i respektive kapitel. Med anledning 

av att stora delar av det som ligger till grund för besvarandet av problemformuleringen 

behandlas i kapitel 4, kommer en mer ingående analys att göras i slutet av kapitlet. I kapitel 5 

görs en avslutande analys för att sammanfatta de tidigare analyser som gjorts efter respektive 

kapitel samt för att klargöra besvarandet av problemformuleringen i uppsatsen.   
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2 Statsstöd inom EU 

2.1 Den historiska utvecklingen av statsstödet i Europa   

Fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG-fördraget) trädde i kraft år 1952. 

Målet var att skapa en gemensam marknad för kol och stål, vars syfte skulle bidra till en 

ekonomisk expansion och ökad sysselsättning. För att kunna upprätta den gemensamma 

marknaden genomfördes fri rörlighet för kol och stål genom att tullar och avgifter mellan 

medlemsländerna avskaffades. Vidare förbjöds diskriminerande åtgärder och förfaranden, 

såsom stödåtgärder och statliga subventioner.30  

 

Under perioden från år 1958 fram till tidigt 1970-tal var EU:s regler om statsstöd relativt nya, 

de fanns inte reglerade i någon stor utsträckning i medlemsländernas nationella lag. Endast 

ett fåtal stödåtgärder blev föremål för kommissionens granskning. De åtgärder som 

granskades, beslutades huvudsakligen vara förenliga med den inre marknaden. Från år 1959 

fram till år 1965 hade kommissionen granskat 450 stödåtgärder, endast 13 av åtgärderna 

bedömdes vara oförenliga med den inre marknaden.31 I ett uttalande av en EU-kommissionär 

år 1961 yttrades”[b]efore a truly European answer can be found to the practical problem of 

competition policy a great deal of discussion is needed with the Member States and with 

industry”.32 EU-kommissionären, med ansvar för konkurrensfrågor, hade således en realistisk 

syn på EU:s regler om statsstöd.  

 

Målet med den EU-rättsliga regleringen av statsstöd var under den första perioden att 

undanröja all diskriminering mellan medlemsländerna. Kommissionen kunde under denna 

period ingripa när nationellt stöd hade en negativ inverkan på andra medlemsländers företag 

samt när det nationella stödet inte kunde uppvägas med att det utgjorde en fördel för 

gemenskapen som helhet.33 Trots en relativ långsam utveckling av EU:s regler om statsstöd, 

var den första perioden betydelsefull för statsstödets vidare reglering. År 1963 uttalade 

 kommissionen att EU:s regler om statsstöd skulle utvidgas i takt med den inre marknadens 

                                                
30 Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, Apr. 18, 1951, 261 U.N.T.S. 140, 
(EKSG-fördraget).  
31 Dumoulin, M. (ed.), The European Commission, 1958-72:History and Memories (European Commission, 
2007), a work undertaken on the initiative of the European Commission with contributions from former 
European officials, s. 312.   
32 Von der Groeben, H., Competition in the Common Market, Speech at the European parliament, Strasbourg 
19.10.1961.  
33 Walsh, Arthur E. & Paxton, John, Competition policy: European and international trends and practices, 
1975, s. 40 – 43. 
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utveckling. I en rapport från kommissionen år 1973 beskrevs att ”[t]he Council will, before 

30 June 1973 take practical steps to improve its decision-making procedures and the 

cohesion of the Community action”.34 Uttalandet visade således att kommissionen ville utöka 

och förbättra den EU-rättsliga kontrollen av statsstödet.  

 

Tiden från tidigt 1970-tal till mitten av 1980-talet präglades av ökade befogenheter för 

kommissionen samtidigt som målet med en reglering av statsstöd förtydligades. I början av 

perioden, år 1973 när oljekrisen utbröt, var medlemsländerna måna om att skydda sin egen 

nationella ekonomi, vilket resulterade i en ökning av stödåtgärder på nationell nivå. Vidare 

visade medlemsländerna ett tydligt avstånd från en reglering av statsstöd på 

gemenskapsnivå.35 Kommissionen förutsatte att oljekrisen samt medlemsländernas ovillighet 

att samarbeta endast var temporärt, varför kommissionen beslöt att vid denna tidpunkt inte 

ingripa för extensivt.36 När de ekonomiska problemen dock fortsatte, insåg kommissionen att 

den var tvungen att ingripa i större utsträckning, men samtidigt beakta den ekonomiska 

situationen.37 I början av 1980-talet började kommissionen i större omfattning att använda sig 

av den formella granskningen, innebärande en fördjupad granskning i respektive mål,38 samt 

erinrade medlemsländerna om kravet på anmälan av statligt stöd.39 Under perioden mellan 

1970-tal fram till mitten av 1980-talet, började kommissionen ha en mer konkurrensliknande 

syn på statsstödet inom EU. Kommissionen utökade exempelvis sina ingripanden från att 

endast vidta åtgärder när det förelåg diskriminering mellan medlemsländer, till att nu även 

ingripa när det förelåg diskriminering mellan den privata och publika sektorn.40    

 

Perioden mellan mitten av 1980-talet till mitten av 1990-talet utmärktes av en mer 

övergripande och noggrann kontroll av statsstöd. I en vitbok underströks vikten av att 

konkurrens föreligger samt att en reglering av statsstöd finns på den inre marknaden: 

                                                
34 Sixth General report on the activities of the Communities, Brussels February 1973, Reinforcement of 
institutions, punkt 15.     
35 López, Juan Jorge Piernas, The concept of state aid under EU law: from internal market to competition and 
beyond, 2015, s. 50.  
36 Lavdas, Kostas A. & Mendrinou, Maria M., Politics, subsidies and competition: the new politics of state 
intervention in the European Union, 1999, s. 29 – 33.  
37 López, Juan Jorge Piernas, The concept of state aid under EU law: from internal market to competition and 
beyond, 2015, s. 51.  
38 Se avsnitt 3.4.3 för beskrivning av kommissionens formella granskningsförfarande.  
39 Commission letter to Member States SG(81) 12740 of 2 October 1981. Se även Lavdas, Kostas A. & 
Mendrinou, Maria M., Politics, subsidies and competition: the new politics of state intervention in the European 
Union, 1999, s. 32. 
40 López, Juan Jorge Piernas, The concept of state aid under EU law: from internal market to competition and 
beyond, 2015, s. 54.  
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”[…] a strong and coherent competition policy must ensure that the partitioning of the 

internal market is not permitted to occur as a result of protectionist state aids or restrictive 

practices by firms”.41  
 

Under perioden blev reglerna om statsstöd således mer integrerade med EU:s regler om 

konkurrens.  Samtidigt yttrade generaldirektoratet för konkurrens att regleringen av statsstöd 

nu inte endast handlade om att bibehålla konkurrensen mellan medlemsländerna, utan att 

även fokusera på konkurrensen mellan förtagen på den inre marknaden.42 Kommissionen fick 

därmed en mer betydelsefull roll inom statsstödsområdet.43  

 

Efter 1990-talet fram till idag har EU:s reglering av statsstöd blivit mer omfattande, bland 

annat antog kommissionen år 1999 den första procedurförordningen, i vilken kommissionens 

kontroll regleras. 44  Innan procedurförordningen trädde ikraft gjorde kommissionen sin 

bedömning efter riktlinjer och praxis, men i och med ikraftträdandet skapades en bättre 

rättssäkerhet för medlemsländerna. I samband med den finansiella krisen år 2008 var 

statsstödet avgörande för flertalet drabbade företag. Med hjälp av statens stöd kunde 

industrierna fortsätta sin verksamhet, trots ekonomiska svårigheter.45 Samtidigt ökade vikten 

av en effektiv kontroll av det europarättsliga statsstödet.  

2.2 EU:s syfte med regleringen av statsstöd 

Sedan regleringen av statsstödet implementerades inom den Europeiska ekonomiska 

gemenskapen (EEG) har den grundläggande principen för statsstöd funnits kvar. Syftet med 

regleringen, att förbättra en ekonomisk integration samt skapa en välfungerande inre 

marknad, föreligger även idag.46 Det ursprungliga syftet, med en reglering av statsstöd på 

gemenskapsnivå, var därutöver att förhindra medlemsländerna att utge stöd till sina inhemska 

företag på bekostnad av konkurrenter i andra medlemsländer.47 Stödet till de inhemska 

företagen kan förvisso skapa en ekonomisk fördel för de inhemska företagen, men kan även 

                                                
41 COM(85) 310 final, White paper from the Commission to the European Council, Completing the Internal 
market,Bryssel 14.06.1985, punkt 19, s. 8.   
42 Ehlermann, Claus-Dieter, State aid control in the European Union: success or failure? 1994, s. 1219. 
43 López, Juan Jorge Piernas, The concept of state aid under EU law: from internal market to competition and 
beyond, 2015, s. 58.  
44 Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-
fördraget, EUT L 83, 27.3.1999. Se även Mederer, Wolfgang, Speech – The future of state aid control, 
20.01.1997.  
45 COM(2012) 209 final, Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén samt regionkommittén -Modernisering av det statliga stödet, Bryssel 2012, punkt 3.  
46 Commissioner Almunia. Doing more with less—State aid reform in times of austerity: Supporting growth and 
fiscal constraints SPEECH/13/14, 11 January 2013. 
47 Bacon, Kelyn (red.), European Union law of state aid, 2013, s. 9. 
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leda till nackdelar för konkurrenter i andra medlemsländer. I de fall andra medlemsländer 

väljer att utge likartade stöd till sina inhemska företag, kan det leda till en slags upptrappning 

av stödåtgärder. En sådan upptrappning kan få resultatet att medlemsländerna utger stöd på 

ett ineffektivt sätt, genom att misshushålla med sina offentliga resurser.48               

 

Vidare är syftet med EU:s reglering av statsstöd att förhindra snedvridningen av konkurrens, 

som kan uppkomma när staten endast ger vissa företag någon form av stöd. Genom en 

reglering på gemenskapsnivå kan kommissionen begränsa medlemsländernas befogenhet att 

utge stöd som kan missgynna konkurrenter i andra medlemsländer.49 Regleringen av statsstöd 

grundar sig i EU:s behov av att förhindra en bristande konkurrensneutralitet, innebärande att 

såväl privata som offentliga aktörer skall följa samma marknadsvillkor. Offentliga företag 

ska exempelvis lyda under samma lagstiftning inom ett visst område på samma sätt som 

privata företag. Efterlevnaden av konkurrensneutralitet kan dock i praktiken vara 

komplicerad. Medlemsländerna bör förvisso eftersträva att samma lagstiftning gäller för såväl 

privata som offentliga företag, men samtidigt ta hänsyn till företagens olika villkor beroende 

på företagets syfte och förutsättningar.50 Med en reglering av statsstöd på gemenskapsnivå 

förhindras medlemsländerna att enbart handla utifrån sina egna intressen och istället se till 

unionens gemensamma intressen.  

2.3 EU:s reglering av statligt stöd  

2.3.1 Artikel 107 – 109 FEUF 

De centrala artiklarna av EU:s reglering av statsstöd finns i artiklarna 107 – 109 FEUF. 

Artikel 107 FEUF har inte reviderats sedan den infördes år 1957 i EEG.51 Artikel 107 FEUF 

reglerar den grundläggande principen att stöd som hotar att snedvrida konkurrensen och 

påverka handeln mellan medlemsstaterna negativt, inte är förenligt med EU:s inre marknad.52 

Artikeln innefattar dock tre undantag där stöd är förenligt med den inre marknaden samt fyra 

undantag där stödåtgärder under vissa omständigheter kan vara förenlig med den inre 

marknaden. 53  Artikel 108 FEUF reglerar kommissionens befogenhet att granska 

                                                
48 Bacon, Kelyn (red.), European Union law of state aid, 2013, s. 9.  
49 Jones, Alison & Sufrin, Brenda, EU competition law: text, cases, and materials, 2014, full chapter on state 
aid, s. 2, available at  www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/jones_sufrin5e/.   
50 M. Steinicke, Competitive Neutrality – Critical remarks, i: Danielsen m.fl. (red.), Festskrift til Jens Fejø, 2012 
s. 453 – 468.   
51 López, Juan Jorge Piernas, The concept of state aid under EU law: from internal market to competition and 
beyond, 2015, s 3. 
52 Artikel 107(1) FEUF.  
53 Artikel 107(2-3) FEUF.  



 12 

medlemsstaternas stödåtgärder. Exempelvis regleras medlemsstaternas skyldighet att anmäla 

en eventuell stödåtgärd till kommissionen innan den genomförs.54 Artikel 109 FEUF reglerar 

rådets befogenhet att på förslag av kommissionen anta förordningar som behövs för 

tillämpningen av artiklarna 107 och 108 FEUF.55 Nedan följer en beskrivning av artikel 107 

FEUF. Artikel 108 FEUF kommer vidare beskrivas i nästa kapitel där det redogörs för 

kommissionens kontroll av statsstöd.56  

2.3.2 Artikel 107 FEUF 

Artikel 107(1) FEUF reglerar att: 
 

”[o]m inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av 

statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen 

genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den 

utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.”57  
 

I artikel 107 FEUF definieras dock inte vilka former av förfaranden termen statligt stöd 

innefattar. Domstolen har därför klarlagt ett antal kriterier som ska uppfyllas för att 

otillbörligt statligt stöd ska föreligga enligt artikel 107 FEUF.58 Det första kriteriet stadgar att 

staten ska vara involverad genom att ge ut stöd i form av statliga medel. Det andra kriteriet 

innehåller kravet på att statens ingrepp ska resultera i att handeln mellan medlemsstaterna 

påverkas. Det tredje kriteriet innefattas av att stödet ska utgöra en ekonomisk fördel för 

mottagaren genom att gynna vissa företag eller en viss produktion, det så kallade 

selektivitetskriteriet. Slutligen ska stödet utgöra en risk för snedvriden konkurrens.59  I 

nästkommande avsnitt beskrivs de fyra olika kriterierna mer ingående.  

2.3.3 Stöd i form av statliga medel 
2.3.3.1 Definition av begreppet stöd  

Det första kriteriet innefattas av att det ska röra sig om stöd i form av statliga medel som är 

utgivet av staten. Hur stöd definieras har domstolen beslutat bland annat i målet De 

Gezamenlijke Steenkolenmijen.60 Fallet avser stöd som utgavs till gruvarbetare i form av 

finansiering av deras gruvarbetartillägg. Finansieringen gjordes av Förbundsrepubliken 

Tyskland. Domstolen anförde i sin bedömning att: 
 

                                                
54 Artikel 108 FEUF.  
55 Artikel 109 FEUF.  
56 Se avsnitt 3.1.  
57 Artikel 107(1) FEUF.  
58 Dom Altmark, C-280/00, EU:C:2003:415, punkt 75. 
59 Ibid. 
60 Dom De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg, C-30/59, EU:C:1961:2. 
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” [e]nligt normalt språkbruk betraktas en subvention som en kontant- eller naturaförmån som 

beviljas till stöd för ett företag vid sidan av betalningen, från köparen eller användaren, för 

varor eller tjänster som företaget producerar”.61  
 

Vidare anförde domstolen att: 
 

” [s]tödåtgärder är ett mycket närliggande begrepp där emellertid den målinriktade 

karaktären betonas så att stödåtgärder framstår som särskilt avsedda för att uppnå ett 

bestämt mål, vilket i allmänhet inte skulle kunna uppnås utan bistånd utifrån”.62  
 

Stödet ska således ges för att uppnå ett särskilt mål, vilket utan stödåtgärdens genomförande 

inte hade kunnat uppnås. Begreppet kan vidare innefattas av ingripanden där bolagets 

kostnader minskar. Minskningen av bolagets kostnader är i egentlig mening inte en 

subvention, men resulterar likväl i samma effekter som utgivandet av bidrag, i och med att 

kostnader som bolagets annars skulle haft i sin budget minskar.63 Skatteregler är ett exempel 

på en form av stödåtgärd där det kan föreligga svårigheter att fastställa om det rör sig om ett 

stöd. Enligt domstolens praxis ska frågan ställas om företaget fått en ekonomisk fördel, som 

det inte skulle erhållit under normala marknadsmässiga förhållanden.64  
 

2.3.3.2 Begreppen stat och statliga medel  

Det första kriteriet innehåller även begreppen stat och statliga medel. Begreppet stat avser 

inte endast det centrala statsorganet, utan även regionala och lokala myndigheter.65 Stödet 

kan således utges från olika institutioner under förutsättning att dessa ingår i den offentliga 

sektorn.66 Samtliga tillgångar som ägs av staten utgörs av statliga medel.67 Statsstöd kan 

likväl finansieras av offentliga eller privata företag, dock med förutsättningen att företagens 

medel står under statlig kontroll eller är tillgängliga för offentliga myndigheter.68 Vid ett 

avgörande huruvida stödet ska utgöras av ett statligt stöd enligt artikel 107(1) FEUF, ska vikt 

fästas vid om intäkter har uteblivit för medlemslandet som det normalt skulle ha erhållit utan 

att stödet utgivits.69 Vidare blir artikel 107(1) FEUF endast tillämplig när båda rekvisiten är 

uppfyllda samtidigt, det vill säga stödet ska utges av staten samt utgöras av statliga medel.70  

                                                
61 Dom De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg, C-30/59, EU:C:1961:2, s. 77.  
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Dom La Poste, C-39/94, EU:C:1996:285, punkt 60.  
65 Dom Republiken Portugal/ kommissionen, C-88/03, EU:C:2006:511, punkt 55. Se även Bacon, Kelyn (red.), 
European Union law of state aid, 2013, s. 63.  
66 Bacon, Kelyn (red.), European Union law of state aid, 2013, s. 63.  
67 Kommissionens beslut av den 20 april 2011, Componenta Corporation Abp, EUT L 230, 7.9.2011, punkt 27.   
68 Dom Commission v Italy, Case 173-73, EU:C:1974:71 punkt 16.  
69 Dom Belgien/kommissionen, C-182 och 217/03, EU:C:2006:416 punkterna 128 – 129.  
70 Dom PreussenElektra, C- 379/98, EU:C:2001:160, punkt 58.  
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2.3.4 Statens ingrepp och samhandelsrekvisitet  

Det andra kriteriet innebär att statens ingrepp ska resultera i att handeln mellan 

medlemsländerna påverkas, det så kallade samhandelsrekvisitet. Samhandelsrekvisitet 

reglerar EU:s kontrollmöjligheter, som endast gäller för de stödåtgärder som har en påverkan 

eller riskerar att påverka handeln mellan medlemsländer. Det är således tillräckligt att det 

föreligger en risk för att stödåtgärder ska påverka handeln mellan medlemsländerna för att 

åtgärden ska bli oförenlig med den inre marknaden.71 Vid en bedömning av huruvida 

rekvisitet är uppfyllt, ska det påvisas att stödåtgärden ger en fördel till mottagaren på så sätt 

att företaget stärker sin ställning i förhållande till andra konkurrerande företag på den 

gemensamma marknaden.72 För att samhandelskriteriet vidare ska uppfyllas, krävs det dock 

inte att handel mellan de aktuella medlemsländerna föreligger vid tidpunkten för en eventuell 

statsstödsrättlig undersökning. Det är tillräckligt att det i framtiden kan föreligga 

gränsöverskridande handel.73 

2.3.5  Ekonomisk fördel 

Det tredje kriteriet innebär att stödet ska utgöra en ekonomisk fördel för mottagaren genom 

att stödet gynnar ett visst företag eller produktion. EU:s regler om statsstöd kan endast 

appliceras på företag, vilket innebär att det således endast är företag som kan gynnas av 

stödet. Begreppet företag har dock en vid tolkning och kan omfatta varje enhet som bedriver 

en ”[…]ekonomisk verksamhet, oavsett enhetens rättsliga form och sättet för dess 

finansiering”.74 För att enheten vidare ska omfattas av företagsbegreppet måste enheten 

bedriva sin ekonomiska verksamhet på en marknad för varor och tjänster. Principen för hur 

begreppet företag ska definieras är enligt praxis densamma vid tillämpningen för samtliga 

konkurrensrättsliga artiklar.75 Vad som ska definieras som en ekonomisk verksamhet har 

bedömts av tribunalen som: 
 

”[…] ekonomiska enheter som var och en består av en sådan enhetlig organisation av 

personliga, materiella och immateriella faktorer som på ett varaktigt sätt eftersträvar ett 

bestämt ekonomiskt mål[…]”76  
 

                                                
71 Dom Banco Exterior de Espana, C-387/92, EU:C:1994:100,  punkt 15. 
72 Dom Philip Morris Holland B.V. mot kommissionen, C-730/79, EU:C:1980:209, punkt 11. Se även Bacon, 
Kelyn (red.), European Union law of state aid, 2013, s.85.  
73 Dom Italien/kommissionen, C-310/99, EU:C:2002:143, punkterna 84 – 85.  
74 Dom kommissionen mot Italien, C-35/96, EU:C:1998:303, punkt 36. Se även Dom Höfner och Elser,  
C-41/90, EU:C:1991:161, punkt 21.   
75 Dom av den 16 december 2010, Nederländerna och NOS mot kommissionen, T-231/06 och T-237/06, 
EU:T:2010:525, punkt 92.  
76  Dom av den 10 mars 1992, Shell International Chemical Company Ltd mot kommissionen, T-11/89, 
EU:T:1992:33,  punkt 311.  
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Vid en bedömning av om det rör sig om en ekonomisk aktivitet är det således viktigt att se till 

verksamhetens syfte. För att stödmottagaren vidare ska anses fått en ekonomisk fördel, måste 

det ha skett en förbättring av företaget position på marknaden. Förbättringen kan exempelvis 

ske genom att företagets kostnader, som normalt belastar företagets budget, minskas genom 

det statliga ingripandet.77 

 

Slutligen ska det så kallande selektivitetskriteriet uppfyllas för att vissa företag eller viss 

produktion ska omfattas av förbudet i artikel 107(1) FEUF. Stödåtgärden är selektiv om 

åtgärden utgör en fördel endast för vissa företag. Företagen ska vidare ha gynnats jämfört 

med andra företag som befinner sig i en jämförbar situation.78  

2.3.6 Risk för snedvriden konkurrens 

Det fjärde och sista kriteriet innebär att stödet ska utgöra en risk för snedvriden konkurrens. 

Vid en bedömning av risken skall ett visst företag ha stärkt sin position i jämförelse med 

konkurrerande företag på marknaden i och med stödåtgärdens genomförande.79 Åtgärden 

behöver enbart utgöra en potentiell risk för att konkurrensen ska snedvridas. I fallet Ter 

Lembeek80 uttalar kommission i sin bedömning att: 
 

”[…] stöd som syftar till att befria ett företag från de kostnader som det normalt skulle bära 

för den löpande driften eller den normala verksamheten, i princip snedvrider 

konkurrensvillkoren[…]”81  
 

Det kan således föreligga risk för snedvridning av konkurrensen när företagets finansiella 

ställning förstärks genom en minskning av företagets kostnader.82  

2.4 Undantag i artikel 107 FEUF 

Som utgångspunkt är stöd enligt artikel 107(1) FEUF oförenligt med den inre marknaden. 

Det finns dock undantag där statsstöd under vissa förutsättningar kan tillåtas och därmed vara 

förenliga med den inre marknaden. I artikel 107(2) FEUF regleras först tre undantag:  
 

”a) stöd av social karaktär som ges till enskilda konsumenter, under förutsättning att stödet 

ges utan diskriminering med avseende på varornas ursprung, 

                                                
77 Dom av den 21 maj 2010, Frankrike och France Télécom SA mot kommissionen, T-425, T-444/04, T-450/04 
och T-456/04, EU:T:2010:216, punkt 231.  
78 Dom Portugal mot kommissionen, C-88/03, C:2006:511, punkt 56.  
79 Dom Philip Morris Holland mot kommission, C-730/79, EU:C:1980:209, punkt 11. Se även Bacon, Kelyn 
(red.), European Union law of state aid, 2. ed., Oxford University Press, Oxford, 2013, s. 84.  
80 Dom av den 23 november 2006, Ter Lembeck, T-217/02, EU:T:2006:361.  
81 Dom av den 23 november 2006, Ter Lembeck, T-217/02, EU:T:2006:361, punkt 177.  
82 Ibid. 
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b) stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra exceptionella 

händelser,  

c) stöd som ges till näringslivet i vissa av de områden i Förbundsrepubliken Tyskland som 

påverkats genom Tysklands delning i den utsträckning stödet är nödvändigt för att uppväga 

de ekonomiska nackdelar som uppkommit genom denna delning. Fem år efter ikraftträdandet 

av Lissabonfördraget får rådet på förslag av kommissionen anta ett beslut om upphävande av 

denna punkt.”83 
 

I de fall statsstödet uppfyller villkoren för något av ovannämnda undantag, ska kommissionen 

utan ytterligare undersökning godkänna stödet. 84  Stödet måste dock anmälas till 

kommissionen innan det kan verkställas. För att ge exempel på något av undantagen kan 

socialt stöd nämnas. Exempelvis utgör stöd till enskilda konsumenter på grund av ålder, 

fattigdom eller handikapp ett undantag i enlighet med artikel 107(2) FEUF. I målet Corsica 

Air Passengers85 godkändes undantaget i och med att åtgärden avsåg att ”[…]motverka de 

permanenta nackdelar till följd av de dyra transporter som är en konsekvens av Korsikas 

isolerade läge”.86 Således uppfylldes kravet för undantaget stöd i form av social karaktär och 

var därför förenligt med den inre marknaden.  

 

De undantag som vidare följer av 107(3) FEUF kan vara förenliga med den inre marknaden, 

här ges dock kommissionen ett större handlingsutrymme i sin bedömning. Kommissionen 

bedömer först i enlighet med artikel 107(3)(e) FEUF om stödet omfattas av någon av 

stödkategorierna. I de fall ingen av stödkategorierna kan appliceras på den aktuella 

stödåtgärden undersöker kommissionen om åtgärden faller in under något av följande 

undantag:  
 

”a) stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där levnadsstandarden är 

onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på sysselsättning, och i de regioner som avses i 

artikel 349, med hänsyn till deras strukturella, ekonomiska och sociala situation, 

b) stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse eller 

för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, 

c) stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner, när det 

inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma 

intresset, 

                                                
83 Artikel 107(2) FEUF.  
84 Jones, Alison & Sufrin, Brenda, EU competition law: text, cases, and materials, 2014, full chapter on state aid 
s. 90, available at www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/jones_sufrin5e/.  
85 Kommissionens beslut 1.3.2000, N 24/2000 Frankrike (regionen Korsika) – Tillstånd till stöd enligt artiklarna 
87 och 88 i EG- fördraget, Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar, EUT C 67, 17.3.2004.   
86 Idem, s. 1.    
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d) stöd för att främja kultur och bevara kulturarvet, om sådant stöd inte påverkar 

handelsvillkoren och konkurrensen inom unionen i en omfattning som strider mot det 

gemensamma intresset, 

e) stöd av annat slag i enlighet med vad rådet på förslag från kommissionen kan komma att 

bestämma genom beslut.”87  
 

Föreligger tveksamhet kring stödåtgärdens förenlighet ska kommissionen inleda en fördjupad 

granskning av stödåtgärden, det så kallade formella granskningsförfarandet. 88  När 

kommissionen gör sin bedömning om stödet är förenligt med den inre marknaden, bedömer 

kommissionen bland annat i enlighet med State Aid action plan89, vilken utformades år 2005. 

I handlingsplanen beskrivs att bedömningen av en stödåtgärd ska ske genom en avvägning av 

åtgärdens positiva effekter mot dess negativa effekter.90 Stödet ska inte heller gå utöver vad 

som är nödvändigt för att uppnå det tänkta målet med åtgärden, exempelvis ska det 

undersökas om målet skulle kunna uppnås med en stödåtgärd som ger färre negativa 

konsekvenser på konkurrensen. 91 

2.5 Hur har kommissionens kontroll av det statliga stödet utvecklats?   

2.5.1 Statsstödets syfte och reglering 

I ovanstående kapitel har en bakgrund av statsstödets reglering inom EU beskrivits, från år 

1952 när EKSG-fördraget trädde i kraft fram till aktuell period. Under den första perioden av 

EU:s regler om statsstöd, kan det utläsas att utvecklingen av regleringen av statsstöd på 

gemenskapsnivå var relativ långsam. Frånvaron av ett tydligt mål för statsstöd samt 

avsaknaden av en reglering på nationell nivå torde vara de principiella orsakerna. Ett fåtal 

stödåtgärder blev föremål för kommissionens granskning och enbart en bråkdel av dessa 

bedömdes vara oförenliga med den inre marknaden. Det kan således tolkas som att 

kommissionens bedömning av statsstöd inte var särskilt sträng och omfattande, utan 

stödåtgärderna reglerades i stor utsträckning på nationell nivå under den första perioden. 

Vidare låg fokus på att undanröja diskriminering mellan medlemsländerna, avlägsnandet av 

diskriminering mellan företagen sinsemellan hamnade således mer i bakgrunden.  

 

                                                
87 Artikel 107(3) FEUF.  
88 Dom Tyskland mot kommissionen, C- 84/82, EU:C:1984:117, punkt 13. Se avsnitt 3.4.3 för beskrivning av 
formellt granskningsförfarande.  
89 KOM(2005)107 slutlig, Handlingsplan för statligt stöd: Mindre men bättre riktat statligt stöd: en plan för 
reform av det statliga stödet 2005-2009.  
90 Idem, punkterna 11, 19 – 20.  
91 Dom Iannelli & Volpi, C-74/76, EU:C:1977:51, punkt 15.   
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I samband med oljekrisen i början på 1970-talet ökade antalet stödåtgärder i 

medlemsländerna. Kommissionen utökade dock inte sitt ingripande, utan beaktade 

medlemsländernas vilja att skydda sin nationella ekonomi. Det kan således tolkas som att 

kommissionens kontroll av statsstöd påverkades av samhällsekonomiska konsekvenser. 

Kommissionen gav temporärt vika för gemenskapsintresset när medlemsländerna ville 

skydda sin egen ekonomi på grund av krisen. När den ekonomiska situationen fortgick 

bibehölls inte avvikelsen att se till medlemsländernas eget intresse. Kommissionens 

ingripande utökades och diskriminering mellan företagen låg inte längre i bakgrunden, 

statsstödet kontrollerades således mer i enlighet med EU:s konkurrensregler.  

 

Utvecklingen av syftet med en reglering av statsstöd förefaller dock inte ha förändrats, det 

ursprungliga syftet att förbättra en ekonomisk integration samt förhindra snedvridning av 

konkurrensen föreligger även idag.92 Emellertid framkommer det av statsstödets utveckling 

att kommissionen gjort undantag från syftet. Som ovan nämnts gjordes undantag i samband 

med oljekrisen där medlemsländerna handlade utifrån sina egna intressen och mindre utifrån 

gemenskapsintresset.93  

2.5.2 Svårigheter avseende kriterierna för begreppet statsstöd 

Artikel 107(1) FEUF är central i bedömningen av statsstödets förenlighet men som beskrivits 

definieras inte de fyra kriterierna som ska uppfyllas i artikeln, utan dessa är fastlagda av 

domstolen.94 Frågan är huruvida medlemsländerna har god kännedom om dessa kriterier, 

vilket är av avgörande betydelse då anmälningsplikten 95  baseras på kriterierna. 

Medlemslandet, som ska anmäla stödet, måste följaktligen vara medvetna om samtliga 

kriterier och dess innebörd som regleras i artikel 107(1) FEUF. I och med att dessa kriterier 

inte definieras i artikeln, är det av stor vikt att medlemsländerna är medvetna om domstolens 

klarläggande av dessa. Svårigheter kan framförallt förekomma för medlemsländerna i de fall 

ett indirekt stöd föreligger, exempelvis skatteåtgärder.96  

 

Definitionen av begreppet stödåtgärd kan av domstolens bedömning betraktas som ett vitt 

begrepp där det finns utrymme för tolkning.97 I undantagen som anges i artikel 107(2-3) 

                                                
92 Se avsnitt 2.2. 
93 Se avsnitt 2.1.  
94 Se avsnitt 2.3.2.  
95 Se avsnitt 3.2. 
96 Exempel på mål angående skatteåtgärder beskrivs i kapitel 4. 
97 Se avsnitt 2.3.3.1.  
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FEUF kan det likaså utläsas att det finns utrymme för tolkning. Kommissionen ges ett relativt 

brett handlingsutrymme när en bedömning görs huruvida stödåtgärden faller in under något 

av undantagen i artikel 107(2-3) FEUF. Det kan följaktligen uppkomma eventuell diskussion 

kring huruvida förutsebarheten tillgodoses i kommissionens kontroll samt hur 

medlemsländerna rättsäkerhet tillfredsställs. Förutsebarheten inom statsstödsområdet kommer 

att diskuteras vidare i den avslutande delen av uppsatsen.  

 

Sammanfattningsvis kan det utläsas från statsstödets utveckling inom EU att kommissionens 

befogenhet att kontrollera medlemsländernas stödåtgärder i stor utsträckning har utökats. I 

takt med EU:s expansion har stödåtgärder ökat, framförallt i samband med den ekonomiska 

krisen. Vikten av en noggrann kontroll från kommissionens sida har blivit än mer betydande. 
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3 Kommissionens kontroll av statsstöd 

3.1 Artikel 108 FEUF  

Kommissionens främsta verktyg för kontroll av statsstöd regleras i artikel 108 FEUF. I 

artikeln regleras bland annat kommissionens möjlighet att löpande undersöka stödåtgärdernas 

förenlighet med den inre marknaden.98 Kommissionen är tillsammans med domstolen och 

tribunalen ensam behörig att avgöra om stödåtgärden är förenlig med den inre marknaden. 

Nationell domstol är pliktig att följa kommissionens beslut men har ingen behörighet att 

avgöra om stödåtgärdens förenlighet med EU:s regler om statsstöd.99  

 

Den första procedurförordningen antogs år 1999, i vilken bestämmelser kodifierades om 

bland annat medlemsländernas anmälningsplikt, kommissionens befogenhet och tidsfrister.100 

Före procedurförordningens ikraftträdande, gjorde kommissionen sin bedömning efter 

rättspraxis. 101  Procedurförordningen infördes således för att underlätta kommissionens 

kontroll av statsstöd. Rättspraxis används dock till stor del än idag vid en bedömning, 

emellertid utgör procedurförordningen en: 
 

 ”[…]detaljerad kodifiering av den tolkning av förfarandebestämmelserna i fördraget om 

statligt stöd som hade gjorts av gemenskapsdomstolarna före antagandet av förordningen”.102  
 

Parterna i det processuella förfarandet i kontrollen av statsstöd är medlemslandet och 

kommissionen. Stödmottagaren är i praktiken involverad redan när kommissionens 

undersökning inleds.103 Stödmottagaren har dock enligt procedurförordningen inte några 

rättigheter att framföra synpunkter förrän granskningen har nått steg nummer två i 

kommissionens granskningsförfarande. 104  Innan medlemslandet kan genomföra en 

stödåtgärd, ska åtgärden anmälas till kommissionen som bedömer om stödåtgärden kan 

godkännas.105  

                                                
98 Artikel 108 FEUF. 
99 Dom La poste, C-39/94, EU:C:1996:285, punkt 42. Bacon, Kelyn (red.), European Union law of state aid, 
2013, s. 435.  
100 Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-
fördraget, EUT L 83, 27.3.1999.  
101 Jones, Alison & Sufrin, Brenda, EU competition law: text, cases, and materials, 2014, full chapter on state 
aid, s. 202, available at www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/jones_sufrin5e/.  
102 Dom Italien mot kommissionen, C-400/99, EU:C:2005:275, punkt 23.  
103 Se avsnitt 3.4.2.  
104  Steg nummer två innebär en fördjupad granskning av stödåtgärden, det vill säga ett formellt 
granskningsförfarande, se avsnitt 3.4.3. Se även Jones, Alison & Sufrin, Brenda, EU competition law: text, 
cases, and materials, 2014, full chapter on state aid, s. 203, available at 
www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/jones_sufrin5e/.  
105 Artikel 108(3) FEUF. 
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3.2 Medlemsländernas anmälningsskyldighet  

Anmälningsskyldigheten är av central betydelse för kommissionens kontroll av det EU-

rättsliga statsstödet. Genom en anmälan kan kommissionen erhålla den information som 

erfordras för att den preliminära granskningen ska kunna påbörjas.106 Enligt kommissionens 

granskning från år 2013 utgör endast fem procent av de stödåtgärder som har anmälts till 

kommissionen olagligt statsstöd, medan en så stor del som femtio procent av de stödåtgärder 

som inte anmälts är oförenliga med EU:s regler om statsstöd och utgör således olagligt 

stöd.107   

 

Varje nytt stöd ska anmälas till kommissionen och få ett godkännande innan medlemslandet 

kan genomföra sin stödåtgärd. Artikel 108(3) FEUF reglerar att ”[k]ommissionen ska 

underrättas i så god tid att den kan yttra sig om alla planer på att vidta eller ändra 

stödåtgärder”.108 Stödåtgärden får inte genomföras såvida kommissionen inte har yttrat sig 

om stödet är förenligt med den inre marknaden, detta kallas för genomförandeförbudet.109 En 

stödåtgärd som genomförs utan att en anmälan skett, utgör olagligt stöd. 110 

Anmälningsskyldigheten för en stödåtgärd åligger medlemslandet och kan således inte göras 

av stödmottagaren. Frågan klargjordes i fallet P&O Ferries, 111  där advokater till 

stödmottagaren hade genomfört en anmälan istället för den spanska regeringen. Anmälan 

uppfyllde därmed inte formkraven och anmälningsplikten enligt artikel 108(3) FEUF var 

följaktligen inte genomförd.112  

 

Anmälningsskyldigheten och genomförandeförbudet gäller endast i de fall alla kriterier i 

artikel 107(1) FEUF är uppfyllda. En åtgärd som inte uppfyller alla kriterier behöver således 

inte anmälas.113 Anmälningsplikten enligt artikel 108(3) FEUF gäller inte för exempelvis stöd 

                                                
106 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 4.  
107  State aid statistics (State of play: 19 November 2013) available at: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/statistics/statistics_en.html.  
108 Artikel 108(3) FEUF. 
109 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 3. 
110 Se avsnitt 3.3 för olika former av stöd, punkt (iii) för olagligt stöd.  
111 Dom av den 5 augusti 2003, P&O European Ferries (Vizcaya)/kommissionen, T-116/01 och T-118/01, 
EU:T:2003:217.  
112 Idem, punkt 64. Se även Bacon, Kelyn (red.), European Union law of state aid, 2013, s. 442. 
113 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, EUT L 352, 24.12.2013, ingress (1).  
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som omfattas av gruppundantagsförordningen.114 I förordningen regleras olika kategorier av 

stöd som är förenliga med den inre marknaden och där anmälningsplikten således kan 

undgås. Medlemslandet ska trots det skicka sammanfattande information om stödåtgärden till 

kommissionen efter stödåtgärdens genomförande.115  

 

Kommissionen kan även i enlighet med artikel 108(4) FEUF anta förordningar i vilka det 

regleras att medlemsländerna kan undgå anmälningsplikten. 116  Kommissionen har 

exempelvis antagit de minimis-förordningen,117 som reglerar att stöd som inte överskrider ett 

totalbelopp på 500 000 euro under en period av tre beskattningsår anses vara stöd av mindre 

betydelse. Stödet bedöms således inte uppfylla alla kriterier i artikel 107(1) FEUF och kan 

följaktligen undantas från anmälningsskyldigheten.118 

3.3 Olika former av stöd  

Kommissionens processuella förfarande kan se olika ut beroende på vilken typ av stöd 

åtgärden utgörs av. Artikel 108 FEUF samt dess kompletterande förordningar och riktlinjer 

skiljer mellan olika former av stöd:  
 

(i) Befintligt stöd119 innebär stöd som redan förelåg i respektive medlemsland och som är 

tillämpliga även efter att medlemslandet anslutit sig till EU. Det befintliga stödet behöver inte 

anmälas till kommissionen men kan likväl bli föremål för undersökning. I de fall den 

befintliga stödåtgärden är oförenlig med den inre marknaden, kan kommission föreslå en 

lösning för medlemslandet. Om kommissionens uppmaning inte följs, kan utredningen leda 

till ett formellt granskningsförfarande.120 
 

 (ii) Nytt stöd121  utgörs av de stöd som inte faller inom befintligt stöd, inklusive de ändringar 

som gjorts av befintligt stöd. Nytt stöd ska anmälas till kommissionen, som ska lämna sitt 

godkännande innan medlemslandet kan genomföra stödåtgärden. I de fall kommissionen inte 
                                                
114 Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med 
den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, EUT L 187, 26.6.2014, ingress (1).  
115 Idem, artikel 11(a).  
116 Artikel 108(4) FEUF. 
117 Kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpning av artiklarna 107 och 108 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som 
tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, EUT L 114, 26.4.2012.   
118 Idem, artikel 2(1-2).    
119 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen) EUT L 248, 24.9.2015, artikel 1b.  Se 
även Bacon, Kelyn (red.), European Union law of state aid, 2013, s. 438.  
120 Bacon, Kelyn (red.), European Union law of state aid, 2013, s. 436.  
121 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 1c.   
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kan godkänna stödet med det underlag som givits i anmälan, ska även här det formella 

granskningsförfarandet påbörjas.122  

 

(iii) Olagligt stöd123 avser stöd som inte anmäls och som inte innefattas av undantag för 

anmälan enligt artikel 108(3) FEUF utgör olagligt stöd.124 Ett stöd som inte har anmälts kan 

komma till kommissionens kännedom från olika källor, vanligen från konkurrenter till 

stödmottagaren. Kommissionen kan vid oanmält stöd besluta om en sanktion i form av 

föreläggande att avbryta utbetalningen av stödet. 125  Sanktionen innebär således att 

medlemslandet skall upphöra utbetalningen av det olagliga stödet, till dess att kommissionen 

fattat ett beslut huruvida åtgärden är förenlig med den inre marknaden eller inte. Under tiden 

kan kommissionen även begära att medlemslandet provisorisk skall återkräva det olagliga 

stödet.126 Under perioden mellan år 2000 – 2009 fattade kommissionen 910 beslut angående 

olagligt stöd. I 22 procent av målen beslutade kommissionen att stödåtgärden inte var 

förenlig med den inre marknaden.127  

 

(iv) Missbruk av stöd 128  avser de stöd som godkänts av kommissionen, men där 

medlemslandet inte utger stödet enligt den överenskommelse som anmälan innefattade.129 

Bevisbördan för ett missbruk av stöd ligger hos kommissionen.130  

3.4 Kommissionens granskningsförfarande 

3.4.1 Inledning 

Kommissionen inleder ett granskningsförfarande till följd av en anmälan från ett 

medlemsland om en planerad stödåtgärd. 131  Kommissionen kan även inleda ett 

granskningsförfarande på eget initiativ, om det föreligger misstanke att stödet inte är förenligt 
                                                
122 Bacon, Kelyn (red.), European Union law of state aid, 2013, s. 436.  
123 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 1f. 
124 Dom Frankrike/kommissionen (Boussac), C-301/87, EU:C:1990:67 punkterna 9 – 24. Se även Jones, Alison 
& Sufrin, Brenda, EU competition law: text, cases, and materials, 2014, full chapter on state aid, s. 205, 
available at www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/jones_sufrin5e/.  
125 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 13(1).   
126 Idem, artikel 13(2).   
127 KOM(2010) 701 slutlig, Resultattavla för statligt stöd, s. 13 – 14. Se även Hancher, Leigh, Ottervanger, Tom 
& Slot, Piet Jan, EU state aids, 2012, s. 976.  
128 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 1g.  
129 Ibid.  
130 Dom av den 11 maj 2005, Saxonia Edelmetalle/kommissionen, T-111/01 och T-133/01, EU:T:2005:166, 
punkterna 86 och 93. 
131 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 4.  
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med den inre marknaden.132 Kommissionens granskningsförfarande delas upp i två steg, den 

preliminära granskningen och den formella granskningen.133 Den preliminära granskningen 

påbörjas när ett medlemsland har lämnat in sin anmälan om stödåtgärden. 134  Finner 

kommissionen att stödåtgärden strider mot EU:s reglering av statsstöd, påbörjas den formella 

granskningen.135 Skillnaden mellan den preliminära och formella granskningen anfördes av 

kommissionen i målet Sytraval136:  
 

”[i] samband med förfarandet i artikel 93 skall skillnad således göras mellan å ena sidan den 

inledande fasen av granskning av stöden, vilken anges i artikel 93(3) i fördraget och som 

enbart syftar till att göra det möjligt för kommissionen att bilda sig en första uppfattning om 

huruvida stödåtgärden helt eller delvis är förenlig med den gemensamma marknaden, och å 

andra sidan den granskningsfas som anges i artikel 93(2) och som syftar till att göra det 

möjligt för kommissionen att få kunskap om samtliga omständigheter i ärendet.”137 
 

Artikel 93 motsvarar idag artikel 108. Den huvudsakliga skillnaden är således att 

kommissionen i den första fasen får en övergripande uppfattning om åtgärden, medan 

kommissionen i den andra fasen av granskningen får en fördjupad samt mer detaljerad insikt 

om omständigheterna i det aktuella ärendet.   

3.4.2 Kommissionens preliminära granskning  

När kommissionen mottar en stödåtgärdsanmälan ska den preliminära granskningen 

inledas.138 Efter den preliminära granskningen kan kommissionen fatta tre möjliga beslut, 

vilket ska ske inom en tidsfrist på två månader.139 Det första beslutet som kommissionen kan 

fastställa är att stödet inte utgör statsstöd.140 Vidare kan kommissionen besluta att det inte 

föreligger oklarhet i fråga om stödets förenlighet med den gemensamma marknaden. I 

beslutet ska kommissionen ange vilket undantag i fördraget som har tillämpats.141 Beslutet 

innebär således att det rör sig om ett stöd, men att stödet är förenligt med den gemensamma 

marknaden i och med att åtgärden omfattas av något av de undantag som regleras i artikel 

                                                
132 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 12(1).  
133 Idem, artiklarna 4 och 6.  
134 Idem, artikel 4. 
135 Idem, artiklarna 4(4) och 6.  
136 Dom Sytraval/kommissionen, C-367/95 P, EU:C:1998:154.  
137 Idem, punkt 38. Se även Jones, Alison & Sufrin, Brenda, EU competition law: text, cases, and materials, 
2014, full chapter on state aid, s. 208, available at www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/jones_sufrin5e/.  
138 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 4(1).  
139 Idem, artikel 4(5).  
140 Idem, artikel 4(2). 
141 Idem, artikel 4(3).  
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107(2-3) FEUF. Det tredje och sista beslutet som kommissionen kan fatta, föranleds av 

tveksamhet i fråga om åtgärdens förenlighet med den gemensamma marknaden. 

Kommissionen beslutar därmed att inleda ett formellt granskningsförfarande. 142 

Kommissionen är skyldig att inleda ett formellt granskningsförfarande om det föreligger 

minsta tveksamhet om åtgärdens förenlighet, alternativt i de fall kommissionen inte kan 

övervinna alla svårigheter som är förenade med bedömningen för den planerade 

stödåtgärden.143  

 

Som nämnts är det medlemslandet och kommissionen som är parter i 

anmälningsförfarandet.144 Det åligger medlemslandet att anmäla stödet, stödmottagaren är 

således inte behörig avseende inlämnandet av anmälan. 145  Dock kan tredje part vara 

inblandad under det preliminära granskningsförfarandet som så kallade kontakter före 

anmälan mellan kommissionen och medlemslandet.146 Stödmottagaren kan exempelvis göra 

det möjligt för medlemslandet att få vägledning om vilka uppgifter som ska lämnas i 

anmälningsformuläret. Kontakterna före anmälan ger både kommissionen och medlemslandet 

en möjlighet att i större utsträckning diskutera rättsliga och ekonomiska aspekter av den 

planerade åtgärden.147   

 

Någon annan part än medlemslandet har dock inte rätt att yttra sig såvida kommissionen inte 

tillåter parten att framföra synpunkter. I målet Athinaiki Techniki148 yttrade domstolen att 

tredje part emellertid har ”[…]rätt att delta i förfarandet på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till omständigheterna[…]”.149  Det är dock inte förrän i den formella granskningen 

som tredje part har rättigheten att yttra sig.150 Vidare kan kommissionen inte påbörja den 

formella granskningen utan att först ha informerat medlemslandet angående den aktuella 

stödåtgärden.151 Under det preliminära granskningsförfarandet ges medlemslandet möjlighet 

                                                
142 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 4(4).  
143 Mål 84/82 Tyskland mot kommissionen, punkt 13.  
144 Se avsnitt 3.1.  
145 Dom av den 5 augusti 2003, P&O European Ferries (Vizcaya)/kommissionen, T-116/01 och T-118/01, 
EU:T:2003:217, punkt 64.  
146 Regler om bästa praxis vid kontroll av statligt stöd, EUT C 136, 16.6.2009, punkt 10.  
147 Idem, punkterna 10 – 18. Se även Faull, Jonathan, Nikpay, Ali & Taylor, Deirdre (red.), Faull & Nikpay: the 
EU law of competition, 2014, s. 2005.  
148 Dom Athinaïki Techniki AE/ kommissionen, C-521/06 P, EU:C:2008:422.  
149 Idem, punkt 38.  
150Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 6(1-2).  
151 Dom Italien/kommissionen, C-400/99, EU:C:2005:275, punkterna 29 – 34.  
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att upplysa kommissionen om att stödåtgärden inte utgör stöd eller att den utgör befintligt 

stöd.152 Som nämnts inledningsvis i avsnittet kan den preliminära granskningen utmynna i tre 

olika beslut. I de fall kommissionen beslutar att det föreligger tveksamheter huruvida 

stödåtgärden är förenlig med den gemensamma marknaden inleds den formella 

granskningen.153  

3.4.3 Kommissionens formella granskning 

Kommissionens formella granskning har huvudsakligen två syften. Det första syftet är att 

kommissionen ska erhålla fler fakta och synpunkter om den aktuella stödåtgärden, för att 

vidare kunna fatta ett slutgiltigt beslut. 154  Som nämnts har tredje part rätt att lämna 

synpunkter när den formella granskningen genomförs,155 vilket utgör det andra syftet.156 Med 

tredje part avses i sammanhanget annat medlemsland, en person, ett företag eller en 

företagssammanslutning, vars intressen kan påverkas av att stöd beviljas.157 Vanligen rör det 

sig om konkurrenter till stödmottagaren. Tidsfristen för tredje part att lämna in synpunkter 

bör inte överskrida en månad.158 Tredje parts intressen skyddas därmed genom att de 

berättigas att lämna synpunkter för den aktuella stödåtgärden innan kommissionen fattar sitt 

slutliga beslut.159   

 

Det formella granskningsförfarandet kan resultera i fyra olika beslut som antas av 

kommissionen, att åtgärden inte utgörs av statsstöd, ett positivt beslut, ett villkorat beslut 

eller ett negativt beslut. De två första besluten innebär dels att medlemslandets stödåtgärd 

inte utgör statsstöd enligt EU:s regler om statsstöd, dels av att stödåtgärden visserligen utgör 

stöd i EU-rättslig mening, men att stödet är förenligt med den gemensamma marknaden.160 

Ett villkorat beslut innebär att stödet endast kan godkännas såvida medlemslandet vidtar vissa 

                                                
152 Dom Italien/kommissionen, C-400/99, EU:C:2005:275, punkt 29.  
153 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 4(4).  
154 Dom av den 15 juni 2005, Regione autonoma della Sardega/kommissionen, T-171/02, EU:T:2005:219, punkt 
32. 
155 Se avsnitt 3.4.2.  
156 Dom av den 15 juni 2005, Regione autonoma della Sardega/kommissionen, T-171/02, EU:T:2005:219, punkt 
32. Se även Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 
108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 
6(1-2). 
157 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 1h.  
158 Idem, artikel 6.  
159 Dom av den 15 juni 2005, Regione autonoma della Sardega/kommissionen, T-171/02, EU:T:2005:219, punkt 
32.  
160 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 9(2-3).  
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åtgärder. 161  Det villkorade beslutet kan vidare följas av den så kallade 

Deggendorfprincipen,162 som innebär att kommissionen begär medlemslandet att återkräva 

ett statsstöd som utgivits i strid mot EU:s statsstödsregler, innan nytt stöd betalas ut till den 

aktuella stödmottagaren.163 Slutligen kan kommissionen komma fram till att stödåtgärden inte 

är förenlig med den gemensamma marknaden och därmed kan åtgärden inte verkställas, ett så 

kallat negativt beslut. 164  Stöd som är oförenliga och som redan utbetalats, ska efter 

kommissionens beslut återkrävas. Medlemslandet som genomfört den olovliga stödåtgärden 

ska återkräva stödet från stödmottagaren.165 Återkrav av statsstöd kommer att förklaras 

närmare i kapitel 4.  

  

Någon obligatorisk tidsgräns för den formella granskningen föreligger inte, dock ska 

kommissionen sträva efter att anta ett beslut inom 18 månader.166 När tidsfristen har löpt ut 

samt när medlemslandet begär att kommissionen antar ett beslut, har kommissionen två 

månader på sig att fatta ett beslut.167 Det berörda medlemslandet ges en möjlighet att inom en 

tidsfrist på en månad yttra sig om den information som lämnats till kommissionen.168  

3.5 Modernisering av det statliga stödet inom EU 

3.5.1 Bakgrund 

Den första procedurförordningen som antogs år 1999, i vilken kommissionens kontroll 

kodifierades,169 är idag ändrad genom en modernisering som påbörjades år 2012. Syftet med 

moderniseringen av det statliga stödet var bland annat att effektivisera kommissionens 

nämnda granskningsförfarande.170 Kommissionen offentliggjorde år 2012 ett meddelande om 

en modernisering av det statliga stödet i EU.171 Moderniseringen av det statliga stödet vidtogs 

huvudsakligen för att stimulera en konkurrenskraftig inre marknad. Moderniseringen är även 

av betydelse för att EU ska kunna möta de mål som framarbetats i Europa 2020-strategin. 
                                                
161 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 9(4). 
162 Dom av den 13 september 1995, TWD Textilwerke Deggendorf/kommissionen, T-244/93 och T-486/93, 
EU:T:1995:160, punkterna 49 – 60.  
163 Ibid.  
164 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 9(5). 
165 Idem, artikel 16.  
166 Idem, artikel 9(6).  
167 Idem, artikel 9(7). 
168 Idem, artikel 9(8).  
169 Se avsnitt 3.1.  
170 Se avsnitt 3.4.2 och 3.4.3.  
171 COM(2012) 209 final, Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén samt regionkommittén -Modernisering av det statliga stödet, Bryssel 8.5.2012.  
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Europa 2020-strategin framlades av kommissionen under år 2010 mot bakgrund av lägre 

produktivitet och tillväxt i Europa på grund av den globala finanskrisen åren 2008 – 2010.172 

Strategin består av fem överordnade mål för sysselsättning, utbildning, innovation, energi och 

klimat samt social sammanhållning.173 En konkurrenskraftig marknad utgör en viktig del för 

EU:s tillväxt, exempelvis ges företag en drivkraft att förbättra sin produktion för att således 

öka sin konkurrenskraft jämfört med andra företag på den gemensamma marknaden.174 

Konkurrens kan även sägas vara en kostnadseffektiv politik i och med att inga utgifter utgår 

för varken privat- eller offentlig sektor. Kontrollen av det statliga stödet spelar en väsentlig 

roll som ett av de konkurrenspolitiska verktygen.175  

 

I och med den finansiella krisen åren 2008 – 2010, har statsstödet fått en mer betydande roll, 

inte minst för att stödja utsatta företag som blivit ekonomiskt drabbade samt för att gynna den 

ekonomiska återhämtningen. För att kunna öka Europas tillväxtpotential krävs det bättre 

riktade offentliga utgifter. En av dessa offentliga utgifter består av statligt stöd. En bättre 

kontroll av statligt stöd kan således resultera i en mer konkurrenskraftig marknad.176  

3.5.2 Syftet med moderniseringen av det statliga stödet 

Såsom nämnts inledningsvis i uppsatsen177 har moderniseringen av kontrollen av det statliga 

stödet till syfte att”[…]främja en hållbar, smart tillväxt för alla på en konkurrensutsatt inre 

marknad[…]”.178 Med modernisering avses vidare att uppnå två andra syften, att: 
 

”[…]inrikta kommissionens förhandsgranskning på ärenden som mest påverkar den inre 

marknaden och stärka medlemsstaternas samarbete med tillämpningen av reglerna om statligt 

stöd[…]”179 samt att”[…]rationalisera reglerna och möjliggöra snabbare beslut[…]”.180  
 

Enligt kommissionen bör en modernisering av det statliga stödet underlätta hanteringen av 

stöd som är mer inriktat på konstaterade marknadsmisslyckanden, vilket innebär att stöd ska 

riktas till företag som kan försättas i en bättre situation utan att konkurrensen snedvrids. Stöd 

som inte är avsedda att hjälpa marknadsmisslyckanden har inte en stimulerande effekt på 
                                                
172 KOM(2010) 2020 slutlig, Meddelande från kommissionen – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, 
Bryssel den 3.3.2010.    
173 Idem, s. 5 – 6.       
174 COM(2012) 209 final, Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén samt regionkommittén -Modernisering av det statliga stödet, Bryssel 8.5.2012, punkt 2.  
175 Ibid.  
176 Idem, punkterna 3 – 5.  
177 Se avsnitt 1.1. 
178 COM(2012) 209 final, Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén samt regionkommittén -Modernisering av det statliga stödet, Bryssel 8.5.2012, punkt 8.  
179 Ibid. 
180 Ibid.  
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marknaden och kan resultera i slöseri med offentliga medel.181 Genom en modernisering med 

ett effektivt och riktat stöd kan medlemsländerna förbättra kvalitén på sina offentliga 

finanser. Det kan leda till en mer effektiv användning av skattebetalarnas pengar.182  

 

För att syftet med moderniseringen vidare ska uppnås har kommissionen antagit olika förslag, 

som ska bidra till en tillväxt inom unionen. För att kortfattat beskriva dessa utgörs förslagen 

bland annat av en översyn samt förenkling av de riktlinjer som finns för statligt stöd. 

Översynen och förenklingen genomförs för att göra riktlinjerna mer förenliga med unionens 

gemensamma principer inom statsstödsområdet.183 Därutöver är målet med moderniseringen 

att inrikta kommissionens kontroll på de fall som i störst utsträckning påverkar den inre 

marknaden. I ett pressmeddelande från kommissionen uttalades det att statsstöd kan påverka 

den ekonomiska tillväxten negativt om stöd ges till ogynnsamma företag.184 Statsstöd kan 

dock ha en positiv påverkan om det finns en väl utformad reglering, varigenom de företag 

som bidrar till ekonomisk tillväxt får bidrag.185  

3.6 Modernisering av procedurförordningen 

En stor del av moderniseringen utgörs av en revidering av procedurförordningen för statligt 

stöd inom EU. Främst skulle en revidering ske av kommissionens utredningsverktyg, såsom 

anmälningsförfarandet och upplysningsplikten. Revideringen skulle vidare ske för att 

kommissionen på ett mer effektivt sätt ska ”[…]inrikta sina insatser på de fall som är mest 

relevanta ur inremarknadssynpunkt”. 186  Genomförandet kräver att kommissionens 

utredningsverktyg blir mer effektiva, genom bland annat större befogenhet för kommissionen 

att införskaffa upplysningar från såväl medlemsländer som företag.187  

 
Kontrollen för det statliga stödet bygger på tre olika pelare, den obligatoriska 

förhandsanmälan för alla planerade stödåtgärder, kommissionens skyldighet att genomföra en 

                                                
181 COM(2012) 209 final, Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén samt regionkommittén -Modernisering av det statliga stödet, Bryssel 8.5.2012, punkt 12. 
182 Idem, punkt 14.  
183 Idem, punkt 18(a)-(b).  
184 Joaquín Almunia, Competition policy for the post-crisis world: A perspective, Bryssel 17.1.2014.   
185 Ibid.   
186 COM(2012) 209 final, Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén samt regionkommittén -Modernisering av det statliga stödet, Bryssel 8.5.2012, punkt 
23(e).  
187 Ibid.   
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snabb och opartisk prövning av eventuella klagomål samt kommissionens granskning av 

stödsystemen i respektive medlemsland.188    

 

En modernisering var nödvändig 13 år efter den första procedurförordningens ikraftträdande, 

för att förordningen ska kunna anpassas till förfarandet för statligt stöd inom EU, inte minst 

på grund av det utvidgade EU som föreligger idag.189 Den finansiella krisen190 har även varit 

en bidragande faktor till behovet av mer effektiv kontroll av statsstöd. Kommissionen 

behöver bättre verktyg för att kunna genomföra en effektivare kontroll för att kunna ingripa 

inom utsatta tidsramar.191 Delar av de nya utredningsverktygen är antagna mot bakgrund av 

de verktyg som finns i rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer.192 

3.7 Vikten av en översyn av EU:s regler om statsstöd 

I en särskild rapport framarbetad av Europeiska revisionsrätten (revisionsrätten) har vikten av 

en översyn av det EU-rättsliga statsstödet understrukits.193 Målet med rapporten var att se 

huruvida kommissionens förfarande garanterat att kontrollen av statligt stöd utförs 

ändamålsenligt. För att uppfylla målet med rapporten, undersökte revisionsrätten olika frågor: 
 

”a) Garanterar systemet för anmälningar, klagomål och utredningar på tjänstens vägnar att 

kommissionen handlägger alla relevanta ärenden på området statligt stöd? 

b) Har kommissionen lämpliga förvaltningsstrukturer och förvaltningsprocedurer så att den 

kan handlägga ärenden på området statligt stöd på ett ändamålsenligt sätt och inom 

tidsfristerna? 

c) Övervakar kommissionen vilka effekter dess kontroll av det statliga stödet får?”194 
  

Revisionsrätten fastslår att kommissionens kontroll är ineffektiv, handläggningen tar lång tid 

och dessutom är uppgifter som kommissionen får in genom medlemsländernas anmälningar 

otillräckliga. Revisionsrätten rekommenderar att inkommande klagomål till kommissionen 

måste handläggas snabbare.195 Vidare bör kommissionen göra fler efterhandsbedömningar, 

det vill säga en förbättrad ex post granskning, för att se vilka effekter det statliga stödet har 

                                                
188 COM(2012) 725 final, Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om 
tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG- fördraget, Bryssel 5.12.2012, s. 2.  
189 Idem, s. 3.  
190 Se avsnitt 3.5.1.  
191 COM(2012) 725 final, Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om 
tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG- fördraget, Bryssel 5.12.2012, s. 3.  
192 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EG:s 
koncentrationsförordning), EUT L 24, 29.1.2004, artiklarna 13 – 14.  
193 Europeiska revisionsrätten, Garanterar kommissionens förfarande att kontrollen av statligt stöd utförs 
ändamålsenligt? – Särskild rapport nr 15, 15.12.2011.  
194 Idem, s. 14, punkt 12.  
195 Idem, s. 42, punkterna 97 – 98.  



 31 

på företag och marknaden.196 Kommissionen bör likaså minimera antalet förfrågningar om 

upplysningar som den skickar till medlemsländerna och begränsa dem till vad som är absolut 

nödvändigt. 197  Med hänsyn till revisionsrätten ovannämnda rekommendationer bör 

procedurförordningens revidering huvudsakligen ske inom två områden, bättre handläggning 

av klagomål samt garantera en effektiv och pålitlig insamling av information.198 

3.8 Bättre handläggning av klagomål 

Syftet med en bättre handläggning av klagomål är att kontrollförfarandet ska blir mer 

effektivt. Klagomålen som inkommer utgör en viktig informationskälla för kommissionen. 

Utredning av klagomålen prioriteras dock sällan med anledning av att informationen i 

klagomålen i många fall inte är tillräckligt underbyggd. I och med att det i den dåvarande 

procedurförordningen199 inte angavs några formella krav för klagomål kan kommissionen 

inte heller kräva detta, vilket även fastslogs av tribunalen i målet Ryanair.200 Målet avsåg en 

passivitetstalan där kommissionen underlåtit att undersöka sökandens klagomål om påstådd 

oförenlig stödåtgärd.201  

 

Med anledning av att det inte fanns något formellt krav på klagomål, är det lämpligt att en 

förändring sker avseende kraven för inlämningen av klagomål till kommissionen. Bland 

annat bör klaganden lämna viss obligatorisk information så att kommissionen har ett väl 

underbyggt underlag när granskningen ska påbörjas.202  

3.9 Effektiv och tillförlitlig insamling av information 

3.9.1 Verktyg för marknadsinformation 

Det andra området för vilket procedurförordningens revidering ska baseras på, innefattas av 

en effektiv och tillförlitlig insamling av information. Kommissionens behov av tillförlitlig 

och sakligt korrekt information är av grundläggande vikt i dess granskningsförfarande.203 För 

                                                
196 Europeiska revisionsrätten, Garanterar kommissionens förfarande att kontrollen av statligt stöd utförs 
ändamålsenligt? – Särskild rapport nr 15, 15.12.2011, s. 43, punkterna 99 – 100.  
197 Idem, s. 42 punkt 98 b).  
198 COM(2012) 209 final, Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén samt regionkommittén -Modernisering av det statliga stödet, Bryssel 8.5.2012, punkt 
23(e).  
199 Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-
fördraget, EUT L 83, 27.3.1999.  
200 Dom av den 29 september 2011 Ryanair/kommissionen, T- 442/07, EU:T:2011:547. 
201 Idem, s. 2, punkt 1.  
202 COM(2012) 725 final, Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om 
tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG- fördraget, Bryssel 5.12.2012, s. 5.  
203 Idem, s. 7.  
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att behovet ska kunna tillgodoses, föreslås det i moderniseringen införandet av verktyg för 

marknadsinformation. Det vill säga att kommissionens befogenhet att införskaffa information 

ska utökas, genom att andra parter än medlemslandet kan tillfrågas att komplettera med 

upplysningar. Det nya utredningsverktyget baseras på de utredningsverktyg som redan 

antagits i koncentrations- och antitrustärenden.204  

3.9.2 Utredningsverktyg mot bakgrund av företagskoncentrationsförordningen  

I förslaget till rådets förordning om modernisering beskrivs det att revideringen av 

kommissionens insamling av information ska ske mot bakgrund av de utredningsverktyg som 

regleras i rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer. 205  I förslaget om 

moderniseringen anförs: 
 

”[i] likhet med förfarandet i antitrust- och koncentrationsärenden är det tänkt att verktygen 

för marknadsinformation ska omfatta en möjlighet att begära upplysningar från företag, 

företagssammanslutningar eller medlemsstater (ny artikel 6a), kombinerat med en möjlighet 

att bestraffa de berörda företagen genom böter eller viten (ny artikel 6b) om de inte reagerar 

eller lämnar fullständiga upplysningar.”206  
 

Utredningsverktygen ska således baseras på rådets förordning om företagskoncentrationer, i 

vilken två artiklar reglerar kommissionens befogenhet att samla in information från tredje 

part samt bötfälla denne vid utebliven eller missvisande information.207 Vid fastställande av 

storleken på vite eller bot, får kommissionen parallellt med företagskoncentrations-

förordningen ålägga företag eller företagssammanslutningar böter i de fall ett företag 

uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter till kommissionen. Boten får motsvara högst en procent 

av det berörda företagets sammanlagda omsättning.208 Vid val av vilka parter som begärs 

upplysningar av, skall en objektiv bedömning göras i varje enskilt ärende. Utöver till 

stödmottagaren själv, kan begäran om upplysningar exempelvis skickas till stödmottagarens 

konkurrenter eller andra företag.209  

                                                
204 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EG:s 
koncentrationsförordning), EUT L 24, 29.1.2004, artiklarna 13 – 14.  
205 COM(2012) 725 final, Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om 
tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG- fördraget, Bryssel 5.12.2012, s. 7 – 8. Se även Rådets förordning 
(EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EG:s 
koncentrationsförordning), EUT L 24, 29.1.2004, artiklarna 13 – 14. 
206 COM(2012) 725 final, Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om 
tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG- fördraget, Bryssel 5.12.2012, s. 7 – 8.  
207 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EG:s 
koncentrationsförordning), EUT L 24, 29.1.2004, artiklarna 13 – 14.  
208 Idem, artikel 14.  
209 COM(2012) 725 final, Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om 
tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG- fördraget, Bryssel 5.12.2012, s. 8.  
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Enligt revisionsrätten bör ett genomförande av kommissionens nya utredningsverktyg för 

insamling av information underlätta den administrativa bördan för medlemslandet, genom en 

bättre fördelning mellan stödmottagaren och stödbeviljaren. Vidare blir den administrativa 

bördan mindre för medlemslandet, i och med att information som tillfrågas från 

kommissionens sida inte alltid kan införskaffas på ett lättillgängligt sätt.210 Genom att 

kommissionen direkt kan vända sig till stödmottagaren, kan kommissionen snabbare och mer 

effektivt införskaffa nödvändig information för sin granskning. Det ligger även i 

konkurrenters och klagandes intresse, av den anledningen att kommissionen mer noggrant 

kommer att kunna bedöma stödåtgärdens förenlighet med den gemensamma marknaden. 

Därmed kan kommissionen lättare förhindra att konkurrensen på marknaden snedvrids på 

grund av en otillåten stödåtgärd.211  

 

När kommissionen begär upplysningar från tredje part ska ett proportionalitetskriterium 

användas, vilket innebär att bördan för de berörda företagen ska ”[…]minska till det 

minimum som krävs för att kommissionen ska kunna slutföra sin bedömning av en statlig 

stödåtgärd”. 212  Verktygen ska dock användas restriktivt. Kommissionen ska endast i 

undantagsfall använda befogenheten vid komplicerade fall samt fall som kräver en mer 

ingående granskning. 213  Enligt revisionsrätten kan de nya verktygen för insamling av 

information ge till följd att kommissionen lättare och mer effektivt kan fatta väl underbyggda 

beslut inom uppställda tidsramar.214 Revisionsrättens rapport avseende en översyn av EU:s 

regler om statsstöd, har utgjort grunden till den revidering som genomförts i den aktuella 

procedurförordningen.215  

3.10 En reviderad procedurförordning 

I samband med antagandet av en reviderad procedurförordning har uttalanden gjorts av bland 

annat EU-kommissionärer och EU-organ. Följande uttalande gjordes av EU-kommissionären 

Margrethe Vestager som ansvarar för konkurrensfrågor:216 
 

                                                
210 COM(2012) 725 final, Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om 
tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG- fördraget, Bryssel 5.12.2012, s. 9.  
211 Idem, s. 10.  
212 COM(2012) 725 final, Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om 
tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG- fördraget, Bryssel 5.12.2012, s. 10. 
213 Ibid.  
214 Ibid. 
215 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015.  
216 Uttalandet gjordes i samband med moderniseringen av EU:s regler om statsstöd.  
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”[s]o today I want to set a challenge to all of us, Member States as well as the Commission, to 

work together in partnership to make every euro of taxpayers’ money count. We need to 

promote good aid, while stamping out bad aid and ensure transparency of where the money 

go.”217  
 

Enligt uttalandet ska kommissionens kontroll främst riktas mot de fall som i störst 

utsträckning påverkar den gemensamma marknaden. Vestagers syn på moderniseringen har 

influerat andra institutionella aktörers uttalanden om moderniseringen av EU:s statsstöd. 

Europeiska unionens regionkommitté (regionkommittén) har likaså lämnat ett yttrade. Enligt 

de allmänna kommentarerna välkomnar den att kommissionen:  
 

”[…] inser att reglerna för statligt stöd har utvecklats till en fragmenterad och komplicerad 

övergripande rättslig ram som medför en stor börda för alla berörda parter, oberoende av 

graden av påverkan på den inre marknaden”.218  
 

Regionkommittén menar vidare att de statstödrättsliga reglerna således måste förenklas 

avsevärt och ställer sig därför positiva till kommissionens tillkännagivande att den tänker 

rationalisera reglerna och precisera viktiga begrepp.219 Regionkommittén har även en positiv 

inställning avseende att kommissionen ska inrikta sig på de mål som mest påverkar den inre 

marknaden. På så sätt kan en prioritering göras för de fall som med största sannolikhet kan ha 

en negativ effekt på konkurrensen. Prioriteringen kommer även att avlasta berörda parter, 

såsom medlemsländer och kommissionen. 220  Regionkommittén välkomnar vidare en 

revidering av bestämmelserna i procedurförordningen, men ställer sig dock avvisande till att:  
 

”[…]kommissionen ska ges nya egna undersökningsbefogenheter gentemot företagen, t.ex. 

genom verktygen för marknadsinformation, och att medlemsstaterna på så sätt förbigås. Detta 

skulle innebära en förskjutning av medlemsstaternas befogenheter till EU-nivån.”221  
 

Regionkommittén är således kritiska till införandet av kommissionens utökade befogenhet av 

informationsinsamling från tredje parter.222  Hänsyn har dock inte tagits till det i den 

                                                
217  Margrethe Vestager – commissioner for competition, Speech at high level forum of member states, 
18.12.2014. 
218 Yttrande från Regionkommittén om ”Modernisering av det statliga stödet i EU”, EUT C 17, 19.1.2013, punkt 
1.  
219 Idem, punkterna 2 – 3.  
220 Yttrande från Regionkommittén om ”Modernisering av det statliga stödet i EU”, EUT C 17, 19.1.2013, punkt 
4.  
221 Idem, punkt 59.  
222 Yttrande från Regionkommittén om ”Modernisering av det statliga stödet i EU”, EUT C 17, 19.1.2013, punkt 
59. Se även Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 
108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 7.  
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procedurförordning som föreligger idag.223 I oktober år 2015 fastställdes två förhandsbesked, 

som utreds närmare i kap 4, där kommissionen för första gången använde sig av sina nya 

befogenheter i den aktuella procedurförordningen.224  

3.11 Har moderniseringen av statsstödet bidragit till en effektivisering av 

kommissionens kontroll?  

3.11.1 Förbättring genom införandet av procedurförordningen  

Den centrala artikeln som reglerar kommissionens kontroll är 108 FEUF, som kompletteras 

med aktuell procedurförordning. I och med den första procedurförordningen, som antogs år 

1999, underlättades kommissionens kontroll av statsstöd. Praxis, som tidigare utgjorde 

kommissionens huvudsakliga bedömningsunderlag, kodifierades i förordningen vilket 

troligtvis har ökat medlemsländernas medvetenhet om tillvägagångssättet för kommissionens 

kontroll. Således bör det i och med antagandet av förordningen skett en förbättring avseende 

förutsebarheten i kommissionens kontroll.  

 

Kommissionens processuella förfarande kan skilja sig åt beroende på vilken form av stöd 

som åtgärden utgörs av. Kommissionens har exempelvis en annan utgångspunkt i de fall nytt 

anmält stöd föreligger jämfört med de situationer där oanmälda och utbetalda stöd föreligger. 

En granskning i efterhand är betydligt mer komplicerad jämfört med om åtgärden anmäldes 

innan genomförandet. När kommissionen granskar oanmälda stöd, har den i ett första skede 

inte tillgång till samma information som vid anmälda stöd. Detta bör vara orsaken till nämnd 

statistik, där andelen olovliga stöd är avsevärt större i de fall stödåtgärden är oanmäld.225 

Vanligen erhåller kommissionen information om stödåtgärden genom tips eller klagomål från 

konkurrenter, varför det är av betydelse att klagomålen innehåller tillräcklig information.  

3.11.2 Skyddas stödmottagarens rättigheter i granskningsförfarandet? 

När kommissionen inleder sitt preliminära granskningsförfarande, har stödmottagaren som 

nämnt inga rättigheter att framföra synpunkter om stödåtgärden.226 En viktig fråga är om 

stödmottagaren bör ha utökade rättigheter i första skedet av kommissionens granskning. I de 

fall stödmottagaren skulle ha rättigheten att yttra sig i ett första skede, skulle kommissionen 
                                                
223 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUT L 248, 24.9.2015, artikel 7.  
224 Europeiska kommissionen – Pressmeddelande, Kommissionen har avgjort att selektiva skatteförmåner för 
Fiat i Luxemburg och Starbucks i Nederländerna är olagliga enligt EU:s konkurrensbestämmelser, 21.10.2015, 
s. 3. Se kapitel 4.  
225 Se avsnitt 3.2.  
226 Se avsnitt 3.1.  
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troligen få tillgång till mer information i jämförelse med vad endast medlemslandet kan bistå 

med. Medlemslandet kan dock få vägledning genom det så kallade kontakter före anmälan, 

men det är ingen rättighet för stödmottagaren att yttra sig, endast en möjlighet.227 

 

Bedömer kommissionen att det föreligger tveksamheter om stödåtgärden är förenlig med 

EU:s regler om statsstöd, inleder kommissionen en formell granskning. I detta skede har 

tredje part rätt att yttra sig, men tidsfristen på en månad kan dock kritiseras. En månad kan 

förefalla som en kort tid, mot bakgrund av att tredje part inom denna tidsfrist ska hinna få 

kännedom om beslutet samt göra ett yttrande om beslutet. Det kan följaktligen diskuteras i 

vilken utsträckning tredje parts rättigheter skyddas.228  

3.11.3 Upprätthållandet av det ursprungliga syftet med statligt stöd 

Moderniseringen av EU:s regler om statsstöd antogs med det principiella syftet att förstärka 

en konkurrenskraftig marknad. För att syftet ska uppnås krävs det att de offentliga utgifterna 

riktas på ett bättre sätt. Det statliga stödet utgör en stor del av de offentliga utgifterna, varför 

bättre riktade statsstödsåtgärder är av betydande vikt. Syftet med moderniseringen kan 

således uppnås genom en bättre kontroll av det statliga stödet inom EU. Det kan följaktligen 

utläsas att moderniseringens syfte ligger i linje med statsstödets ursprungliga syfte, vilket var 

att förbättra en ekonomisk integration samt att förhindra medlemsländerna att utge stöd till 

inhemska företag.229 

 

Statsstöd kan enligt kommissionen påverka tillväxten negativt om stöd ges till ogynnsamma 

företag, det vill säga de företag som inte har en stimulerande effekt på marknaden. 230 Det 

kan tolkas som att medlemsländerna i viss mån begränsas genom att de avstyrs att utge stöd i 

för stor utsträckning till inhemska företag som anses vara ogynnsamma. Följaktligen kan 

moderniseringen anses vara mindre fördelaktig för exempelvis små inhemska företag, som 

inte anses vara ekonomiskt gynnsamma, såvida företagen inte faller in under något av 

statsstödsreglernas undantag.   

 

Den principiella faktorn till att en modernisering genomfördes bör således vara att bevara det 

ursprungliga syftet, samt upprätthålla regleringen i takt med EU:s utveckling och dess 

                                                
227 Se avsnitt 3.4.2.  
228 Se avsnitt 3.4.3.  
229 Se avsnitt 2.2. 
230 Se avsnitt 3.5.2.  



 37 

expansion. Med fler länder inom unionen krävdes en modernisering av det statliga stödet för, 

att bibehålla en effektiv kontroll av reglering av statsstöd på gemenskapsnivå. Vidare 

behövdes även hänsyn tas till den finansiella krisen eftersom företag blev beroende av stöd 

för att kunna fortsätta sin verksamhet. Den finansiella krisen, som resulterade i att 

medlemsländerna ville skydda sina inhemska företag, kan således jämföras med oljekrisen 

som också medförde att medlemsländerna blev angelägna om att värna om sina inhemska 

företag.231 Skillnaden är dock att kommissionen under den finansiella krisen inte gav vika i 

sin kontroll av statsstödet i samma utsträckning som under oljekrisen.  

3.11.4. Har efterhandsgranskningen av statsstödet förbättrats?  

3.11.4.1 Klagomålshandläggningen är av betydelse  

Enligt revisionsrättens rapport ska procedurförordningens revidering huvudsakligen ske 

genom en förbättring av klagomålshandläggningen samt insamling av information, vilket 

således ska uppfylla syftet avseende en mer effektiv kontroll. Såsom beskrivs i rapporten, är 

klagomålen en viktig informationskälla för kommissionen, varför det är av stor vikt att dessa 

utreds och granskas. Trots det prioriterades klagomålen sällan, med anledning av att 

informationen i många fall inte var tillräckligt underbyggd för att kommissionens skulle 

kunna göra en granskning. För att kommissionen ska få kännedom om ett oanmält stöd som 

är oförenligt med EU:s regler om statsstöd, är klagomål av central betydelse. Utredningen av 

klagomål är även av stor relevans för att kommissionen ska kunna förbättra sin 

efterhandsgranskning, vilket även påpekas av revisionsrätten. För att efterhandsgranskningen 

vidare ska kunna effektiviseras ska kommissionens befogenhet utökas med de nya 

utredningsverktygen, vilka bland annat innefattas av informationsinsamling från tredje part.  
 

3.11.4.2 Bidrar kommissions nya utredningsverktyg till en effektivare granskning? 

En viktig aspekt utifrån moderniseringen av de nya utredningsverktygen är att de redan är 

antagna i rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer. 232  De nya 

utredningsverktygen är följaktligen inte nya i det processuella förfarandet inom 

konkurrensområdet, vilket bör innebära ett mindre komplicerat verkställande av reglerna. Å 

ena sidan kan de nya utredningsverktygen resultera i att kommissionen mer effektivt kan 

genomföra sin granskning av stödåtgärden med hjälp av en mer underbyggd information. På 

så sätt behöver inte endast medlemslandet och den aktuella stödmottagaren bistå med 

informationen. Å andra sidan kan de nya utredningsverktygen leda till en tung administrativ 

                                                
231 Se avsnitt 2.1.  
232 Se avsnitt 3.9.2.  
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börda för de tillfrågade företag som i realiteten inte berörs av utredningen. I och med att 

kommissionen behöver väl underbyggd information för att kunna göra sin granskning, kan 

det tillfrågade företaget krävas att utge relativt omfattande information. Såsom 

regionkommittén uttalade sig angående kommissionens nya undersökningsbefogenheter, kan 

det även anses att medlemsländerna förbigås när kommissionen istället tillfrågar tredje 

part.233 Det visar på att de föreligger olika uppfattningar angående kommissionens nya 

befogenheter avseende informationsinsamling.  

 

De tillfrågade företagen kan visserligen bli föremål för en administrativ börda, men 

verktygen ska samtidigt användas restriktivt och begränsas till de fall där det föreligger 

absolut nödvändighet. För att kontrollen av statligt stöd inom EU ska kunna bli mer effektiv 

ur ett ekonomiskt perspektiv, kan det således anses föreligga behov av en utvidgad 

befogenhet för kommissionen att kunna tillfråga tredje part. I och med att verktygen inte 

används i varje enskild granskning, utan endast i de utredningar där det är oundvikligt, bör 

det anses som att utredningsverktygen inte kommer att påföra en alltför tung administrativ 

börda. Vidare kan det även påpekas att kommissionen använder proportionalitetskriterium 

vid användandet av utredningsverktygen, vilket innebär att verktygen bör användas så 

restriktivt som möjligt. 234  Kommissionens granskningsprocess kan således bli mindre 

utdragen och beslut bör kunna tas inom utsatta tidsramar, vilket kan leda till mer 

förutsebarhet för både medlemsländer och företag. De nya utredningsverktygen kan således 

anses utgöra en förbättring avseende kommissionens efterhandsgranskning.  

 

Förutsättningen för att kommissionen ska kunna genomföra en efterhandsgranskning är att 

stödåtgärden kommit till kommissionens kännedom, vilket den bland annat kan göra genom 

en anmälan. Som nämnts inledningsvis i uppsatsen,235 kan det dock föreligga svårigheter för 

medlemsländerna att avgöra om stödåtgärden innefattas av anmälningsplikten i de fall ett 

indirekt stöd föreligger. I de fall stödåtgärden redan är genomförd, riskerar medlemslandet att 

bli föremål för återkrav. Det innebär att kommissionen beslutar att medlemslandet måste 

återkräva stödet från det företag som erhållit stödet.236 I följande kapitel ges exempel på 

aktuella förhandsavgöranden i vilka medlemsländerna inte hade erhållit kommissionens 

godkännande innan åtgärden genomfördes och nu är föremål för återkrav.  
                                                
233 Se avsnitt 3.10.  
234 Se avsnitt 3.9.2.   
235 Se avsnitt 1.1.  
236 Se avsnitt 3.4.3.  
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4 Återkrav av statsstöd 

4.1 Kommissionens bedömning av återkrav 

I de fall en stödåtgärd inte är förenlig med den gemensamma marknaden, kan kommissionen 

besluta om återkrav av statsstödet. Kommissionens behörighet att återkräva statsstöd 

fastslogs i rättspraxis år 1973.237 I målet kommissionen mot Tyskland238 fastställdes att 

kommissionen har behörighet att besluta att medlemslandet ska ändra eller upphäva stödet 

om det inte är förenligt med EU:s regler om statsstöd.239 För att kommissionens beslut om 

stödåtgärdens oförenlighet ska få en ändamålsenlig verkan, ska återkrav av stödet begäras av 

det berörda medlemslandet.240  

 

Bedömer kommissionen att stödet är ett otillåtet eller missbrukat stöd241 är kommissionen 

inte bara behörig att återkräva stödet, utan även skyldig att återkräva det.242 Domstolen har 

fastslagit att återkrav av statsstöd är den logiska konsekvensen av fastställandet att stödet är 

rättsstridigt.243 Följden av det oförenliga stödet är inte beroende av formen för det stöd som 

utbetalats, exempelvis gäller samma typ av återkrav vid ett stöd som betalats ut genom 

skattelättnader eller genom bidrag.244 Återkravet kan följaktligen inte anses som ”[…]en 

oproportionerlig åtgärd i förhållande till målen för fördragets bestämmelser om statligt 

stöd”.245  Vid återkravet av stödet förlorar stödmottagaren de fördelar den erhållit genom 

stödåtgärden och försätts i den situation som förelåg innan utbetalningen av stödet. 

Återkravet kan således inte anses utgöra en påföljd i skadeståndsrättslig mening.246 Syftet 

med återkravet är endast att avlägsna den konkurrenssnedvridning som uppstått på 

marknaden till följd av det olovliga statsstödet.247  

 

                                                
237 Dom kommissionen mot Tyskland, 70/72, EU:C:1973:87.  
238 Ibid. 
239 Dom kommissionen mot Tyskland, 70/72, EU:C:1973:87, punkt 13. 
240 Ibid.   
241 Se avsnitt 3.3 (iii-vi) för beskrivning av de olika stöden.  
242 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 16.  
243 Dom kommissionen mot Portugal, C-404/97, EU:C:2000:345, punkt 38.  
244 Ibid.  
245 Dom Belgien mot kommissionen (Tubemeuse), C-142/87, EU:C:1990:125, punkt 66.  
246 Dom Belgien mot kommissionen (Maribel bis och ter), C-75/97, EU:C:1999:311 punkt 65. Se även Internal 
DG Competition working documents on procedures for the application of Articles 107 and 108 TFEU, State Aid 
Manual of Procedures, section 9-3, Purpose and importance of recovery, punkt 1.2. 
247 Dom Tyskland mot kommissionen, C-277/00, EU:C:2004:238, punkt 76.  
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Adressaten för återkrav är det aktuella medlemslandet. Det ligger dock på medlemslandets 

ansvar att återkräva det utbetalda stödet från de företag som mottagit det.248 Således är det 

medlemslandets nationella lagstiftning som reglerar hur återbetalningen ska ske, dock får inte 

de nationella reglerna göra det praktiskt omöjligt att återkräva stödet.249 Det kan föreligga 

vissa svårigheter att identifiera de företag som mottagit stödet. Exempelvis kan det 

ursprungliga företaget som mottagit stödet ha sålts vidare. Frågan utreddes i målet 

H.J Banks & Co. Ltd,250 där ett stödmottagande företag hade sålts till marknadsmässiga 

villkor. Kommissionen anförde att köparna inte kunde bli föremål för återkrav på grund av att 

de inte kan anses ha dragit större fördelar än andra konkurrenter på marknaden.251 För att 

kommissionen ska kunna göra en rättmätig bedömning av vilket företag som dragit nytta av 

stödet, behöver kommissionen i varje enskilt fall beakta exempelvis identiteten hos 

köparföretagets och ursprungsföretagets innehavare samt företagets överlåtelsepris.252  

4.2 Återkrav för stödmottagare på obestånd 

Om stödmottagaren i fråga är på obestånd kan följaktligen svårigheter att återbetala stödet 

föreligga. Det innebär inte per automatik att medlemslandet kan undgå att återkräva stödet. 

Oaktat om återkravet får till följd att stödmottagaren går i konkurs, kan det inte utgöra ett skäl 

till att undgå återkravet av ett stöd som är oförenligt med den gemensamma marknaden. 253 

Enligt statistik mellan år 2004 till år 2014 utgjordes dock 12 procent av obetalda återkrav av 

företag som var på obestånd.254 För att medlemslandet ska kunna undgå ett fördragsbrott på 

grund av obetalt återkrav, föreligger krav på att medlemslandet påvisar ett befintligt absolut 

hinder.255 Det aktuella medlemslandet måste bland annat påvisa att det vidtagit alla möjliga 

åtgärder för att återkräva stödet.256  

 

Medlemsländerna ska vidare verkställa återkravet utan dröjsmål genom att ”[…]vidta alla 

nödvändiga åtgärder som är tillgängliga i deras respektive rättsystem[…]”.257 Enligt den 

                                                
248 Dom Italien mot kommissionen, C-303/88, EU:C:1991:136, punkt 57.   
249 Dom Belgien mot kommissionen (Tubemeuse), C-142/87, EU:C:1990:125, punkt 61. 
250 Dom H.J Banks & Co. Ltd, C-390/98, EU:C:2001:456.   
251 Idem, punkt 77. Se även Dom Tyskland mot kommissionen, C-277/00, EU:C:2004:238, punkt 80.  
252 Dom Italien och SIM 2 Multimedia SpA mot kommissionen, C-328/99 och C-399/00, EU:C:2003:252, punkt 
78.  
253 Dom Kommissionen mot Frankrike, C-261/99, EU:C:2001:179, punkt 15.  
254 Recovery of illegal and incompatible state aid (Period 2004-2014; Situation on 30.06.2014). Se figur i slutet 
av avsnitt 4.2.  
255 Dom Kommissionen mot Italien, C-280/95, EU:C:1998:28, punkt 13.  
256 Dom Kommissionen mot Slovakien C-507/08, EU:C:2010:802, punkterna 61 – 65.  
257 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 16(3).  
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allmänna lojalitetsprincipen som finns reglerat i fördraget om Europeiska unionen (EUF), ska 

varje medlemsland hjälpa unionen att fullgöra sina uppgifter så att unionens mål kan nås.258 

Underlåtenheten från medlemslandets sida att återbetala ett olagligt statsstöd, kan följaktligen 

anses som ett brott mot lojalitetsplikten.259  

 

 
 

För att påvisa problematiken kring att många medlemsländer inte anmäler stödåtgärden under 

antagandet att stödåtgärden inte faller in under stödbegreppet, kommer aktuella mål att 

beskrivas i nästa avsnitt. I de två målen blev medlemsländerna föremål för återkrav på grund 

av utbetalt stöd som inte var anmält till kommissionen. I målen rör det sig om indirekta stöd i 

form av skatteåtgärder.  

                                                
258 Artikel 4(3) EUF Lissabonfördraget av den 13 december 2007 om ändring av fördraget om Europeiska 
unionen och fördraget om upprättandet av den Europeiska gemenskapen, EUT C 306, 17.12.2007.     
259 Dom kommissionen mot Frankrike, C-441/06, EU:C:2007:616, punkterna 45 – 54.  

Figuren ovan visar återkrav för otillåtet statsstöd i procent. Från figuren kan det utläsas att endast 52 procent 
av kommissionens begäran om återkrav har blivit återbetald mellan perioden 2004 och 2014. Vidare kan det 
utläsas att 12 procent av det återkrav som kommissionen begärt, inte blivit återbetalt på grund av att företag 
varit på obestånd. 36 procent utgörs av återkrav som återstår att betala.  
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4.3 Aktuella mål avseende återkrav 

4.3.1 Något om skatteproblematiken inom statsstödsområdet 

EU:s medlemsländer har tidigare i stor utsträckning själva kunnat bestämma över sina 

skattesystem. Det har således varit upp till medlemsländerna hur de vill utforma sin 

skattepolitik, vad som ska beskattas, vem eller vilka som ska åläggas skatt samt till vilken 

skattesats. 260  Huruvida en transaktion är föremål för beskattningen åligger följaktligen 

medlemsländernas myndigheter att avgöra. 261  Den 21 oktober år 2015 publicerade 

kommissionen dock två förhandsbesked angående selektiva skatteförmåner, som reducerar 

företags skattebörda och således inte är förenliga med EU:s regler om statsstöd.262 Innan en 

beskrivning görs av förhandsbeskeden, ges en kort introduktion av skatterättsliga frågor inom 

statsstödsområdet för att ge läsaren en bättre förståelse av kommissionens bedömning i 

målen. Dessutom ges läsaren en förståelse av varför medlemsländerna i båda målen underlät 

att anmäla stödåtgärderna. 

 

Ett av kriterierna för att stödåtgärden ska gå under benämningen statsstöd, är att stödåtgärden 

ska innebära en ekonomisk fördel för mottagaren.263 Det är denna typ av fördel som kan bli 

aktuell i skatterättsliga frågor med anledning av att den ekonomiska fördelen kan ske i form 

av skattelättnader. Exempelvis kan en minskning av beskattningsunderlaget eller en 

nedsättning av skattebeloppet ge en fördel som minskar företagets kostnader och således 

skapar en ekonomisk fördel.264  

 

Inom det skatterättsliga området är selektivitetskriteriet avgörande när bedömningen görs.265 

Selektivitetskriteriet belyser problematiken om det aktuella skattesystemet endast gynnar 

vissa företag eller en viss produktion av varor.266 Selektiva skatteåtgärder kan genomföras 

vad avser vissa typer av företag, ekonomiska sektorer eller inom vissa geografiska områden. 
                                                
260 Dom Belgien mot kommissionen, C-75/97, C:1999:311, punkt 37. Se även Dom José García m.fl, C-238/94, 
EU:C:1996:132, punkt 15. Se även Aldestam, Mona, EC State aid rules applied to taxes: an analysis of the 
selectivity criterion, 2005, s. 182.  
261 Hancher, Leigh, Ottervanger, Tom & Slot, Piet Jan, EU state aids, 2012, s. 323. Se även Biondi, Andrea., 
Eeckhout, Piet. & Flynn, James. (red.), The law of state aid in the European Union, 2004, s. 207 – 217.  
262 Europeiska kommissionen – Pressmeddelande, Kommissionen har avgjort att selektiva skatteförmåner för 
Fiat i Luxemburg och Starbucks i Nederländerna är olagliga enligt EU:s konkurrensbestämmelser, Bryssel 
21.10.2015.    
263 Se avsnitt 2.3.5 för beskrivning av ekonomisk fördel.  
264 Kommissionens meddelande om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på åtgärder som omfattar direkt 
beskattning av företag, EUT C 384, 10.12.1998, punkt 9.  
265 Se avsnitt 2.3.5 för beskrivning av selektivitetskriteriet.  
266 Faull, Jonathan, Nikpay, Ali & Taylor, Deirdre (red.), Faull & Nikpay: the EU law of competition, 2014, s. 
1946.  
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En skatteåtgärd utgör statsstöd i EU-rättslig mening bland annat när åtgärden avser en 

skattelättnad endast för de företag som genomför betydande investeringar. Skatteåtgärden 

innebär således en avsevärd fördel för de företag som genomför betydande investeringar i 

förhållande till deras konkurrenter.267 

4.3.2 Fiat Finance and Trade 

Företaget Fiat Finance and Trade (Fiat) med säte i Luxemburg, tillhandahåller finansiella 

tjänster till andra bilföretag inom Fiatgruppen, såsom exempelvis koncerninterna lån. Således 

genomförs ett stort antal transaktioner mellan olika Fiatföretag inom Europa. 268 

Kommissionens utredning har visat att Fiat erhållit selektiva skatteförmåner och således fått 

sin skattebörda minskad med 20 – 30 miljoner euro sedan år 2012.269 I juni år 2013 begärde 

kommissionen att myndigheterna i Luxemburg skulle översända detaljerade upplysningar om 

landets skattebeslutspraxis. 270  I detta skede betvivlade kommissionen att Fiat betalade 

tillräcklig skatt till Luxemburg. Av den anledning att det kunde innebära ett nytt stöd, samt 

att inget av de undantag som beskrivs i artikel 107(2) FEUF och 107(3) FEUF var 

tillämpliga, beslöt kommissionen att ingå ett formellt granskningsförfarande.271  

 

I målet föreligger problematik kring att Fiat använt sig av en beskattningsmetod som minskat 

Fiats skatteutgifter. Det beror huvudsakligen på att Fiat har minskat sitt beskattningsbara 

kapital och på så sätt betalat avsevärt lägre skatt till Luxemburgs skattemyndighet.272 

Kommissionen menar att Fiat skulle ha betalat tjugo gånger så hög skatt om beräkningarna på 

kapital och avkastning gjorts på marknadsmässiga grunder.273 Den 21 oktober år 2015 

publicerade kommissionens sitt beslut om att Fiats selektiva skatteförmåner är olagliga enligt 

EU:s regler om statsstöd.274  

                                                
267 Dom av den 23 oktober 2002, Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa, 
Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral 
de Vizcaya/kommissionen, T-269/99, T-271/99 och T-272/99, EU:T:2002:258, punkterna 65, 69 och 71.  
268 Europeiska kommissionen – Pressmeddelande, Kommissionen har avgjort att selektiva skatteförmåner för 
Fiat i Luxemburg och Starbucks i Nederländerna är olagliga enligt EU:s konkurrensbestämmelser, Bryssel 
21.10.2015, s. 1 – 2.  
269 Idem, s. 1 – 3.   
270 Statligt stöd – Luxemburg, SA.38375, Uppmaning enligt artikel 108.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt att inkomma med synpunkter, EUT C 369, 17.10.2014, s. 1.    
271 Idem, s. 2.  Se även avsnitt 3.4.3 för beskrivning av formellt granskningsförfarande.  
272 Europeiska kommissionen – Pressmeddelande, Kommissionen har avgjort att selektiva skatteförmåner för 
Fiat i Luxemburg och Starbucks i Nederländerna är olagliga enligt EU:s konkurrensbestämmelser, Bryssel 
21.10.2015, s. 2.  
273 Ibid.   
274 Europeiska kommissionen – Pressmeddelande, Kommissionen har avgjort att selektiva skatteförmåner för 
Fiat i Luxemburg och Starbucks i Nederländerna är olagliga enligt EU:s konkurrensbestämmelser, Bryssel 
21.10.2015, s. 1.   
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Det luxemburgska finansdepartementet har ställt sig kritiska till kommissionens beslut av 

otillåtet statsstöd till Fiat. Finansdepartementet menar att kommissionen i sin motivering för 

beslutet har använt sig av kriterier som varit opublicerade. Kommissionen har bland annat 

inte visat att Fiat har erhållit selektiva fördelar enligt Luxemburgs nationella regelverk. Det 

vill säga finansdepartementet menar att skatteåtgärderna var förenliga med Luxemburgs 

nationella regelverk.  Således menar det luxemburgska finansdepartementet att Fiat inte har 

mottagit otillåtet statsstöd enligt artikel 107(1) FEUF.275  

4.3.3 Starbucks Manufacturing EMEA BV 

Vid samma tidpunkt tog kommissionen beslut i ett annat mål, gällande selektiva 

skatteförmåner för Starbucks Manufacturing EMEA BV (Starbucks) i Nederländerna. 

Företaget är verksamt inom kafferostningsbranschen.276 Kommissionens utredning visar att 

Starbucks sedan år 2008 fått sin skattebörda reducerad med 20 – 30 miljoner euro. Det har 

skett genom betalning av en royalty till det brittiska företaget Alki. Vidare påvisar 

kommissionens undersökning att den royalty som utbetalades av Starbucks inte är jämförbar 

med marknadsvärdet och således inte kan motiveras. Det innebär att en stor del av företagets 

vinst överförts till Alki, som inte behöver betala bolagsskatt i Nederländerna, vilket resulterat 

i lägre beskattningsunderlag för Starbucks. Bolaget minskade vidare sitt beskattningsunderlag 

genom att betala överpris för kaffebönor till Starbucks Coffee Trading SARL, som är baserat 

i Schweiz.277  

 

De nederländska myndigheterna anför att de inte hade väntat sig att åtgärden var otillåten 

enligt EU:s regler om statsstöd.278 De nederländska myndigheterna menar vidare att metoden 

som de använt sig av är internationellt erkänd och att den resulterar i samma priser inom 

Starbuckskoncernen som mellan andra företag på marknaden. 279 Den amerikanska 

handelskammaren i Nederländerna ställer sig likaså avvisande till beslutet och menar att det 

kommer få betydande negativa konsekvenser för det nederländska företagsklimatet:  

                                                
275 Ministère des Finances, communiqué de presse – Prise de position du Luxembourg suite à la décision de la 
Commission européenne dans l’affaire Fiat Finance and trade, 21.10.2015, available at 
http://www.mf.public.lu/actualites/2015/10/fiat_211015/index.html.  
276 Europeiska kommissionen – Pressmeddelande, Kommissionen har avgjort att selektiva skatteförmåner för 
Fiat i Luxemburg och Starbucks i Nederländerna är olagliga enligt EU:s konkurrensbestämmelser, Bryssel 
21.10.2015, s. 2 – 4. 
277 Idem, s. 2 – 3.  
278 News item – Reaction of the Dutch authorities to the Commission decision on Starbucks, 21.10.2015, 
availble at https://www.government.nl/latest/news/2015/10/21/reaction-of-the-dutch-authorities-to-the-
commission-decision-on-starbucks.  
279 Ibid.  
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“[b]y disregarding OECD rules, the European Commission is creating considerable 

uncertainty about the tax implications for foreign investment in the Netherlands. This has a 

direct effect on new investments and future employment. Uncertainty about such a 

fundamental component of an investment is unacceptable for many companies”.280  
 

Enligt uttalandet har skatteåtgärderna skett inom ramen för OECD:s riktlinjer, som bland 

annat reglerar villkor för gränsöverskridande transaktioner mellan företag. 281 

Förhandsbeskedet kommer följaktligen skapa osäkerhet för utländska investerare vilket 

kommer påverka landets sysselsättning. Talesmannen på den amerikanska handelskammaren 

anser vidare att Nederländerna bör överklaga kommissionens beslut.282  

 

Med anledning av kommissionens beslut i målen ska återkrav ske för medlemsländerna 

Nederländerna och Luxemburg. Återkravet uppskattas genom att beräkna värdet av den 

otillbörliga konkurrensfördel som både Fiat och Starbucks fått genom de selektiva 

skatteförmånerna. Således ska skillnaden mellan vad företagen har betalat i skatt och det som 

företagen skulle ha betalat, om inte de otillåtna selektiva skatteförmånerna förelegat.283 I 

målen har kommissionen för första gången använt sig av de nya utredningsverktygen för 

informationsinsamling från tredje part.284  
 

“[w]e are potentially looking at hundreds of multinationals across the European Union that 

get these tax rulings, especially in smaller states, so this decision creates a lot of insecurity for 

corporations, especially those with such operations in smaller states”.285 
 

Som beskrivs i uttalandet ovan, kommer kommissionens förhandsbesked skapa osäkerhet för 

flertalet medlemsländer med anledning av att beslutet kan påverka många företag som är 

verksamma i medlemsländerna.  

                                                
280  Arjan van der Linde, talesman inom skatterättsliga frågor på den amerikanska handelskammaren i 
Nederländerna. Press release – Starbucks decision has negative impact on the dutch investment climate, 
21.10.2015, available at http://www.amcham.nl/news/press-release-starbucks-decision-has-negative-impact-
dutch-investment-climate.  
281 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010.  
282 Ibid.  
283 Europeiska kommissionen – Pressmeddelande, Kommissionen har avgjort att selektiva skatteförmåner för 
Fiat i Luxemburg och Starbucks i Nederländerna är olagliga enligt EU:s konkurrensbestämmelser, Bryssel 
21.10.2015, s. 3.  
284 Se avsnitt 3.9.2 för beskrivning av de nya utredningsverktygen. Se även Rådets förordning (EU) 2015/1589 
av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 7.  
285 Kanter, James, The New York Times – The E.U. orders 2 nations to recover taxes from Starbucks and Fiat, 
21.10.2015.  
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4.4 Effekter av förhandsbeskeden  

4.4.1 Apple i Irland och Amazon i Luxemburg 

I samband med den formella granskningen av Starbucks och Fiat påbörjade kommissionen 

även en fördjupad granskning av företaget Apple i Irland. 286  I juni år 2013 begärde 

kommissionen information angående praxis för avgöranden i skatteärenden i Irland, 

framförallt information om de avgöranden som meddelats Apple Operations International, 

Apple Operations Europe och Apple Sales International.287 Under kommissionens inledande 

granskning lämnade Irland denna information.288 I likhet med Starbucks och Fiat rör det sig 

om Apple dragit fördel av selektiva skatteförmåner och på så sätt fått statligt stöd av de 

Irländska myndigheterna. I mars år 2014 meddelades de irländska myndigheterna att 

kommissionen utreder huruvida det rör sig om ett nytt stöd eller inte. Kommissionen gav de 

irländska myndigheterna tillfälle att yttra sig om förenligheten med EU:s reglering av 

statsstöd. 289  Vidare gavs de irländska myndigheterna tillfälle att ge kompletterande 

information angående utredningen. 290  Två månader senare meddelade de irländska 

myndigheterna att de tidigare givit felaktig information angående Apple Operations Europe 

omsättningssiffror. 291  När kommissionen i juni år 2014 publicerade sitt beslut om att 

genomföra en formell granskning, fick tredje part i enlighet med procedurförordningen 

tillfälle att inom en månad lämna synpunkter och kommentarer.292  

 

I likhet med Apple inleddes en formell granskning för företaget Amazon i Luxemburg under 

år 2014. Utredningen gäller likaså selektiva skatteförmåner där Amazon tillsammans med sitt 

dotterbolag genom olika metoder minskat sin beskattningsbara vinst. Kommissionen utreder 

det faktum att Amazon’s dotterbolag har mottagit större delen av Amazon’s vinster. Vidare 

betalar dotterbolaget en avdragsgill royalty till ett annat bolag med säte i Luxemburg, som 

dock inte är föremål för bolagsbeskattning i Luxemburg. Kommissionen menar att den 

                                                
286 State aid SA.38373 – Ireland, Alleged aid to Apple, Invitation to submit comments pursuant to Article 108(2) 
of the Treaty on the Functioning of the European Union, EUT C 369, 17.10.2014, s. 2.  
287 Idem, s. 3, punkt 1.    
288 Idem, s. 1.  
289 Idem, s. 3, punkt 4.  
290 Idem, s. 3, punkt 4. 
291 State aid SA.38373 – Ireland, Alleged aid to Apple, Invitation to submit comments pursuant to Article 108(2) 
of the Treaty on the Functioning of the European Union, EUT C 369, 17.10.2014, s. 3, punkt 5.  
292 Idem, s. 1. Se även Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser 
för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 
24.9.2015, artikel 6. 
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royalty som dotterbolaget betalar och på så vis varje år sänker sin beskattningsbara vinst, kan 

vara föremål för överträdelse enligt EU:s regler om statsstöd.293  

4.4.2 McDonald’s i Luxemburg  

Kommissionen påbörjade även en formell granskning av Luxemburgs skattebehandling av 

McDonald’s i december år 2015. I likhet med ovannämnda utredningar rör det sig om 

förmånlig skattebehandling, vilket kommissionen i sin preliminära bedömning ansåg strider 

mot EU:s regler om statsstöd. I kommissionens utredning bedöms särskilt huruvida de 

luxemburgska myndigheterna beviljade ett selektivt undantag från skattelagstiftningen i 

Luxemburg. Kommissionen utreder även det dubbelbeskattningsavtal som föreligger mellan 

Luxemburg och USA. Tillsammans medför de båda faktorerna enligt kommissionens 

bedömning att McDonald’s i Luxemburg har en förmån som andra företag i en jämförbar 

situation inte har tillgång till.294  

4.5 Effektivare skattekontroll 

Inom gemenskapen har det under lång tid diskuterats förslag om harmonisering av 

bolagsbeskattning. 295  Inom statsstödsområdet är det av central betydelse att 

medlemsländernas beskattningssystem är förenliga med EU:s regler om statligt stöd. 

Kommissionen presenterade under år 2015 ett antal initiativ för att bekämpa skatteflykt och 

minska skatteundandragande inom unionen.296 Initiativen ska uppnås bland annat med hjälp 

av kommissionens handlingsplan för rättvis och effektiv beskattning.297 Handlingsplanen 

syftar till att förbättra företagens skattevillkor i EU samt stödja ett bättre företagsklimat på 

den inre marknaden.298 Mot bakgrund av dessa initiativ kommer företagsbeskattningen på 

lång sikt bli mer rättvis och förutsebar. Det krävs dock att medlemsländerna antar initiativen 

och ser till förmån för gemenskapens konkurrenskraft och effektivitet.299 Vidare betonas även 

vikten av att öka kunskapen om reglerna om skattestöd hos medlemsländerna samt företag.300   

                                                
293 European Commission – Press release, State aid: Commission investigates transfer pricing arrangements on 
corporate taxation of Amazon in Luxembourg, Bryssel 7.10.2014.  
294 Europeiska kommissionen, Pressmeddelande – Statligt stöd: Kommissionen inleder formell granskning av 
Luxemburgs skattebehandling av McDonald’s, Bryssel 3.12.2015.  
295 Europaparlamentet, Faktablad om EU - Direkt beskattning: Beskattning av bolag och enskilda, 2015, 
available at http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.11.2.pdf.   
296 COM(2015) 302 final, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och Rådet – En rättvis och 
effektiv företagsbeskattning i Europeiska unionen: 5 nyckelområden för handling, Bryssel 17.6.2016, s. 7 – 15.     
297 Idem, s. 6.   
298 COM(2015) 302 final, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och Rådet – En rättvis och 
effektiv företagsbeskattning i Europeiska unionen: 5 nyckelområden för handling, s. 7.  
299 Idem, s. 15.    
300 C(2004)434, Rapport om genomförandet av kommissionens meddelande om tillämpning av reglerna om 
statligt stöd på åtgärder som omfattar direkt beskattning av företag, Bryssel 09.02.2004, punkt 77.  
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4.6 Ex ante kontroll 

4.6.1 Bedömning av stödåtgärd i ett tidigt skede   

Kommissionens två förhandsbesked avseende återkrav för medlemsländerna Nederländerna 

och Luxemburg har beskrivits för att exemplifiera problematiken kring att många 

medlemsländer inte anmäler sin stödåtgärd. Det beror bland annat på medlemsländernas 

antagande att åtgärden inte utgörs av stöd i EU-rättslig mening.  De båda förhandsbeskeden 

har även beskrivits för att redogöra för kommissionens tillvägagångssätt i sin utredning av 

medlemsländernas stödåtgärder. För att förhindra att medlemsländerna blir föremål för 

återkrav fordras det att medlemsländerna på förhand kan avgöra om den aktuella åtgärden 

riskerar oförenlighet med EU:s regler om statsstöd och således bör anmälas till 

kommissionen.  

 

En ex ante kontroll innebär att kommissionen på förhand kan granska om stödåtgärden är 

förenlig med EU:s regler om statsstöd.301 En ex ante kontroll sker i samband med en anmälan 

till kommissionen. Genom en ex ante kontroll skapar sig kommissionen en generell 

uppfattning för vilka eventuella konsekvenser åtgärden kan leda till. Förutsättningen för att 

kontrollen ska kunna genomföras är således att medlemsländerna anmäler sin stödåtgärd 

innan den genomförs. 302 

 

Genom en förbättring avseende medlemsländernas anmälan till kommissionen kan 

kommissionen i ett tidigare skede skapa sig en uppfattning huruvida stödåtgärden är förenlig 

med EU:s inre marknad eller inte. I de fall åtgärden inte är anmäld föreligger en större risk 

för att medlemslandet blir föremål för återkrav.303 Kommissionens processuella förfarande 

riskerar även att bli mer invecklat, i och med att den inte erhållit information i ett tidigt skede 

från medlemslandets anmälan. För att underlätta och förbättra medlemsländernas 

anmälningsförfarande till kommissionen, är medlemsländernas medvetenhet om vad som 

innefattas av stöd i EU-rättslig mening av central betydelse.  

                                                
301 Commission staff working paper – A gap assessment between the international control framework in the 
Commission Services and the control principles set out in the Court of Auditors ’proposal for a Community 
internal control framework’ opinion No 2/2004, 07.07.2005, punkt 1.5.1.  
302 Se avsnitt 3.4 för beskrivning av kommissionen granskningsförfarande samt 3.2 för anmälningsförfarandet.  
303  State aid statistics (State of play: 19 November 2013) available at: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/statistics/statistics_en.html. 
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 4.6.2 Expertis inom området 

I ett pressmeddelande från kommission beskrivs vikten av att medlemsländerna samarbetar 

och i möjligast mån effektiviserar sina nationella rättssystem för att förbättra efterlevnaden av 

EU:s regler om statsstöd.304 ”[c]hanging the state aid rules is only half the battle. One of the 

key challenges of my mandate will be to see that State Aid Modernisation is implemented in 

practice”.305 Uttalandet gjordes i samband med moderniseringen och påvisar vikten av 

medlemsländernas samarbete i kontrollen av det EU-rättsliga statsstödet.  

 

Som nämnts inledningsvis i uppsatsen,306 är det flertalet medlemsländer som inte anmäler 

stödåtgärder under antagandet att åtgärden inte utgörs av stöd i EU-rättslig mening. För att 

underlätta för medlemsländerna och för kommissionens kontroll kan varje institution307 som 

är berättigade att utge stöd, få tillgång till en nämnd som kan ge expertutlåtande inom 

statsstödsområdet.308 Expertnämnden kan ge ett utlåtande huruvida åtgärden behöver anmälas 

eller eventuellt modifieras, så att åtgärden inte riskerar att vara oförenlig med EU:s regler om 

statsstöd.309 

4.6.3 Förbättrad efterlevnad av statsstödsregler hos staten 

Syftet med återkrav är att återställa den snedvridning av konkurrensen som uppstått i 

samband med överträdelsen av EU:s regler om statsstöd. Återkravet är följaktligen ingen 

påföljd i skadeståndsrättslig mening.310 Medlemsländerna riskerar således inte att dömas till 

en direkt påföljd som utgörs av skadestånd, om återkravet inte betalas tillbaka. När det inte 

föreligger en direkt påföljd vid överträdelsen av reglerna, resulterar det i att medlemsländerna 

är mindre benägna att efterleva EU:s regler om statsstöd.311  

 

                                                
304  Press release, State aid: Commission turns State aid modernisation into action and calls for better 
cooperation with Member States to boost growth, IP/14/2783.  
305  Margrethe Vestager, EU-kommissionär ansvarande för konkurrensfrågor, Press release – State aid: 
Commission turns State aid modernisation into action and calls for better cooperation with Member States to 
boost growth, IP/14/2783. 
306 Se avsnitt 1.1.  
307 Se avsnitt 2.3.3.2 för beskrivning av begreppet stat.  
308 The European Commission, Guidance on Ex-ante Conditionalities for the European Structural and 
Investment Funds, Part II. Se även Phedon Nicolaides, “Good” procedure make “Good” State Aid, Ex-Ante 
Conditionalities for Effective Application of EU State Aid Rules, 2015 (Westlaw through 3 EURSIFJ 32).  
309 Phedon Nicolaides, “Good” procedure make “Good” State Aid, Ex-Ante Conditionalities for Effective 
Application of EU State Aid Rules, 2015 (Westlaw through 3 EURSIFJ 32), s. 2.  
310 Se avsnitt 4.1.  
311 Phedon Nicolaides, “Good” procedure make “Good” State Aid, Ex-Ante Conditionalities for Effective 
Application of EU State Aid Rules, 2015 (Westlaw through 3 EURSIFJ 32), s. 3.  
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Anställda vid de organisationer som utger stöd förväntas följa de beslut som tas inom ramen 

för organisationen, bland annat de beslut som rör utgivande av statsstöd. När ett beslut om 

stödåtgärd tas, som är oförenlig med EU:s regler om statsstöd, kan anställda inom 

organisationen ställas inför ett dilemma.312 Uppkommer en sådan situation, har de anställda 

möjlighet att påpeka stödåtgärdens oförenlighet. Mest troligt är dock att arbetstagarna följer 

organisationens beslut och instruktioner, för att inte riskera en negativ inverkan på sin 

yrkesroll. Med anledning av att det inte föreligger en direkt fördel för de anställda att 

anmärka på stödåtgärdens oförenlighet, kommer de följaktligen med stor sannolikhet följa 

institutionens beslut, oaktat stödåtgärdens oförenlighet.313  

 

För att förbättra statens314 efterlevnad av EU:s statsstöd, kan anställda inom staten erbjudas 

en form av förmån, i de fall avslöjande görs av en stödåtgärd som är oförenlig med den inre 

marknaden. 315  Möjligheten för de anställda att erhålla en förmån, resulterar i att en 

arbetstagare kan erhålla en direkt fördel när han eller hon anmärker på den oförenliga 

stödåtgärden. De anställda beaktar följaktligen möjligheten till en förmån, när en avvägning 

görs om de ska gå emot organisationens beslut eller instruktioner om genomförandet av en 

stödåtgärd som tyder på oförenlighet. Genom en uppmuntran till arbetstagare att informera 

om en stödåtgärd som inte är förenlig, kan kommissionen förbättra sin ex ante kontroll.316  

 

4.7 Hur kan kommissionens kontroll effektiviseras ur ett ekonomiskt perspektiv?  

4.7.1 Föreligger ineffektivitet avseende återkrav av stödåtgärd? 

Kommissionen har befogenhet att återkräva statsstöd i de fall oförenliga stöd har utbetalats av 

ett medlemsland. 317  Ansvaret ligger på medlemslandet att återkräva stödet från 

stödmottagaren i enlighet med nationell lagstiftning. Det kan således kommenteras att det är 

av betydelse att det i medlemslandets nationella lagstiftning finns en effektiv reglering 

avseende återkrav av statsstöd, för att återkravet i enlighet med EU:s regler om statsstöd ska 

kunna återbetalas. Anledningen till andelen återkrav som ännu inte återbetalats, kan troligtvis 

även bero på svårigheten att identifiera de företag dragit fördel av stödet. Det ursprungliga 

                                                
312 Phedon Nicolaides, “Good” procedure make “Good” State Aid, Ex-Ante Conditionalities for Effective 
Application of EU State Aid Rules, 2015 (Westlaw through 3 EURSIFJ 32), s. 4.  
313 Ibid. 
314 De organisationer som utger stöd. Se avsnitt 2.3.3.2 för beskrivning av begreppet stat.  
315 Phedon Nicolaides, “Good” procedure make “Good” State Aid, Ex-Ante Conditionalities for Effective 
Application of EU State Aid Rules, 2015 (Westlaw through 3 EURSIFJ 32), s. 4. 
316 Ibid.  
317 Se avsnitt 4.1.  
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företaget kan exempelvis ha blivit uppköpt, vilket kan försvåra granskningen av 

stödåtgärden.318 Statistik på återbetalda återkrav visar att endast hälften av begärda återkrav 

betalas tillbaka.319 Den stora andelen som inte återbetalas påvisar följaktligen ett behov av en 

förbättring avseende återbetalningskraven. Orsakerna till den stora andelen återkrav som inte 

återbetalas kan bland annat bero på brister i den nationella lagstiftningen. Detta på grund av 

att det åligger medlemslandet, i enlighet med sin nationella lagstiftning, begära 

stödmottagaren på det utbetalda stödet. Det kan följaktligen tolkas som att det föreligger 

ineffektivitet avseende återkrav, främst på grund av den stora andelen återkrav som inte 

återbetalas.  

 

Vidare kan det kommenteras att återkrav är den enda rättsliga sanktion som föreligger vid 

olagligt statsstöd. I och med att stödmottagaren försätts i samma situation som innan 

statsstödåtgärden, utgör påföljden således ingen skadeståndsrättslig sanktion. 320  Mot 

bakgrund av andelen återkrav som verkligen betalas tillbaka, kan det dock ifrågasättas 

huruvida en skadeståndsrättslig sanktion borde bli aktuell för medlemsländerna när 

återbetalning inte sker. Vid en skadeståndsrättslig sanktion bör medlemsländerna bli mer 

måna om att återkräva stödet från stödmottagaren. Samtidigt torde fler medlemsländer 

försöka förbättra sin nationella reglering avseende en mer effektiv reglering av återkrav. Som 

beskrivet finns dock lojalitetsprincipen, enligt vilken varje medlemsland har en skyldighet att 

fullgöra sina uppgifter på ett sätt så att unionen kan uppnå sina mål.321  

4.7.2. Vad kan förhandsbeskeden få för konsekvenser?  

4.7.2.1 Fler företag blir föremål för kommissionens granskning 

Som nämnda effekter av förhandsbeskeden är bland annat McDonald’s i Luxemburg och 

Apple i Irland föremål för kommissionens formella granskning. 322  Mot bakgrund av 

kommissionens beslut för Starbucks och Fiat, förefaller det sannolikt att även Luxemburg och 

Irland kommer bli föremål för återkrav. Det är även troligt att fler företag inom EU kommer 

att granskas av kommissionen. Kommissionens förhandsbesked kommer förmodligen även 

leda till andra indirekta effekter. Med anledning av risken för återkrav, torde 

medlemsländerna utge statsstöd mer återhållsamt, vilket kan få till följd att investeringar 

sjunker. Samtidigt kan emellertid medlemsländerna undgå risken för återkrav genom en 

                                                
318 Se avsnitt 4.1.  
319 Se figur i avsnitt 4.2.  
320 Se avsnitt 4.1.  
321 Se avsnitt 4.2.  
322 Se avsnitt 4.4.  
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anmälan till kommissionen innan åtgärden genomförs. Som dock nämnts måste 

medlemsländerna på förhand veta om åtgärden omfattas av anmälningsplikten.323 
 

4.7.2.2 Ny riktning av statsstödets reglering? 

I och med kommissionens förhandsbesked om otillåtna skatteåtgärder, kan det tolkas som att 

kommissionen har tagit ett steg mot en mer övervakad kontroll av medlemsländernas 

nationella skattesystem. En eventuell trolig effekt av förhandsbeskeden är att respektive 

medlemsland kommer se över sin nationella lagstiftning, med risk för att annars bli föremål 

för kommissionens granskning. Medlemsländerna kan emellertid invänta en eventuell 

överklagan från de berörda medlemsländernas sida, för att se om domen ändrar 

kommissionens beslut, innan medlemsländer vidtar åtgärder. 

 

I samband med de initiativ som presenterades under år 2015, kan det dock tolkas som att EU 

tagit ett steg mot en mer harmoniserad företagsbeskattning.324 Moderniseringen av statsstödet 

har bland annat till syfte att upprätthålla en konkurrenskraftig inre marknad och att öka 

sysselsättningen. 325  Med en ny riktning i statsstödets reglering, där kommissionens 

befogenhet har utökats, kan det dock få en motsatt effekt, särskilt avseende sysselsättningen. 

I likhet med uttalandet angående effekter av kommissionens beslut för Starbucks, som 

beskrev att osäkerhet kommer skapas kring framtida investeringar i medlemslandet,326 kan 

sysselsättningen påverkas negativt.  

 

För att undvika risken att bli föremål för återkrav är det av vikt att medlemsländerna anmäler 

stödet. På så sätt kan kommissionens kontroll bli mer effektiv i och med att kommissionen i 

ett tidigare skede får information om stödåtgärden. En förutsättning för att medlemslandet 

anmäler stödet är dock att medlemslandet är medvetet om kriterierna för begreppet stödåtgärd 

i EU-rättslig mening.  

4.7.3 Kan medlemsländernas efterlevnad av EU:s regler om statsstöd bidra till en ekonomisk 

effektiv kontroll? 

Efterlevnaden av EU:s regler är av central vikt för att en effektivisering ska kunna ske av 

kommissionens kontroll. Följaktligen måste medlemsländerna i större utsträckning anpassa 

                                                
323 Se avsnitt 3.2.  
324 COM(2015) 302 final, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och Rådet – En rättvis och 
effektiv företagsbeskattning i Europeiska unionen: 5 nyckelområden för handling, Bryssel 17.6.2016.     
325 Se avsnitt 3.5.1.  
326 Se avsnitt 4.3.2.2.  
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sin nationella rättsordning för att uppfylla EU:s krav inom regleringen av statsstöd. Som 

beskrivet kan en förbättring ske avseende medlemsländernas efterlevnad genom att anställda 

inom organisationer, som är berättigade att utge statsstöd, erbjudas en form av förmån vid 

avslöjandet om en stödåtgärd som förefaller vara oförenlig.327 Förmånen bör fungera som en 

belöning, vilket torde medföra att en oförenlig stödåtgärd kan upptäckas i ett tidigare skede. 

Föreligger en möjlighet till förmån för arbetstagare bör även den organisation som utgivit 

stödet bli mer angelägen om att efterleva EU:s regler om statsstöd. Värdet av förmånen 

behöver i realiteten inte vara hög, men kan trots det fungera som en uppmuntran till de 

anställda att meddela kommissionen om stödåtgärden som riskerar att vara oförenlig.328 

Samtidigt riskerar de anställda inte att avslöjandet resulterar i en negativ effekt på deras 

anställning när möjlighet till en förmån av ovannämnda slag finns. Risken för att 

arbetstagaren upplever att han eller hon går emot organisationens beslut vid avslöjandet 

kommer troligen också att minska, med anledning av att förmånen finns. Utan förmånen bör 

sannolikheten vara större att arbetstagaren följer organisationens instruktioner om utgivande 

av ett oförenligt stöd och följaktligen undermedvetet går emot EU:s regler om statsstöd, för 

att inte riskera en negativ inverkan på sin yrkesroll inom organisationen.  

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv blir kommissionens kontroll mer effektiv när informationen om 

oförenlighet inkommer till kommissionen i ett tidigare skede, jämfört med om arbetstagaren 

valt att inte informera om stödåtgärden. Genom ovannämnda förslag på hur kommissionens 

kontroll kan bli mer ekonomiskt effektiv, kan kommissionen upptäcka en oförenlig 

stödåtgärd i ett tidigare skede. Tack vare förmånen bör arbetstagaren i större utsträckning 

avväga att avslöja den oförenliga stödåtgärden, istället för att genomföra en stödåtgärd som 

förefaller vara oförenlig. Förslaget kan på så sätt även delvis bidra till en förbättrad 

förhandskontroll, den så kallade ex ante kontrollen.  

4.7.4. Hur kan kommissionens ex ante kontroll bidra till en ekonomisk effektiv kontroll? 

För att förbättra ex ante kontrollen måste fler stödåtgärder anmälas innan den genomförs. 

Genom en ex ante kontroll kan kommissionen i ett tidigare skede få den information som 

erfordras för att en granskning av stödåtgärden ska kunna genomföras.329 Vid kommissionens 

erhållande av korrekt information om stödåtgärden kan kommissionen skaffa sig en 

                                                
327 Se avsnitt 4.6.3.  
328 Phedon Nicolaides, “Good” procedure make “Good” State Aid, Ex-Ante Conditionalities for Effective 
Application of EU State Aid Rules, 2015 (Westlaw through 3 EURSIFJ 32), s. 4.  
329 Se avsnitt 4.6.  
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uppfattning om stödåtgärden är förenlig med den inre marknaden. Förutsättningen är dock att 

medlemslandet givit korrekt information i sin anmälan. Sker ingen anmälan innan 

stödåtgärden genomförs, bör kommissionens granskning försvåras med anledning av att 

kommissionen i efterhand måste samla in nödvändig information för att kunna göra en 

granskning. I de fall kommissionen får uppgifter om en oförenlig stödåtgärd som 

genomfördes för en längre tid sedan, kan det även föreligga svårigheter att identifiera de 

företag som dragit nytta av stödet, exempelvis om företaget blivit uppköpt av ett annat 

företag.330 Om företaget har blivit uppköpt måste kommissionen även beakta överlåtelsepriset 

samt ursprungsföretagets innehavare för att kunna göra en rättmätig bedömning av 

stödåtgärdens förenlighet. 331  Följaktligen föreligger fler komplikationer att bedöma 

stödåtgärden i efterhand, jämfört med om kommissionen granskar stödåtgärden genom en ex 

ante kontroll. Samtidigt blir granskningen mer kostsam när kommissionen gör en granskning 

i efterhand, bland annat på grund av nämnda komplikationer. Således kan en ex ante kontroll 

bidra till en effektivare kontroll ur ett ekonomiskt perspektiv.  

 

Förutsättningen för att medlemsländerna anmäler stödet är deras medvetenhet om 

stödbegreppet, det vill säga vilka kriterier som krävs i enlighet med artikel 107 FEUF för att 

stödåtgärden kräver en anmälan. Det är många medlemsländer som underlåter att anmäla 

stödet under antagandet att stödåtgärden inte utgör stöd i EU-rättslig mening. Det bör bland 

annat bero på problematiken kring att stödbegreppet är ett vitt begrepp där utrymme finns för 

tolkning. För att förbättra kommissionens ex ante kontroll krävs det en förbättrad 

medvetenhet hos medlemsländerna, vilket kan ske genom en precisering av regelverket.  

4.8 Finns det ett behov av precisering av regelverket som förbättrar förutsebarheten i 

procedurförordningen?  

4.8.1 Osäkerhet kring begreppet statsstöd 

Artiklarna 107 – 109 FEUF, vilka är centrala för regleringen av statsstöd, omfattar kriterierna 

för att statsstöd ska föreligga samt kommissionens kontroll. I metodavsnittet beskrevs att EU-

fördragen är relativt oprecisa och saknar detaljer, därav tillämpar kommissionen i flera fall en 

teleologisk tolkning. Tolkningen får dock inte inverka på reglernas förutsebarhet. 332 Inom 

statstödområdet föreligger samma situation där definitionen av stödbegreppet i artikel 107 

                                                
330 Se avsnitt 4.1.  
331 Se avsnitt 4.1.  
332 Se avsnitt 1.3.1.  
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FEUF saknar detaljer och där utrymme ges för tolkning. Det är troligen en bidragande faktor 

till att medlemsländer ofta underlåter att anmäla stödet. Det torde dock inte föreligga några 

större svårigheter för medlemslandet att bedöma om åtgärden utgörs av statsstöd i de fall ett 

direkt stöd föreligger, exempelvis en subvention.333 När det dock rör sig om en stödåtgärd 

som finansieras indirekt, kan bedömningen försvåras. Stödet blir inte lika tydligt när 

medlemslandet exempelvis genom komplexa metoder minskar ett företags beskattningsbara 

underlag, vilket var fallet för Starbucks och Fiat.   

 

Mot bakgrund av kommissionens förhandsbesked kommer flertalet företag bli föremål för 

kommissionens granskning och det kan således diskuteras om en precisering krävs i 

procedurförordningen avseende indirekta stöd. I inget av målen hade medlemsländerna 

erhållit kommissionens godkännande innan stödet utbetalades till stödmottagaren. 

Antagandet om att en åtgärd inte utgörs av en stödåtgärd i EU-rättslig mening, bör principiellt 

bero på att det i målen rör sig om skatteåtgärder, som kan vara svåra att definiera som 

stödåtgärd med anledning av att det inte rör sig om ett direkt stöd. I de beskrivna målen har 

viss kritik framförts mot kommissionens beslut, vilket kan tyda på att reglerna inte är 

tillräckligt förutsebara angående definieringen av statsstöd, särskilt avseende indirekta stöd.  

 

Utifrån den kritik som framförts, bland annat från de nederländska myndigheterna som inte 

väntat sig att stödåtgärden var otillåten samt att den skett i enlighet med OECD:s riktlinjer, 

påvisas osäkerheten kring klassificeringen av begreppet statsstöd.334 Större delen av de 

stödåtgärder som inte anmäls blir föremål för återkrav,335 vilket påvisar att det föreligger 

osäkerhet kring begreppet statsstöd. Medlemsländerna bör genom en precisering av begreppet 

statsstöd erhålla större kunskap om när stödet enligt EU:s reglering ska anmälas. Sett utifrån 

den stora andelen olovliga stödåtgärder som inte anmäls, finns det ett behov av en precisering 

för att medlemsländerna på förhand ska erhålla kunskap om statsstödsbegreppet och således i 

fler fall anmäla stödåtgärden till kommissionen. Genom en precisering av regelverket med en 

mer detaljerad definition av begreppet statsstöd kan medlemsländerna i större utsträckning 

undgå de komplikationer som kan föreligga vid bedömningen av om stödåtgärden faller in 

under begreppet statsstöd i EU-rättslig mening. Framförallt underlättas bedömningen vid 

indirekt stödåtgärd vilket förefaller vara problematiskt mot bakgrund av nämnda 

                                                
333 Se avsnitt 1.1.  
334 Se avsnitt 4.3.2.2.   
335 Se avsnitt 3.2.  
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förhandsbesked. På så sätt kan medlemsländernas avgörande underlättas angående om 

stödåtgärden omfattas av stödbegreppet i EU-rättslig mening samt vidare anmäla stödet i ett 

tidigare skede.  

4.8.2 Hur kan medlemsländernas medvetenhet om stödbegreppet förbättras?  

För att underlätta för medlemsländerna avseende medvetenheten om stödbegreppet, kan en 

expertnämnd tillsättas i de organisationer som är berättigade att utge statsstöd i 

medlemsländerna. 336  Expertnämnden kan tillfrågas för att ge utlåtanden avseende 

stödåtgärdens förenlighet och på så sätt kan medlemsländerna i ett tidigare skede veta om 

åtgärden behöver anmälas till kommissionen.337 Möjligheten att rådfråga en expertnämnd kan 

sannolikt bidra till en effektivisering av kommissionens kontroll, med anledning av att 

kommissionen i ett tidigare skede kan erhålla information om en eventuell olovlig stödåtgärd.  

 

Expertnämnden bör även underlätta kommissionens administrativa börda, eftersom 

granskningen delvis kan fördelas till expertnämnden. Det är dock endast kommissionen 

tillsammans med domstolen och tribunalen som är behöriga att avgöra om stödåtgärdens 

förenlighet,338 men expertnämnden kan ändock underlätta kommissionens arbete. I och med 

att expertnämnden kan besitta information om eventuella stödåtgärder i medlemslandet, kan 

kommissionen även tillfråga nämnden när ytterligare information krävs i kommissionens 

granskning. Kommissionen kan därmed uppfylla begäran på restriktivitet angående att 

tillfråga tredje part om information. Samtidigt kan det processuella förfarandet effektiviseras 

tidsmässigt och underlätta kommissionens beslutsfattande inom uppställda tidsramar. 

Kontrollen kan effektiviseras ytterligare om det föreligger en skyldighet för medlemsländerna 

att tillfråga expertnämnden innan genomförandet av stödåtgärden.339 På liknande sätt kan 

medlemsländerna i större utsträckning undgå risken att bli föremål för återkrav, som kan vara 

förödande för vissa företag eftersom de exempelvis kan tvingas gå i konkurs i samband med 

återbetalningen av stödet. Företagets risk att gå i konkurs vid begäran av återkrav, utgör som 

nämnt inget skäl för att undgå återkravet.340 Föreligger en skyldighet och inte endast en 

möjlighet att rådfråga en expertnämnd innan genomförandet av stödåtgärden, bör risken 

                                                
336 Se avsnitt 4.6.2.  
337 Se avsnitt 4.6.2.  
338 Se avsnitt 3.1.  
339 Phedon Nicolaides, “Good” procedure make “Good” State Aid, Ex-Ante Conditionalities for Effective 
Application of EU State Aid Rules, 2015 (Westlaw through 3 EURSIFJ 32). Se även avsnitt 4.6.2.  
340 Se avsnitt 4.2.  
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minska för att företag hamnar på obestånd på grund av återkravet. På det sättet kan 

stödåtgärdens oförenlighet upptäckas i ett tidigare skede.  

 

Med hjälp av en expertnämnd i kombination med en precisering av regelverket skulle 

medlemsländernas medvetenhet förbättras avseende stödåtgärdens förenlighet med EU:s 

regler om statsstöd. Medlemslandet skulle således i ett tidigare skede få kunskap om åtgärden 

behöver anmälas och följaktligen i mindre utsträckning riskera att bli föremål för återkrav.   
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5 Avslutande analys   

5.1 Mot en effektivare kontroll  

Statliga stöd och subventioner har förekommit inom EU sedan fördraget om Europeiska kol- 

och stålunionen trädde i kraft. Till en början fanns dock ingen reglering av statsstöd, 

kommissionens bedömning baserades istället på praxis.341 Det ursprungliga syftet var att 

förbättra en ekonomisk integration mellan medlemsländerna och föreligger än idag. I takt 

med EU:s expansion, har en reglering av det statliga stödet på gemenskapsnivå blivit alltmer 

betydande.  

 

Kommissionens befogenhet i sin kontroll av statsstödet har genom moderniseringen utökats, 

framförallt mot bakgrund av dess nya utredningsverktyg. Vikten av att upprätthålla en 

effektiv kontroll av statsstöd bör vara en anledning till att de nya utredningsverktygen 

infördes i procedurförordningen. Genom de nya utredningsverktygen har kommissionens 

efterhandskontroll utökats, den så kallade ex post kontrollen. Utökningen har skett bland 

annat genom kommissionens befogenhet avseende informationsinsamlingen, där tredje part 

kan begäras lämna information om företaget som är föremål för kommissionens 

granskning. 342  Verktygen har införts delvis mot bakgrund av företagskoncentrations-

förordningen, där verktygen redan fanns reglerade. Kommissionens utökade befogenhet kan 

av den anledningen påföra en administrativ börda för tredje part, som i realiteten inte är 

inblandad i förfarandet. Enligt procedurförordningen ska verktygen dock användas restriktivt, 

där hänsyn ska tas till proportionalitetsprincipen vid små och medelstora företag.343 Vidare 

ska verktygen endast användas i fall som är tekniskt komplicerade, vilket innebär att 

kommissionen inte bör vara i behov av att använda verktygen i alltför stor utsträckning. Den 

utökade ex post granskningen bör sannolikt delvis leda till en mer effektiv kontroll, med 

anledning av att kommissionen med hjälp av de nya utredningsverktygen lättare kan upptäcka 

en oförenlig stödåtgärd. Medlemsländerna bör även bli mer angelägna om att implementera 

och efterleva EU:s regler om statsstöd i och med att en oförenlig stödåtgärd lättare kan 

upptäckas med hjälp av kommissionens utökade befogenhet. Det vill säga när risken för att 

kommissionen upptäcker en oförenlig stödåtgärd ökar, bör medlemsländerna bli mer måna 

om att efterfölja EU:s regler om statsstöd.  

                                                
341 Se avsnitt 3.1.  
342 Se avsnitt 3.9.  
343 Se avsnitt 3.9.2.  
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Som nämnt föreligger problematik kring att en stor andel begärda återkrav inte betalas 

tillbaka.344 För att i möjligaste mån förhindra uppkomsten av medlemsländers obetalda 

återkrav, krävs det en förbättring avseende kommissionens förhandsgranskning, det vill säga 

kommissionens ex ante kontroll. Genom en förbättrad kontroll i ett tidigare skede, löper 

medlemsländerna mindre risk att bli föremål för återkrav. Likaså löper tredje part mindre risk 

att begäras på information från kommissionen, då en förbättrad förhandsgranskning leder till 

färre antal efterhandsgranskningar. På det sättet behöver följaktligen de nya 

utredningsverktygen inte åsamka tredje part en betungande administrativ börda, såsom de 

tidigare kritiserats för.345 

 

Anmälan av stödåtgärden är av central betydelse för att kommissionen ska kunna genomföra 

en ex ante kontroll. Medlemsländerna ansvarar för att anmälan skickas in, således utgör deras 

medvetenhet om stödet ska anmälas grunden för en välfungerade ex ante kontroll. En 

precisering av regelverket avseende stödbegreppet bör vara nödvändig för att 

medlemsländerna på förhand ska få vetskapen huruvida en anmälan av stödåtgärden krävs 

eller inte. Genom en mer detaljerad definition av begreppet statsstöd kan medlemsländernas 

förståelse förbättras och följaktligen i större utsträckning kunna avgöra om stödåtgärden ska 

anmälas till kommissionen.   

 

En viktig faktor som tyder på att anmälan i förväg leder till en mer ekonomiskt effektiv 

kontroll är skillnaden mellan andelen anmälda samt oanmälda stöd.  Endast fem procent av 

de stödåtgärder som anmälts utgör olagligt statsstöd, medan femtio procent av de stöd som 

inte anmälts utgör stöd som inte är förenliga med EU:s regler om statsstöd.346 Således är det 

av vikt att medlemsländerna anmäler sitt stöd och erhåller kommissionens godkännande 

innan stödet betalas ut. Förslaget om en expertnämnd som kan tillsättas i de organisationer 

som är berättigade att utge stöd, bör underlätta kommissionens kontroll genom att 

medlemsländernas medvetenhet om EU:s regler om statsstöd med stor sannolikhet kan 

förbättras. Skyldigheten att rådfråga expertnämnden innan stödåtgärden genomförs bör 

minska andelen återkrav avsevärt, med anledning av att skyldigheten motverkar utgivandet 

av en olovlig stödåtgärd som i annat fall kan upptäckas i ett senare skede.  

 

                                                
344 Se figur i avsnitt 4.2.  
345 Se avsnitt 3.10.  
346 Se avsnitt 3.2.   



 60 

Genom att erbjuda en förmån till anställda i de organisationer som är berättigade att utge 

stöd, bör kommissionen i fler fall erhålla information om en stödåtgärd som riskerar att vara 

oförenlig med EU:s regler om statsstöd. Uppmuntran till att arbetstagare i ett tidigt skede 

informerar om en oförenlig stödåtgärd, kan bidra till en förbättring avseende kommissionens 

ex ante kontroll.347 Med hjälp av sakkunniga inom området i form av en expertnämnd som 

kan tillfrågas, i kombination med möjlighet till förmån för anställda inom organisationer som 

är berättigade att utge stöd, bör kommissionens kontroll kunna effektiviseras betydligt ur ett 

ekonomiskt perspektiv.  

5.2 Slutsats 

Medlemsländernas samarbete vid implementering av EU:s regler om statsstöd är 

grundläggande för en effektiv kontroll av det EU-rättsliga statsstödet. Kontrollen av det 

europarättsliga statsstödet är likaså av stor vikt för upprätthållandet av en effektiv konkurrens 

på den gemensamma marknaden. I framställningen har en undersökning gjorts av 

kommissionens kontroll av statsstöd, där det utretts om en precisering av regelverket krävs 

för att förbättra förutsebarheten i procedurförordningen samt hur en effektivisering av 

kommissionens kontroll kan ske ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

Utifrån den undersökning som genomförts i uppsatsen kan det utläsas att flertalet 

medlemsländer underlåter att anmäla en stödåtgärd, framförallt i de fall ett indirekt stöd 

föreligger.348 I de flesta fall erhåller kommissionen information om en stödåtgärd genom tips 

från konkurrenter eller genom en granskning på eget initiativ. Nämnda problematik tyder på 

att det finns ett behov av en precisering av regelverket för att förbättra förutsebarheten i 

procedurförordningen. Medlemsländerna kan då på förhand erhålla kunskap om 

stödbegreppet och således bör fler anmälningar till kommissionen göras, vilket med stor 

sannolikhet kan bidra till en effektivisering av kommissionens kontroll.  

 

I framställningen har förslag givits på hur kommissionens förhandskontroll kan förbättras för 

att på så sätt effektivisera kontrollen av det statliga stödet. Genom att tillsätta en expertnämnd 

som staten kan tillgå vid eventuella tveksamheter, bör kommissionens ex ante kontroll kunna 

förbättras betydligt. Kommissionen förhandskontroll kan effektiviseras ytterligare när 

                                                
347 Se avsnitt 4.6.3.  
348 Nederländerna och Luxemburg är exempel på fall där anmälan inte hade skett, under antagandet att 
stödåtgärden inte utgjordes av stöd enligt EU:s regler. Se avsnitt 4.3.  
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anställda inom staten349 erbjuds en form av förmån vid anmälan av en oförenlig stödåtgärd. 

Införs en expertnämnd samt möjlighet till ovannämnda förmån till arbetstagare bör 

kommissionens kontroll av stödåtgärder med stor sannolikhet effektiviseras ur ett ekonomiskt 

perspektiv.  

 

Genom en precision av regelverket för indirekta stöd, i kombination med ett bättre samarbete 

med medlemsländerna, kan förutsebarheten av det statliga stödet förbättras, vilket bör 

resultera i en mer ekonomisk effektiv kontroll av det EU- rättsliga statsstödet.  

 

 

 

  

                                                
349 Se avsnitt 2.3.3.2. för beskrivning av begreppet stat.  
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Bilagor  

Artikel 107 FEUF – Statsstödets förenlighet med den gemensamma marknaden 

1. Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av 

statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen 

genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den 

utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. 

2. Förenligt med den inre marknaden är 

a) stöd av social karaktär som ges till enskilda konsumenter, under förutsättning att stödet ges 

utan diskriminering med avseende på varornas ursprung, 

b) stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra exceptionella 

händelser, 

c) stöd som ges till näringslivet i vissa av de områden i Förbundsrepubliken Tyskland som 

påverkats genom Tysklands delning i den utsträckning stödet är nödvändigt för att uppväga 

de ekonomiska nackdelar som uppkommit genom denna delning. Fem år efter ikraftträdandet 

av Lissabonfördraget får rådet på förslag av kommissionen anta ett beslut om upphävande av 

denna punkt. 

3. Som förenligt med den inre marknaden kan anses 

a) stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där levnadsstandarden är 

onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på sysselsättning, och i de regioner som avses i 

artikel 349, med hänsyn till deras strukturella, ekonomiska och sociala situation, 

b) stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse 

eller för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, 

c) stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner, när det 

inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma 

intresset, 
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d) stöd för att främja kultur och bevara kulturarvet, om sådant stöd inte påverkar 

handelsvillkoren och konkurrensen inom unionen i en omfattning som strider mot det 

gemensamma intresset, 

e) stöd av annat slag i enlighet med vad rådet på förslag från kommissionen kan komma att 

bestämma genom beslut.  

Artikel 108 FEUF – Kommissionens kontroll av statsstöd 

1. Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna fortlöpande granska alla 

stödprogram som förekommer i dessa stater. Den ska till medlemsstaterna lämna förslag till 

lämpliga åtgärder som krävs med hänsyn till den pågående utvecklingen eller den inre 

marknadens funktion. 

2. Om kommissionen, efter att ha gett berörda parter tillfälle att yttra sig, finner att stöd som 

lämnas av en stat eller med statliga medel inte är förenligt med den inre marknaden enligt 

artikel 107, eller att sådant stöd missbrukas, ska den besluta om att staten i fråga ska upphäva 

eller ändra dessa stödåtgärder inom den tidsfrist som kommissionen fastställer. 

Om staten i fråga inte rättar sig efter detta beslut inom föreskriven tid får kommissionen eller 

andra berörda stater, med avvikelse från artiklarna 258 och 259, hänskjuta ärendet direkt till 

Europeiska unionens domstol. 

På begäran av en medlemsstat kan rådet enhälligt besluta att stöd som denna stat lämnar eller 

avser att lämna ska anses vara förenligt med den inre marknaden, med avvikelse från 

bestämmelserna i artikel 107 eller de förordningar som avses i artikel 109, om ett sådant 

beslut är motiverat på grund av exceptionella omständigheter. Om kommissionen beträffande 

ett sådant stöd redan har inlett det förfarande som avses i första stycket av denna punkt, ska 

kommissionen i sådana fall där staten har lämnat in en begäran till rådet skjuta upp 

förfarandet till dess rådet har tagit ställning till statens begäran. 

Om rådet inte har tagit ställning till nämnda begäran inom tre månader efter det att den 

inlämnats, ska kommissionen fatta beslut i ärendet. 

3. Kommissionen ska underrättas i så god tid att den kan yttra sig om alla planer på att vidta 

eller ändra stödåtgärder. Om den anser att någon sådan plan inte är förenlig med den inre 
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marknaden enligt artikel 107, ska den utan dröjsmål inleda det förfarande som anges i punkt 

2. Medlemsstaten i fråga får inte genomföra åtgärden förrän detta förfarande lett till ett 

slutgiltigt beslut. 

4. Kommissionen får anta förordningar avseende de kategorier av statligt stöd som rådet i 

enlighet med artikel 109 har fastställt som möjliga att undanta från förfarandet i punkt 3 i den 

här artikeln. 

Artikel 109 FEUF – Behörighet att anta förordningar  

Rådet får på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet anta de 

förordningar som behövs för tillämpningen av artiklarna 107 och 108 och får särskilt 

fastställa villkoren för tillämpningen av artikel 108.3 och vilka slag av stödåtgärder som ska 

vara undantagna från detta förfarande. 
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