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Sammanfattning 

I uppsatsen undersöks hur EU:s statsstödsregler inverkar på utformningen av miljöskatter 

på nationell nivå, vidare analyseras också statsstödsreglernas ändamålsenlighet och 

legitimitet. 

   Statsstödsreglerna innebär ett principiellt förbud mot statligt stöd till företag. Stöd-

begreppet innefattar olika former av fiskala stöd som exempelvis skattesubventioner. Det 

enskilt viktigaste kriteriet vid fastställande av vad som utgör ett fiskalt stöd är 

selektivitetskriteriet. Enligt praxis görs bedömningen av om kriteriet är uppfyllt enligt en 

metod i tre steg: i det första steget fastställs den relevanta referensramen, därefter undersöks 

om det finns avvikelser från denna referensram och slutligen prövas om den aktuella 

stödåtgärden kan rättfärdigas genom systemets karaktär eller allmänna systematik. Det 

finns vissa tecken i senare praxis på att denna metod kan vara på väg att överges. I 

uppsatsen dras emellertid slutsatsen att den beskrivna metoden med vissa modifikationer 

utgör gällande rätt. 

 Statsstödsreglernas inverkar på utformningen av miljöskatter i medlemsländerna 

genom att miljöändamål endast i undantagsfall beaktas vid den av EU-domstolen lanserade 

bedömningen. Miljöändamål beaktas nämligen främst vid metodens tredje och sista steg. I 

den mån miljöändamålen utgör grundläggande rättsliga principer eller viktiga EU-intressen 

kan de även få inverkan på bedömningens två första steg men det finns olika tolkningar av 

rättsläget i denna del. Att låta miljöskäl få inverka på alla steg i bedömningen skulle stå väl 

överens med den miljörättsliga principen om integration, i realiteten verkar emellertid 

ekonomiska ändamål i nuläget ha en starkare konstitutionell ställning. Vidare innebär 

statsstödsreglerna att den befintliga konkurrenssituationen upprätthålls vilket också kan 

försvåra genomförandet av gröna skattereformer. Reglernas ändamålsenlighet kan därför 

kritiseras utifrån miljörättsliga principer och ändamål. Dessutom kan det även ifrågasättas 

hur väl statsstödsreglerna uppfyller ekonomiska syften. 

Slutligen visar uppsatsen på samband mellan effektivitet, ändamålsenlighet och 

legitimitet. I enighet med teorin om konstitutionell pluralism innebär nämligen EU ett 

konstitutionellt utbyte mellan överstatlig och nationell rätt. På statsstödsområdet har det fått 

konsekvensen att EU:s intressen och ändamål beaktas vid bedömningen av selektivitet och i 

förlängningen även vid utformandet av nationella skattesystem. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Rätten att beskatta utgör en central del av en modern statsapparat och kan sägas ligga nära 

själva kärnan av en stats självbestämmanderätt. Skatterätten har därför länge ansetts vara 

uteslutande en nationell angelägenhet – en uppfattning som EU-rätten i kombination med 

den ökade internationaliseringen emellertid ställt på ända. Harmoniseringen av skatträtten 

har i första hand skett ifråga om indirekta skatter men ett antal direktiv har även införts på 

det direkta beskattningsområdet.1 Utvecklingen av den EU-rättsliga statsstödsrätten samt de 

fria rörligheterna har haft en betydande inverkan på skatterätten.2 Det har sedan 60-talet 

varit känt att statsstödsreglerna gäller även avseende beskattning.3 

 Det hävdas ofta att statsstödsrätten kan komma att få en än större inverkan på de 

nationella skattesystemen inom EU.4 Utveckling kan bland annat ses som en konsekvens av 

att medlemsländerna ofta har svårt att komma överens på skatteområdet och arbetet med 

förverkligandet av den inre marknaden därför måste ske genom den Europeiska 

kommissionen (hädanefter hänvisad till som kommissionen) och EU-domstolen.5 Samtidigt 

är det politiska intresset för användandet av skattesystem som styrmedel stort. Det gäller 

inte minst på miljöområdet där behovet av konkreta åtgärder framstår som allt större i takt 

med att de omfattande effekterna av mänsklig påverkan på miljö, klimat och biologi 

kartläggs i den naturvetenskapliga forskningen. 

Examensarbetet är tänkt att undersöka gränslandet mellan de tre rättsområdena 

skatterätt, statsstödsrätt och miljörätt samt interaktionen mellan nationell och överstatlig 

nivå.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syfte är att närmare granska de krav som de EU-rättsliga statsstödsreglerna 

ställer på medlemsstaterna vid utformandet av miljöskatter. Den övergripande 

frågeställningen är följande: hur avgörs och legitimeras att visst statligt stöd klassas som 
                                                 
1 Dahlberg s. 321. 
2 Dahlberg s. 322 f. 
3 Aldestam s. 17. 
4 Dahlberg s. 326. 
5 Andersson, SvSKT 2001, s. 735. 
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otillåtet? Det framstår som den principiellt sett viktigaste bedömningen eftersom den är 

direkt avgörande för vilka statliga åtgärder som träffas av förbudet. Dessutom är det 

nuvarande rättsläget – en omfattande domstolspraxis till trots – både komplext och 

motsägelsefullt.6  

Utöver den övergripande frågan om regelverkets konstruktion är tanken att fokusera 

på hur regelverket balanserar olika underliggande intressen mot varandra. Regelverket har 

till synes den unika funktionen att genom juridiska bedömningar utföra avvägningar som 

normalt ankommer på den nationella lagstiftaren. Detta är kopplat till det faktum att EU är 

en ny typ av rättsordning som historiskt sett är oprövad. Det framstår därför som angeläget 

att närmare undersöka denna sammansmältning av de klassiska gränserna mellan juridik 

och politik och dess konsekvenser. 

 Till sist kan det mot denna bakgrund vara intressant att genomföra en 

ändamålsanalys av det aktuella regelverket. Som nämns ovan är detta ett område där flera 

rättsområden med skilda ändamål möts vilket innebär vissa kompromisser. Frågan är om 

dessa kompromisser är förenliga med de ursprungliga ändamålen och om regelverket 

överhuvudtaget fyller en konstruktiv funktion. Frågan lär vara speciellt intressant när den 

ställs i relation till EU:s miljömål och de miljörättsliga principerna om integration och 

förorenaren betalar. 

 

1.3 Avgränsning 

För att uppnå uppsatsen syfte krävs en genomgående undersökning av statsstödsreglernas 

syfte och funktion. Det aktuella rättsläget regleras genom en rik variation av EU-rättsliga 

källor i form av fördragstext, direktiv, icke-rättsliga källor samt en avsevärd mängd domar 

från EU-domstolen. Den aktuella undersökningen är inriktad på statsstöd i form av skatter – 

vilka utgör cirka 44 procent av det totala beviljade statsstödet inom EU.7 Arbetet är vidare 

avgränsat till en inriktning mot miljöskatter. Med miljöskatter avses olika skattetekniska 

lösningar med det gemensamma ändamålet att skydda miljön. 

                                                 
6 Se t.ex. Biondi, CMLR 2013, s. 1719. 
7 Schön i Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 322. 
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 Den valda avgränsningen innebär att långtifrån hela statsstödsrätten behandlas.8 

Fokus ligger på gränsen för vilka åtgärder som klassas som statsstöd och därför medför en 

anmälningsskyldighet för medlemsstaten. Den betydande mängd undantag som finns 

stadgade i såväl fördraget som i en särskild gruppundantagsförordning undersöks därmed 

inte närmare. Ytterligare en betydande avgränsning är att enbart de rekvisit för statsstöd 

som är problematiska i förhållande till fiskala stöd behandlas. 

När det gäller undersökningen av praxis är underlaget omfattande och det är 

nödvändigt med ett urval. För att prestera en fördjupad analys lär det enligt min mening 

vara mer givande att detaljgranska ett mindre antal domar på området. Uppsatsen fokuserar 

därför särskilt på ett fyra aktuella domslut som närmare klargör betydelsen av vad som 

utgör ett fiskalt statsstöd. 

 

1.4 Metod 

Den traditionella metoden för rättsvetenskap i Sverige är enligt min mening onödigt 

begränsad och innehåller i vissa former fortfarande alltför tydligt influenser från 

Uppsalaskolans rättsrealism.9 I vissa fall speglar den med andra ord en verklighetsbild som 

andra närliggande vetenskapsområden sedan länge övergett.10 Att traditionen trogen hålla 

sig uteslutande till denna så kallade ”rättsdogmatiska metod” är därför inte ändamålsenligt 

i förhållande till uppsatsens syfte. Uppsatsen strävar därmed efter att belysa det aktuella 

problemet ur fler perspektiv än de klassiska aspekterna ”de lege lata” respektive ”de lege 

ferenda”. Ytterligare ett problem som då uppstår är att den rättsdogmatiska metoden är nära 

förknippad med det juridiska hantverket i sig och alternativa juridiska metoder ännu saknas 

eller är relativt underutvecklade. Under dessa omständigheter framstår en tillämpning av en 

modifierad eller ”kritisk” rättsdogmatisk metod som det bästa alternativet.11 

 Det finns många tänkbara modifikationer av en traditionell juridisk metod vilket det 

också finns rikligt exempel på inom doktrinen. Eftersom det knappast går att framhålla en 

metod framför en annan är det mer rimligt att överväga alla de verktyg som står till buds 

                                                 
8 För en övergripande genomgång av statsstödsrätten, se t.ex. Indén, EU:s statsstödsrätt: EU-rättens krav och 
den nationella rättens utmaningar, Bacon, European community law of state aid eller Hancher, Ottervanger & 
Slot (red.), EU state aids. 
9 Se vidare Andersson i Korling & Zamboni (red.) s. 346 f. 
10 Se t.ex. Samuelsson i Korling & Zamboni (red.) s.383 ff. 
11 Klieneman i Korling & Zamboni (red.) s. 39. 
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och sedan använda dem som är mest lämpade för att uppfylla uppsatsen syfte. Särskilt 

postmoderna teorier och förhållningssätt framstår som väl lämpade för att analysera de 

aktuella problemen samt att ge de olika frågeställningarna en allsidig belysning.12 I 

uppsatsen företas därmed en bredare och mer ämnesöverskridande utredning än vad som är 

brukligt vid ett juridiskt examensarbete. Genom att relevant forskning inom närliggande 

områden som nationalekonomi och rättsfilosofi beaktas möjliggörs en mer djuplodande 

analys. 

 I likhet med vad som är brukligt vid rättsvetenskapliga framställningar av denna typ 

syftar ändå stora delar av detta examensarbete till att skapa en rekonstruktion av gällande 

rätt.13 Eftersom det rättsområde som undersöks är EU-rättsligt, tillämpas vad som brukar 

hänvisas till som en ”EU-rättslig metod” i dessa delar.14 Det innebär framförallt att EU-

rättsliga rättskällor används. Någon genomgång av den EU-rättsliga metodens särdrag 

jämfört med svensk rätt ryms knappast här men ett problem av speciellt intresse kan 

behandlas. Det finns nämligen en omfattande flora av icke-bindande rättsakter inom 

statsstödsrätten. Kommissionen har en speciell ställning inom detta rättsområde eftersom 

den enligt artikel 107(3) FEUF kan bevilja undantag från förbudet mot statsstöd. 

Kommissionen har därmed möjlighet att i icke-bindande rättsakter ge detaljerad vägledning 

till under vilka förutsättningar stöd kommer att godkännas.15  Problemet är att vägledningen 

på skatteområdet inte är uppdaterad och därför inte alltid ger en rättvisande bild av 

rättsläget. Dessutom verkar det föreligga en viss oenighet när det gäller tolkningen av 

statsstödsreglerna mellan EU:s institutioner. EU-domstolens praxis är därför av helt 

avgörande betydelse på området, vilket såklart gäller även för EU-rätten i stort. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen fortsatta disposition består i huvudsak av fem delar. I nästföljande del behandlas 

frågeställningens teoretiska aspekter. Eftersom frågeställningen inkluderar frågor av 

teoretisk natur som legitimitet och ändamålsenlighet är avsnittet förhållandevis omfattande. 

I uppsatsens avsnitt 2.1 behandlas konstitutionella teorier om hur legitimitet skapas inom 

                                                 
12 Den närmare innehållet i relevanta teorier behandlas framförallt i avsnitt 2.1.2. 
13 Jareborg, SvJT 2004, s. 4. 
14 Hettne & Eriksson s. 20. 
15 Hettne & Eriksson s. 48. 
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EU-samarbetet. Det knyts i avsnitt 2.2 an till relevant innehåll i EU:s ekonomiska 

konstitution. Särskilt frågan om den ekonomiska och juridiska innebörden av ändamålen 

med EU:s konkurrensrätt behandlas närmare. Denna del av uppsatsen avslutas med en 

redogörelse för hur miljörättsliga ändamål och principer integreras med ekonomiska 

motsvarigheter inom EU-rätten i avsnitt 2.3. 

 I nästa del övergår uppsatsen till att behandla materiell rätt. Till att börja med ges i 

avsnitt 3.1 och 3.2 en övergripande introduktion till den EU-rättsliga regleringen av 

statsstöd och dess syften. Därefter följer i avsnitten 3.3 en redogörelse för de olika kriterier 

som måste vara uppfyllda för att en åtgärd ska klassas som statsstöd. Statsstödsrättens stöd-

begrepp behandlas sedan särskilt i avsnitt 3.4. 

Tyngdpunkten i den rättsliga utredningen ligger på rättsläget kring 

selektivitetskriteriet. Kriteriet är direkt avgörande för bedömningar av fiskala miljöstöd och 

behandlas i avsnitt fyra. De tre olika stegen i bedömningen har i denna del tilldelats var sitt 

underavsnitt. Fyra avgörande från EU-domstolen av särskild betydelse på området 

behandlas till sist i avsnitt fem. 

 Slutsatser analyseras i huvudsak löpande men den sjätte och sista delen inleds med 

en sammanfattning av uppsatsens slutsatser. Därefter behandlas i avsnitt 6.2 frågan om den 

undersökta regleringens ändamålsenlighet. Uppsatsen avslutas med en diskussion angående 

slutsatserna och den framtida utvecklingen på området. Tanken med denna avslutande del 

är framförallt att binda ihop teoretiska överväganden med slutsatser angående materiell rätt.  

 

 

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Legitimitetsskapande inom EU-samarbetet 

2.1.1 Introduktion 

Internationella organisationer härleder vanligtvis sin legitimitet från de deltagande 

staterna.16 EU-samarbetet har medfört en betydligt mer långtgående integration än andra 

jämförbara internationella samarbeten. EU uppvisar därmed många statslika egenskaper 

                                                 
16 Se t.ex. Beetham & Lord, s. 11 f.  
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som; en självständig rättsordning, eget territorium, medborgarskap, demokratiska 

institutioner med mera.17 Att unionen i nuläget ändå inte utgör någon form av federation 

eller ”förbundsstat” är klarlagt.18 EU antas istället vara en rättsordning av eget slag (sui 

generis) – en form av hybrid mellan en internationell organisation och en stat.19 

Hur legitimitet skapas i en sådan unik konstruktion har varit omdiskuterat sedan 

samarbetets början.20 Frågan har framförallt behandlas i samband med diskussionen om 

EU:s konstitutionella status. Detta återspeglar den centrala roll en konstitution intar för att 

legitimera en modern demokrati.21 Det har emellertid visat sig svårt att enas kring en 

enhetlig verklighetsbeskrivning vilket medfört att teoribildningen på området blivit såväl 

omfattande som spretig.22 Detta är en konsekvens av den höga komplexitetsnivå som EU-

samarbetet innebär, samt att frågan om legitimitet är nära kopplad till politiska och 

filosofiska ställningstaganden. I detta avsnitt återges vissa huvuddrag i teoribildningen på 

området. Syftet är att ge förståelse för hur vissa avvägningar mellan ekonomi och miljö 

sker redan på konstitutionell nivå vilket ger efterverkningar för balansen också på 

statsstödsområdet. 

 

2.1.2 Konstitutionell teori och legitimitet 

Med konstitutionell EU-rätt avses i första hand den katalog av grundläggande principer som 

skapats inom EU och den vetenskapliga disciplin som har uppstått kring studiet av dessa 

principer.23 Denna katalog består av både oskrivna allmänna rättsprinciper som uttolkats av 

EU-domstolen och principer som kodifierats i EU:s stadga eller fördrag.24 Den 

konstitutionella EU-rätten antas dessutom bestå av en sammansättning mellan nationell rätt 

och EU-rätt som skapats genom interaktionen dem båda emellan.25 En sådan uppfattning 

benämns vanligtvis som konstitutionell pluralism och behandlas senare i detta avsnitt. 

                                                 
17 Se vidare Rosas & Armati s. 12 f. 
18 Bernitz s. 445 och Rosas & Armati s. 26. 
19 Bernitz s. 448 och Rosas & Armati s. 3 och 11 ff. 
20 Legitimiteten av olika styrelseskick har för övrigt genomgående varit en omtvistad fråga i historien, se 
Beetham & Lord s. 1 f.  
21 Se Penner och Melissaris s. 255. 
22 För en genomförlig genomgång av olika ställningstaganden i doktrinen se Walker s. 4 ff.  
23 Martinico s. 4. 
24 Martinico s. 9. 
25 Martinico s. 6 f. 
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Trots att det är vedertaget att EU har en konstitutionell rätt i den mening som 

angivits är det inte helt okontroversiellt att påstå att EU har en konstitution. Detta illustreras 

ofta med det faktum att tanken på att införa en ”EU-konstitution” övergavs 2004 efter 

bakslag i ratificeringsprocessen.26 Som bekant trädde istället Lissabonfördraget ikraft den 

1:e december 2009.27 Fördraget hade materiellt sett stora likheter med det ursprungliga 

förslaget men ambitionsnivån var lägre och de federalistiska inslagen mindre 

framträdande.28 Enligt vissa skeptiska uppfattningar förtjänar därmed EU inte alls en 

konstitutionell status.29 De främsta argumenten för sådana uppfattningar är nära kopplade 

till en statscentrerad bild av demokrati.30 Enligt en sådan demokratiuppfattning uppfyller 

EU inte nödvändiga rekvisit för att utgöra en fullvärdig demokrati – framförallt saknas ett 

enat folk, ett ”demos”.31 Det är också en av anledningarna till att det brukar talas om ett 

”demokratiskt underskott” inom EU.32 Inom samhällsvetenskaplig och rättsfilosofisk 

forskning har det emellertid framförts starka argument för att den statscentrerade 

beskrivningen av verkligheten bör överges eller till och med ska betraktas som förlegad.33 

Enligt MacCormick – en framstående författare på området – leder tanken om ett 

enat folk med en gemensam vilja som den formulerades av Hobbes ofrånkomligen till en 

strävan att identifiera det rätta folket. Det är i sin tur en nationalistisk strävan som har lett 

till mycket lidande, repression av minoriteter med mera.34 Den skotske författaren använder 

vidare exempel som EU-rätt, Kanonisk rätt, ECHR och liknande internationella rättsliga 

samarbeten för att visa att det är möjligt för demokratiska rättsordningar att existera i andra 

former än inom ramen för en suverän stat.35 Enligt MacCormicks argumentation är den 

statscentrerade bilden av verklighet alltför snäv och riskerar därför att leda till felslut.36 I 

denna uppsats undersöks därför modeller som mer realistiskt kan beskriva vår komplexa 

                                                 
26 Rosas & Armati s. 1 f. 
27 Bernitz s. 31.  
28 Rosas & Armati s. 2. 
29 ”Constitutional sceptics” enligt Walkers terminologi, se Walker s. 4. 
30 Walker s. 4 och Martinico s. 56 f. 
31 Walker s. 4 och Rosas & Armati s. 112. 
32 Rosas & Armati s. 127, Bernitz s. 453 och Walker s. 4.   
33 Frågan om förekomsten och utformningen av ett post-statligt tillstånd har framförallt diskuterats i samband 
med begreppet “statssuveränitet”, se t.ex. Kalmo & Skinner, Sovereignty in fragments och MacCormick, 
Beyond the sovereign state. 
34 MacCormick s. 134 f. 
35 MacCormick s. 128. 
36 MacCormick, MLR 1993, s. 5. 
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och internationaliserade nutid där statens makt är allt mer fragmenterad. Ett alternativt och i 

mina ögon mer realistisk synsätt är att betrakta staten som en historisk-legal konstruktion 

snarare än ett ändamål i sig.37 

 Om frågan om en konstitutionell status inte bedöms med en nationell konstitution 

som föredöme utan ur ett funktionellt hänseende finns det mycket som talar för att EU de 

facto har en konstitution.38 Konstitutionen kan då ses som ett resultat av en långvarig 

politisk process på EU-nivå där all politisk och juridisk aktivitet som syftar till att 

legitimera EU kan inkluderas.39 En sådan uppfattning stärks av det faktum att den 

europeiska integrationen har skett successivt och har rötter som kan spåras tillbaka i tiden.40 

En ståndpunkt i doktrinen är därför att den europeiska konstitutionen har utvecklats genom 

en typ av evolution – inte helt olikt en levande organism.41 Enligt en sådan evolutionär 

konstitutionell syn finns det ingen givet ögonblick då folkviljan skapade en konstitution 

(typexemplet på ett sådant tillfälle skulle annars vara franska revolutionen).42 

Konstitutionen är enligt en sådan synsätt istället det sammantagna resultatet av en långvarig 

juridisk aktivitet mot en ständigt utvecklande kulturell bakgrund.43 Lagen och 

konstitutionen bygger därmed på såväl politiska som kulturella källor.44 

Om slutsatserna i föregående stycken accepteras innebär det att de konstitutionella 

skeptikernas invändning om behovet av ett enat europeiskt folk för att legitimera EU kan 

avfärdas.45 EU kan istället betraktas som en ny och självständig form av konstitutionalism 

och därmed ge upphov till sin egen legitimitet. En sådan tes bygger på nya konstitutionella 

teorier varav den mest framstående för tillfället är konstitutionell pluralism.46 Grunden för 

uppfattningen bygger vidare på just MacCormicks teorier ovan som motsätter sig en 

beskrivning av EU i rent hierarkiska termer.47 MacCormick beskriver istället nationella och 

överstatliga regelsystem som ”interacting systems, one of which constitutes in its own 
                                                 
37 Martinico s. 60 f. 
38 Rosas & Armati s. 245 och Walker s. 5 f. 
39 Författare av denna uppfattning beskrivs som ”constitutional processualists” enligt Walker terminologi, se 
Walker s. 5 f. 
40 Bernitz s. 22. 
41 Det finns dock viss tvetydighet i begreppsbildningen på området, se Martinico s. 68. 
42 Martinico s. 73 och Walker s. 12. 
43 Martinico s. 59. 
44 Se vidare Martinico s. 59 f. 
45 Se även Martinico s. 5, 18 och 74 och Rosas & Armati s. 127.   
46 Bernitz s. 447. 
47 Bernitz s. 25. 
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context and over the relevant range of topics a source of valid law superior to other sources 

recognized in each of the member state systems.”48 Kelsens tanke på ett hierarkiskt 

regelsystem överges således till förmån för ett beaktande av pluralism av olika ståndpunkter 

som alla tillmäts samma värde och dignitet – vilket i sin tur innebär en lavinartad ökning av 

antalet konstitutionella konflikter.49 Enligt radikala former av pluralism är dessa konflikter 

dessutom olösliga.50 MacCormick backar dock något och tillerkänner EU-rätten en parallell 

ställning med nationell rätt.51  

 Nationell och supranationell konstitutionalism kan därmed enligt mig och Maduro 

betraktas som två likvärdiga legitima alternativ ur en konstitutionell synvinkel.52 EU:s makt 

över medlemsländerna är dessutom en realitet – vilket i sig kan vara ett argument för en 

konstitutionell, demokratisk, begränsning av unionens makt. Det är emellertid inte 

tillräckligt för att legitimera den maktförflyttning som skett enligt Maduro.53 Han menar att 

det krävs ett djupare rättfärdigande och legitimerande av en Europeisk konstitution som 

måste komma från ett ”konstitutionellt mervärde” jämfört med en konstitution på nationell 

nivå.54  

Vidare argumenterar Maduro för att sådant mervärde också existerar i form av att 

medlemsländerna genom samarbetet kan uppnå bättre kontroll över transnationella 

processer samt lättare kan korrigera vissa politiska misslyckanden på nationell nivå. 

Dessutom tvingas medlemsländerna också ta hänsyn till andra staters intressen i större 

utsträckning.55 Skälen är med andra ord kopplade till förbättrad samordning och effektivitet 

vilket ligger i linje med de skäl som andra författare anför för att legitimera EU-

samarbetet.56 Maduro drar slutsatsen att EU för Europa närmare en ideal form av 

konstitutionalism. Den slutsatsen drar han inte på grund av att EU:s konstitution i sig är en 

                                                 
48 MacCormick s. 117 
49 Martinico s. 26. 
50 Martinico s. 29. 
51 Martinico s. 27 not 40. 
52 Maduro s. 13. 
53 Maduro s. 14. 
54 Maduro s. 15. 
55 Maduro s. 16. 
56 Se t.ex. De Cecco s. 3 och Beetham & Lord s. 94 f. 
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bättre representation av konstitutionalism – utan för att samspelet mellan nationell och 

överstatliga konstitutionalism är det.57  

 Maduro påstår till sist också att konstitutionell pluralism är den teori som bäst 

representerar de konstitutionella idealen i en alltmer pluralistisk samtid där makten håller 

på att förlora sin territoriella anknytning.58 Detta påstående bygger han på att även nationell 

konstitutionalism kan ses som en form av pluralism. Den nationella konstitutionalismen är 

nämligen baserad på en rad paradoxer eller myter som den om ett enat ”folk” som beskrivs 

ovan.59  Dessa konstitutionella paradoxer behöver emellertid inte betraktas som svagheter.60 

De har tvärtemot visat sig vara mycket användbara eftersom de möjliggör ett 

upprätthållande och bevarande av politisk pluralism och diversitet. Konstitutionen fungerar 

med andra som en plattform där politiska konflikter tillåts komma till uttryck i form av 

konkurrerande tolkningar av gemensamma värden.61 Även andra författare poängterar på 

liknande sätt de civiliserade konflikternas centrala betydelse för den konstitutionella 

demokratin.62 De konstitutionella konflikter som den pluralistiska uppfattningen skapar kan 

därmed vara av godo så länge de inte äventyrar samarbetet i sig.63 

 

2.2 Konstitutionens ekonomiska karaktär 

2.2.1 Introduktion 

En slutsats som kan dras från det föregående avsnittet är att mycket talar för att EU har en 

konstitution även om den inte har kodifierats. Med en bred och funktionell definition blir 

denna konstitution mycket omfattande och den befinner sig dessutom i ett tillstånd av 

ständig förändring. Efter ett sådant konstaterande är nästa logiska steg att fråga sig vilket 

rättsligt innehåll konstitutionen har som är av relevans för uppsatsens frågeställning.  

Statsstödsrätt är ett område som uppvisar många likheter med både konkurrens- och 

inremarknadsrätt.64 De nämnda rättsområdena är starkt präglade av en ekonomisk logik. 

                                                 
57 Maduro s. 17. 
58 Maduro s. 17. 
59 Se vidare Maduro s. 18 ff. 
60 Maduro s. 21, se även Koskenniemi i Kalmo & Skinner (red.) s. 222 ff. 
61 Maduro s. 21. 
62 Martinico s. 114 f. och Besson s. 19 f. 
63 Maduro s. 17. 
64 De Cecco s. 38 f. 
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Konkurrensrättens övergripande ändamål är nämligen att höja konsumenternas välstånd.65 

Det närmare innebörden av det ändamålet är omstridd vilket grundar sig på att det finns 

många olika uppfattningar inom ekonomisk teori angående konkurrens.66 Eftersom det här 

är ett juridiskt examensarbete och frågan är omfattande ryms ingen uttömmande 

undersökning av konkurrensteori, men då ekonomisk teori på det här området utgör en del 

av gällande rätt är det ändå motiverat med en kortare redogörelse. Det är därmed endast en 

skissartad bild av de ekonomiska teorierna som återges. Teorierna är i realiteten mer 

raffinerade och innehåller en större diversitet av uppfattningar än vad som är möjligt att 

återge inom ramen för denna uppsats.  

Även detta avsnitt har en stark koppling till legitimitet. Medan det föregående 

avsnittet behandlade hur EU legitimeras och rättfärdigas behandlar det här avsnittet hur väl 

EU lever upp till vad som utlovats. Eftersom EU alltså delvis legitimeras av bland annat 

bättre effektivitet och bättre samordning är det intressant att studera vilken effekt 

statsstödsreglerna har i dessa avseenden. Frågan för nästföljande avsnitt blir sedan hur de 

miljörättsliga målsättningarna passar in denna ekonomiska logik. Det vill säga hur de 

aktuella ändamålen balanseras – och i det här fallet integreras – med varandra på 

konstitutionell nivå. 

 

2.2.2 Konkurrensteori 

En ideologisk inriktning som var populär bland den europeiska eliten vid införandet av den 

gemensamma marknaden var den så kallade ”ordoliberalismen”. Inriktningen uppstod i 

Tyskland på 30-talet och är betydligt mer positivt inställd till statliga interventioner än 

klassisk liberalism. Enligt ordoliberalismen kan en fri marknad inte uppstå spontant utanför 

ramen för ett politiskt styre. Tvärtemot kan den fria marknaden endast existera inom ett 

konstitutionellt ramverk som politiskt fastslår grunderna för marknadens struktur. 

Ordoliberalismen ställer därför upp vissa grundläggande konstitutionella principer som bör 

efterlevas för att en effektiv marknadsekonomi ska kunna uppnås.67 Några av 

konstitutionens främsta funktioner är därmed att lösa konflikter mellan politik och juridik 

                                                 
65 Bishop & Walker s. 29 och Kingston s. 9. 
66 Kingston s. 9 f. 
67 Kingston s. 12. 
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genom att skapa en rättslig separation mellan stat och marknad, att ge individer ekonomiska 

rättigheter samt att reglera förutsättningar för statliga ingripanden i marknaden.68 

Konkurrenslagstiftningen intar en central roll i den ordoliberala ideologin.69 Enligt 

Ordoliberalismen är det främsta målet med konkurrens och konkurrenslagstiftning att 

begränsa monopolisering av offentlig och privat ekonomisk makt.70 Fri konkurrens 

garanteras därmed genom att staten genom politiska beslut slår fast gemensamma spelregler 

för marknadens aktörer och förhindrar kartellbildningar och andra snedvridningar av 

konkurrensen.71 Ordoliberalister förespråkar nämligen vad de kallar 

”prestationskonkurrens”; vilket är konkurrens genom tillhandahållande av de bästa varorna 

och tjänsterna till konsumenterna. Medlet för att uppnå detta mål är ”total konkurrens”; 

vilket innebär att ingen enskild marknadsaktör tillåts få tillräckligt med makt för att kunna 

utöva kontroll över andra aktörer på marknaden.72  

För att uppnå total konkurrens krävs en konkurrenslagstiftning samt en stark 

rättsstat med oberoende institutioner som kan upprätthålla lagstiftningen. Införandet av 

EU:s inre marknad på en supranationell nivå sågs därför av vissa ordoliberalister som en 

utmärkt möjlighet att uppnå dessa mål och samtidigt flytta makten över den fria marknaden 

bort från klåfingriga politiker på nationell nivå. Den inre marknaden kan nämligen ses som 

ett självorganiserande system där de fyra fria rörligheterna garanterar en oinskränkt 

självkontroll av aktörer genom konkurrens. I systemet fungerar EU-domstolen som en 

garant för det fortsatta upprätthållandet av nämnda ordning.73 

Det är omtvistat exakt hur stort inflytande ordoliberalismen haft på EU-

samarbetet.74 Det står hur som helst klart att EU inte bygger på en specifik ideologisk grund 

utan snarare är resultatet av ett flertal vitt skilda ideologiska strömningar.75 Dessutom är 

den ordoliberala inriktningen, som en författare uttrycker det; inte längre på modet.76 Den 

                                                 
68 De Cecco s. 12 och Kingston s. 12. 
69 Kingston s. 12 f. 
70 Motvilan och den uppfattade skadligheten av en centrering av ekonomisk makt kan förklaras av den 
historiska kontexten och uppfattningen att inflytelserika ekonomiska karteller möjliggjorde Hitler 
maktövertagande under 30-talet, se Kingston s. 13. 
71 Kingston s. 13 och De Cecco s. 11 f. 
72 De Cecco s. 12. 
73 De Cecco s. 12 f. 
74 Jfr. De Cecco s. 13 med Kingston s. 14 och Vedder s. 89. 
75 De Cecco s. 15.  
76 Kingston s. 15. 
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har nämligen kommit att associeras med en alltför hög grad av misstänksamhet mot starka 

marknadsmakter och därmed ett gynnande av svagare konkurrenter på bekostnad av 

marknadseffektiv konkurrens.77 Av detta kan slutsatsen dras att den ordoliberala ideologin 

åtminstone inledningsvis har haft ett stort inflytande på EU:s konkurrensrätt men att 

inflytandet möjligen har minskat på senare år. 

En annan inriktning inom konkurrensteori är Harvardskolan. Kärnan i teorin består i 

en analys av hur marknadens struktur påverkar de ekonomiska aktörernas beteende, vilket i 

sin tur påverkar de resultat marknaden uppnår.78 Marknadens struktur består bland annat av 

tillgång och efterfrågan, produktdifferentieringar och handelshinder. Marknadens 

egenskaper kan därför delas upp i dels fundamentala egenskaper och dels politiskt 

bestämda egenskaper som regleringar av skatter och konkurrens. Den ekonomiska politiken 

bör enligt Harvardskolan vara inriktad på att uppnå ”good performance” – vilket är ett 

koncept som innefattade mer än enbart ekonomisk tillväxt. Konkurrensrätten är därmed ett 

medel för att uppnå en rad olika mål. Mål av allmän ekonomisk karaktär rankas högst men 

även eliminering av icke-önskvärda externa effekter av ekonomin så som miljöpåverkan 

kan tas i beaktande. Harvardskolan har haft ett betydande inflytande på EU:s 

konkurrensrätt.79 

Till sist finns det ytterligare en teoretisk inriktning som startade som en motreaktion 

på den föregående, vid namn Chicagoskolan. Inriktningen förespråkar en mer darwinistisk 

syn på ekonomi och konkurrens.80 Enligt Chicagoskolan är det endast legitimt för 

konkurrensrätten att eftersträva ett enda ändamål – en maximering av konsumenternas 

ekonomiska välstånd. Konkurrensrättens funktion är därmed uteslutande att bidra till en 

större ekonomisk effektivitet. Hur denna ökade ekonomiska effektivitet uppnås fastslås 

framförallt genom en mikroekonomisk analys, prissättningsteori och ett antagande om 

vinstmaximering.81 Miljörättsliga och etiska överväganden har därmed ingen plats inom 

konkurrensrätten enligt denna skola.82 De är upp till lagstiftaren att uppnå genom annan 

lagstiftning. 

                                                 
77 Kingston s. 16 och Fox, W. Comp. 2003, s. 149. 
78 Vedder s. 29 och Kingston s. 20. 
79 Kingston s. 21. 
80 Kingston s. 26 och Vedder s. 35. 
81 Kingston s. 23 Vedder s. 36. 
82 Kingston s. 36 och Vedder s.38. 
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Bork – en av Chicagoskolans främsta företrädare – argumenterar därför för att 

maximeringen av konsumenternas ekonomiska välstånd ska vara det enda målet för 

konkurrensrätten. Enligt Bork skulle detta för det första förbättra förutsebarheten och 

minimera antalet motsägelsefulla domslut på konkurrensrättens område.83 Det skulle vidare 

säkerställa att rent politiska beslut inte fattas av domstol utan lämnas i handen på 

lagstiftaren och därmed bevaras lagstiftningsprocessens integritet.84 Slutligen skulle motsatt 

ställningstagande enligt Bork leda till att domstolen tvingas uppställa ekonomiskt 

orealistiska distinktioner för att upprätthålla ett sken av objektivitet.85 Hans slutsats är 

därför att konkurrensrätten bör särskiljas från alla icke-ekonomiska eller moraliska 

ställningstaganden. Konkurrensrätten ska därmed uteslutande vara fokuserad på 

effektivitetsanalyser eftersom ekonomisk teori i övrigt inte är kvalificerad att göra 

åtskillnad mellan bra och dålig lösningar.86  

 Chicagoskolan har emellertid kritiserats för att vara alltför simplistisk och 

förespråka en alltför snäv uppfattning av effektivitet. Teorin tar nämligen inte hänsyn till 

verklighetens dynamik och komplexitet och bortser därmed från verkliga fakta till förmån 

för en förenklad ekonomisk modell.87 Kritiker vänder även på argumentet om 

rättfärdigande och juridisk förutsebarhet och invänder att en konkurrensrätt som inte tar 

hänsyn till verkligheten inte kan legitimeras. Inte heller det faktum att ekonomiska ändamål 

får prioritet över övriga legitima ändamål kan rättfärdigas. Slutligen har det också 

ifrågasatts om konkurrensrätten verkligen kan särskiljas från politik. Även det valet att 

prioritera ekonomisk effektivitet över andra ändamål kan i sig betraktas som ett politiskt 

ställningstagande.88 

Chicagoskolan har framförallt inspirerat amerikansk konkurrensrätt men har på 

senare tid även kommit att utöva ett visst inflytande på EU-rätten.89 Det har debatterats om 

skiftet mot en mer ekonomisk approach som har ägt rum inom EU:s konkurrensrätt kan 

sägas vara ett uttryck för ett skifte mot denna ekonomiska skola. Dåvarande EU-

                                                 
83 Bork s. 82 f. 
84 Bork s. 79. 
85 Bork s. 85. 
86 Kingston s. 24 f. 
87 Kingston s. 35. 
88 Kingston s. 36 f. 
89 Kingston s. 26. 
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kommissionär Monti uttalade 2004 i sitt avskedstal att: ”a major trend of my mandate has 

been to ensure that competition policy is fully compatible with economic learning”.90 

Kingston argumenterar för att uttalandet snarare ska förstås som ett skifte mot efterlevnad 

av ekonomisk forskning i allmänhet än ett ställningstagande för någon särskilt ekonomisk 

skola.91 Vidare har upprättandet av en gemensam inre marknad en framträdande roll i EU:s 

konkurrensrätt vilket enligt Chicagoskolan är det ett ändamål som inte bör eftersträvas av 

konkurrensrätten.92 Som framkommer i nästkommande avsnitt syftar dessutom EU:s 

konkurrensrätt till att uppnå en rad andra icke-ekonomiska ändamål – däribland miljömål. 

 

2.3 Integration av miljörättsliga mål och principer 

2.3.1 Introduktion 

Miljöskydd var inte ett av de ursprungliga ändamålen med EU-samarbetet men det har 

gradvis intagit en allt viktigare roll. 1987 infördes följande principer i fördragen; att 

förebyggande åtgärder vidtas, att miljöförstöring företrädesvis hejdas vid källan, att den 

som skadar miljön ska betala och att miljöskyddskraven ska ingå som en del av 

gemenskapens övriga politik. Den sistnämnda ”integrationsprincipen” har sedan förstärkts 

genom Maastrichtfördraget och lyder numera: miljöskyddskraven ska integreras i 

utformningen och genomförandet av gemenskapens övriga politik. Försiktighetsprincipen 

och principen om hög skyddsnivå infördes också genom nämnda fördrag. Dessutom 

gjordes ett tillägg om att gemenskapen ska ha som uppgift främja en hållbar och icke-

inflatorisk tillväxt som tar hänsyn till miljön.93 

Genom Amsterdamfördraget infördes också principen om hållbar utveckling. 

Vidare flyttades integrationsprincipen och principen om hög skyddsnivå till början av 

FEUF.  Principerna återfinns numera i artikel 3 EUF respektive 11 FEUF och utgör därmed 

allmänna principer av särskild betydelse för unionens miljöarbete.94 Principerna om hållbar 

utveckling finns även upptagen i EU:s rättighetsstadga i artikel 37. I den miljörättsliga 

                                                 
90 Monti citerad i Kingston s. 28.  
91 Kingston s. 27 f. 
92 Kingston s. 30. 
93 Langet & Mahmoudi s. 60 f. 
94 Se Langet & Mahmoudi s. 61 och 82 f. 
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litteraturen råder det emellertid konsensus om att sistnämnda princip i nuläget nästan helt 

saknar rättslig substans.95 

Integrationsprincipen har däremot en starkare rättslig ställning då den är tvingande 

till sin utformning.96 Det är emellertid klarlagt om principen därmed har uppnått en status 

som en generell EU-rättslig princip i likhet med exempelvis EU:s icke-

diskrimineringsprincip. EU-domstolen har än så länge inte tagit ställning i frågan men 

enligt Kingston talar det faktum att principen i vissa fall beaktats i praxis samt olika 

ändamålsskäl för att en sådan förändring kan vara på gång.97 Enligt henne borde därför 

domstolen i enighet med principen om ”effet utile” använda teleologisk tolkning för att 

integrera miljömålen i den substantiella rätten.98  De ändamålsskäl författaren refererar till 

verkar i första hand vara miljöekonomiska. Miljötjänster och naturresurser utgör nämligen 

på sikt nödvändiga förutsättningar för en fungerande och växande ekonomi. Genom ett 

kortsiktigt ekonomiskt tänkande skjuts därmed stora ekonomiska kostnader för 

återställandet av miljön över på framtida generationer.99 När det gäller EU-domstolens 

inställning i frågan finns det ett fåtal fall på statsstödsrättens område som kan vara 

belysande.100 De aktuella rättsfallen behandlas närmare i avsnitt fem. 

I nuläget beskrivs det praktiska genomslaget av principen än så länge som 

marginellt. Det finns dessutom farhågor om att principens snarare integrerar ekonomiska 

mål i miljöpolitiken än tvärtom. 101 En sådan slutsats stöds bland annat av EU-fördragens 

systematik och uppbyggnad där exempelvis handelshinder och snedvridningar av 

konkurrensen prima facie är förbjudna medan motsvarande förbud inte finns för negativ 

miljöpåverkan.102 

   

                                                 
95 Krämer citerad i Kingston s. 105. 
96 Kingston s. 102. 
97 Se vidare Kingston s. 107 f. 
98 Kingston s. 113 och Wasmeier, CMLR 2001, s. 162. 
99 Kingston s. 114 f.  
100 Kingston s. 108. 
101 Kingston s. 111. 
102 Kingston s. 106. 
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2.3.2 Förorenaren betalar 

Principen att förorenaren betalar är en av de normativa grunderna för EU:s miljörätt och 

politik. Principen introducerats på ekonomiska grunder och har en tvådelad teoretisk grund; 

den bygger dels på det så kallade Coarse teoremet som konstaterar existensen av externa 

sociala kostnader i förhållande till ekonomi. Vidare bygger den på Pigous teori om att 

sådana externa kostnader bör inkluderas eller internaliseras i ordinära kostnader för 

ekonomisk aktivitet. Principen upptogs och definierades först i OECD:s rekommendationer.  

Det ursprungliga syftet med principen var att undvika den snedvridning av konkurrensen 

det skulle innebära att subventionera företag som gav upphov till föroreningar. Antagandet 

av principen som en grundläggande miljörättsliga princip har med andra ord sin grund i 

ekonomiska motiv.103 

 Marknadens oförmåga att inkludera externa kostnader för miljön – kostnader som 

därmed istället får bäras av staten – kan enligt nämnda rekommendationer betraktas som ett 

marknadsmisslyckande.104 Principen är tänkt att korrigera för detta misslyckande genom att 

externa miljökostnader inkluderas i företagens övriga kostnader och därmed också i priset 

på varor och tjänster. I förlängningen innebär det att de miljökostnaderna även inkluderas i 

konsumtionen av de aktuella varorna och tjänsterna. Principen är emellertid inriktad mot 

företagen då en internalisering av kostnader på konsumentnivå inte ansetts praktiskt och 

politiskt genomförbar.105  

 Principen att förorenaren betalar introducerades i EU-rätten genom 

Maastrichtfördraget och finns nu stadgad i 191 (2) FEUF. Innehållet motsvarar i stort sett 

det i OECD:s rekommendationer.106 Inom EU har principen huvudsakligen två syften; att 

undvika snedvridningar av konkurrensen som kan störa handeln på den inre marknaden och 

att internalisera kostnader för miljöförstöring i företagens kostnader. Målet är att kostnaden 

bärs av det enskilda företaget i motsats till samhället i stort.  För att undgå ansvar för 

föroreningar är företagen skyldiga att leva upp till alla de krav framgår av relevant 

miljölagstiftning. Det sistnämnda är en betydande begränsning av principen eftersom 

                                                 
103 Stoczkiewicz, JEEPL 2009, s. 171 f. och Vedder s. 49 f. 
104 Stoczkiewicz, JEEPL 2009 s. 172, se även Elgebrant s. 64. 
105 Vedder s. 52 f. 
106 Stoczkiewicz, JEEPL 2009, s. 175. 
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företagens ansvar för utsläpp begränsas till vad som framgår av gällande rätt. Principen är 

dessutom heller inte rättsligt bindande och kan därför inte åberopas i domstol.107 

 Det är därmed inte närmare klarlagt hur principen egentligen ska implementeras. 

Det finns i huvudsak två tänkbara lösningar på detta problem:108 för det första kan ett 

marknadsbaserat styrsystem, som exempelvis ett system med handel för utsläppsrätter, 

införas.109 Den andra lösningen föreslogs av Pigou och är att införa skatter på utsläpp. 110  

Det är den sistnämnda lösningen som undersöks inom ramen för denna uppsats. Att 

internalisera kostnaderna via skattesystemet är emellertid förknippat med vissa 

utformningsproblem. Ett enkelt exempel på detta är skattenivån – en för hög skatt riskerar 

att skada konkurrenskraften och en för låg skatt riskerar att inte få någon effekt.111  

Medlemsländerna har därför utformat flera olika mer eller mindre riktade skattetekniska 

lösningar för att implementera principen och samtidigt behålla sin konkurrenskraft. Sådana 

lösningar riskerar att snedvrida konkurrensen samt stå i strid med EU:s statsstödsregler. 

Som framgår av det första avsnittet är den fortsatta framställningen inriktad på att närmare 

undersöka sistnämnda problematik. 

 

 

3 Statsstöd: en överblick av regelsystemet 

3.1 Introduktion 

Den EU-rättsliga regleringen av statsstöd finns primärt i fördragsartiklarna 107, 108 och 

109 FEUF.112 Artikel 107 innebär ett principiellt förbud mot allt statlig stöd.113 Rättsföljden 

av att ett stöd inte anses förenligt med den inre marknaden är nämligen att beslutet om stöd 

upphävs och att en återbetalningsskyldighet inträder.114 Vad som utgör ett statligt stöd 

                                                 
107 Krämer s. 27 och Langet & Mahmoudi s. 80 f. 
108 Elgebrant s. 64 f 
109 Se vidare Elgebrant som behandlar sak-, redovisnings- och skatterättsliga aspekter av utsläppsrätter i sin 
avhandling. 
110 Vedder s. 51. 
111 Vedder s. 51. 
112 Se t.ex. Indén s. 20. 
113 Även om det formellt sett inte utformat som ett sådant. Det har spekulerats i att den relativt svaga 
formuleringen i fördragsartikeln kan härledas till områdets politiska natur. Se vidare Indén s. 23, not 20. 
114 Indén s. 23. 
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prima facie och därmed faller inom tillämpningsområdet för bestämmelsen framgår av 

artikel 107(1) och behandlas närmare i avsnitt 3.3.  

Genom en närläsning av fördragen kan det snabbt konstateras att det inte rör sig om 

något absolut förbud. För det första kan statsstöd vara tillåtet under andra 

fördragsregleringar enligt principen om lex specialis.115 Vidare finns en 

undantagsbestämmelse i artikel 107(2) där vissa former av stöd anges vara förenliga med 

den inre marknaden. Slutligen stadgas även i artikel 107(3) en möjlighet för kommissionen 

att godkänna olika kategorier av stöd när positiva effekter på främjandet av gemensamma 

målsättningar kan anses överväga negativa effekter på den inre marknaden.116 Statsstöd 

med målsättningen att främja miljömål faller under sistnämnda punkt; närmare bestämt 

under artikel 107(3)(b) eller (c).117     

Artikel 108 ska garantera att statsstödsrätten efterlevs. Bestämmelsen ger 

kommissionen befogenheter att kontrollera och ingripa om en medlemsstat vidtar åtgärder 

som är oförenliga med den inre marknaden enligt artikel 107.118 Kommissionen har även en 

närmast exklusiv kompetens att avgöra om ett visst stöd är förenligt med den inre 

marknaden. Under vissa ”exceptionella” omständigheter angivna i artikel 108(2) st. 3 och 4 

har emellertid Rådet möjlighet att agera. Vidare finns det rättsliga möjligheter att överpröva 

kommissionens beslut av EU-domstolen och Tribunalen. Denna rättsliga prövning kan 

antingen tas upp direkt av EU-domstolen enligt artikel 108(2) st. 2 eller följa det ordinära 

processuella förfarande som gäller inom EU-rätten.119 

 

3.2 Reglernas syfte 

Ur fördragstext såväl som EU-domstolens praxis kan det utläsas att det gemensamma 

ändamålet för statsstödsrätten och konkurrensrätten är att motverka snedvridningar av 

konkurrensen.120 Det övergripande målet är med andra ord är målet att uppnå 

konkurrensneutralitet.121 

                                                 
115 Speciella regleringar av statsstöd finns på b.la på jordbruks- och transportområdet, se Aldestam s. 40. 
116 Indén s. 20. 
117 Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 820 och 823. 
118 Indén s. 21. 
119 Bacon s. 444 och 500 f. 
120 De Cecco s. 32. 
121 Indén s. 15. 
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I ”State aid action plan” ställer kommissionen upp sin reformagenda på 

statsstödsområdet.122 Där anges att snedvridning innebär att medlemsstaterna ger vissa 

företag omotiverade selektiva fördelar och därigenom förhindrar marknaden från att belöna 

de mest konkurrenskraftiga företagen.123 Statsstöd kan också leda till en uppbyggnad av 

marknadskraft i händerna på vissa aktörer; till exempel när utländska företag inte får stöd 

och därför måste skära ner sin marknadsnärvaro, eller när statsstöd används för att sätta upp 

handelshinder. Sådant beteende resulterar i att konsumenterna får uppleva högre priser, 

sämre kvalité på varorna och mindre innovation.124 Snedvridningarna anses alltså hämma 

effektivitet i en rad olika former. 

Vidare särskiljer sig statsstödsrätten från den övriga konkurrensrätten på flera olika 

sätt. Till skillnad från avgöranden enligt artikel 101 TEUF gör EU-domstolen ingen 

närmare ekonomisk analys i sina avgöranden. Vidare träffar statsstödsreglerna även 

lagstiftaren och åtgärder som ger fördelar till hela sektorer vilket också skiljer sig från vad 

som gäller inom den övriga konkurrensrätten. Dessutom reglerar statsstöd i en mening även 

konkurrens mellan stater. Följande uttalande från kommissionens ger tydligt uttryck för 

detta: ”[t]he ultimate objective of Community aid action is, in fact, to reintroduce this 

Community perspective and to ensure that the aims of each Member State take its partners´ 

interest into account[…]”.125 Statsstödsrätten tar med andra ord hänsyn även till 

makroekonomiska aspekter.126 

Slutligen spelar statsstödsrätten också en viktig roll genom att upprätthålla 

funktionen på den inre marknaden. Utan en neutral fördelning av statsstöd och en 

koordination av vilka mål stödet ska uppnå riskerar subventionerade varor att – 

 med hjälp av de fyra friheterna – flöda fritt på den inre marknaden. På skatterättens område 

skulle det leda till skadlig skattekonkurrens eftersom staterna då skulle kunna locka företag 

med selektiva skattelättnader. Ytterligare ett framstående ändamål med reglerna är således 

att motverka protektionism.127  

 

                                                 
122 Kommissionen, COM(2005) 107 final. 
123 Kommissionen, COM(2005) 107 final p. 6 och 7. 
124 De Cecco s. 32. 
125 Kommissionen, First report on competition policy 1971, p. 134 och De Cecco s. 42. 
126 Se vidare Nicolaides i Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 32 f. 
127 De Cecco s. 42 och Biondi, CMLR 2013, s. 1721 och 1729. 
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3.3 Kriterierna för statligt stöd 

Vad som inom EU-rätten utgör statsstöd stadgas i artikel 107(1) FEUF som har följande 

lydelse: 

 
”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.” 

  

Oklarheterna på området börjar redan i frågan om i vilka kriterier bestämmelsen bör delas 

upp; bestämmelsen har i doktrin delats upp i såväl tre, fyra som fem rekvisit.128 Oenigheten 

i frågan kan delvis förklaras genom en tidsaspekt då det har skett en omfattande utveckling 

i praxis på senare tid, vilket äldre framställningar av naturliga skäl inte kunnat ta hänsyn 

till. Även i mer nyskrivna kommentarer till praxis kvarstår emellertid viss diskrepans.129 

Det kan i sin tur härledas till att vissa av rekvisiten är nära sammankopplade och enligt 

vissa bedömare till och med överlappar varandra. Denna uppsats tar utgångspunkt i 

följande fem kumulativa rekvisit:130 

(i) Det ska röra sig om ett stöd 

(ii) Stödet ska beviljas av staten och utgå med statliga medel  

(iii) Stödet ska gynna vissa företag eller viss produktion (selektivitetskriteriet), 

(iv) Stödet ska påverka eller riskera att påverka konkurrensen 

(v) Stödet ska påverka handeln mellan medlemsstaterna 

 
Utöver dessa fem rekvisit som direkt framgår av artikel 107(1) har det i både EU-

domstolens praxis och kommissionens riktlinjer framkommit att ytterligare ett rekvisit ska 

vara uppfyllt: stödet måste medföra en fördel för mottagaren.131 Det krävs god vilja för att 

utläsa rekvisitet ur bestämmelsen men Aldestam föreslår att rekvisitet framgår av 

användningen av ordet ”gynna” i fördragstexten.132  

                                                 
128 Bacon, ECLR 2003, s. 55. 
129 Jfr. Lang, EStAL 2012, s. 411, Biondi, CMLR 2013,  s. 1720 och Bacon, ECLR 2003, s. 55. 
130 Indén s. 33 och Bacon s. 24 f. 
131 Se Aldestam s. 41 och kommissionen, OJ 1998 C 384/3 p. 9. 
132 Aldestam s. 63, andra författare drar även samma slutsats; se t.ex. Drabbe i Rust & Micheau (red.) s. 87. 



   

27 
 

Schön är av en annan uppfattning och tycks sammankoppla fördels-rekvisitet med 

det andra rekvisitet; att stödet måste beviljas av statens och utgå med statliga medel. Det 

finns nämligen även en stark koppling till detta rekvisit då fördelen kan sägas uppstå på 

statens bekostnad eftersom den innebär en utebliven statlig intäkt.133 Min uppfattning är 

emellertid att det ur regelsystematisk synpunkt är mer logiskt att tydligt särskilja rekvisitet 

om fördel från det om statliga medel. En sådan distinktion är motiverad eftersom en 

prövning av vem som har beviljat fördelen relativt enkelt lär kunna särskiljas från frågan 

om en fördel. Däremot är det ytterst tveksamt om det alls går att hänvisa till stöd av någon 

form i en situation då åtgärden inte medför en fördel för något företag. Följaktligen 

använder sig denna uppsats av en systematik där fördels-rekvisitet är kopplat till stöd-

begreppet, det vill säga det första rekvisitet i uppställningen ovan.134 

De fjärde och femte kriterierna är mycket nära sammankopplade och anses i regel 

vara uppfyllda när det gäller skatteåtgärder och behandlas därför inte närmare i denna 

uppsats.135 Inte heller rekvisitet om statliga medel behandlas särskilt eftersom det står klart 

att en förlorad, eller till och med potentiellt förlorad, skatteintäkt för staten är tillräckligt för 

att rekvisitet ska anses vara uppfyllt.136 Stöd-begreppet behandlas däremot nedan och 

selektivitetskriteriet behandlas sedan särskilt i avsnitt fyra.  

 

3.4 Stöd-begreppet 

Det framgår motsatsvis av fördragstexten att alla slags stöd omfattas av bestämmelsen. 

Någon klar legaldefinition av vad som utgör ett stöd står emellertid inte att finna i 

fördraget. Istället har stöd-begreppets innebörd successivt preciserats genom EU-

domstolens praxis.137 Till en början tillämpades statsstödsreglerna främst på direkta bidrag 

                                                 
133 Schön i Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 332. 
134 Se Bacon s. 24 och Indén s. 33. 
135 Bacon, ECLR 2003, s. 61 f., Biondi, CMLR 2013 s. 1725, Engelen & Gunn i Rust & Micheau (red.) s. 139 
och kommissionen, OJ 1998 C 384/3 p. 11. 
136 Aldestam s. 49 f., Kinstone s. 392 och Schön s. 331 f., jfr. dock Biondi som behandlar dock gränsfall i 
form av uttagande av vissa fiskala avgifter där uppfyllandet av rekvisitet kan vara betydligt mer 
problematiskt, Biondi, CMLR 2013, s. 1724 f. 
137 Indén s. 34. 
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och subventioner.138 Sådana former av direkt stöd från staten utgör de klaraste typfallen av 

statsstöd.139  

I ett av de första avgörande på området preciserade EU-domstolen stöd-begreppets 

betydelse i förhållande till en subvention; stöd fastslogs då vara det vidare begreppet av 

domstolen: ”Begreppet stödåtgärd är dock mer allmänt än begreppet subvention eftersom 

det omfattar inte enbart konkreta förmåner som själva subventionen utan även ingripanden 

som på olika sätt minskar de kostnader som normalt belastar företagets budget [min kurs.] 

och som därigenom, utan att vara en subvention i strikt bemärkelse, är av samma karaktär 

och har identisk effekt” [min kurs.].140 Definitionen har tillmätts principiell betydelse och 

citeras ofta i senare praxis.141 Avgörandet fick till konsekvens att det blev vedertaget att 

olika former av fiskala stöd innefattas i stöd-begreppet.142 Avgörandet har också tolkats 

som att även andra indirekta former av stöd, som exempelvis att skatteskulder efterges, kan 

anses utgöra stöd.143 

I enighet med den så kallade ”effekt-principen” är stöd-begreppet ett legalt begrepp 

vars innehåll ska fastställas objektivt i förhållande till åtgärdens effekt och inte dess 

syfte.144 Det medför knappast några svårigheter i sådana klara fall av stöd som beskrivits 

ovan. I oklara fall kan vägledning hämtas ur den ovan citerade domen; domstolen tar där 

upp åtgärder som minskar kostnader som normalt belastar företagets budget. En liknande 

formulering används i kommissionens riktlinjer, av dem framgår att ”åtgärden måste ge 

mottagaren en fördel som minskar de kostnader som normalt belastar deras budget”.145 

Formuleringen är troligtvis hämtad från OECD rapporter på området.146 Flera test på 

samma tema har därefter utvecklats i praxis. Det ”klassiska” testet är att undersöka 

”huruvida ett företag erhåller en ekonomisk fördel som det inte hade fått under normala 

                                                 
138 Rust i Rust & Micheau (red.) s. 2. 
139 Indén s. 35 och Schön i Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 328. 
140 Mål C30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg mot Europeiska kol- och stålgemenskapens 
höga myndighet [1961] p. 19. 
141 Se t.ex. Mål C-143/99 Adria-Wien Pipeline [2001] p. 38. 
142 Aldestam s. 151, se även kommissionen, OJ 1998 C 384/3 p. 8. 
143 Rust i Rust & Micheau (red.) s. 2 och Aldestam s. 52. 
144 Bacon s. 25. 
145 OJ 1998 p. 9. 
146 Schön i Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 338, se även Aldestam s. 238 f.   
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marknadsmässiga förhållanden”147. 148 Enligt min förståelse är det under utvecklingen av de 

olika varianterna av detta test som fördels-rekvisitet först har introducerats.149 

När det gäller fastställandet av vad som egentligen utgör normala marknadsmässiga 

förhållanden enligt testet ovan tar domstolen vanligtvis hjälp av två marknadsekonomiska 

principer: investeringsprincipen och kreditorsprincipen.150 De båda principerna innebär att 

en hypotetisk jämförelse görs mot hur andra investerare/kreditorer skulle agerat i 

motsvarande situation.151 I situationer då staten har agerat i egenskap av lagstiftare – och 

inte en aktör på en marknad – har den dominerande uppfattningen länge varit att testet inte 

ska tillämpas.152 Det har emellertid visat sig vara en sanning med modifikation. Fiskalt stöd 

kan nämligen sägas utgöra själva urtypen av situation då staten har agerat som lagstiftare. 

Trots detta tillämpade domstolen nyligen principen i fallet EDF. Frågan i målet var om 

staten agerat i egenskap av myndighet eller investerare när ett elbolag behandlats 

skatterättsligt förmånlig av franska myndigheter. Det franska elbolaget i fallet tilläts 

nämligen i sin redovisning omklassificera vissa outnyttjade avsättningar avsedda för 

underhåll av elnätet till kapitaltillskott – utan att det påfördes någon bolagsskatt.153 Det 

visar att den tidigare klara gränsdragningen på området kan vara på väg att luckras upp. Det 

är inte längre enbart i vilken formell egenskap som staten har agerat som är avgörande för 

om de båda principerna ska tillämpas, utan den ekonomiska effekten av statens agerande 

beaktas också i bedömningen.154 Vid införandet av miljöskatter är min bedömning att staten 

ska anses ha agerat i egenskap av lagstiftare när det gäller såväl form som effekt. 

Det som i första hand särskiljer fiskala stöd från andra former av stöd, som 

exempelvis direkta statliga bidrag, är att fiskala stöd inte innebär någon faktisk utbetalning 

(och i denna mening är det ett indirekt stöd). På skatteområdet är den statliga inblandningen 

närmast total eftersom alla företag i princip ska betala skatt. Schön uttrycker det som att 

fiskalt stöd utgår inom ramen för den artificiella verklighet som skattesystemet utgör – 

                                                 
147 Mål C-39/04 SFEI mot La Poste [1996] p. 60. 
148 Bacon s. 29 och Indén s. 35. 
149 Fördels-rekvisitet återfinns också i b.la. i den redovisningsrättsliga definition av statsstöd i IAS 20 p. 3, se 
vidare Elgebrant s. 255 f.   
150 Bacon s. 41 f., Indén s. 35 och Schön s. 337.  
151 Bacon s. 41 f., Indén s. 35 och Schön s. 337. 
152 Indén s. 35, Biondi, CMLR 2013, s. 1740. 
153 Mål C-124/10 P Kommissionen mot EDF [2012] p. 13, se vidare Biondi, CMLR 2013, s. 1740 f. 
154 Biondi, CMLR 2013, s. 1741 f. 
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vilket han sedan ställer i kontrast till en marknad fri från statlig inblandning.155 Marknaden 

betraktas alltså som självorganiserande medan skattesystemet ses som en mänsklig 

konstruktion. Stödet kan därmed sägas bestå av statens beslut att inte påföra en skatt och 

statens uteblivna skatteintäkt.156  Definitionen har i sin tur medfört svårigheter när det gäller 

att objektivt identifiera vilka de uteblivna skatteintäkterna egentligen är.157 Det krävs 

nämligen ”normala” skattintäkter att jämföra med för att kunna fastställa en avvikelse.  

En fråga av särskilt intresse för framställning är om särskilda punktskatter och 

särskilt höga skattebördor utgör ett stöd. Schön tolkar rättsläget som att sådana speciellt 

höga avgifter utgör en form av ”negativt stöd” och därför står i motsatsförhållande till stöd-

begreppet.158 Liknande ståndpunkter angående sådana ”exceptionella” skattebördor har 

emellertid kritiserats för bristande logik på andra håll i litteraturen.159 Frågan leder hur som 

helst till samma problem som ovan; svårigheten att identifiera den normala skattesatsen. 

Problematiken som beskrivits i föregående stycken har också uppkommit när det 

gäller att identifiera selektivitet. Det krävs helt enkelt någon slags referensram eller 

utgångspunkt för jämförelsen för att alls kunna fastställa avvikelser eller särbehandling i ett 

skattesystem. I praktiken behandlas därför ofta de båda rekvisiten i ett sammanhang, även 

om de teoretiskt sett går att särskilja.160 För att ge klarhet till framställningen och undvika 

onödiga upprepningar behandlas metoden för hur en selektiv fördel identifieras i 

nästföljande avsnitt. 

 

 

4 Selektivitetskriteriet 

4.1 Introduktion 

Selektivitetskriteriets främsta funktion är att skapa en skiljelinje mellan generella och 

selektiva åtgärder.161 Kriteriet har medfört stora tillämpningssvårigheter och är det 

                                                 
155 Schön i Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 338. 
156 Schön i Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 328–329. 
157 Schön i Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 338. 
158 Schön i Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 335. 
159 Kurcz & Vallindas, CMLR 2008, s. 173 f. 
160 Prek & Lefèvre, EStAL 2012, s. 337. 
161 Bacon s. 80, De Cecco s. 95 och Schön i Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 351 och Prek & Lefèvre s 
335. 
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överlägset mest omstridda i såväl praxis som doktrin. Vidare finns det uppenbara slitningar 

mellan Tribunalen och EU-domstolen på området vilket tydligt framgår av avsnittet nedan 

och rättsfallstudien i avsnitt fem.162 Enligt Biondi är det därför inte längre motiverat att 

referera till ett enhetligt test eller metod. Det kan istället sägas röra sig om ett batteri av 

olika tester som EU-domstolen utvecklat för att fastställa om en åtgärd ska anses 

selektiv.163 Detta påstående utvärderas i slutet av avsnittet men för att ta ställning i frågan är 

det lämpligt att först ta ställning till hur bedömningen ska göras enligt gällande rätt.  

Selektivitetskriteriet delas in i territoriell respektive materiell selektivitet.164 Med 

territoriell selektivitet avses åtgärder som har ett begränsat geografiskt tillämpningsområde 

inom en medlemsstat och benämns därför ibland även som geografisk selektivitet.165 

Sådana åtgärder har i regel betraktas som selektiva men domstolen har i sin praxis fastslagit 

ett särskilt undantagsfall. Det gäller den speciella situationen att en eller flera regioner inom 

en medlemsstat styrs autonomt och därför har ett självständigt skattesystem.  

  I ett rättsfall avseende Azorerna ställde domstolen upp tre kriterier för geografisk 

selektivitet:166 för det första måste beslutet om en skatteåtgärd tagits av en lokal eller 

regional beslutandemakt vars konstitutionella status både politiskt och administrativt är 

separat från den centrala regeringen. För det andra måste åtgärden ha antagits utan att den 

centrala regeringen haft möjlighet att ingripa i frågor om dess innehåll. Slutligen får de 

finansiella konsekvenserna av en nationell skattereduktion i regionen inte utjämnas av stöd 

eller subventioner från andra regioner eller den centrala regeringen. Regionen måste med 

andra ord bära de ekonomiska konsekvenserna av den lägre skattesatsen och därigenom 

uppvisa viss ekonomisk autonomi.167 Avgörandet innebär att rättsläget när det gäller 

geografiskt selektivitet kan anses vara relativt väl klarlagt.168 

                                                 
162 Se även Biondi, CLMR 2013, s. 1719. 
163 Biondi, CLMR 2013, s. 1729. 
164 Bartosch, CMLR 2010, s. 730, Biondi, CMLR 2013, s. 1729 not 39, Nicoladies & Rusu, EStAL 2012, s. 
792 och Aldestam s. 75. 
165 Bartosch, CMLR 2010, s. 730. 
166 Mål C-88/03, Portugal mot kommissionen [2006]. 
167 De Cecco s. 121 f. och Biondi, CMLR 2013, s. 1729 not 39. 
168 Bartosch, CMLR 2010, s. 730, Engelen & Gunn i Rust & Micheau (red.) s. 142 not 13 och Biondi, CMLR 
2013, s. 1729 not 39. 
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Med materiell selektivitet avses till exempel selektivt stöd till en viss sektor, 

industri eller företag.169 I vissa framställningar särskiljs även stöd till en viss sektor från 

materiell selektivitet.170 Materiell selektivitet är hur som helst det koncept som domstolen 

använt för att beskriva alla övriga former av stödåtgärder som enligt domstolens metod är 

selektiva – konceptet har därmed getts en mycket vid och till viss del oklar utformning.171 

Materiell selektivitet tillämpas på alla former av stöd även om de största praktiska 

problemen hittills har framkommit i rättsfall angående fiskala stöd.172 Det är därför i första 

hand materiell selektivitet som uppsatsen är inriktad på. 

Det råder oenighet i frågan om vilken metod som ska användas för att avgöra om 

det föreligger materiell selektivitet. På ett övergripande plan är det enligt min mening 

möjligt att urskilja minst två alternativa metoder: den första metoden är en trestegsmetod 

som av allt att döma har tillämpats av EU-domstolen under en längre tid.173 Metoden kan 

emellertid ha övergetts i senare praxis till förmån för en ny metod i två steg baserad på en 

likabehandlingsprincip.174  

Om det skulle kunna konstateras att en metodändring skett är min bedömning att det 

knappast skulle innebära en total revidering av äldre praxis. Domstolen har nämligen oftast 

bara kortfattat beskrivit den metod som tillämpas på omständigheterna i de olika rättsfallen. 

Metodfrågan har en viktigt principiell betydelse och är central för att förstå den utveckling 

som skett i praxis. Denna uppsats tar utgångspunkt i den mer klassiska trestegsmetoden och 

frågan om en eventuell metodförändring behandlas löpande i avsnittet. 

 

4.2 Fastställande av referensram 

Frågan om en åtgärd innebär en selektiv fördel kan inte avgöras i ett rättsligt vakuum utan 

förutsätter att åtgärden sätts i relation till en juridisk systematik. Det första steget är därför 

att fastställa en relevant referensram eller referenspunkt för den fortsatta bedömningen av 

åtgärden.175 Eftersom en harmonisering av medlemsländernas skattesystem på det direkta 

                                                 
169 Aldestam s. 75. 
170 Engelen & Gunn i Rust & Micheau (red.) s. 142. 
171 Bartosch, CMLR 2010, s. 730. 
172 Bartosch, CMLR 2010, s. 730. 
173 Se Nicolaides & Rusu, EStAL 2012, s. 803. 
174 Se t.ex. Bartosch, CMLR 2010, s. 731 och Lang, EStAL 2012, s. 420. 
175 Se t.ex. Indén s. 100 och Nicolaides & Rusu, EStAL 2012, s. 792. 
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beskattningsområdet ligger utanför EU:s kompetens har det emellertid ansetts olämpligt att 

hänvisa till någon idealiserad eller normativ bild av ett normalt skattesystem.176 Paralleller 

får av samma anledning inte heller dras från andra medlemsländers skattesystem.177 Det 

står klart att den relevanta referensramen istället ska sökas inom det nationella 

skattesystemet som prövningen avser.178 Denna slutsats betyder inte nödvändigtvis att 

referensramen utgörs av medlemsstatens skattesystem i sin helhet.179 I fråga om territoriell 

selektivitet utgör exempelvis det regionala skattesystemet den relevanta referensramen.180 

Referensramen för selektivitetsbedömningen fastställs oberoende av om konkurrens 

de facto föreligger. Detta illustreras väl av fallet Italien mot kommissionen som gällde 

frågan om Italien skulle tillåtas utföra en sänkning av sociala avgifter riktad till landets 

textilindustri.181 Italien försvarade sig i målet med att landet endast velat sänka företagens 

sociala kostnader till den nivå som gällde för motsvarande industri i andra 

medlemsländer.182 Den argumentationen godtogs inte av EU-domstolen som bedömde 

åtgärderna som selektiva. Utgångspunkten för bedömningen skulle enligt domstolen vara 

konkurrenssituationen på den interna marknaden som den var innan åtgärden infördes.  

Domstolen motiverade det aktuella domslutet med att ett företags konkurrenssituation är 

beroende av ett antal olika faktorer som skiljer sig mellan olika medlemsländer. Det rätta 

instrumentet för att angripa sådana skillnader som snedvrider konkurrensen, som i fallet 

åberopats av Italien, skulle varit en harmonisering enligt artiklarna 114 till 117 FEUF.  

Domstolen kom därefter fram till följande slutsats: ”[a] unilateral modification of a 

particular factor of the cost of production in a given sector of economy may have the effect 

of disturbing the existing equilibrium”.183 

 Enligt De Cecco kan avgörandet förstås som att alla företag agerar utifrån en mängd 

antaganden som fungerar som en rättslig bakgrund för deras beslutsfattande. Befintliga 

skattekostnader och kostnader hänförliga till andra statliga utgifter är exempel på sådana 

antagande.  Alla förändringar av ett företags rättsliga situation förändrar därmed även 

                                                 
176 Schön i Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 338 f. 
177 Mål T-308/00 Salzgitter mot kommissionen [2004]. 
178 Schön i Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 339. 
179 Indén s. 101. 
180 Indén s. 100 och Nicolaides & Rusu, EStAL 2012, s. 792. 
181 Mål C-173/73 Italien mot kommissionen [1974]. 
182 Mål C-173/73 Italien mot kommissionen [1974] p. 17. 
183 Mål C-173/73 Italien mot kommissionen [1974] p. 17.  



   

34 
 

företagets konkurrenssituation.184 En sådan förändring kan därmed utgöra en selektiv fördel 

oavsett om det finns något konkurrerande företag inom medlemslandet eller inte – och 

oavsett om industrin var missgynnad internationellt sett.185 

Bakgrunden till domstolens position är att rättsfrågan innebar en avvägning mellan 

förverkligandet av den inre marknaden å ena sidan och medlemsländernas 

självbestämmanderätt och rättsliga diversitet å den andra. En faktisk jämförelse med 

konkurrenssituationen för liknande företag i andra länder skulle nämligen innebära en slags 

harmonisering av ländernas skattesystem.186 

 Det aktuella rättsfallet ska emellertid inte motsatsvis tolkas som att det är avgörande 

för bedömningen om ett företags konkurrensposition faktiskt har förändrats. EU-domstolen 

har i det senare fallet Wien Pipeline konstaterat att det är ”irrelevant” om ett företags 

position är ”bättre eller sämre jämfört med den rättsliga situation som företaget befann sig i 

före åtgärden vidtogs” [min övers.].187 Den relevanta bedömningen är istället om åtgärden 

kan gynna vissa företag eller viss produktion ”i jämförelse med andra företag som i faktiskt 

och rättsligt hänseende befinner sig i en jämförbar situation, med hänsyn till den 

målsättning som ska uppfyllas av den berörda åtgärden”.188 

Från det föregående kan det dras slutsatsen att domstolen presumerar att 

asymmetriska förändringar av den relevanta referensramen medför en selektiv fördel.189 

Regleringen av statsstöd har i den meningen en preventiv karaktär eftersom den förhindrar 

medlemsstaten från att införa selektiva åtgärder på grund av att det är troligt att de skulle ha 

en påverkan på konkurrensen.190 Fastställandet av referensram verkar i sin tur likställas 

med en analys av olika företag som kan sägas befinna sig i en jämförbar situation. Som 

                                                 
184 De Cecco s. 99. 
185 De Cecco s. 100. 
186 De Cecco s. 100. 
187 Mål C-143/99 Adria-Wien Pipeline [2001] p. 41.  
188 Mål T-210/02 RENV British Aggregates Association mot kommissionen [2012] p. 47, se även mål C-
143/99 Adria-Wien Pipeline [2001] p. 41, mål C-88/03 Portugal mot kommissionen [2006] p. 56 och mål C-
487/06 British Aggregates Association mot kommissionen [2008] p. 82. 
189 De Cecco tar i sammanhanget upp ett belysande exempel: medlemsstat A beslutar sig för att höja 
bolagsskatten i alla sektorer utom sektor X. Även om företaget i sektor X inte har några konkurrenter i 
medlemsstat A och betalar lika hög bolagsskatt som i medlemsstat B, har A fortfarande erhållit ett statsstöd, 
De Cecco s. 100. 
190 De Cecco s. 101. 
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nämnts tidigare står det därigenom klart att företag i en jämförbar situation inte 

nödvändigtvis behöver vara företag i faktiskt konkurrens.  

Hur fastställs då egentligen referensramen? Frågan har inget rakt och tydligt svar 

men en kort redogörelse av skillnaden mellan ett effekt- respektive ändamålsbaserat 

tillvägagångssätt kan vara belysande. En metod helt baserat på ändamål skulle innebära att 

den relevanta referensramen alltid utgjordes av åtgärdens syfte. Statsstödskontrollen skulle 

då reduceras till att undersöka hur åtgärders ändamål uppnås, det vill säga; en undersökning 

av om en åtgärds utformning innebär någon differentiering mellan företag som omfattas av 

det aktuella ändamålet. Medlemsländerna skulle därmed helt kunna kringgå 

statsstödsreglerna genom en smal utformning av åtgärders ändamål.191 Det står klart att en 

sådan begränsad metod varken har stöd i praxis eller doktrin.192 

Utdraget ur Wien Pipeline ovan har ändå av vissa bedömare tolkats som stöd för en 

utvecklad eller modifierad ändamålsbaserad metod. För att undvika att metoden blir alltför 

begränsad förespråkas därför att domstolen bör bortse från ändamål som inte är legitima. 

Det innebär med andra ord en slags sortering av åtgärderna efter bra och dåliga ändamål. 

Det finns olika förslag på hur en sådan sortering bör gå till, Kurcz och Vallindas föreslår till 

exempel att åtskillnad görs mellan specifika ändamål och ändamål av allmänintresse.193 

Bartosch är kanske den som går längst med sitt förslag om en ”rule-of-reason” approach där 

alla ändamål som syftar till att öka inhemska företags konkurrenskraft per automatik 

klassas som otillåtna.194 Enligt min bedömning verkar även de här metoderna ha relativt 

svag förankring i domstolens praxis och är därmed i första hand resonemang de lege 

ferenda. 

Som påpekat i föregående avsnitt har EU-domstolen upprepade gånger fastslagit att 

vad som utgör statsstöd enligt artikel 107(1) ska fastställas objektivt. Domstolen har även 

efter avgörandet angående Wien Pipeline vidhållit att det rör sig om en objektiv bedömning 

baserad på effekt där ingen hänsyn tas till lagstiftarens subjektiva motiv och intentioner vid 

införandet av åtgärden.195 Trots detta ska alltså viss hänsyn tas till den aktuella åtgärdens 

                                                 
191 Kurcz & Vallindas, CMLR 2008, s. 178, Biondi, CMLR 2013 s. 1731 f. 
192 De Cecco s. 103.  
193 Kurcz & Vallindas, CMLR 2008, s. 177. 
194 Bartosch, CMLR 2010, s. 745. 
195 Mål C-78/08–C-80/08 Paint Graphos [2011] p. 68, Nicolaides & Rusu, EStAL 2012, s. 796 f. och Schön i 
Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 338.  
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målsättning vid fastställandet av referensramen, vilket kan framstå som paradoxalt. 

 Domstolens tvetydighet i frågan kan ha en rent praktisk förklaring: en metod 

uteslutande baserad på effekt är inte heller ett trovärdigt alternativ eftersom statliga 

ingripanden i praktiken påverkar varje enskilt företag olika och alla åtgärder därmed 

teoretiskt sett skulle omfattas av statsstödsreglerna.196 Vidare varnar generaladvokat 

Maduro också för att en alltför vidsträckt tolkning av statsstödsreglerna skulle innebära att 

medlemsstaternas ekonomisk-politiska val skulle ställas under EU:s kontroll och dessutom 

öka den administrativa bördan på unionens institutioner.197 Även andra ändamålsskäl har 

anförts emot en vidsträckt kontroll; en omfattande kontroll kan bland annat ha en betydande 

negativ påverkan på medlemsländernas frihet att införa åtgärder för att uppnå legitima 

politiska mål.  Dessutom blir det svårare för medlemsländerna att förändra den tidigare 

förda politiken.198 

Sammantaget måste de båda uttalandena förstås som att åtgärdernas ändamål 

definieras objektivt utifrån effekten av deras tillämpning i praktiken och att det därmed är 

upp till domstolen att fastställa åtgärdens ändamål.199 Praxis på området kan vidare tolkas 

som att domstolen inte begränsar sin undersökning till syftet med endast den aktuella 

åtgärden utan även beaktar mer övergripande ändamål som regelsystemets grundläggande 

syften och principer.200 När hänsyn inte får tas till den nationella lagstiftarens motiv kan det 

emellertid vara problematiskt att identifiera dessa övergripande mål. Frågan lär vara särskilt 

känslig när det finns flera övergripande ändamål som ska uppfyllas och det därför krävs att 

det görs en avvägning eller rangordning. Vissa författare tycks av denna anledning mena att 

det främst är ändamål som har stöd i EU-rätten som beaktas. Statsstödsrätten skulle 

därigenom kontrollera om ändamål som fastslagits på EU-nivå genomförs på ett 

konkurrensneutralt sätt.201 Detta tycks innebära en form av EU-konform tolkning. 

                                                 
196 Bartosch, CMLR 2010, s. 752 och Kurcz & Vallindas, CMLR 2008, s. 181.  
197 Generaladvokat Maduros förslag till avgörande i mål C-237/04 Enirisorse mot Sotacarbo [2006]. 
198 Se t.ex. Bartosch, CMLR 2010, s. 751, Biondi, CMLR 2013, s. 1720 f. och Kurcz & Vallindas, CMLR 
2008, s. 173 f. 
199 Kurcz & Vallindas, CMLR 2008, s. 176. 
200 De Cecco s. 104.  
201 Biondi, CMLR 2013, s. 1731 f. 
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Andra författare förespråkar en liknande tolkning av rättsläget och hävdar att den 

relevanta referensramen fastställs efter åtgärdens skattebas.202 Ett sådant tillvägagångssätt 

är enligt Schön baserat på skattereglernas ekonomiska substans. Det lär vara snarlikt en 

ändamålsbaserad metod eftersom det övergripande ändamålet med exempelvis en särskild 

skatt på finansbolag kan sägas vara att få in skatteintäkter från bolag medan skattebasen är 

bolagsskatt. Skillnaden ligger i att rent fiskala ändamål intar en prioriterad ställning även 

om andra ändamål i undantagsfall kan beaktas om de utgör en del av skattens 

”regleringsmässiga natur”.203  

Drabbe skiljer vidare mellan interna och externa jämförelser. Logiskt sett finns det 

nämligen två vägar att skapa en skattedifferentiering mellan olika grupper. För det första 

kan ett förmånligt undantag göras från en generell regel, företag som träffas av undantaget 

utgör då en ny och gynnad grupp jämfört med den grupp företagen ursprungligen tillhörde 

(extern jämförelse). För det andra kan till synes generellt tillämpliga skatteregler utformas 

på ett sådant sätt att de i praktiken skapar en differentierad beskattning.204 Den relevanta 

referensramen utgörs då av de företag som omfattas av åtgärden eller åtgärden själv (intern 

jämförelse).205  

Avslutningsvis kan det utifrån de olika uppfattningarna på området konstateras att 

det råder en betydande osäkert kring hur stort inflytande ändamålen ska anses ha vid det här 

steget i bedömningen. Biondi betonar att ändamålet endast skulle utgöra ett element i 

bedömningen och att det inte får bli fråga om ytterligare en möjlighet för medlemsländerna 

att kringgå statsstödsreglerna. Det är enligt min bedömning en rimlig tolkning av rättsläget. 

Domstolen tycks ha valt en slags mellanväg mellan en metod baserad på ändamål 

respektive effekt. Ett problem med denna hållning är att den skapar överlappningar i 

förhållande till framförallt det sista steget i bedömningen, vilket det finns anledning att 

återkomma till i följande avsnitt. 

 

 

 

                                                 
202 Drabbe i Rust & Micheau (red.) s. 89 f. och Schön i Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 342 f.  
203 Schön i Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 343 och 345. 
204 Drabbe i Rust & Micheau (red.) s. 89 och Biondi, CMLR 2013, s. 1735. 
205 Drabbe i Rust & Micheau (red.) s. 89. 
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4.3 Avvikelse genom skattedifferentiering 

Att identifiera en selektiv fördel inom ett skattesystem kan av de skäl som behandlats i 

samband med stöd-begreppet vara problematiskt. Den metod som har gjort tydligast 

avtryck i praxis är ”the derogation test”, det vill säga undantags- eller avvikelsetestet. 

Testet utgör en central beståndsdel av trestegsmetoden – anledningen till att en referensram 

fastställas i föregående steg är just att möjliggöra identifieringen av en avvikelse. 

Fastställandet av referensramen är med andra ord direkt avgörande för resultat i det här 

steget och det finns därmed ett nära samband mellan stegen. 

Till att börja med kan något nämnas om avvikelsens karaktär. Av kommissionens 

riktlinjer framkommer att avvikelser bland annat kan bestå i olika former av skattelättnader 

som minskningar av beskattningsunderlag, nedsättning av skattebelopp eller nedskrivningar 

av skatteskulder.206 Kommissionen ger sedan ytterligare exempel på åtgärder under 

respektive kategori även om det är långt ifrån någon uttömmande uppräkning.207 Som 

bekant har såväl länder som företag nämligen visat prov på stor uppfinningsrikedom när det 

gäller till exempel att finna olika metoder för att minska skatteunderlag. 

 Hur EU-domstolen valt att formulera test har varierat över tid. Testets ursprung kan 

spåras tillbaka till det ovan behandlade målet Italien mot kommissionen.208 Domstolen 

uttalade i målet att sänkningen av de sociala avgifterna för textilindustrin var ”en åtgärd 

delvis avsedd att undanta [min kurs.] företag från en särskild industriell sektor från 

finansiella avgifter uppkomna av den normala tillämpningen av det generella 

socialförsäkringssystemet”.209 

Den som först refererade till detta som en ”avvikelsemetod” var generaladvokat 

Darmons.210 Enligt Darmons förslag till avgörande i målet Sloman Neptun var den 

fundamentala förutsättningen för en tillämpning av artikel 107(1) att åtgärden till sin natur 

innebär en avvikelse eller ett undantag från det generella system den befinner sig i.211 

                                                 
206 Kommissionen, OJ 1998 C 384/3 p. 9. 
207 Se vidare Aldestam s. 154 f. 
208 Micheau, EC Tax Review 2008, s. 277. 
209 Min översättning av mål C-173/73 Italien mot kommissionen [1974] p. 15. 
210 Aldestam s. 153. 
211 Generaladvokat Darmons förslag till avgörande i mål C-72-73/91 Sloman Neptun mot Bodo Ziesemer 
[1993] p. 50 f.  
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Testet gavs även en liknande utformning i kommissionens riktlinjer.212 Efter en omväg om 

ytterligare några olika formuleringar har domstolen sedan Wien Pipeline istället bedömt om 

åtgärden gynnar vissa företag eller viss produktion i jämförelse med andra företag i en 

jämförbar situation.213  

Det är därför omtvistat om det rör sig om flera olika test, eller om det enbart är ett 

och samma test som har utvecklats över tid. Som en författare påpekar kan nämligen de 

båda testerna knappast reflektera en och samma intellektuella process.214 Det betyder inte 

nödvändigtvis att domstolen tillämpar olika test – nämnda jämförelse kan istället ses som 

ett hjälpmedel för att fastställa en avvikelse – ett test i testet med andra ord.215 

Resonemanget framstår emellertid som krystat i mina ögon och frågan är om inte 

avvikelsetestet i själva verket bör betraktas som ett uttryck för en allmän likabehandlings- 

eller icke-diskrimineringsprincip.  

Lang är en av flera som förespråkar en sådan syn och han bygger därmed vidare på 

en redan omfattande kritik av avvikelsetestet.216 Huvudargumenten emot testet är att det 

inte hjälper till att avgöra frågan om vilken beskattning som är normal.217 Testet kan enbart 

fastställa avvikelser men ger ingen vägledning ifråga om vilken skatteregel som ska 

betraktas som huvudregel respektive undantag.218 Som det konstaterats i föregående avsnitt 

är det nämligen reglernas effekt som ska vara avgörande i den frågan. Lagstiftarens 

regleringsteknik, terminologi och motiv kan därför inte tillmätas någon avgörande 

betydelse.219  

Kritiken framstår som välmotiverad men inte heller Lang förespråkar att varje 

olikbehandling ska klassas som statsstöd. Endast en differentiering som kan skapa en 

snedvridning av konkurrensen i den mening som avses i artikel 107(1) ska enligt författaren 

omfattas.220 Det som ska vara avgörande är därför konkurrensens intensitet i det enskilda 

fallet. En olikbehandling av företag som inte ens potentiellt är i konkurrens med varandra är 

                                                 
212 Aldestam s. 153 och kommissionen, OJ 1998 C 384/3 p. 9. 
213 För fullständigt citat, se avsnitt 4.2 ovan. 
214 Micheau, EC Tax Review 2008, s. 278. 
215 Micheau, EC Tax Review 2008, s. 278. 
216 Lang, EStAL 2012, s. 418 f., Biondi, CMLR 2013, s. 1733 och Prek & Lefèvre, EStAL 2012, s. 336. 
217 Lang, EStAL 2012, s. 419, se även Schön i Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 349 f. 
218 Lang, EStAL 2012, s. 419. 
219 Lang, EStAL 2012, s. 419. 
220 Lang, EStAL 2012, s. 420. 
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därmed tillåten. Om företagen däremot är i konkurrens ska en proportionalitetsbedömning 

angående graden av konkurrens göras.221 Langs tolkning av rättsläget är svårförenlig med 

slutsatsen att den faktiska konkurrensen mellan företag inte är av betydelse.222 Att termen 

”potentiell konkurrens” används innebär i och för sig ett visst beaktande av en sådan 

ståndpunkt men närmare bedömningar angående graden av konkurrens mellan olika företag 

lyser än så länge med sin frånvaro i praxis. 

En alternativ tolkning av rättsläget är att den avgörande frågan är om 

differentieringen är koherent.223 Detta ställs sedan i motsats till en motsägelsefull 

differentiering.224 En annan slutsats skulle enligt författarna leda till att olikbehandlingar i 

form av bland annat skatteprogression skulle utgöra en differentiering i statsstödsreglernas 

mening.225 Enligt Biondi följer vidare ett krav på logisk och sammanhängande behandling 

av den grundläggande ekonomiska principen inom EU-rätten att lika fall ska behandlas 

lika.226 Det kan emellertid debatteras vad som överhuvudtaget är en likabehandling 

eftersom det i sin tur är beroende av referensramen.  Det är hur som helst möjligt att vissa 

traditionella inslag i ett skattesystem kan anses innebära koherenta differentieringar och 

därmed inte medför några selektiva fördelar.  

Schön når en liknande slutsats genom ett annat resonemang där skillnader i 

beskattning som kan härledas till den inom skatterätten grundläggande principen om 

betalningsförmåga, inte anses vara statsstöd. Differentieringen är i dessa fall grundläggande 

”strukturella komponenter” som är nödvändiga för implementeringen av skattesystemet. 

Praktiska exempel på sådana strukturella komponenter inkluderar vanligt förekommande 

skatter så som kapital-, inkomst- och fastighetsskatt men även skatteåtgärder av rent teknisk 

natur som avskrivningsregler, regler som förhindrar dubbelbeskattning med flera.227 

 Återigen framstår den frammanade bilden av rättsläget som splittrad. Det finns flera 

alternativa rekonstruktioner av gällande rätt vilket gör det svårt att ta ställning till vilken 

bild som är korrekt. Grunden till fragmenteringen kan härledas till svårigheterna kring 

                                                 
221 Lang, EStAL 2012, s. 420. 
222 Se avsnitt 4.2. 
223 Prek & Lefèvre, EStAL 2012, s. 341. 
224 Prek & Lefèvre, EStAL 2012, s. 342. 
225 Prek & Lefèvre, EStAL 2012, s. 341. 
226 Biondi, CMLR 2013, s. 1733. 
227 Schön i Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 343, se även kommissionen, OJ 1998 C 384/3 p. 13. 
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fastställandet av en referensram och betydelsen av åtgärdens ändamål. De olika 

ståndpunkterna speglar möjligen vilka ändamål som författarna anser legitima att 

eftersträva. En viss olikbehandling följer av grundläggande skatte- och EU-rättsliga 

principer likväl som av andra nationella principer. Frågan är egentligen om vissa principer 

har en sådan fundamental betydelse att en olikbehandling enligt dem inte alls utgör en 

olikbehandling. 

Det är vidare en fråga om nationell självbestämmanderätt och om utformandet av 

allmänna ekonomisk-politiska åtgärder ska träffas av statsstödsreglerna. Min slutsats i 

frågan är att det inte verkar finnas någon juridisk mekanism som per automatik utesluter 

åtgärder av allmän karaktär.228  Frågan ska enligt domstolens metodologi i princip istället 

behandlas först i det tredje och sista steget av bedömningen. Som förra avsnittet visade har 

domstolen inte upprätthållit denna linje fullt ut – gissningsvis på grund av frågans känsliga 

politiska natur.229 I ett försök att upprätthålla de ursprungliga distinktionerna behandlas 

frågan i huvudsak i nästkommande avsnitt. 

 

4.4 Rättfärdigande genom systemets karaktär och allmänna systematik 

Genom bedömningens två föregående steg har det konstaterats att en selektiv fördel 

föreligger. Det tredje och sista steget i metoden är att undersöka om den selektiva fördelen 

kan rättfärdigas. Det gäller ett rättfärdigande prima facie vilket innebär att stödet helt 

undgår kontroll enligt statsstödsreglerna, det ska däremot inte förväxlas med att åtgärder 

som klassificerats som statsstöd sedan kan godkännas enligt olika 

undantagsbestämmelser.230 Detta tredje och sista steg av bedömningen ger därmed 

medlemsstaterna en möjlighet att bevisa att det finns skäl för en olikbehandling i det 

aktuella fallet. Bevisbördan i det här steget av bedömningen ligger således på den aktuella 

medlemsstaten.231 Det är emellertid endast i ett fåtal fall där en medlemsstat med framgång 

                                                 
228 För en liknande ståndpunkt se Kurcz & Vallindas, CMLR 2008, s. 182, jfr. dock kommissionen, OJ 1998 
C 384/3 p. 13. 
229 Se även De Cecco s. 97, Biondi, CMLR 2013, s. 1729 och Kurcz & Vallindas, CMLR 2008, s. 181. 
230 Se avsnitt 3.1. 
231 Jfr. Prek & Lefèvre, EStAL 2012, s. 342. 
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lyckats anföra denna rättfärdigandegrund och därmed undvika att en åtgärd omfattas av 

statsstödsreglerna.232 

 För att en skattedifferentiering ska vara rättfärdigad måste den enligt EU-domstolen 

vara ett direkt resultat av grundläggande eller vägledande principer i det aktuella 

skattesystemet.233 Vid bedömningen av detta är viktigt att skilja på utomstående ändamål 

som är hänförliga till skattesystemet och ”mekanismer inneboende i skattesystemet självt 

som är nödvändiga för att uppnå sådana ändamål.”.234 Bacon förklarar den sistnämnda 

kategorin på följande vis: “these rules does not discriminate amongst undertakings; ‘they 

define the parameters of a system’”.235 Utomstående ändamål kan däremot aldrig rättfärdiga 

en differentiering, hur skyddsvärda och legitima de än är.236 

Miljöändamål tas ofta upp som ett exempel på ett sådant utomstående ändamål. 

Med detta är det emellertid inte sagt att miljöändamål aldrig kan utgöra en grundläggande 

eller vägledande princip. I Wien Pipeline fann domstolen att ekologiska överväganden inte 

kunde rättfärdiga en rabatt på energiskatt för tillverkningssektorn eftersom 

energikonsumtionen i andra sektorer var lika skadliga för miljön.237 Rättsfallet har 

motsatsvis tolkats som att domstolen lämnat en öppning för att miljöskäl under andra 

omständigheter skulle kunna rättfärdiga en skattedifferentiering.238  

Frågan prövades igen i ett mål rörande skillnader i de nedre gränsvärdena för en 

miljöskatt på jordbruks användning av gödsel – närmare bestämt kväve och fosfor – som 

införts i Nederländerna.239 Gränsvärden för när skatteskyldighet skulle inträda var högre för 

jordbruk vars verksamhet bestod i växthusodling jämfört med jordbruk som odlade 

utomhus.240 Nederländerna invände att skillnaden var motiverad på grund av att växter i 

växthus absorberade åtta gånger mer av de aktuella ämnena än växter utomhus.241 

Motiveringen godtogs inte av EU-domstolen som påpekade att Nederländerna inte 

hade uppvisat några vetenskapliga bevis för att upptaget av gödsel verkligen var så mycket 

                                                 
232 Prek & Lefèvre, EStAL 2012, s. 343. 
233 Prek & Lefèvre, EStAL 2012, s. 343. 
234 Mål C-88/03 Portugal mot kommissionen [2006] p. 82. 
235 Bacon citerad i Schön i Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 347. 
236 Prek & Lefèvre, EStAL 2012, s. 343. 
237 Mål C-143/99 Adria-Wien Pipeline [2001] p. 52. 
238 Prek & Lefèvre, EStAL 2012, s. 344. 
239 Mål C-159/01 Nederländerna mot kommissionen [2004] p. 8–10. 
240 Mål C-159/01 Nederländerna mot kommissionen [2004] p. 14. 
241 Mål C-159/01 Nederländerna mot kommissionen [2004] p. 19. 
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högre i växthus.242 Den aktuella skillnaden kunde av den anledningen inte rättfärdigas av 

systemets allmänna natur eller logik.243 Inte heller det faktum att skattens syfte inte var att 

generera skatteintäkter, utan att skydda miljön, var enligt domstolen tillräckligt för att 

undanta åtgärden från prövning enligt artikel 107(1).244  

 Det ovan refererade rättsfallet ger ytterligare stöd för slutsatsen att en differentiering 

kan rättfärdigas i ljuset av miljöändamål.245 Möjligheten verkar emellertid vara restriktiv till 

sin utformning. I fallet godtog domstolen att det var ”plausibelt” att gödsling upptogs 

snabbare i växthus.246 Nederländerna misslyckades bara bevisa att det upptogs just åtta 

gånger snabbare. Det innebär att medlemsländerna åläggs en relativt omfattande bevisbörda 

att vetenskapligt belägga motiven för eventuella differentieringar i sina miljöskattesystem. I 

min mening kan detta i andra situationer vara problematiskt eftersom det vetenskapligt kan 

vara svårt att just fastställa enskilda faktorers påverkan på miljön. Detsamma gäller för 

övrigt nationalekonomiska forskning och fastställandet av effekten av olika skatter. 

Schön tolkar rättsläget som att det endast är i fall där stödet har ett rent miljömässigt 

syfte som ett sådant rättfärdigande kan komma ifråga; om skatten delvis har ett fiskalt syfte 

kan den därmed aldrig rättfärdigas.247 I min mening kan det emellertid ifrågasättas om inte 

syftet med en skatt alltid åtminstone delvis är fiskalt – oavsett vad lagstiftaren hävdar. 

 Till sist verkar EU-domstolen i det relativt nyligen avgjorda målet Paint Graphos 

introducera ytterligare två kriterier för bedömningen av om en skatteåtgärd kan 

rättfärdigas:248 För det första ska den aktuella medlemsstaten introducera och tillämpa 

lämplig kontroll och övervakning för att försäkra att skatteåtgärden är förenlig med logiken 

och det generella skattesystemet och för att hindra ekonomiska enheter från att välja en 

särskild rättslig form för det enda syftet att ta fördel av en skatteförmån som utgått till den 

aktuella formen av företag.  För det andra måste undantagen vara förenliga med 

proportionalitetsprincipen och inte gå utöver vad som är nödvändigt. Det legitima ändamål 

som eftersträvas får därmed inte kunna uppnås genom mindre ingripande åtgärder. Det är 

                                                 
242 Mål C-159/01 Nederländerna mot kommissionen [2004] p. 46. 
243 Mål C-159/01 Nederländerna mot kommissionen [2004] p. 47. 
244 Mål C-159/01 Nederländerna mot kommissionen [2004] p. 51. 
245 Schön i Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 345. 
246 Mål C-159/01 Nederländerna mot kommissionen [2004] p. 44. 
247 Schön i Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 345. 
248 Förenade målen C-78/08 och C-80/08 Ministero dell’Economica e delle Finanze mot Paint 
Graphos [2011] p. 82. 
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ännu oklart om det här avgörandet innebär att åtgärdens proportionalitet alltid ska 

undersökas.249 

 

 

5 Aktuell praxis angående selektivitet och miljöskatter 

5.1 Introduktion 

Medan det föregående avsnittet allmänt undersöker den metod som framarbetats i praxis 

över tid – samt metodens förhållande till miljöskatter – behandlar det förevarande avsnittet 

fyra specifika rättsfall på området.  Avsnittet är tänkt att konkretisera hur metoden tillämpas 

i praxis samt att mer ingående belysa de rättsfrågor relaterade till statsstöd och miljöskatter 

som fallen behandlar. Urvalet av praxis har fram för allt gjorts med hänsyn till rättsfallens 

relevans i förhållande till uppsatsen syfte samt deras allmänna prejudikatvärde. 

De två första fallen behandlar direkt frågor om miljöskatter. Det tredje fallet avser 

utsläppsrätter men kan ha principiell betydelse även vid bedömningar av miljöskatter. Det 

sista rättsfallet är helt klart det mest omskrivna och behandlar frågor om bolagsskatt.  Fallet 

har av vissa bedömare tolkats som en metodologisk revolution och kan potentiellt få en stor 

inverkan på den framtida rättsutvecklingen. 

 

5.2 British Aggregates 

Målet består egentligen av tre avgöranden eftersom det prövades av Tribunalen och EU-

domstolen och sedan återförvisades till Tribunalen. Rättsfrågan i målet rörde införandet av 

en miljöskatt på så kallad ”ballast”. Som en författare påpekar belönas den tålmodige 

läsaren av dessa omfångsrika rättsfall med en närmast encyklopedisk kunskap om den 

tekniska innebörden av ballast.250 En grundläggande insikt i begreppets innebörd är också 

central för förståelsen av målet. Ballast är löst sammansatta stenmaterial – till exempel 

sand, grus och sten – som bland annat kan användas som bindemedel i cement eller som 

fyllningsmassa.251 Ballast kan vara av olika kvalité och därmed vara mer eller mindre 

                                                 
249 Drabbe i Rust & Micheau (red.) s. 102. 
250 Biondi, CMLR 2013, s. 1719. 
251 Mål T-210/02 British Aggregates Association mot kommissionen [2012] p. 3 och Biondi, CMLR 2013, s. 
1719. 
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lämplig för ett visst användningsområde. I lagen om införande av den aktuella skatten fanns 

undantag för bland annat återvunnen ballast samt ballast som uppkommer som en form bi- 

och avfallsprodukter vid vissa andra utvinningsprocesser.252 Skatten på vissa typer av 

ballast syftade till att premiera en effektiv användning av naturresurser.253  

 Tribunalen beskrev den aktuella skatten som en miljöskatt vars skattebas har en 

tydlig negativ effekt på miljön.254 Vidare betonade domstolen att medlemsländernas – 

i avsaknad av harmonisering på området – själva har rätt att bestämma över sina 

skattesystem. Medlemsländerna är därmed fria att balansera de olika inblandade intressena 

mot varandra och sätta sina prioriteringar i förhållande till vilka varor och tjänster som de 

vill belägga med miljöskatt.255 Det faktum att den aktuella skatten inte omfattade vissa 

produkter med liknande inverkan på miljön ansågs av domstolen inte innebära att den 

utgjorde en skattelättnad. Eftersom skatten var utformad att träffa vissa specifika produkter 

och tjänster kunde den nämligen inte relateras till det övergripande skattesystemet.256 

Utifrån denna utgångspunkt prövade Tribunalen även en invändning om att 

definitionerna av material i den aktuella miljöskatten inte reflekterade de påstådda 

miljöändamålen, utan i själva verket var ett sätt att exkludera en viss sektor från skatten och 

därmed skydda deras konkurrenskraft.257 Tribunalen konstaterade att syftet med 

lagstiftningen var att uppmuntra en effektiv användning av primär ballast som är en icke-

förnyelsebar naturresurs. Lagstiftning var därför utformad med syftet att maximera 

användandet av återanvänd ballast. Vidare avsåg medlemslandet att genom skatten 

internalisera kostnader för miljöpåverkan enligt principen om att förorenaren betalar.258 

Efter en genomgång av miljökonsekvenserna av de undantagna materialen kom Tribunalen 

till slutsatsen att undantagen inte var oförenliga med lagstiftningen syfte utan kunde 

rättfärdigas av den aktuella miljöskattens natur.259 Användandet av ballast i form av 

avfallsprodukter skadade nämligen inte miljön, utan kunde tvärtemot ha en viss positiv 

                                                 
252 Mål C-487/06 British Aggregates Association mot kommissionen [2008] p. 21 
253 Drabbe i Rust & Micheau (red.) s. 92. 
254 Mål T-210/02 British Aggregates Association mot kommissionen [2006] p. 114. 
255 Mål T-210/02 British Aggregates Association mot kommissionen [2006] p. 115. 
256 Mål T-210/02 British Aggregates Association mot kommissionen [2006] p. 116. 
257 Mål T-210/02 British Aggregates Association mot kommissionen [2006] p. 122. 
258 Mål T-210/02 British Aggregates Association mot kommissionen [2006] p. 124. 
259 Mål T-210/02 British Aggregates Association mot kommissionen [2006] p. 130–134. 
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inverkan eftersom avfallsprodukterna annars skulle dumpas i naturen och därmed bidra till 

en sämre miljö.260 

Enligt Tribunalens argumentation stod det alltså medlemsländerna fritt att utforma 

och avgöra miljöskattens ändamål. Åtgärden i sig utgjorde därför den relevanta 

referensramen för bedömningen och ingen selektiv fördel förelåg då skatten inte innebar 

någon differentiering mellan olika företag inom dess tillämpningsområde. Tribunalen 

begränsade sig därmed till en intern jämförelse enligt Drabbes terminologi.261 

 EU-domstolen avfärdade Tribunalens resonemang och fastslog att medlemsstatens 

syfte med lagstiftningen – i enighet med lång rad avgöranden på området – inte är 

tillräckligt för att utesluta att åtgärden kan klassas som statsstöd.262 Det statliga ingripandet 

ska istället, oberoende av dess skäl och syften, definieras utifrån effekt.263 Vidare anslöt sig 

domstolen till en kritik som generaladvokaten anfört mot Tribunalens tillämpning av 

bestämmelsen.264 Tribunalens tolkning, som baserats uteslutande på lagstiftningens 

miljöändamål, skulle nämligen innebär att det faktum att vissa företag inte påförts någon 

miljöskatt aldrig skulle kunna utgöra en selektiv fördel.265 Domstolen konstaterade därför 

att miljöändamål, oaktat deras legitimitet, inte kan rättfärdiga att selektiva åtgärder 

exkluderas från prövning enligt artikel 107(1).266 Domstolen konkluderade att Tribunalens 

tillämpning av lagen var felaktig eftersom ingen sammanhängande undersökning av 

skattens förenlighet med artikel 107(1) företagits.267 

 Angående frågan om åtgärden kunde rättfärdigas genom systemets natur 

konstaterade domstolen att Tribunalens bedömning baserats på den felaktiga premissen att 

det inte fanns några alternativa material men att ingenting tydde på att bedömningen i 

övrigt skulle vara felaktig.268 Med andra ord utesluter domstolen fortsatt inte att 

rättfärdigande på grund av miljöskäl är möjliga – möjligheten ter sig emellertid allt mer 

                                                 
260 Mål T-210/02 British Aggregates Association mot kommissionen [2006] p. 132, se även Nicoladies & 
Rusu, EStAL 2012 s. 795. 
261 Drabbe s. 92, se vidare avsnitt 4.2 ovan. 
262 Mål C-487/06 British Aggregates Association mot kommissionen [2008] p. 84. 
263 Mål C-487/06 British Aggregates Association mot kommissionen [2008] p. 85. 
264 Mål C-487/06 British Aggregates Association mot kommissionen [2008] p. 87 och generaladvokat 
Mengozzis förslag till avgörande p. 98. 
265 Mål C-487/06 British Aggregates Association mot kommissionen [2008] p. 87. 
266 Mål C-487/06 British Aggregates Association mot kommissionen [2008] p. 92. 
267 Mål C-487/06 British Aggregates Association mot kommissionen [2008] p. 115. 
268 Mål C-487/06 British Aggregates Association mot kommissionen [2008] p. 130 och 131. 
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restriktiv till sin utformning.269 Domstolen beslöt slutligen att återförvisa målet till 

Tribunalen.  

 I det tredje och sista avgörandet inledde Tribunalen med att slå fast referenspunkten 

i form av det normala skattesystemet i medlemsstaten. Därefter gjordes en extremt 

detaljerad bedömning av i stort sett alla olika typer av ballast och stenmaterial i hela 

världen.270 Genom nämnda bedömning kom Tribunalen fram till att den formella 

distinktionen mellan olika typer av ballast byggde på en gruvsektorns oprecisa terminologi 

som innehöll betydande överlappning mellan olika kategorier.271   

Som ett nästa steg gjorde Tribunalen en jämförelse mellan företag i en jämförbar 

situation i ljuset av det eftersträvade målet.272 Tribunalen fastslog då först att syftet med 

skatten var att skydda miljön.273 Sedan företogs en detaljerad bedömning av om de typer av 

ballast som var undantagna från skatt enligt lagstiftningen befanns sig i en jämförbar 

situation med andra skattepliktiga typer av ballast. Enligt Tribunalens bedömning hade de 

olika typerna av ballast åtminstone ett jämförbart användningsområde eftersom det kunde 

användas som ersättningsmaterial.274 Vidare var det vedertaget att utvinningen av det 

skattebefriade materialet var minst lika skadligt för miljön.275 Därmed befann de sig i en 

jämförbar situation med hänsyn till det eftersträvade miljösyftet.276 Tribunalens bedömning 

är ett illustrativt exempel på den detaljerade undersökning som krävs för att avgöra om 

företag befinner sig en jämförbar situation i ljuset av det eftersträvade miljöändamålet.277 

Framförallt två slutsatser kan dras från det aktuella målet: för det första kan en 

skatteregel som bedöms vara för snävt utformad i förhållande till sitt syfte vara selektiv. 

Bedömningen avgörs genom en undersökning av om det skett olikbehandling mellan olika 

företag. Som en konsekvens av den första slutsatsen måste verksamheter, aktiviteter eller 

produkter som befinner sig i en jämförbar situation med hänsyn till det eftersträvade 

                                                 
269 Houe s. 137. 
270 Biondi, CMLR 2013, s. 1736. 
271 Mål T-210/02 British Aggregates Association mot kommissionen [2012] p. 54, 58 och 64. 
272 Mål T-210/02 British Aggregates Association mot kommissionen [2012] p. 62. 
273 Mål T-210/02 British Aggregates Association mot kommissionen [2012] p. 63. 
274 Mål T-210/02 British Aggregates Association mot kommissionen [2012] p. 72. 
275 Mål T-210/02 British Aggregates Association mot kommissionen [2012] p. 73. 
276 Mål T-210/02 British Aggregates Association mot kommissionen [2012] p. 75. 
277 Biondi, CMLR 2013, s. 1736 f. 



   

48 
 

ändamålet omfattas av den aktuella skatteregeln.278 Eftersom fastställandet av vilka företag 

som befinner sig i en jämförbar situation sker utifrån åtgärdens effekt, skulle exempelvis en 

lag som syftar till att beskatta luftföroreningar i teorin behöva omfatta alla typer av 

luftföroreningar för att inte vara selektiv. Avgörandet har av denna anledning kritiserats för 

att potentiellt försvåra en grön omställning av medlemsländernas skattesystem.279 

          

5.3 Sardinien 

Det aktuella fallet gällde införandet av en regional skatt på tillfälliga stopp i Sardinien med 

vissa angivna färdmedel som flyg och fritidsbåt. Skatten var utformad så att den inte 

omfattade dem som hade sin skatterättsliga hemvist på ön.280 Sardinien motiverade 

införandet av skatten med miljöskyddsändamål och att företag som inte hade hemvist där 

var miljömässiga ”friåkare” eftersom de – till skillnad mot lokala företag – inte bidrog med 

generella skatteintäkter som kunde användas för att bevara miljön.281 Denna motivering 

godtogs inte av EU-domstolen. Enligt domstolen var alla juridiska och fysiska personer 

som gjorde ett stopp på ön i en objektivt jämförbar situation – oavsett hemvist.282 

EU-domstolen behandlade också frågan om åtgärden ändå kunde rättfärdigas på 

grund av miljöändamålen. Domstolen klargjorde först att åtgärden i och för sig syftade till 

uppnå legitima ändamål. Skatten hade vidare kunnat rättfärdigas på grund av principen att 

förorenaren betalar eftersom den indirekt påförde kostnader på de operatörer som orsakade 

miljöföroreningarna.283 Implementeringen av ändamålen i fallet innebar emellertid en 

olikbehandling som inte kunde rättfärdigas.284 De aktuella färdmedlen orsakade nämligen 

föroreningar oavsett ägarens hemvist.285 Någon faktisk utredning av vilken hemvist ägarna 

av de olika färdmedel som hade anlänt till Sardinen företogs emellertid inte av 

domstolen.286  

                                                 
278 Nicoladies & Rusu, EStAL 2012, s.796. 
279 Kingston s. 387 f. 
280 Mål C-169/08 Presidente del Consiglio dei Ministri [2009] p. 30. 
281 Mål C-169/08 Presidente del Consiglio dei Ministri [2009] p. 33. 
282 Mål C-169/08 Presidente del Consiglio dei Ministri [2009] p. 37. 
283 Mål C-169/08 Presidente del Consiglio dei Ministri [2009] p. 41. 
284 Mål C-169/08 Presidente del Consiglio dei Ministri [2009] p. 43. 
285 Mål C-169/08 Presidente del Consiglio dei Ministri [2009] p. 44. 
286 Lang, EStAL 2012, s. 413. 
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Detta visar återigen att EU-domstolen presumerar att det finns företag som erhåller 

fördelen. Det gjordes inte heller någon utredning av vilken hemvist de färdmedel som 

faktiskt orsakade föroreningar hade. Det är möjligt att de med hemvist på ön i praktiken 

inte utgjorde något miljöproblem. Ett sådant scenario kanske inte är särskilt troligt i det 

aktuella fallet men det visar att statsstödsreglerna ställer höga krav på objektivitet och 

likabehandling vid medlemsländernas utformning av miljöskatter. Fallet är dessutom ett 

tydligt exempel på en situation då en punktskatt motiveras med såväl miljömässiga som 

fiskala syften.  I fallet sade sig regionen vilja använda sina skatteintäkter till att sanera och 

skydda miljön. Det godtogs inte av domstolen vilket är logiskt eftersom 

statsstödskontrollen aldrig skulle kunna utsträckas till kontroll över medlemsstaterna 

budget – motsatt ståndpunkt skulle därför skapat ett uppenbart kryphål i statsstödsreglerna. 

 

5.4 NOx 

I fallet prövades om en särskild bestämmelse i Hollands system för handel med 

utsläppsrätter för kväveoxider utgjorde statsstöd. I enighet med nämnda system tilldelades 

företag med värmeeffekt över ett angivet gränsvärde ett antal utsläppsrätter gratis. Enligt 

Tribunalen var värmekapacitet ett objektivt kriterium, vilket förvisso verkade godtas av 

EU-domstolen.287 Domstolen betonade emellertid återigen att statliga ingripanden 

definieras utifrån effekt och inte vilken metod som använts för att genomföra 

ingripandet.288  I linje med den metod som utmålats i förgående avsnitt företog sedan 

domstolen en jämförelse med företag i en jämförbar rättslig och faktisk situation.289 

Domstolen konstaterade att företagen som omfattades av bestämmelsen åtnjöt ”en förmån 

som består i att kunna slå mynt av det ekonomiska värdet av en utsläppsminskning, genom 

att omvandla minskningen till överlåtbara utsläppsrätter”.290 

Domstolen prövade därefter om åtgärden kunde rättfärdigas av miljöändamål. Att 

undanta företag över ett visst gränsvärde ansågs dock inte förenligt med syftet att minska 

industriella föroreningar och kunde därför inte rättfärdigas på den grunden. En sådan 

åtskillnad ansågs nämligen inte utgöra en ”oskiljaktig del av ett system som syftar till att 

                                                 
287 Mål C-279/08 Kommissionen mot Nederländerna [2011] p. 55. 
288 Mål C-279/08 Kommissionen mot Nederländerna [2011] p. 51. 
289 Se avsnitt 4.3. 
290 Mål C-279/08 Kommissionen mot Nederländerna [2011] p. 63. 
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minska föroreningar av ett industriellt ursprung, vilket annars skulle medfört att denna 

åtskillnad var motiverad redan på grund av ekologiska överväganden”.291 

Detta visar att även till synes objektiva differentieringar mellan företag kan träffas 

av statsstödsreglerna. Det var i fallet uppenbart att företag som orsakade stora föroreningar 

skulle ha svårare att rätta sig efter reglerna och därmed hade ett större behov av de 

tilldelade utsläppsrätterna. Fastställandet av ett gränsvärde var också ett objektivt sätt att 

skilja de stora förorenarna från de små. Fallet visar att sådana praktiska överväganden inte 

hindrar åtgärden från att omfattas av statsstödsreglerna.292. 

 

5.5 Gibraltar  

Bakgrunden till målet var att Gibraltar under 2002 ville upphäva den befintliga regleringen 

av bolagsskatt och införa ett nytt skattesystem för bolag på sitt territorium.293 Det förslagna 

skattesystemet innebar dels att bolag som registrerade sig i Gibraltar skulle betala en 

registreringsavgift. Vidare utgjordes skatteunderlaget i det nya systemet enbart av en 

löneavgift samt en särskild fastighetsskatt på affärslokaler. De båda skatterna skulle endast 

behöva betalas om företaget gick med vinst och skattesatsen var begränsad till som högst 

15 procent av företagets redovisade vinst.294 Därutöver skulle även vissa tilläggs- eller 

straffskatter införas när det gällde finansiella tjänster och försörjningssektorn.295 Det 

föreslagna skattesystemet var sammanfattningsvis utomordentligt fördelaktigt för utländska 

så kallade ”offshore-bolag”. Offshore-bolagen utgjorde förövrigt 99 procent av de 

befintliga bolagen på Gibraltar.296   

Kommissionen kom vid sin prövning av det nya skattesystemet fram till att det dels 

var fråga om territoriell selektivitet eftersom företag i Gibraltar beskattades mer 

fördelaktigt än i Storbritannien.  Därefter identifierade kommissionen tre faktorer i den 

föreslagna skattelagstiftningen som innebar att den även var materiellt selektiv. För det 

första rörde det sig om en selektiv fördel för de företag som inte gick med vinst. För det 

andra innebar skattereglerna en selektiv fördel för de företag som hade ett litet antal anställa 

                                                 
291 Mål C-279/08 Kommissionen mot Nederländerna [2011] p. 76. 
292 Nicoladies & Rusu, EStAL 2012, s. 798. 
293 Nicoladies & Rusu, EStAL 2012, s. 799 och Biondi, CMLR 2013, s. 1733. 
294 Förenade målen C-106/09 P och C-107/09 P Kommissionen mot Gibraltar [2011] p. 12. 
295 Förenade målen C-106/09 P och C-107/09 P Kommissionen mot Gibraltar [2011] p. 12. 
296 Lang, EStAL 2012, s. 419. 
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och affärslokaler i förhållande till sin vinst. Slutligen gällde det samma även ifråga om 

offshore-bolag som i regel saknar både fastigheter och personal vilket innebar att de inte 

skulle komma att beskattas alls.297  

Frågan överklagades till Tribunalen som först testade om territoriell selektivitet 

förelåg. Domstolen konstaterade att Gibraltar uppfyllde de tre kriterier som EU-domstolen 

ställt upp i Azorerna-fallet.298 Den relevanta ramen för bedömningen var följaktligen 

Gibraltars skattesystem och inte Storbritanniens.299 När det gällde materiell selektivitet 

fastslog Tribunalen först att det är upp till medlemsstaterna själva att designa sina 

skattesystem.300 Eftersom det föreslagna skattesystemet skulle vara det ”normala” 

skattesystemet i Gibraltar – och därmed den nya referenspunkten – kunde det enligt 

Tribunalen inte fastslås att åtgärden var av ”undantagskaraktär” då det saknades en normal 

skattesats för bolag.301 Tribunalens upphävde därför kommissionens beslut.302 

Målet överklagades till EU-domstolen som kom till en delvis annan slutsats ifråga 

om materiell selektivitet. När det gällde förhållandena att skatt endast behövde betalas av 

bolag som redovisat vinst och begränsningen av skattesatsen instämde domstolen med 

Tribunalens bedömning att de inte utgjorde några selektiva fördelar.303 Åtgärderna utgjorde 

nämligen ”allmänna åtgärder som är tillämpliga utan åtskillnad på samtliga 

näringsidkare”304 – de var med andra ord fördelaktiga men inte selektiva. Domstolen 

anförde vidare att åtgärdernas verkningar inte är selektiva i den mening som avses i artikel 

107(1), utan endast är en följd av ”den slumpmässiga omständigheten att den aktuella 

näringsidkaren uppvisar dålig eller mycket god lönsamhet under den period beskattningen 

avser”.305 Uttalandet kan tolkas som att det avgörande var att det saknades ett kausalt 

samband mellan de aktuella åtgärderna och den uppkomna fördelen.306 

                                                 
297 Nicoladies & Rusu, EStAL, 2012 s. 799. 
298 Förenade målen T-211/04 och T-215/04 Kommissionen mot Gibraltar [2008] p. 81 f. 
299 Förenade målen T-211/04 och T-215/04 Kommissionen mot Gibraltar [2008] p. 115, se även Drabbe i Rust 
& Micheau (red.) s. 99.  
300 Förenade målen T-211/04 och T-215/04 Kommissionen mot Gibraltar [2008] p. 146. 
301 Förenade målen T-211/04 och T-215/04 Kommissionen mot Gibraltar [2008] p. 168. 
302 Förenade målen T-211/04 och T-215/04 Kommissionen mot Gibraltar [2008] p. 189. 
303 Förenade målen C-106/09 P och C-107/09 P Kommissionen mot Gibraltar [2011] p. 77. 
304 Förenade målen C-106/09 P och C-107/09 P Kommissionen mot Gibraltar [2011] p. 80. 
305 Förenade målen C-106/09 P och C-107/09 P Kommissionen mot Gibraltar [2011] p. 83. 
306 Biondi, CMLR 2013, s. 1734. 
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EU-domstolen behandlade därefter frågan om selektiva fördelar för offshore-bolag. 

Domstolen fastslog att Tribunalens bedömning i denna del var felaktig.307 Domstolen 

upprepade återigen att statliga ingripanden i den mening som avses i artikel 107(1) ska 

”definieras i förhållande till dess verkningar och därmed oberoende av vilken teknik som 

används”.308 Vidare påpekade domstolen att det av Tribunalen intagna synsättet redan från 

början utesluter möjligheten att en åtgärd utgör en selektiv fördel.309 Den selektiva fördelen 

behöver, tvärtemot Tribunalens slutsats, inte nödvändigtvis inta formen av en 

undantagsbestämmelse eller skillnaden mellan den normala skatten och den skatt som 

erläggs av det undersökta företaget.310  En annan tillämpning av selektivitetskriteriet skulle 

enligt domstolen i förlängningen leda till att ”nationella skattebestämmelser direkt undgår 

kontrollen avseende statliga stöd redan av det skälet att de omfattas av en annan 

lagstiftningsteknik [min kurs.]”.311 Sådana överväganden ansågs särskilt gälla sådana 

skattesystem som Gibraltars.312 Det senare kan möjligen tolkas som att särskilt vikt lagts 

vid det faktum att det är fråga om skadlig skattekonkurrens.313 

 Vidare konstaterade domstolen att referensramen skulle fastställas utifrån en 

helhetsbedömning av det aktuella skattesystemet.314 Rättsordningen i fallet gav enligt en 

helhetsbedömning ”i praktiken upphov till en diskriminering mellan bolag som befinner sig 

i jämförbar situation med avseende på det eftersträvade syftet[…]” trots att 

skatteunderlagen ”i sig baserat sig på generella kriterier”.315 Syftet med den aktuella 

lagstiftningen var nämligen att ”införa ett generellt skattesystem för samtliga i Gibraltar 

etablerade bolag”.316 Den relevanta referensramen i fallet var alltså fastställandet av en 

bolagsskatt för samtliga bolag på Gibraltar och det är därför enligt Drabbe fråga om en 

                                                 
307 Förenade målen C-106/09 P och C-107/09 P Kommissionen mot Gibraltar [2011] p. 85 och 86. 
308 Förenade målen C-106/09 P och C-107/09 P Kommissionen mot Gibraltar [2011] p. 88. 
309 Förenade målen C-106/09 P och C-107/09 P Kommissionen mot Gibraltar [2011] p. 88. 
310 Förenade målen C-106/09 P och C-107/09 P Kommissionen mot Gibraltar [2011] p. 91. 
311 Förenade målen C-106/09 P och C-107/09 P Kommissionen mot Gibraltar [2011] p. 92. 
312 Förenade målen C-106/09 P och C-107/09 P Kommissionen mot Gibraltar [2011] p. 93. 
313 Schön i Hancher, Ottervanger & Slot (red.) s. 361 f, se även Aldestam s. 19. 
314 Förenade målen C-106/09 P och C-107/09 P Kommissionen mot Gibraltar [2011] p. 98. 
315 Förenade målen C-106/09 P och C-107/09 P Kommissionen mot Gibraltar [2011] p. 101. 
316 Förenade målen C-106/09 P och C-107/09 P Kommissionen mot Gibraltar [2011] p. 101. 
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intern jämförelse.317 Domen har kritiserats för att vara alltför långtgående då samtliga bolag 

i Gibraltar därmed antogs vara i en jämförbar situation.318 

EU-domstolen prövade sedan frågan om selektivitet och konstaterade att kriterierna 

för beskattningsunderlag i ett skattesystem för att vara selektiva måste ”vara ägnade att 

känneteckna de gynnade företagen utifrån egenskaper som är specifika för dem som en 

privilegierad kategori”.319 Domstolen verkar alltså ansett att offshorebolagen utgjorde en 

egen – privilegierad – grupp av bolag inom ramen för det nya skattesystemet. Bolagen 

undgick beskattning just på grund av de kännetecken som var unika och specifika för denna 

grupp.320 Vad som närmare kännetecknar offshore-bolag definierades emellertid endast 

negativt.321 

Domstolen konkluderade slutligen att ”det förhållandet att offshorebolagen undgår 

beskattning inte är en slumpartad följd av den aktuella ordningen. Detta är tvärtom en 

oundviklig konsekvens [min kurs.] av att beskattningsunderlagen utformats just på ett sådant 

sätt att offshorebolag, vilka till sin natur [min kurs.] varken har anställda eller nyttjar 

affärslokaler, inte har något beskattningsunderlag i den mening som avses med 

beskattningsunderlag i förslaget till skattereform”.322 

Gibraltar hade med andra ord misslyckats med att beskatta en stor del av företagen 

på sitt territorium och därmed selektivt gynnat offshore-bolagen.323 Ett sådant misslyckande 

att beskatta måste rimligtvis härledas till någon grundläggande princip eller policy. Det har 

ifrågasatts om rent fiskala ändamål verkligen kan vara avgörande i frågan eftersom det 

finns så många olika sätt att uppnå nämnda ändamål på.324 Avgörandet har därför tolkats 

som att EU-domstolen ersätter Gibraltars val av skattebas med sin egen normativa 

uppfattning om hur ett skattesystem bör utformas.325 Det finns i min mening inte tillräckligt 

                                                 
317 Drabbe i Rust & Micheau (red.) s. 101 f. 
318 Lang, EStAL 2012, 810 f. 
319 Förenade målen C-106/09 P och C-107/09 P Kommissionen mot Gibraltar [2011] p. 104. 
320 Förenade målen C-106/09 P och C-107/09 P Kommissionen mot Gibraltar [2011] p. 107 och Drabbe i Rust 
& Micheau (red.) s. 101. 
321 Förenade målen C-106/09 P och C-107/09 P Kommissionen mot Gibraltar [2011] p. 102 och Biondi, 
CMLR 2013, s. 1735. 
322 Förenade målen C-106/09 P och C-107/09 P Kommissionen mot Gibraltar [2011] p 106. 
323 Biondi, CMLR 2013, s. 1736. 
324 Se vidare Lang, EStAL 2012, s. 810 f. 
325 Lang, EStAL 2012,  s. 811 f. 
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med stöd för en så pass långtgående slutsats. Domslutet kan lika gärna kunna tolkas som ett 

resultat av en EU-konform tolkning av den aktuella åtgärdens ändamål.  

Framförallt två slutsatser av intresse för uppsatsen kan dras av fallet. För det första 

ger domen inget stöd för någon större förändring av den metod som beskrivits i föregående 

avsnitt.326 För det andra befäster bedömningen i domen ståndpunkten att EU-domstolen är 

beredd att gå längre än att enbart se till den formella juridiska formen av åtgärden ifråga. 

Det förhållandet att stödet var neutralt utformat och potentiellt sett tillgängligt för samtliga 

företag på samma villkor spelade i fallet ingen avgörande roll för utgången. 

 

 

6 Slutsatser, analys och diskussion 

6.1 Sammanfattande slutsatser 

6.1.1 EU-domstolens metod 

Slutsatsen av den företagna undersökningen av gällande rätt är att EU-domstolen fortsatt 

använder sig av en metod i tre steg. Metoden har emellertid successivt vidareutvecklats i 

praxis, och det är en utveckling som med allra högsta sannolikhet kommer fortsätta. EU:s 

statsstödsrätt är ett relativt ungt rättsområde som saknar motsvarighet internationellt. Det är 

därför förståeligt att utvecklingen går förhållandevis snabbt framåt och till viss del är svår 

att förutse.  

  De främsta anledningarna till att metoden i nuläget inte bör betraktas som en ny 

metod är att någon direkt oförenlighet med tidigare praxis inte kunnat konstateras. Jag 

finner det troligare att de inkonsekvenser i rättstillämpningen som uppmärksammats är 

hänförliga till övervägande och omständigheter som är specifika för de aktuella fallen. Det 

gäller framförallt det senast behandlade fallet, Gibraltar, där EU-domstolens tolkning 

framstår som förhållandevis långtgående på bekostnad av regionens självbestämmanderätt. 

Enligt min mening ska utgången i målet betraktas i ljuset av att Gibraltar inte utformat sitt 

skattesystem lojalt med EU-rätten – tvärtemot kan det ha varit fråga om illojal 

skattekonkurrens. Med en sådan tolkning framstår utgången i målet som mindre 

                                                 
326 Jfr. Lang, EStAL 2012, s. 812. 
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långtgående. En sådan tolkning är dessutom väl förenligt med slutsatsen att domstolen vid 

fastställandet av referensramen beaktar om medlemsländerna har utformat den aktuella 

åtgärden konformt med EU:s intressen och ändamål.  

Frågan är om utgången i Gibraltar målet blivit den samma om alla former av 

bolagsskatt helt avskaffats. Om så vore fallet skulle nämligen EU-domstolen frångått den 

praxis som innebär att jämförelser inte får göras medlemsländer emellan eller utifrån ett 

idealt skattesystem vilket hade inneburit en tydlig metodändring. I avvaktan på ett sådant 

tydligt utslag får som sagt den beskrivna metoden i tre steg anses utgöra gällande rätt. 

Intressant nog har kommissionen nyligen inlett undersökningar av andra medlemsländer 

som medverkat i uppmärksammade internationella skatteupplägg.327 Det återstår att se om 

det leder till rättsfall som kan bringa mer klarhet på området.   

Uppsatsen undersökning av praxis ger vidare stöd för slutsatsen att asymmetriska 

förändringar av ett skattesystem presumeras ha en påverkan på konkurrensen. Det kan 

tyckas onödigt komplicerat men är som beskrivits ett resultat av en kompromiss mellan 

upprätthållandet av nationell självbestämmanderätt och förverkligande av 

statsstödsreglernas ändamål.  

När det gäller det andra steget i bedömningen verkar senare praxis på område tala 

för att det i grunden är fråga om en allmän likabehandlingsprincip. Framförallt Gibraltar 

och British Aggregates ger stöd för en sådan slutsats eftersom det i fallen var utformningen 

av åtgärderna i sig som var alltför snäva och därmed selektiva vid en intern jämförelse – de 

utgjorde därmed inte undantag från några generella skattesystem. 

Det är emellertid fortfarande oklart vad den närmare rättsliga innebörden av denna 

likabehandlingsprincip egentligen är. Det är, som beskrivs i avsnitt 4.3, nära kopplat till 

frågan om betydelsen av åtgärdens ändamål vid selektivitetsbedömningens två första steg.  

Min slutsats i denna del är att rättsläget inte är helt klarlagt. Teorin om att en behandling 

som följer av vissa grundläggande EU-rättsliga principer ofta kan antas vara en 

likabehandling framstår emellertid som trovärdig. Problemet är att den skapar en 

överlappning mellan det andra och tredje steget i bedömningen vilket skulle innebära en 

inkonsekvens i metodologin. 

 

                                                 
327 BCC News, 2014-06-14. 



   

56 
 

6.1.2 Konsekvenser för utformandet av nationella miljöskatter 

EU-domstolen praxis har alltså inneburit en brett angreppssätt där varje asymmetrisk 

förändring av en referensram klassas som ett statsstöd. När det gäller skatteregler med rent 

miljörättsliga ändamål är det effekten på miljön som är avgörande. Skatteåtgärden måste 

därmed utformas så att den omfattar även aktiviteter eller produkter som är jämförbara med 

hänsyn till det eftersträvade miljöändamålet. Om utvecklingen i praxis fortsätter i samma 

riktning innebär det långgående krav på skattesystemets utformning samt hur miljöändamål 

uppnås.  

Statsstödsreglernas uppbyggnad medför vidare att status quo i skattesystemet 

bevaras för att upprätthålla en neutral konkurrens på den inre marknaden. Det kan 

potentiellt sakta ned eller förhindra en grön skatteväxling i medlemsländerna eftersom det 

försvårar en gradvis omställning. För att undgå kontroll måste åtgärderna nämligen vara 

tillräckligt allmänt utformade för att utgöra den relevanta referensramen vid första steget i 

bedömningen. 

Slutligen har förutsättningarna för att beakta miljöändamål som en rättfärdigande 

grund har vidare visat sig vara ytterst begränsade i praxis. Det kan ifrågasättas hur väl det 

är förenligt med den miljörättsliga integrationsprincipen. Miljöändamål, till skillnad från 

ekonomiska fiskala ändamål bedöms nämligen ofta vara externa i förhållande till 

skattesystemet. Det är knappast förvånande eftersom exempelvis principen att förorenaren 

betalar sällan lär ha en sammanhängande implementering i medlemsstaternas skattesystem. 

I realiteten lär principen i bästa fall än så länge ha implementerats fläckvis. Det handlar 

således också om vem som ska ha rätt att ta initiativ i miljöfrågan, medlemsstaterna eller 

EU. En risk kan därför vara att medlemsstaterna hamnar i ett slags moment 22 där de 

varken kan komma överens på överstatlig nivå eller införa en gradvis implementering av 

förorenaren betalar. Riskerna ska inte överdrivas eftersom EU faktiskt har högt ställda 

miljömål. Samarbetet innebär vidare en möjlighet för medlemsstaterna att ta sig ur ”fångens 

dilemma” i miljöfrågan. Det krävs således en avvägning eller fördelning mellan EU och 

medlemsstaterna för vem som ska ansvara för integrationen av miljökostnaderna i 

skattesystemen. 
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6.2 Ändamålsanalys 

Som konkluderas i avsnitt 3.2 är det ekonomiska syftet att upprätthålla 

konkurrensneutralitet det främsta ändamålet med statsstödsreglerna. Som beskrivs i 

teoridelen skiljer sig dessutom den närmare innebörden av detta syfte mellan olika 

ekonomiska skolor. Inom EU-rätten står det klart att syftet innefattar ett upprätthållande av 

den inre marknaden och i förlängningen att motverka protektionism hos medlemsländerna. 

På skatteområdet kan det eventuellt även innefatta ett motverkande av skadlig 

skattekonkurrens.  

 Det har ifrågasatts om dessa olika syften alls kan uppnås genom en överstatlig 

kontroll av statliga subventioner. Den amerikanska ekonomen och juristen Sykes framhåller 

att EU:s statsstödsregler är oförsvarbara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är enligt Sykes 

argumentation inte möjligt att på ett meningsfullt sätt särskilja socialt konstruktiva 

subventioner från protektionistiska och andra icke-önskvärda subventioner.328  Genom en 

komparativ studie av regelsystemen för subventioner i EU, WTO och USA når han bland 

annat följande slutsats: 

 
“[…] the rules that purport to distinguish permissible from impermissible 
government activity are frequently incoherent. They rely on arbitrary baselines, 

distinctions that elevate form over substance, and on myopic analysis of government 

programs that inevitably masks the full effects of government activity on business 

enterprise.”
329
 

 
Sykes är alltså framförallt kritisk till den metod som används för att identifiera otillåtet 

stöd. Han lyfter särskilt fram problematiken kring fastställandet av referensram som 

behandlats ovan.330 Kritiken ligger i linje med vad som förutsett av Bork som konsekvenser 

av ett utökat syfte för konkurrensrätten.331 Kritiken är allvarlig och enligt min mening inte 

helt obefogad.  För det första riskerar integriteten i rättssystemet att undergrävas. För det 

andra beträder juridiken härigenom områden som traditionellt sett hört till politiken. 

Beroende på politisk ståndpunkt går det givetvis att ha olika åsikter om detta är en bra eller 

dålig utveckling. De traditionella uppfattningarna behöver nämligen inte nödvändigtvis 

                                                 
328 Sykes s. 1 f.  
329 Sykes s. 2. 
330 Sykes s. 25 f. 
331 Se avsnitt 2.2.2. 
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vara de rätta och EU-rätten kan som beskrivits betraktas som en ny och förbättrad form av 

representativ demokrati. Argumentationen leder med andra ord tillbaka till frågan om 

legitimitet. 

Den nya överstatliga formen av demokrati medför stora pedagogiska problem för EU 

och dess företrädare på grund av systemets komplexitet. Detta kan möjligen även vara en 

bidragande faktor till att den upplevda legitimiteten av EU verkar vara på nedgång i många 

av medlemsländerna. Den finansiella krisen lär vara ytterligare en viktig bidragande faktor i 

sammanhanget. Detta är knappast förvånande då mycket av samarbetets legitimitet bygger 

på utfästelser om högre effektivitet och gränsöverskridande problemlösning.      

Rättsutredningen ovan pekar på vissa oklarheter och inkonsekvenser i praxis avseende 

fastställandet av referensram – särskilt när det gäller betydelsen av ändamål vid 

bedömningen. Detta skapar i sin tur problem i förhållande till grundläggande juridiska 

principer om förutsebarhet och att lika fall behandlas lika.  

En sådan slutsats innebär emellertid inte något slutgiltigt stöd för Sykes slutsats att 

en distinktion inte är möjlig eller meningsfull att upprätthålla. Tvärtom lär reglerna vara 

nödvändiga för att uppnå de målsättningar EU-rätten ställer upp – särskilt då 

förverkligandet av den inre marknaden. Den inre marknaden kan dessutom i sin tur 

betraktas som ett medel för att uppnå ytterligare en rad av EU:s ändamål.332 Ur ett 

systematiskt perspektiv är existensen av statsstödsreglerna därför nödvändig för EU-rättens 

funktion och de framstår således som ändamålsenliga i förhållande till EU-rättens syften i 

stort. 

När det gäller reglernas utformning på detaljnivå kan däremot vissa brister i 

ändamålsenlighet konstateras. Min uppfattning är att dessa brister beror på inneboende 

motsättningarna i de ändamål och principer EU-rätten ställer upp. Medlemsländerna har 

inte på politiskt väg kunnat uppnå en tydlig prioritetsordning mellan olika ändamål och det 

har därmed lämnats upp till EU:s institutioner att kompromissa och uttolka det konkreta 

rättsliga innehållet i EU:s konstitution. Att EU-domstolen och andra därigenom får vissa 

rättsskapande funktioner delegerat till sig är inget som är unikt för EU-rätten. Omfattningen 

                                                 
332 Wasmeier, CMLR 2001, s. 159. 
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verkar emellertid vara större än vad som är brukligt på nationell nivå, det gäller inte minst i 

jämförelse med svensk rättstradition.333 

 Utifrån innehållet i uppsatsen kan minst två tydliga motsättningar konstateras. För 

det första finns det en motsättning mellan principer om juridisk effektivitet och 

förutsebarhet. Det är en vanlig förekommande motsättning inom juridiken men det är 

särskilt tydligt på statsstödsområdet. Det kan tänkas bero på områdets komplexitet i 

kombination med underliggande konstitutionella konflikter. EU-domstolens 

rättstillämpning på området har också kritiserats för bristande förutsebarhet. Jag kan till 

viss del instämma i den kritiken då domstolens metod på området i min mening är onödigt 

komplex och snårig. 

Den andra motsättningen är den mellan ekonomiska och miljömässiga ändamål. 

Fördragen ger ingen slutgiltigt vägledning till vilken målsättning som bör få prioritet när 

dessa ändamål och målsättningar ställs mot varandra.334 Frågan har i huvudsak lösts genom 

att miljömål och ekonomiska mål integreras med varandra i enighet med de principer som 

beskrivits i avsnitt 2.3. I många fall antas nämligen ekonomiska ändamål och miljöändamål 

vara förenliga på sikt, särskilt med tanke på de enorma kostnader som föroreningar 

skapar.335 Det är därmed ytterst en fråga om vilket tidsperspektiv och verklighetsbild som 

intas. 

EU-rätten innehåller som sagt inslag från minst tre olika ekonomiska skolor och det 

finns därmed teoretiska möjligheter att i rättstillämpningen ta hänsyn till miljörättsliga mål. 

Tidigare undersökningar av konkurrensrätten visar emellertid att det ofta är mer renodlade 

ekonomiska intressen som ges prioritet av EU-domstolen vid en eventuell konflikt. Det 

förklaras ibland med att domstolarna skulle ha en neoliberal verklighetssyn. En annan 

förklaring är att EU-rätten har en uppbyggnad som ofrånkomligen leder till ett sådant 

resultat. Det kan beskrivas som att EU-rätten har en asymmetrisk verkan. Motsättningen 

mellan marknadsliberala intressen och andra intressen kan då ses som konkurrens mellan 

transnationella ekonomiska intressen och icke-ekonomiska intressen som framförallt är 

förankrade på nationell nivå.336 Positiv integration av sådana icke-ekonomiska antas vidare 

                                                 
333 Bull i Bull m.fl. s. 8 f. och Reichel i Bull m.fl. s. 62. 
334 Kingston s. 330. 
335 Wasmeier, CMLR 2001, s. 162 f. 
336 De Cecco s. 18 f. 
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inte vara realistiska på EU-nivå på grund av den stora variationen i åsikter mellan olika 

medlemsländer. Vidare kan de gemensamt beslutade ekonomiska ändamålen även verka 

genom negativ integration.337 Medlemsländernas bolagsskattesystem kan därför antas bli 

allt mer likriktade på grund av statsstödsrättens inverkan.338 

Den beskrivna asymmetrin kan ur ett miljöperspektiv leda till mindre 

ändamålsenliga resultat om gröna reformer i medlemsländerna förhindras. Samtidigt finns 

det potential att istället använda asymmetrin till miljöändamålens fördel. Det krävs då en 

kursändring i EU-domstolens praxis genom en starkare ändamålstolkning av de beskrivna 

miljörättsliga principerna.339 I avsaknad av ett starkt miljörättsligt imperativ inom EU-

rätten måste genomförandet av miljömålen koordineras mellan överstatlig och nationell 

nivå utan att de nationella ansträngningarna undergrävs. EU-rättens legitimitet är 

följaktligen beroende av dess förmåga att fastslå en balans mellan ändamål relaterade till 

förverkligandet av den inre marknaden och nationella intressen. 

 

6.3 Avslutande diskussion 

Utvecklingen i praxis innebär ett ökat överstatligt inflytande över medlemsländernas 

skattesystem. Det finns en risk för att utvecklingen genom de beskrivna asymmetrierna 

framförallt främjar ekonomiska målsättningar som är politiskt okontroversiella. Den 

företagna rättsundersökningen är för begränsad för att vederlägga eller motbevisa den 

övergripande teorin. Undersökningen visar emellertid att problematiken är reell och 

åtminstone existerar på statsstödsområdet. Såväl regelsystemets utformning som praxis på 

området talar för att ekonomiska intressen i nuläget intar en prioriterad ställning i 

förhållande till miljöändamål. Resultatet är knappast förvånande då det reflekterar den 

internationella politiska situationen i miljöfrågan. 

 När det gäller den metod som utvecklats i praxis kan det konstateras att den kritik 

om bristande konsekvens som riktats mot metoden delvis är motiverad. För det första går 

uppfattningarna tydligt isär mellan de olika rättsinstanserna. Även EU-domstolens egen 

praxis framstår till viss del som svårgenomtränglig och motsägelsefull. Den utvecklade 

                                                 
337 De Cecco s. 18 f. 
338 Andersson, SvSKT 2001, s. 720. 
339 Wasmeier, CMLR 2001, s. 172 och Kingston s. 113 f. 
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metoden och principerna för att fastställa statsstöd har visat sig svår att upprätthålla fullt ut. 

Det gäller framförallt i fråga om betydelsen av ändamål vid fastställandet av en referensram 

och en avvikelse i ett skattesystem. Slutsatsen att EU-domstolen vid sin bedömning tolkar 

nationella ändamål konformt med EU-rättsliga mål stämmer väl överens med hur EU:s 

funktion beskrivs i konstitutionell teori. Det skulle nämligen kunna ses som ett utbyte av 

konstitutionellt innehåll mellan nationell och överstatlig nivå. Skatterätten bör enligt min 

mening därför inte längre betraktas som ett stängt konstitutionellt område där EU-rätten 

enbart i undantagsfall behöver beaktas. 

Samtidigt stöter modern konstitutionell teori – som konstitutionell pluralism – på 

problem när det gäller frågor om legitimitet. Trots att EU konstitutionellt kan betraktas som 

fullt demokratiskt finns det uppenbarligen stora utmaningar när det gäller den av 

medborgarna upplevda legitimiteten. Det har tydligt visat sig i under de senaste åren av 

finansiell kris och riskerar i framtiden också leda till att vissa medlemsländer utträder. Om 

EU inte kan leverera utlovad effektivitet som utgör en av grunderna för att rättfärdiga 

samarbetet undergrävs på sikt EU:s legitimitet. 

Nationella domstolar kan i många fall legitimera sin makt och rättsskapande 

funktion genom en relativt enhetlig nationell rättskultur som byggts upp över en lång 

tidsperiod. Motsvarande legitimitet är svagare på EU-nivå eftersom EU-rätten är ett 

förhållandevis ungt rättssystem. Denna brist kan eventuellt läkas genom konstitutionellt 

utbyte mellan överstatlig och nationell nivå, ökad effektivitet och framväxten av en 

transnationell europeisk rättskultur. Som detta examensarbete visar innebär det i praktiken 

svåra ändamålsavvägningar. Avvägningar måste dels göras mellan olika ändamål inom EU-

samarbetet och dels mellan nationella och överstatliga ändamål. Det senare lär ofta 

innebära avvägningar mellan uppfyllande av EU ändamål och nationell 

självbestämmanderätt. 

 På statsstödsområdet är det som sagt ekonomisk effektivitet och upprättandet av en 

inre marknad som är de mest framträdande ändamålen. Som föregående undersökning av 

konkurrensteori och ändamålsenlighet visar råder det emellertid stora oklarheter ifråga om 

reglerna verkligen levererar en ökad effektivitet. Svaret på denna fråga är vidare helt 

beroende av vilket mått på effektivitet som används, vilken forskning svaret stödjer sig på 
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och vilka tidsperspektiv som undersöks. Ytterst är det därför också detta en fråga om 

verklighetsbild.  

 Det är därmed inte en fråga går att lösa juridiskt, utan ledning måste hämtas från 

andra vetenskapsområden. Inom konkurrensrätten har det traditionellt inneburit att ledning 

hämtas från ekonomisk forskning. Som beskrivits i tidigare avsnitt verkar EU:s uppfattning 

om ekonomisk teori vara diversifierad och ligga nära den nationalekonomiska forskningens 

mittfåra. Den kritik som framförts mot att EU-domstolen skulle värna och till och med 

främja en expansion av neoliberala former av kapitalism bör därför betraktas i ett större 

sammanhang. Det finns idag kritiska röster mot den traditionellt snäva ekonomiska 

verklighetsbilden även inom den ekonomiska forskningen.340 EU:s förhållandevis ambitiösa 

miljöpolitik med integration av miljömål i den ekonomiska politiken har trots allt fått vissa 

återverkningar på statsstödsområdet. Undersökningen av praxis visar att miljöändamål 

framförallt fått betydelse vid det tredje och sista steget i EU-domstolens metod. Dessutom 

kan de möjligen även ha betydelse för fastställandet av om en åtgärd utgör statsstöd enligt 

metodens två första steg.  

Även naturvetenskaplig forskning om till exempel olika typer av miljöpåverkan kan 

därmed komma att spela en allt större roll i EU-domstolens rättstillämpning. Domstolen 

verkar i nuläget avhålla sig från att företa sådana undersökningar på egen hand och det har 

framförallt ålegat den aktuella medlemsstaten att tillhandahålla vetenskapligt underlag.  

Detta är en utveckling som medför stora utmaningar. Till skillnad från ekonomiska 

värden är miljömässiga värden sällan objektivt kvantifierbara. Den utvecklade metoden för 

att fastställa fiskala statsstöd är nämligen svår att tillämpa på miljöskatter. Anledningen är 

att den baseras på resonemang grundat på grundläggande skatterättsliga principer om 

betalningsförmåga och ekonomisk substans. Miljöskatter har följaktligen blivit en typ av 

undantagsfall i EU-domstolens metodologi. Som framgår av föregående avsnitt är det 

tveksamt om det är en ändamålsenlig lösning ur ett miljöperspektiv. Miljöändamål kan 

knappast integreras i EU:s statsstödsrätt samtidigt som de behandlas som undantagsfall. För 

att uppnå EU:s miljömål kan det vara nödvändigt med skatterättsliga lösningar som till 

exempel kombinerar principen om betalningsförmåga med principen om att förorenaren 

betalar. Ny kreativa lösningar är därmed önskvärda på såväl nationell som överstatlig nivå. 
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