HVAD ER STATSSTØTTE
Statsstøttereglerne skal sikre, at
offentlige institutioner ikke påvirker
konkurrencen mellem virksomheder ved
at bruge offentlige midler til at støtte
enkeltvirksomheder. Statsstøtte er
reguleret i Traktaten om den Europæiske
Unions Funktionsmåde ("TEUF").
Statsstøtte defineres i TEUF som
"[…] støtte, som ydes ved hjælp af
statsmidler under enhver tænkelig
form, og som fordrejer eller truer med
at fordreje konkurrencevilkårene ved
at begunstige visse virksomheder eller
visse produktioner […] i det omfang
den påvirker samhandelen mellem
medlemsstaterne."
Heraf kan udledes seks betingelser, der
alle skal være opfyldt, før der er tale om
statsstøtte. Betingelserne er beskrevet til
højre. Der gælder også et parallelt dansk
regelsæt i konkurrenceloven, men kun hvis
støtten ikke har hjemmel i lov eller anden
offentlig regulering. Derudover kræver de
danske regler ikke, at EU-betingelsen om
samhandelspåvirkning er opfyldt.

STATSSTØTTEBETINGELSER
VIRKSOMHED

Reglerne gælder kun, hvis støttemodtageren er en
virksomhed. Det afgørende er, om støttemodtager
udøver en økonomisk aktivitet – uanset dens retlige
form, organisering eller om støttemodtager har
fortjeneste for øje. Økonomisk aktivitet er udbud af
varer eller tjenesteydelser på et marked.

OFFENTLIGE MIDLER

Støtte, som direkte eller indirekte er en overførsel af
offentlige midler, kan udgøre statsstøtte. Det er f.eks.
direkte tilskud og vederlagsfrie garantier, men det
kan også være afkald på offentlige indtægter, f.eks.
udlejning eller salg under markedsprisen. Støtten kan
både være fra en offentlig myndighed og fra et privat
eller offentligt organ, som er under offentlig kontrol.

FORDEL

En økonomisk fordel, som virksomheden får som følge
af den offentlige indgriben.
Der er tale om en fordel, når en virksomheds
økonomiske situation forbedres som følge af statslig
indgriben på betingelser, der ikke svarer til normale
markedsvilkår.

SELEKTIVITET

Selektivitet er, når virksomheder i samme (retlige og
faktiske) situation behandles forskelligt.
Det kan f.eks. være, at nogle eller én virksomhed kan
opnå billige lån med en offentlig garanti, mens andre
virksomheder i samme situation ikke kan opnå den
offentlige garanti.

KONKURRENCEFORVRIDENDE

Offentlig støtte, som opfylder
betingelserne, er som udgangspunkt
ulovlig og skal godkendes af EuropaKommissionen inden der træffes
beslutning om at give støtten. Sker det
ikke, kan støtten kræves tilbagebetalt
med renter. I praksis er der dog en
række muligheder for at blive fritaget fra
anmeldelsespligten.

Støtte er konkurrenceforvridende, når en virksomhed
i en liberaliseret og konkurrenceudsat sektor opnår
en økonomisk fordel. Der er ikke krav om, at en reel
konkurrencebegrænsning skal kunne påvises. Det er
tilstrækkeligt, at støtten kan påvirke konkurrencen.

PÅVIRKNING AF SAMHANDLEN

Når støtten styrker virksomhedens stilling i
konkurrencen med andre i samhandlen inden for EU.
Det er nok, at støtten kan påvirke samhandlen. Støtte,
som kun har lokal virkning, påvirker ikke samhandlen.
Det er f.eks. støtte til aktiviteter, som kun påvirker
et begrænset område, hvor det er usandsynligt, at
støttemodtager vil tiltrække kunder og investorer fra
andre EU-lande.
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