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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan EU-samarbetet initierades för över 50 år sedan har utvecklingen inom ramen för 

samarbetet gått åt två olika håll. Dels har samarbetet fördjupats, nutidens EU har 

befogenhet att lagstifta inom fler områden än någonsin och medlemsländerna får mer och 

mer integrerade marknader och ekonomier. Dels har samarbetet breddats till att omfatta 

fler länder. I dagsläget pågår förhandlingar med ytterligare länder som önskar inträda i den 

Europeiska unionen. I takt med denna utveckling har det ställts och fortsätter att ställas 

krav på många av samhällets institutioner och även på medborgarna som lever och verkar i 

någon av EU:s medlemsländer, vilket satt spår även inom juridiken då jurister är tvungna 

att ta hänsyn till EU-rätten på fler och fler områden. Inom vissa områden mer och inom 

vissa mindre.  

 

Utgångspunkten är att EU-rätt har företräde framför nationell rätt och det finns flera skäl 

till detta. Medlemsstaterna har gått med på detta vid inträdet i den Europeiska unionen och 

dessutom skulle de regler som ställts upp helt sakna effekt om medlemsstaterna konsekvent 

kunde ignorera dessa. Ytterligare en aspekt är att hela syftet med unionen skulle fallera om 

inte samtliga medlemsstater accepterade unionens makt att binda medlemsstaterna kring 

samma lagar.
1
 Medlemsstaterna får inte heller stifta lagar som strider mot EU-rätten. Detta 

kommer till uttryck i lojalitetsplikten i artikel 4 p.3 EUF. 

 

Stöd från staten till företag har förekommit länge och det kan vara svårt att skilja statliga 

stöd från ekonomisk politik. Det har ansetts relevant att reglera dessa utbetalningar av stöd 

från staten, så kallat statsstöd, för att undvika att enskilda aktörer, sektorer eller länder får 

fördelar gentemot sina konkurrenter. Målet med EU:s konkurrensrätt är nämligen att 

främja fri konkurrens och att minimera handelshinder inom hela gemenskapen och utan en 

reglerad statsstödrätt skulle denna målsättning äventyras.
2
 Kommissionen är den av 

unionens institutioner som har mest inflytande över statsstödsrätten.
3
 Samtidigt som 

makten är mycket koncentrerad ställs höga krav på att andra aktörer ska känna till de regler 

                                                           
1
 Se bl.a. mål C-26/62, Van Gend en Loos mot Nederländerna, om EU-rättens direkta 

effekt.  
2
 Indén s.14.   

3
 Se kapitel 3.4.   
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som ställts upp. Vid utbetalning av statliga stöd är den enskilde stödmottagaren, oavsett 

storlek på dennes företag, skyldig att känna till statsstödsrättens innehåll, förfarandet vid 

utbetalning av statsstöd och kommissionens roll i processen.  

 

Eftersom ett stort ansvar för detta läggas på enskilda stödmottagaren finns det intresse av 

att skydda dennes rättigheter även i de fall då han skulle misslyckas med att uppfylla någon 

del av det ansvar som ålagts honom. Inom statsstödsrätten finns ett skydd för de 

grundläggande EU-rättsliga principerna på så sätt att ett olagligt statsstöd inte får 

återkrävas om ett återkrav strider mot någon av dem. I samband med statsstöd talas det 

oftast om principen om berättigade förväntningar, rättssäkerhetsprincipen och 

proportionalitetsprincipen. Hur dessa ska hanteras har, som vi ska se, i många fall varit upp 

till EU-domstolen att fastställa genom praxis.  

 

1.2 Syfte 

Utgångspunkten är som ovan angetts att olagligt statsstöd ska återkrävas om återkravet inte 

skulle stå i strid med en grundläggande princip inom unionsrätten. Frågan som ställs här är 

därför under vilka omständigheter EU:s grundläggande rättsprinciper hindrar att 

återkallelse sker, liksom hur principerna ska tolkas. En av de principer som berörs oftast 

inom statsstödsrätten är den om berättigade förväntningar. Syftet med denna uppsats är att 

utreda i vilka fall principen om berättigade förväntningar kan åberopas då utbetalat stöd i 

efterhand befinns vara olagligt och anmodan om återkrav uppstår. Då medlemsstaterna inte 

är behöriga att tolka statsstödsrätten i dessa frågor är det givet att det är EU-domstolens 

tolkning av principen om berättigade förväntningar som är relevant. Nödvändigt för att 

kunna genomföra utredningen är att ha kännedom om vad som utgör ett olagligt statsstöd 

och hur förfarandet bakom statsstöden ser ut och detta har därför undersökts. En kortare 

diskussion om styrkan i skyddet för de enskilda stödmottagarnas berättigade förväntningar 

är i sammanhanget också på sin plats och har därför lyfts upp i uppsatsen.  

 

1.3 Avgränsning 

Fokus i uppsatsen ligger på att utreda principen om berättigade förväntningar. Andra 

grundläggande principer inom unionsrätten berörs endast kortfattat. Utredningen om hur 

principen har behandlats har också begränsats till EU-domstolens praxis i och med att det i 
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sammanhanget inte är relevant att undersöka hur de nationella domstolarna tolkat 

principen. Inte heller har kommissionens beslut behandlats i någon större utsträckning.  

 

Möjligheten har funnits att fördjupa sig mer i enskilda omständigheter som skulle kunna ge 

upphov till berättigade förväntningar. För att få en större överblick över de fall då 

principen har åberopats har syftet med uppsatsen istället varit att behandla flera av dessa 

omständigheter. Den intressanta konstitutionella aspekten av att kommissionen både kan 

lagstifta om, och tolka statsstödsrätten, samtidigt som de nationella domstolarnas 

behörighet att tolka den är mycket begränsad, berörs endast mycket kortfattat.  

 

1.4 Metod och material 

Traditionell juridisk metod har använts i uppsatsen. Med traditionell juridisk metod avses 

att juridiska källor som lagar, praxis och doktrin analyserats för att klargöra rättsläget. För 

att inledningsvis fastställa gällande rätt på området har jag utgått ifrån regleringen av 

statsstöd i artikel 107 – 109 i FEUF och i rådets förordning (EG) 659/1999 om 

tillämpningsföreskrifter för artikel 93 EG-fördraget (numera artikel 108 FEUF).
4
 Vidare 

har tyngdpunkten i uppsatsen sedan legat på en analys av EU-domstolens praxis gällande 

förutsättningarna för återkrav eftersom EU-domstolen där haft ett stort inflytande över 

rättsutvecklingen. Sedan i mitten av 1980-talet och fram till idag har EU-domstolen 

behandlat åtskilliga fall då principen om berättigade förväntningar åberopats i samband 

med ett återkrav av statsstöd. Det är också via EU-domstolens praxis som det konstaterats 

att kommissionen har rätt att anbefalla medlemsstaterna att återkräva olagligt stöd. Under 

åren har också kommissionen förtydligat vilka ambitioner som finns inom statsstödsrätten 

och hur detta ska hanteras av medlemsstaterna.
5
 Kommissionens skrivelser och relevant 

doktrin har i stor utsträckning använts för att kompletterat de slutsatser som kunnat dras 

från EU-domstolens praxis.  

 

 

 

1.5 Disposition 

                                                           
4
 Även kallad procedurförordningen.  

5
 Se bland annat Tillkännagivande från kommissionen. Effektivare verkställande av 

kommissionsbeslut som ålägger medlemsstaterna att återkräva olagligt och oförenligt 

statligt stöd (2007/C 272/05).  
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Uppsatsen inleds med en genomgång av rättsläget. Grunden för statsstödsrätten så som den 

uttrycks i FEUF kommer att gås igenom grundligt och dessutom nämns några av de andra 

rättskällor som är aktuella inom statsstödsrätten. Därefter handlar kapitel 3 om bakgrunden 

till varför konkurrensrätten förutsätter en reglerad statsstödsrätt samt hur statliga stöd 

definieras. Eftersom huvudsyftet med uppsatsen rör principen om berättigade 

förväntningar, och den aktualiseras främst vid återkrav av statliga stöd, behandlas 

återkravsförfarandet och ansvaret för återkravet relativt ingående i kapitel 4 innan 

undantagen från att olagligt statsstöd ska återkrävas gås igenom i kapitel 5. I kapitel 5 

behandlas också de grundläggande EU-rättsliga principerna om berättigade förväntningar, 

rättssäkerhet och proportionalitet, vilka är de tre som oftast åberopas i statsstödsrättsliga 

mål. I kapitel 6 förs sedan en diskussion om i vilka typer av fall som principen om 

berättigade förväntningar främst åberopats inför EU-domstolen och hur dessa sedermera 

har bedömts. Uppsatsen avslutas i kapitel 7 med en reflektion kring praxis och skyddet för 

berättigade förväntningar samt en slutsats kring hur starkt skyddet är för den enskilde 

stödmottagaren. Ett kortare de lege ferenda resonemang förs fram avslutningsvis.  
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2. Rättsläget 

2.1 EU-bestämmelser 

Grunderna för statsstödsrätten läggs i artiklarna 107-109 i FEUF. Därtill finns rådets 

förordningar och tillkännagivanden från kommissionen samt en omfattande praxis både 

från EU-domstolen och från kommissionen, som sammantaget utgör gällande 

statsstödsrätt.  

2.1.1 Artikel 107 FEUF 

I artikel 107 FEUF konstateras inledningsvis följande angående definitionen av stöd:  

 

”1. Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat eller med 

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

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

marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.” 

I stycket därpå räknas situationer upp då ett stöd ändå är förenligt med den inre marknaden 

trots att det kan tyckas likna olagliga statligt stöd.  

”2. Förenligt med den inre marknaden är 

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

ges utan diskriminering med avseende på varornas ursprung, 

b) stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra exceptionella 

händelser, 

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

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

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

ikraftträdandet av Lissabonfördraget får rådet på förslag av kommissionen anta ett beslut 

om upphävande av denna punkt. 

3. Som förenligt med den inre marknaden kan anses 
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a) stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där levnadsstandarden är 

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

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

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

eller för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, 

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

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

gemensamma intresset, 

d) stöd för att främja kultur och bevara kulturarvet, om sådant stöd inte påverkar 

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

gemensamma intresset, 

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

bestämma genom beslut.” 

Att stöd till vissa områden i Tyskland är förenligt med den inre marknaden har motiverats 

med att det krävs för att kompensera för de ekonomiska konsekvenser som delningen av 

landet tidigare fört med sig.
6
 Värt att notera är slutligen att ett stort handlingsutrymme för 

rådet och kommissionen lämnas i 107.3e då kommissionen och rådet själva har möjlighet 

att vidga typen av stöd som kan anses vara förenligt med den inre marknaden.
7
  

 

2.1.2 Artikel 108 FEUF 

I artikel 108 FEUF redogörs för de procedurer som vidtas i statstödsrättsliga frågor. Dessa 

kompletteras i stor utsträckning av praxis och av rådets förordning 659/1999.
8
 Enligt 

artikeln ska kommissionen bland annat löpande granska alla stödprogram i 

medlemsstaterna och yttra sig om dessa. Vidare är medlemsstaterna enligt 108.3 skyldiga 

att i god tid meddela kommissionen om kommande stödåtgärder så att kommissionen kan 

granska dessa och besluta om huruvida stödet är förenligt med den inre marknaden. 

                                                           
6
 Craig, De Burca, s. 1093. 

7
 Ibid, s. 1099. 

8
 Ibid, s. 1099. 



  
 

13 

 

Medlemsstaterna får inte heller genomföra stödåtgärden innan kommissionen har fattat ett 

beslut. Finner kommissionen att stödåtgärden är olovlig får medlemsstaten inte genomföra 

den och om stöd redan har lämnats måste detta ändras eller upphöra. I 108.2.st.3. ges dock 

rådet möjlighet att enhälligt besluta att ett stöd är förenligt med den inre marknaden om det 

är motiverad av exceptionella händelser.
9
  

 

I 108.4. delegeras möjligheten att anta förordningar till kommissionen. Förordningar kan 

antas avseende de kategorier av statligt stöd som rådet fastställt, enligt artikel 109, är 

möjliga att undanta från det förfarandet som blir aktuell om kommissionen finner att stöd 

som betalats ut inte är förenligt med den inre marknaden. 

 

2.1.3 Artikel 109 FEUF 

I artikel 109 delegeras möjligheten att anta de förordningar som krävs för att artikel 107 

och 108 ska kunna tillämpas till rådet, som efter förslag från kommissionen och efter att ha 

hört Europaparlamentet kan anta dessa. Rådet ges också särskilt mandat att fastställa 

villkoren för tillämpningen av 108.3. och vilka stödåtgärder som ska vara undantagna från 

det förfarandet.  

 

2.1.4 Övriga rättsakter 

De proceduriella reglerna i artikel 108 FEUF kompletteras som nämnts av rådets 

förordning 659/1999 om tolkningen av artikeln. I förordningen finns de detaljerade 

bestämmelserna om hur kommissionen ska agera bland annat vid begäran om upplysningar 

från medlemsstaterna och om hur det formella granskningsförfarandet går till. Det finns 

också reglerat vilka åtgärder kommissionen får vidta vid återkrav av olagligt utbetalat 

statsstöd.  Detaljer som preskriptionstid, förfarande vid missbruk av stöd och hur 

kommissionens beslut ska offentliggöras regleras också i förordningen.  

 

Även kommissionen har antagit förordningar på området så som kommissionens 

förordning 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den 

gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 (numera artikel 107 och 108) i 

fördraget (allmänna gruppundantagsförordningen) och kommissionens förordning 

1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget (numera artikel 107 och 

                                                           
9
 Craig, De Burca, s. 1100-1102. 



  
 

14 

 

108) på stöd av mindre betydelse. Inom områden som transport-, jordbruks- och 

fiskerisektorn finns särskilda regleringar om statliga stöd.
10

 Detsamma gäller 

statsstödsrättens tillämpning vid stöd till media och kommunikation samt inte minst vad 

gäller stöd inom stål- och kolindustrin. Vidare påverkas den stadsstödsrättsliga regleringen 

av reglerna för offentlig upphandling.
11

 

 

2.2 Nationell rätt 

EU-rätten har som nämnts företräde framför nationell rätt. Det är till exempel inte möjligt 

för en medlemsstat att anse att vissa stödåtgärder inte utgör olagligt statsstöd och på så vis 

undkomma EU:s regler om statsstöd. Vidare gäller principen om direkt effekt.
12

 Eftersom 

EU-rätten därigenom gäller oavsett om medlemsstaten implementerat det aktuella 

direktivet eller använt sig av den aktuella EU-rättsliga principen kan enskilda individer 

tack vare principen om direkt effekt ändå hävda sina rättigheter enligt EU-rätten.
13

  

 

Tanken med statsstödsreglerna är att dessa ska vara utformade så att de omfattar eventuella 

stödåtgärder som medlemsstaterna kan vilja genomföra, och som inte inkräktar på den inre 

marknaden i alltför hög utsträckning.
14

 Stöd vid naturkatastrofer anses till exempel vara ett 

stöd som inte inkräktar på marknaden i någon högre utsträckning. Trots att EU:s 

statsstödsrätt ska vara heltäckande har vissa länder ändå egna lagar om statsstöd och ett av 

de tydligaste exemplen är Danmark där offentligt stöd till företag enligt lag normalt sett är 

otillåtna.
15

  I Sverige finns en skrivelse i 2 kap 8 § kommunallagen, enligt vilken en 

kommun inte utan synnerliga skäl får stödja en näringsidkare. För att underlätta 

kommissionens kontroll har Sverige dock också antagit Lag (2005:590) om insyn i vissa 

finansiella förbindelser, vars syfte är att ge kommissionen insyn i de finansiella 

förbindelserna mellan det allmänna och offentliga för att kunna kontroller att det allmännas 

medel inte används på ett sådant sätt att det snedvrider konkurrensen på marknaden.
16

  

                                                           
10

 Mål C-26/62, Van Gend en Loos mot Nederländerna och Indén, s. 29-30. 
11

 Indén, s. 30. 
12

 Ibid, s. 32. 
13

 Hettne, s. 18 
14

 Craig, De Burca, s. 1109. 
15

 Indén, s. 17. 
16

 Se www.konkurrensverket.se under konkurrens/om konkurrensreglerna/statsstöd.  

http://www.konkurrensverket.se/
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3. Allmänt om konkurrensrätt och statsstöd 

3.1 Konkurrensrätten 

Inom EU finns en målsättning om att upprätta en inre marknad. Den inre marknaden ska 

enligt artikel 26.2 FEUF omfatta ett område utan inre gränser, där de fyra fria 

rörligheterna, varor, personer, tjänster och kapital, säkerställs. Arbetet med detta försvåras 

till stor del av att medlemsländerna saknar harmoniserad lagstiftning på flera områden samt 

saknar gemensam ekonomi inom exempelvis sysselsättningspolitiken. Det kan 

argumenteras för att upprättandet av den inre marknaden är unionens viktigaste uppgift.
17

  

 

Mellan medlemsländerna kan förhållandevis stora skillnader avseende konkurrensrätten 

märkas. För att kunna avveckla eventuella hinder mot den fria konkurrensen som 

medlemsstaterna ställt upp, eller kan komma att ställa upp, har unionen varit tvungen att 

lagstifta på området.
18

  Det krävs att dessa hinder undanröjs och att medlemsstaterna för en 

politik som främjar den eftersträvade öppna marknadsekonomin. I detta ingår också att 

både unionen och medlemsstaterna ska arbeta för att fri konkurrens ska uppstå inom 

unionen. Eventuella konkurrensbegränsningar är därför inte förenligt med unionsrätten.
19

   

 

Målet med EU:s konkurrensrätt är att skapa maximal effektivitet. Genom att ta bort 

konkurrensbegränsningar kommer marknaden själv se till att produktion av olika varor 

lokaliseras till där det är som mest effektivt att producera dessa. På så vis gynnas också 

konsumenterna eftersom varorna rimligen hamnar på den optimala nivån mellan kvalitet 

och pris. EU:s konkurrensrätt syftar också till viss del till att skydda mindre företag från 

kraftiga monopol eller sådana samarbeten mellan större företag som gör att effekten i 

praktiken blir närmast densamma. Därför är vissa avtal mellan företag och missbruk av 

dominerande ställning oförenligt med unionsrätten eftersom detta riskerar att påverka 

handeln mellan medlemsstater.
20

  

 

 

 

                                                           
17

 Henriksson, s. 24-26. 
18

 Wahl, s. 59. 
19

 Henriksson, s. 24-26. 
20

 Craig, De Burca, s. 959-960. 
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3.2 Statsstödsrätten  

För att vara säker på att strävan mot EU:s konkurrensrättsliga mål går åt rätt håll krävs det 

regleringar inom många områden. Medlemsstaterna är därför också förhindrade att stifta 

lagar som strider mot EU:s konkurrensrätt eftersom medlemsstaterna, enligt 

lojalitetsplikten i artikel 4 EUF, är skyldiga att vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla 

sina skyldigheter enligt fördragen. Detta innebär att medlemsstaterna måste avstå från 

åtgärder som kan äventyra fullgörandet av unionens mål om fri konkurrens på den inre 

marknaden.  Ett sådant område som unionen varit tvungen att reglera är statsstödsrätten. 

Utan regler för statliga stöd skulle den fria konkurrensens äventyras eftersom risken för att 

medlemsstaterna skulle använda sig av åtgärder som gynnar inhemska företag skulle vara 

stor.
21

 Teorin om att marknaden själv effektiviserar produktion skulle, med oreglerade 

statliga stöd, riskera att helt och hållet sättas ur spel.
22

 Dessutom skulle sannolikt 

utvecklingen generellt sett hämmas av att medlemsstaterna gynnade sina egna företag. 

Dessa skulle då kunna fortsätta på samma sätt som tidigare utan att tvingas utvecklas under 

press från konkurrenter. Ytterligare ett problem med en oreglerad statsstödsrätt är att rika 

länder har råd att gynna inhemska företag, vilka då får en konkurrensfördel jämfört med 

företag med hemvist i fattigare länder.
23

 Risken verkar således vara att unionens mål om fri 

konkurrens inte skulle kunna uppnås om inte statsstödsrätten vore kraftigt reglerad. 

 

3.3 Definition av statligt stöd 

I doktrinen om statligt stöd antas på flera håll en hållning där man uttrycker att man saknar 

en tydlig definition av statligt stöd.
24

 Eve Fink menar dessutom att många av de problem 

som statsstödsrätten stött på skulle kanske till och med kunna undvikas om det fanns en 

allmän definition av begreppet.
25

 Fem kumulativa rekvisit för statsstöd kan dock utläsas ur 

artikel 107.1 FEUF.  

 

 Åtgärden är ett stöd – Stödbegreppet omfattar inte endast subventioner som ges 

till företag, det omfattar även andra åtgärder som har effekten att de minskar 

kostnaderna för företaget, och exempelvis reducerar statens intäkter, och därför 

                                                           
21

 Indén, s. 13-14. 
22

 Ibid, s. 15. 
23

 Ibid, s. 17. 
24

 Craig, De Burca, s. 1088 och Fink, s. 134. 
25

 Fink, s. 134. 
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har samma effekt som subventioner. Huruvida företagets kostnader reducerats 

tack vare den vidtagna åtgärden måste bedömas utifrån medlemslandets 

specifika förutsättningar. Det går alltså inte att hur som helst dra paralleller till 

andra länder eller andra situationer.  Åtgärder som hittills befunnits utgöra 

statligt stöd är direkta subventioner, skattebefrielser, förmånliga lån och 

försäljning av byggnader till underpris.
26

 De uppräknade situationerna kan inte 

anses vara uttömmande. Personligen anser jag att det med största sannolikhet 

kommer uppstå nya sätt att gynna företag i framtiden.  

 Beviljas av staten och utges med statliga medel – Med stat avses både det 

centrala statsorganet och andra underordnade myndigheter, men också privata 

organ som administrerar pengar som ursprungligen kommer från staten. De 

statliga medel som avses är sådana som antingen ryms i statens budget eller 

tillgångar och medel som underordnade myndigheter kontrollerar. Medel som 

härrör från EU:s budget räknas inte som statligt stöd.
27

 EU-domstolen har också 

ställt upp ett strikt krav på att det ska röra sig om en överföring av statliga 

medel från staten.
28

 De två rekvisiten, staten och statliga medel, är inte 

alternativa, för att det ska vara fråga om statligt stöd måste det både utges av 

staten och finansieras med statliga medel.
29

 

 Gynnar vissa företag – Stödet som utges ska gynna vissa företag. Det kan 

exempelvis gälla enskilda företag som genom ett mycket förmånligt inköpspris 

får köpa mark eller stöd till en hel sektor genom exempelvis riktade 

skattesänkningar. Ett stöd får därför inte heller vara utformat så att det gynnar 

en viss produktion. Det är viktigt att notera att stöd till organisationer däremot 

inte omfattas av statsstödsrätten.
30

 För att avgöra om stödet är ett olagligt stöd, 

kontrollerar man först om stödet är selektivt på så vis att det bara utgår till, eller 

gynnar, vissa företag, direkt eller indirekt. Därefter undersöks om stödet kan 

                                                           
26

 Indén, s. 34-36. 
27

 Ibid, s. 88-91. 
28

 Mål C-189/91, kommissionen mot Grekland, p. 17-19.  
29

 Mål C-379/98, Preussen Elektra AG mot Schleswag, p.58 och Indén, s. 88. 
30

 Indén, s. 92. 
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motiveras med hänsyn till det relevanta systemets karaktär, och av den 

anledningen inte skulle utgöra ett olagligt stöd.
31

   

 Snedvrider, eller hota att snedvrida, konkurrensen – Ett stöd som gör att 

stödmottagaren får en bättre finansiell ställning jämfört med sina konkurrenter 

snedvrider konkurrensen på marknaden. Det ställs inget krav på att potentiell 

effekt på marknaden ska kunna visas innan stödet verkställs, det räcker med att 

det är troligt att det skulle ha en sådan effekt.
32

 Det avgörande i frågan är om 

det gynnade företagets ekonomiska situation kommer förbättras i förhållande 

till dess konkurrenter, om stödet betalas ut.
33

   

 Påverkar handeln mellan medlemsstater – Slutligen måste åtgärden påverka 

handeln mellan medlemsstaterna på så vis att företaget som åtnjutit stödet fått 

en fördel jämfört med konkurrenter från andra medlemsländer.
34

 Att stödet i 

ekonomisk omfattning är litet saknar i princip betydelse. EU-domstolen har 

uttryckt att ett litet stöd ”inte utesluter möjligheten att den inre marknaden 

påverkas”.
35

 Statliga stöd strider mot den fria rörligheten för varor inom 

unionen, eftersom stödet gynnar enskilda företag och gör det svårare för andra 

att konkurrera.
36

  

 

Mycket av det statliga stöd som har utbetalats har gällt marknader eller företag som haft en 

tuff ekonomisk situation och där stödet varit ett sätt att exempelvis rädda arbetstillfällen. 

Frankrike och Tyskland är exempel på länder som länge använt sig av omfattande statliga 

stöd till sina industrier.
37

 Risken med stödet är dock att det i längden blir kontraproduktivt, 

och istället för att låta nya aktörer utvecklas på marknaden gynnar man företag som själva 

inte klarar av att gå med vinst utan statlig inblandning. I Sverige har detta varit aktuellt 

främst inom fordonsindustrin.
38

 Ett sentida exempel på detta är den omdiskuterade 

                                                           
31

 Indén, s. 100, mål C-143/99, Adria-Wien Pipeline & Peggauer Zementwerk, p.42 och 

mål C-75/97, Belgien mot kommissionen, p.34.  
32

 Indén, s. 104. 
33

 Se de förenade målen C-62/87 och C-72/87, Exécutif Régional Wallon och SA 

Glaverbel mot kommissionen, p.14-15.  
34

 Indén, s. 104-105.  
35

 C-142/87, Belgien mot kommissionen, p. 43. Se dock ett utvecklat resonemang om de 

minimisstöd i kapitel 4.3.  
36

 Craig, De Burca, s. 611. 
37

 Bernitz, s. 227. 
38

 Indén, s. 14. 
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situationen som SAAB:s ekonomiska problem försatte regeringen i under 2009. 

Regeringen valde att inte stötta SAAB ekonomiskt och frågan om statsstöd blev därför 

aldrig aktuell. Frågan om SAAB:s överlevnad var dock omdiskuterad och flera tunga namn 

inom socialdemokratin gick ut och förespråkade att SAAB skulle ges statligt stöd.
39

 Det 

kan ofta vara svårt att dra gränsen mellan vad som är ekonomisk politik och vad som är 

statligt stöd.
40

 Då debatten om SAAB var som hetast var det till exempel bara några 

månader kvar till riksdagsvalet 2010 och de olika blockens ekonomiska politik var givetvis 

lite mer intressant än vanligt. Det är däremot klart att syftet med utbetalningen av stödet 

inte har någon betydelse, det är effekten av det som är det väsentliga inom 

statsstödsrätten.
41

 Att det i många fall kan handla om ekonomisk politik eller politik i 

allmänhet gör inte att ett stöd blir mer eller mindre lagligt.  

 

3.4. Kommissionens exklusiva kompetens 

Kommissionen har i artikel 108.1 FEUF givits mandat att i samarbete med 

medlemsstaterna fortlöpande granska alla stödprogram som förekommer i 

medlemsstaterna. Genom procedurförordningen har kommissionen givits närmast en 

exklusiv kompetens, bortsett från EU-domstolen och Tribunalen, att avgöra ett visst stöds 

förenlighet med den inre marknaden. Möjligheten för nationella domstolar eller 

myndigheter att göra den här bedömningen finns i princip inte alls.
42

 

 

Huvudregeln är i normala fall att processuell autonomi råder på så sätt att de nationella 

domstolarna är behöriga att avgöra även rättsfall som bygger på EU-rätt. Så är inte fallet 

gällande statsstöd. I Lucchini-målet hade företaget Lucchini ansökt om stöd hos en 

italiensk myndighet och stödet anmäldes också till kommissionen. Efter att den italienska 

staten underlåtit att svara, då kommissionen begärde fler uppgifter om stödet, beviljades 

ändå stödet.
43

 Senare förklarade kommissionen att stödet inte var förenligt med EU:s inre 

marknad. Lucchini hävdade trots detta sin rätt att få stödet utbetalad, i och med den 

                                                           
39

 Bland dessa märks bland annat Socialdemokraternas dåvarande partiledare Mona Sahlin. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3279548. 
40

 Craig, De Burca, s. 1089. 
41

 De förenade målen C-62/87 och C-72/87, Exécutif Régional Wallon och SA Glaverbel 

mot kommissionen, p.14-15. 
42

 Nationella domstolar är dock behöriga att avgöra om ett visst stöd utgör statligt stöd, se 

Indén s. 212.  
43

 Mål C-119/05, Lucchini, p. 17-19.   
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rättskraft som den italienska domstolens beslut hade. Då talan senare fördes vid EU-

domstolen konstaterade domstolen att ”gemenskapsrätten utgör hinder för att tillämpa en 

sådan bestämmelse i nationell rätt i vilken principen om rättskraft stadfästs, såsom 

artikel 2909 i den italienska civillagen, om tillämpningen utgör ett hinder för att återvinna 

statligt stöd som har beviljats i strid med gemenskapsrätten och vars oförenlighet med den 

gemensamma marknaden har slagits fast i ett kommissionsbeslut som har vunnit laga 

kraft.”.
44

 Principen om att ett lagakraftvunnet beslut inte kan omprövas, d.v.s. principen om 

rättskraft, hade uppenbarligen inte någon betydelse i målet.  

 

Kommissionen har inte bara i det närmaste exklusiv rätt att tolka stadsstödsrätten, 

kommissionen är också den som utvecklar den.
45

 Vid utvecklingen av statsstödsrätten kan 

kommissionen använda sig dels av formell lagstiftning vilken delegerats till kommissionen 

från rådet.
46

 Så har skett exempelvis då kommissionen tagit fram regler om de 

minimisstöd.
47

 Kommissionen har också möjlighet att utveckla statsstödsrätten genom 

informell lagstiftning, detta eftersom kommissionen kan ta fram riktlinjer för 

statsstödsrätten så länge som dessa riktlinjer inte strider mot reglerna i fördraget.
48

 

 

 

                                                           
44

 Mål C-119/05, Lucchini, p. 63.   
45

 Craig, De Burca, s. 1085. 
46

 Init, s. 1086. 
47

 Se kapitel 4.3.  
48

 Craig, De Burca, s. 1086. 
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4. Återkrav av olagligt statsstöd 

4.1 Syftet med återkravet 

1973 konstaterade EU-domstolen för första gången att kommissionen hade rätt att kräva att 

medlemsstaterna skulle återkräva olovligt statsstöd.
49

 Sedan dess har en omfattande praxis 

på området utvecklats. Kommissionen har uttalat att syftet med återkravet är att återställa 

marknaden till den situation som rådde innan det olagliga statsstödet utbetalades. För att nå 

tillbaka till samma situation krävs att hela stödet återbetalas och dessutom att ränta betalas 

på beloppet. Det är också av stor vikt att stödet betalas tillbaka så snart som möjligt och att 

den som fått stödet inte behåller den fördel på marknaden som stödet inneburit.
50

  

 

4.2 Definition av olagligt statsstöd 

Utgångspunkten är att allt statligt stöd är oförenligt med den inre marknaden och de 

situationer där det är tillåtet är undantag från denna huvudregel. Olagligt statsstöd ska 

därför som huvudregel återkrävas.
51

 Lagligt utbetalat statsstöd kan inte återkrävas, däremot 

kan kommissionen föreslå att lagligt utbetalat statsstöd ska användas på ett visst sätt.
52

 Det 

är uppenbarligen viktigt att veta vad som är lagligt respektive olagligt stöd. I 

procedurförordningen har rådet i artikel 1.f. definierat olagligt stöd som sådant nytt stöd 

som införs i strid med förfarandet artikel 108.3 (fd. 93.3) i fördraget. Med nytt stöd avses 

stöd som inte redan är befintligt och vad som är befintligt stöd definieras också i artikel 

1.b. Rådet har också förtydligat att även ändringar av befintligt stöd betraktas som nytt 

stöd. Stöd som införs i strid med artikel 108.3 är olagligt även om det skulle befunnits vara 

lagligt om kommissionen hade haft möjlighet att granska det. Så kan till exempel vara 

fallet när stöd anmälts till kommissionen men sedan införts utan att kommissionen hunnit 

fatta beslut om det. Den situationen är dock inte så vanlig eftersom medlemsstaterna 

normalt sett väntar på kommissionens beslut när de bemödat sig om att anmäla stödet.
53

 

Stödet är givetvis också olagligt om det införs i strid med ett beslut från kommissionen. 

 

Gränsdragningsproblem uppstår lätt även beträffande saker som borde vara självklara. Att 

stödåtgärder måste anmälas till kommissionen som sedan ska godkänna det stadgas 
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 Fink, s. 133. 
50

 Tillkännagivande från kommissionen, 2007/C 272/05, p. 2.2.1.  
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 Craig, De Burca, s. 106. 
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exempelvis i artikel 108.1 FEUF och verkar självklart. Det kan dock finnas tillfällen då det 

finns frågetecken kring huruvida kommissionen godkänt ett visst stöd eller inte. 

Kommissionen kan exempelvis tidigare ha godkänt en generell stödåtgärd eller ett 

stödprogram inom vilken ett senare stöd ryms.
54

 Det senare stödet klassas då som ett 

befintligt stöd och således inte ett nytt stöd.   

 

Förutsättningarna för lagliga stöd kan också ändras över tid och om kommissionen 

meddelar att ett tidigare beviljat stöd inte längre är förenligt med den inre marknaden så 

måste stödet upphöra. Eftersom marknaden förändras är det rimligt att kommissionen har 

den här makten då målet som sagt är att det alltid ska råda konkurrensneutralitet.
55

 Om 

kommissionen inte hade den här möjligheten skulle det sannolikt kunna leda till en ännu 

mer restriktiv hållning gentemot att godkänna stödåtgärder, eftersom det skulle vara svårt 

för kommissionen att förutspå hur marknaden kommer att se ut i framtiden. Kommissionen 

har också rätt att återkräva missbrukat statsstöd och förordningen behandlas missbrukat 

stöd på i princip samma sätt som olagligt stöd. Med missbrukat stöd avses, enligt artikel 

1.g i förordningen, stöd som efter att det beviljats använts i strid med vad som 

ursprungligen avsetts.
56

 Eftersom det riskerar att påverka marknaden på motsvarande sätt 

som olagligt stöd är det berättigat att även det kan återkrävas.
57

  

 

Efter en tid av 10 år preskriberas eventuell olagligt stöd och kommissionen saknar då 

möjligheter att återkräva det. Preskriptionstiden börjar löpa från den dag stödet betalas ut 

men därefter tillämpas, ur kommissionens synvinkel, liberala regler. Varje åtgärd avseende 

stödet som vidtas av kommissionen avbryter nämligen preskriptionstiden och efter 

avbrottet börjar tiden räknas på nytt. Sådana åtgärder kan exempelvis vara att 

kommissionen begär in upplysningar från medlemsstaten. Stöd som blivit preskriberat ska 

betraktas som befintligt stöd enligt definitionen i artikel 1.b i förordningen.
58

  

4.3 De minimis 
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Innan ett längre resonemang om förvarandet kring statsstöd inleds ska några ord sägas om 

statsstöd av mycket ringa betydelse. Domstolen har anfört att “en relativt liten mängd stöd 

eller en relativt liten storlek på företaget som får det utesluter inte som sådant möjligheten 

att handeln mellan gemenskapen påverkas”.
59

 Kommissionen har dock senare uttryckt att 

stöd under ett visst belopp har så liten betydelse att det inte kan anses påverka handeln 

mellan medlemsstater, och därför inte heller utgöra statligt stöd enligt artikel 107 FEUF.
60

  

 

Enligt procedurförordningen ges kommissionen makt att anta regler som förklarar vissa 

kategorier av stöds förenlighet med den inre marknaden. Kommissionen har på basis av 

detta antagit förordning 1998/2006. Förordningen behandlar stöd av mindre betydelse till 

företag i alla sektorer utom vissa sådana vilket räknas upp i artikel (3) i förordningens 

inledning. Exempel på sådana sektorer är jordbruks- och fiskesektorn och detta har 

motiverats med att de redan finns särskilda regler för dessa. För att ett stöd ska räknas som 

ett sådant stöd av mindre betydelse som omfattas av förordningen får det sammanlagda 

beloppet till ett företag, enligt artikel 2.2 i förordningen, inte överstiga 200 000 euro under 

en period om tre beskattningsår.
61

  

 

Ett stöd som uppfyller kriterierna i artikel 2.2-5 i förordningen anses inte vara ett statligt 

stöd och är därför undantaget från anmälningsplikten i artikel 108 FEUF.
62

 Om ett stöd 

överstiger beloppet på 200 000 euro under tre beskattningsår, eller på annat sätt inte 

uppfyller kraven i förordningens artikel 2.2-5 anses det alltså inte längre vara ett stöd av 

ringa betydelse och det ska således behandlas som ett statligt stöd enligt artikel 107 och 

108 FEUF.   

 

4.4 Förfarandet 

Förfarandet om återkrav att olagligt statsstöd regleras i procedurförordningen. Då 

kommissionen får uppgifter om att ett stöd kan vara olagligt ska denne, enligt art 11 i 

förordningen, undersöka detta omedelbart och om nödvändigt begära in upplysningar från 

den berörda medlemsstaten. Kommissionen kan också förelägga medlemsstaten att 

inkomma med upplysningar. Om kommissionen beslutar att granska ett ärende där 
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utbetalning av stödet redan påbörjats kan kommissionen enligt artikel 11.2 i förordningen 

kräva att stödet återbetalas till dess att kommission fattat beslut i frågan. Det krävs dock att 

några strikt uppställda kriterier är uppfyllda för att den åtgärden ska kunna vidtas. För det 

första måste det stå helt klart att det i den aktuella åtgärden rör sig om ett statligt stöd och 

för det andra krävs det att situationen är brådskande och det föreligger en risk för att en 

konkurrent tillfogas stor skada om stödet inte återkrävs.
63

 Vidare krävs att medlemsstaten 

först fått tillfället yttra sig i ärendet.  

 

Om kommissionen efter granskning finner att stödet är olagligt ska denna besluta om att 

den berörda medlemsstaten ska återkräva stödet enligt artikel 14.1 i förordningen. Stödet 

ska dock inte återkrävas om det skulle strida mot en allmän princip inom unionsrätten.
64

 

Då kommissionen beslutar om att ett återkrav ska verkställas är medlemsstaten skyldig att 

vidta alla nödvändiga åtgärder som är möjliga inom ramen för dess rättssystem, förutsatt 

att dessa åtgärder inte strider mot unionsrätten, för att genomföra återkravet.
65

  

Kommissionen ska också, enligt artikel 14.2 i förordningen, fastställa en lämplig ränta som 

ska utgå på beloppet och besluta att medlemsstaten ska kräva att stödmottagaren även 

betalar den räntan. Räntan ska baseras på tiden mellan det att stödet betalades ut till dess 

att det återbetalats. Om ränta inte skulle tas ut skulle inte hela effekten av det olagliga 

statsstödet återställas eftersom stödet i praktiken skulle bli ett mycket förmånligt, räntefritt 

lån, till stödmottagaren. Detta skulle i sig snedvrida konkurrensen på marknaden. 

Kommissionen utgår i sin beräkning från vilken ränta som stödmottagaren skulle ha behövt 

betala för att få samma lån på marknaden.
66

  

 

Det finns inte några krav på att kommissionen måste uppge det exakta belopp som ska 

återbetalas, det räcker att medlemsstaten utan större svårigheter själv kan fastställa detta.
67

  

Återkravet ska vidare enligt artikel 14.3 i förordningen verkställas utan dröjsmål och så 

snart det är möjligt enligt den nationella rätten, detta för att så snart som möjligt återställa 

situationen på marknaden. Medlemsstaterna har även rätt att vidta interimistiska åtgärder 
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om det krävs. Vid den skyndsamma hanteringen av återkravet är det dock viktigt att 

unionsrätten inte påverkas. Kommissionen har informerat om vilka tidsfrister som ska gälla 

vid återkrav av statsstöd.
68

 Efter två månader ska medlemsstaten ha informerat 

kommissionen om vilka åtgärder som planerar att vidtas och därefter ges en tidsfrist på 

ytterligare två månader inom vilken medlemsstaten ska ha vidtagit de planerade 

åtgärderna. Av största vikt är att medlemsstaterna vidtar åtgärder som leder till en effektiv 

och omedelbar verkställighet av kommissionens beslut.
69

 Exempelvis har Italien fällts i 

EU-domstolen för att ha varit för långsamt med att återkräva olagligt statsstöd. I fallet hade 

Italien vilandeförklarat ett föreläggande om att återbetala olagligt stöd då Italien ansåg att 

föreläggandet saknade grund. EU-domstolen ansåg inte att detta utgjorde grund för att 

försena återkravet genom en vilandeförklaring och menade därför att Italien inte vidtagit 

alla nödvändiga åtgärder för att återkräva stödet.
70

 En talan om ogiltighet av föreläggandet 

om återkrav kan alltså inte hindra verkställighet men stödmottagaren kan däremot ansöka 

om uppskov med verkställigheten enligt artikel 242 EG-fördraget.
71

 Trots de krav som 

ställs på effektivitet har i princip inget återkrav genomförts inom utsatt tid. Tvärtom dröjer 

många medlemsländer flera år med att genomföra återkravet.
72

 

 

4.4.1 Absolut hinder 

Enligt artikel 288 FEUF är ett beslut till alla delar bindande för den som det berör. Det 

betyder att ett beslut om verkställighet av återkrav är bindande för den medlemsstat som 

det riktas mot. Ett enda undantag från denna skyldighet att verkställa kommissionens 

beslutat har godtagits av EU-domstolen och det är om ett absolut hinder för verkställighet 

föreligger.
73

 Medlemsstaten kan inte själv anta att det föreligger ett hinder utan måste visa 

att den försökt återkräva stödet men att det dykt upp oförutsedda och oöverkomliga 

problem. Medlemsstaten har alltså bevisbördan för detta och det räcker inte med att endast 

påstå att det föreligger ett absolut hinder.
74

 För att ett problem ska utgöra ett absolut hinder 

för återkrav måste medlemsstaten kommunicera hindret till kommissionen enligt principen 

om lojalt samarbete i artikel 4.3 EUF. Principen innebär att unionens instanser och 
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medlemsstaterna har en ömsesidig skyldighet att tillsammans försöka lösa hinder som 

kommer i vägen för unionsrätten.
75

 Medlemsstaten måste dock först ha vidtagit alla 

tänkbara åtgärder för att återkräva stödet och undantaget om absolut hinder har tolkats 

restriktivt av EU-domstolen. Domstolen har till exempel konstaterat att nationella 

preskriptionstider
76

, nationell lagstiftning
77

 eller att det föreligger administrativa 

svårigheter
78

 inte någondera är sådana hinder som hindrar beslutet om återkrav från att 

kunna verkställas. Då det saknas tillgångar att återkräva har dock domstolen konstaterat att 

det föreligger ett absolut hinder för verkställighet.
79

 Det är också det enda skäl som 

domstolen godtagit.
80

 

  

4.5 Ansvar för återkravet 

4.5.1 Kommissionens ansvar 

Fler studier om återkravsreglerna och förfarandet har initierats av kommissionen. Syfte har 

varit att påvisa styrkor och svagheter och mycket har också förbättrats i och med de 

studierna. Trots detta stöter medlemsstaterna ideligen på en rad problem vid återkrävande 

av statsstöd. Det gäller både osäkerhet kring medlemsstaternas ansvar för återkravet av 

statsstöd och om hur stor del av stödet som ska återkrävas.
81

  Även kommissionen har 

uppmärksammat de problem som medlemsländerna stöter på då olagligt statsstöd ska 

återkrävas. Efter att det i en studie publicerad 2006
82

 visat sig att ett återkommande 

problem var att medlemsländerna var för långsamma med att återkräva olagligt stöd 

publicerades 2007 tillkännagivandet från kommissionen om effektivare verkställande av 

kommissionsbeslut, vars syfte var att klargöra hur kommissionen tänkt sig att återkraven 

ska genomföras.
83

  

4.5.2 Medlemsstaternas ansvar och förfarandet vid nationella domstolar 

I samband med ett beslut om återkrav har både medlemsstaten och kommissionen olika 

roller. Kommissionen saknar möjlighet att styra över det nationella domstolsväsendet och 
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även möjlighet att direkt från ett företag återkräva stöd.
84

 Ansvaret för det praktiska 

genomförandet av återkravet ligger därför på medlemsstaten. Vilket organ hos 

medlemsstaten som ska återkräva stödet är dock inte reglerat, det är också upp till 

medlemsstaterna att bestämma vilket organ som ska ansvara för att beräkna storleken på 

det belopp som ska återkrävas. Ansvaret behöver alltså inte ligga på det organ som har 

betalat ut stödet. Kommissionen har inte heller reglerat hur proceduren ska se ut, även här 

har medlemsstaterna frihet att själva besluta om det. Skyldigheten att återkräva beloppet 

består i att medlemsstaten faktiskt ska se till att hela stödbeloppet, inklusive ränta, 

återbetalas.
85

 Om den nationella domstolen är osäker på om ett stöd ska klassas som 

olagligt kan den tillfråga kommissionen eller begära ett förhandsavgörande från EU-

domstolen enligt artikel 267 FEUF.  

 

Även om medlemsstaterna ges i uppdrag att inom ramen för sina nationella rättssystem 

verkställa återkravet kan EU-domstolen ställa krav på att processen ska uppfylla EU:s krav 

om likvärdighet och effektivitet.
86

 Då det är mycket viktigt att rätta till den ojämlika 

situation som uppstått i och med utbetalandet av ett olagligt stöd har de nationella 

domstolarna stora möjligheter att vidta interimistiska åtgärder som till exempel inhibition 

för att hindra att den skada som uppstått förvärras.
87

 I Sverige regleras proceduren vid 

återkrav i lag (2013:388) om tillämpningen av EU:s statsstödsregler.  
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5. Undantag från återkravet 

5.1 Strider mot grundläggande principer 

Olagligt stöd ska i regel återkrävas. Domstolen har i SFEI m.fl. mot La Poste konstaterat 

att ett yrkande om återbetalning av stöd, som kommissionen inte informerats om, dock 

endast ska bifallas om inte exceptionella omständigheter föreligger.
88

  Därefter har vad 

som avses med detta förtydligats i procedurförordningens artikel 14 där det framgår att 

kommissionen inte ska återkräva stödet ”om det skulle stå i strid med en allmän princip i 

gemenskapsrätten”. Kommissionen har yttrat att detta oftast handlar om principen om 

skydd för berättigade förväntningar samt rättssäkerhetsprincipen. Dessutom kan ett 

yrkande om återkrav inte heller bifallas om preskriptionstiden gått ut.
89

 Om det föreligger 

sådana exceptionella omständigheter har alltså stödmottagaren rätt att behålla det olagliga 

stödet.  

 

Domstolen har tolkat principerna om skyddet för berättigade förväntningar och 

rättssäkerheten mycket snävt och klart är att det i synnerligen få fall har varit framgångsrikt 

att åberopa exceptionella omständigheter.
90

 Det är dock inte självklart huruvida 

kommissionen i sin granskning är skyldig att ex officio utreda om det föreligger 

exceptionella omständigheter eller inte. Kommissionen har vid olika tillfällen intagit olika 

ställningar i frågan och det har också hänt att kommissionen endast undersökt 

kompabiliteten med en princip, och inte med alla tänkbara principer. Vad gäller domstolen 

tycks skyldigheten att ex officio undersöka detta vara något mer tydlig, men inte heller i de 

fallen är det självklart att den skyldigheten existerar.
91

  

 

5.2 Allmänt om EU:s grundläggande principer 

Inom EU råder en normhierarki där de grundläggande principerna också ingår. Överst i 

hierarkin finns fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Näst därefter i normhierarkin finns EU:s principer, vilka utvecklats av 

domstolen och som kompletterar fördragen. Dessa är av stor vikt för domstolen och har 
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stor betydelse för hur domstolen tolkar EU-rätten.
92

 Syftet med principerna var att täcka 

kryphål i fördragen och dessa omfattade till en början bara unionen och dess institutioner. 

Sedermera kom principerna också att bli gällande i medlemsstaterna och fungerar numera 

mer som gällande rätt än som utfyllnadsprinciper.
93

  

 

Två av principerna som oftast blir aktuella inom stadsstödsrätten är rättssäkerhetsprincipen 

och proportionalitetsprincipen. Dessa nämns ofta i samma sammanhang som en tredje 

princip, den om berättigade förväntningar och därför ges en kort beskrivning av dessa tre 

principer nedan. Därefter ägnas följande kapitel åt principen om berättigade förväntningar i 

statstödsrätten.  

 

5.3 Rättssäkerhetsprincipen 

Rättssäkerhetsprincipen förknippas ofta med retroaktivitet. Av rättssäkerhetsskäl är det 

viktigt att lagar inte kan göras retroaktiva. En förutsättning för att skapa rättssäkerhet är att 

medborgare ska kunna förutspå konsekvenser av sitt handlande och därför måste 

konsekvenserna vara kända sedan tidigare och inte kunna ändras med tiden. Att 

retroaktivitet strider mot rättssäkerhetsprincipen gäller också när ett beslut fattats. Det ska 

då inte kunna rivas upp utan att hänsyn till rättssäkerhetsprincipen tas.
94

 Genom praxis har 

domstolen tydliggjort att nya regler endast kan ha retroaktiv effekt om det tydligt framgått i 

tidigare villkor eller inom ramen för generella, allmänna bestämmelser.
95

 

Rättssäkerhetsprincipen innebär också att varje rättsakt som antas av gemenskapens 

institutioner ska vara ”klar och precis och bringas till den berördes kännedom på ett 

sådant sätt att denne med säkerhet kan förvissa sig om den tidpunkt åtgärden föreligger 

och när den börjar ha rättsverkningar”.
96

 

 

Rättssäkerhetsprincipen har spelat en betydande roll i fall som berört stöd inom ramen för 

en tidigare beviljad stödåtgärd. Men hänsyn till rättssäkerhetsprincipen krävs att 

kommissionen granskar sådant befintligt stöd i förhållande till den tidigare stödåtgärden 
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och inte endast i förhållande till fördraget.
97

 Givetvis är det också inom statsstödsrätten så 

att bedömningen av huruvida ett stöd är förenligt med den inre marknaden eller inte endast 

kan göras i enlighet med de regelverk som var aktuella vid den tidpunkt då stödet faktiskt 

utbetalades.
98

   

 

5.4 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen innebär att åtgärder inte ska vara mer ingripande än vad som är 

berättigade med hänsyn till ändamålet. Det måste alltså råda en balans däremellan.  

Principen är viktig både inom EU-rätt
99

 och nationell rätt. Det talas idag inte bara om 

proportionellt våldsanvändande utan även om exempelvis proportionerliga skattetillägg vid 

otillåtet undandragande av skatt. Frågan om proportionalitet kan röra huruvida de aktuella 

reglerna överlag är proportionerliga eller inte, i förhållande till det syfte de är satta att 

uppfylla. I enskilda fall kan proportionalitet också handla om frågan om huruvida effekten 

av ett visst beslut, exempelvis om återkrav, är proportionerligt i förhållande till hur 

betungande det är för den som får beslutet.  

 

Vid bedömningen av om en åtgärd är proportionerlig eller inte behöver det alltså utredas 

bland annat huruvida åtgärden var nödvändig för att nå det eftersträvade målet. Inom 

statsstödsrätten är målet att återställa marknaden till så som den såg ut innan det olagliga 

stödet utbetalades.
100

 I ett fall anförde mottagaren av ett statligt stöd att det att det var 

oproportionerligt att behöva betala tillbaka stödet eftersom det skulle åsamka så stor skada 

på företaget.
101

 EU-domstolen ansåg dock att det inte kan vara oproportionerligt att 

återkräva ett olagligt statsstöd eftersom målet att återställa marknaden så som den såg ut 

tidigare är så pass viktigt.
102

 I ett senare fall har domstolen konstaterat att det inte spelar 

någon roll vid återkrav om ett stöd faktiskt inverkat på handeln mellan medlemsstaterna 

eller inte. Eftersom kommissionen inte behöver visa huruvida en stödåtgärd faktiskt 

påverkar handeln eller inte kan ett återkrav inte eller vara oproportionerligt av den 
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anledningen.
103

  Detsamma gäller för kravet på att ränta ska utgå på det olagliga stödet. Då 

situationen på marknaden måste återställas kan inte heller den vara oproportionerlig.
104

  

5.5 Principen om berättigade förväntningar 

Principen om berättigade förväntningar är en av de mest grundläggande principerna inom 

EU-rätten. Den definieras inte någonstans i fördraget utan har utvecklats genom 

domstolens praxis.
105

 Förutsättningen för att principen ska kunna åberopas, och appliceras, 

är att det uppstått förväntningar som en så kallad ”aktsam ekonomisk aktör” inte hade 

kunnat förutspå.
106

  

 

Det finns några områden där principen är mer utvecklad och mer vedertagen än andra. 

Först och främst finns den i sammanhanget myndighetsbeslut. Huvudregeln är att 

gynnande myndighetsbeslut, eller liknande administrativa instanser, alltid ger upphov till 

sådana berättigade förväntningar som gör att dessa inte kan upphävas. Principen omfattar 

också de som fått en utfästelse eller en försäkran från en myndighet som varit så tydlig att 

personen hade berättigade förväntningar om att också beslutet skulle innehålla samma sak. 

Detta gäller också andra personer som indirekt påverkas av beslutet. Berättigade 

förväntningar kan dock inte uppstå om förväntningarna inte är rimliga då utgången av ett 

beslut hade kunnat förutspås, exempelvis för att den sökande inte uppfyller de krav som 

ställts.
107

  

 

För att faktiskt kunna åberopa principen om berättigade förväntningar krävs att den 

information som lämnats är precis, ovillkorlig och kommer från en auktoriserad källa.
108

 

Individen måste också kunna hänvisa till en viss förhandling mellan individen och 

myndigheterna eller precisera vilket beteende eller försäkring från myndigheternas sida 

som givit upphov till de berättigade förväntningarna.
109

 Att myndigheten dröjt med beslut, 

eller inte hört av sig under en viss tid har inte befunnits vara tillräckligt för att berättigade 
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förväntningar ska uppstå.
110

 Slutligen måste det säkerställas att det inte finns ett allmänt 

intresse som står över individens berättigade förväntningar. Att ett beslut är olagligt är 

dessutom inte automatiskt något som hindrar individen från att hävda berättigade 

förväntningar.
111
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6. Berättigade förväntningar i stadsstödsrätten 

6.1 Allmänt 

Det har noterats att domstolen varit mycket restriktiv med att godta åberopanden om 

berättigade förväntningar i samband med återkrav av olagligt statsstöd.
112

 Det hör till 

ovanligheterna att domstolen identifierar sådana exceptionella omständigheter som gör att 

det uppstått berättigade förväntningar. Det finns dock både luckor kvar där domstolen ännu 

inte uttryckligen tagit ställning och situationer där det är klart att berättigade förväntningar 

uppstått, respektive inte kunnat uppstå. Det är klart att det är stödmottagaren som har 

bevisbördan för att berättigade förväntningar har uppstått,
113

 och principen kan åberopas av 

alla som ansett sig få förhoppningar väckta av en av unionens institutioner.
114

 Principen 

finns även i medlemsstaterna men i statsstödsmål är de inte behöriga att tolka den. Risken 

skulle sannolikt vara att resultatet av tolkningen skulle skilja sig mycket mellan olika 

medlemsstater om de nationella domstolarna var behöriga.   

 

EU-domstolen har uttryckt följande grundläggande utgångspunkt vid behandling av 

återkrav av olagligt statsstöd:  

 

”med hänsyn till att den kontroll av statliga stöd som kommissionen utövar med stöd av 

artikel 93 i fördraget (nu artikel 108
115

) är av tvingande karaktär, (finns det) emellertid 

anledning att påpeka att de företag som mottar ett stöd i princip inte kan ha berättigade 

förväntningar på att stödet är rättsenligt annat än om det har beviljats med iakttagande av 

det förfarande som avses i den nämnda artikeln. En aktsam ekonomisk aktör skall 

nämligen i normala fall vara i stånd att försäkra sig om att detta förfarande har 

iakttagits.”
116

  

 

Den aktsamma ekonomiska aktören används både vid den granskande procedur som 

kommissionen företar och vid ett eventuellt återkravsförfarande vid de nationella 

domstolarna. Denna aktsamma ekonomiska aktör antas känna till hur förfarandet vid 
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anmälan av statsstöd ser ut och om förfarandet inte följts finns alltså små möjligheter att 

vinna framgång genom att åberopa principen om berättigade förväntningar eftersom den 

aktsamma aktören, om förfarandet inte följts, känner till att detta oundvikligen leder till att 

stödet måste betalas tillbaka.
117

 

 

6.2 Berättigade förväntningar på grund av kommissionens dröjsmål 

Att en myndighet dröjt med ett beslut ger normalt sett inte upphov till berättigade 

förväntningar. I RSV mot kommissionen konstaterade dock EU-domstolen att 

kommissionens dröjsmål med att fatta beslut kan ge upphov till berättigade förväntningar. 

Omständigheterna var dessa att kommissionen dröjt över två år med att lämna besked om 

ett stöds förenlighet med den inre marknaden. Kommissionen anförde att situationen i det 

fallet var så komplicerad att det varit omöjligt att fatta beslut tidigare och tillade dessutom 

att den nederländska regeringen dröjt med att ge tillräckligt mycket information om 

fallet.
118

 Eftersom kommissionen därför ansåg att även medlemsstaten varit skyldig till att 

ärendet dröjt kunde således inte enbart kommissionen lastas för dröjsmålet. EU-domstolen 

ansåg dock att kommissionen inte lämnat en fullgod förklaring till dröjsmålet och menade 

att dröjsmålet givit upphov till stödmottagarens berättigade förväntningar om att stödet inte 

var otillåtet. Vidare konstaterade EU-domstolen också att det aktuella stödet bara utgjorde 

ett tillägg till ett tidigare godkänt stöd.
119

  

  

I ett senare fall har det gått nio år mellan det att en stödåtgärd sattes in till dess att 

kommissionen meddelade att det inte var förenligt med den inre marknaden. EU-domstolen 

fann dock den här gången att det inte var kommissionen, utan medlemsstaten, som orsakat 

dröjsmålet bland annat genom att upprepade gånger svara på kommissionens skrivelser för 

sent. Berättigade förväntningar på att stödet var förenligt med marknaden kunde därför inte 

uppstå.
 
 I målet noterade EU-domstolen också att den aktuella stödåtgärden inte hade 

anmälts till kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 108. Eftersom förfarandet i 

artikeln inte hade följts var det i sig också en anledning till att det inte kunde föreligga 

berättigade förväntningar på att stödet skulle vara tillåtet.
120

 Samma slutsats har domstolen 

dragit i flera andra mål. Om stödet inte anmälts överhuvudtaget, eller på något annat sätt 
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inte följt förfarandet i artikel 108 så spelar det inte någon roll hur länge kommissionen 

dröjt med sitt beslut. I ett mål mellan Italien och kommissionen hade ett stöd till exempel 

utbetalats i fjorton år innan kommissionen fick kännedom om det och inledde ett 

granskningsförfarande vilket sedan ledde till slutsatsen att stödet var otillåtet.
121

 Eftersom 

stödet inte hade föranmälts kunde inte dröjsmålet med att granska det ligga kommissionen 

till last utan den förflutna tiden skulle mätas mellan det att kommissionen fick kännedom 

om stödet till dess att den fattade beslut i frågan.
122

  Skillnaden mellan RSV mot 

kommissionen och de senare målen var alltså att i det äldre målet utgjorde det omtvistade 

stödet inte ett nytt stöd, och fodrade därför inte någon föranmälan till kommissionen. 

Frågan om förenlighet med förfarandet i artikel 108 FEUF uppstod därför inte medan det i 

det senare fallet var avgörande att stödet inte hade föranmälts.  

 

Vid tiden då det aktuella stödet i Italien mot kommissionen började betalas ut fanns ännu 

inte någon preskriptionstid för återkrav av statsstöd. I målet anförde republiken Italien att 

även om en preskriptionstid ännu inte hade införts så borde den senare fastslagna 

preskriptionstiden på tio år kunna användas som ett riktmärke för vad som var rimligt.
123

 

EU-domstolen menade dock att preskriptionstiden på tio år inte överhuvudtaget var 

tillämplig i fallet eftersom det vid tidpunkten för utbetalningen av stödet inte fanns någon 

sådan bestämmelse.
124

 I ytterligare ett rättsfall har den klagande hävdat att kommissionen 

bort ha iakttagit en preskriptionstid, som ”i analogi med vad som föreskrivs inom andra 

områden” borde ha uppgått till fem år.
125

 EU-domstolen menade dock att det inte gick att 

analogt tillämpa preskriptionstider från andra områden och att en preskriptionstid, för att 

fylla sin funktion, skulle behöva fastställas på förhand. På grund av detta ansåg inte 

domstolen att den klagande visat att det på den grunden förelåg berättigade 

förväntningar.
126

  

 

Sedermera har dock domstolen konstaterat att ”kommissionen inte på obestämd tid får 

dröja med att utöva sin befogenhet även när gemenskapslagstiftaren inte uttryckligen har 

                                                           
121

 Mål C-298/00, Italien mot kommissionen, p. 89.  
122

 Init, p. 92. 
123

 Init, p. 82. 
124

 Init, p. 89. 
125

 Mål T-126/96 p.61. 
126

 De förenade målen T-126/96 och C-127/96, BMF mot kommissionen, p. 67-70.   



  
 

36 

 

fastställt en preskriptionstid”.
127

 Om medlemsstaten inte följt förfarandet i artikel 108 

FEUF kan dock beslutet om återkrav endast anses vara rättsstridigt om kommissionen 

uppenbart förhållit sig passiv.
128

 Det har inte ansetts utgöra passivitet från kommissionens 

sida, även om det kunnat tolkas som ett tyst godkännande, att efter en längre skriftväxling 

dröja sju månader med att fatta beslut.
129

  

 

6.3 Berättigade förväntningar och reglerna om förfarande och föranmälan 

I åtskilliga domar har domstolen påpekat att en mottagare av stöd som inte anmälts i 

enlighet med förfarandet i artikel 108, inte kan ha berättigade förväntningar på att stödet är 

lagligt. Om tillämpning av förfarandet i artikel 108 FEUF inte varit så strikt skulle 

medlemsstaterna först kunna betala ut stöd, för att därefter undersöka om det var lagligt 

eller. Detta skulle uppmuntra medlemsstaterna till att inte föranmäla stödet utan göra det 

först när stödet redan betalats ut. Fördelen för medlemsstaterna skulle vara att processen 

skulle påskyndas, dock med risken att senare tvingas återkräva eventuellt felaktigt stöd.
130

   

 

Stöd som inte anmälts kan som sagt inte heller föranleda berättigade förväntningar, utom 

vid extraordinära omständigheter, hos mottagaren.
131

 I Regione autonoma Friuli-Venezia 

Giulia uttalade domstolen att stödet i princip måste ha antagits i enlighet med förfarandet i 

artikel 108 för att mottagaren ska kunna åberopa berättigade förväntningar.
132

 Kravet kan 

ställas eftersom en aktsam ekonomisk aktör förutsätts vara så kunnig om förfarandet att 

denna vet huruvida det följts eller inte.  

 

Bortsett från de fall då exceptionella omständigheter kan åberopas är oanmält stöd olagligt 

oavsett om det hade varit lagligt om det anmälts i enlighet med förfarandet i artikel 108 

FEUF eller inte. Vid en talan om återkrav behöver kommissionen därför inte visa att stödet 

påverkat marknaden. Om så vore fallet skulle medlemsstaterna tjäna på att inte anmäla 

stödet redan i planeringsstadiet, utan istället låta kommissionen undersöka om stödet 
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påverkat marknaden först efter att det införts.
133

 Vidare måste kommissionen då den 

inleder ett granskningsförfarande uppge vad detta grundar sig på och den som fått stödet 

måste sedan undanröja de tvivel om förenligheten med marknaden som kommissionen 

anfört. Det förutsätts att kommissionens uppgifter till stödmottagaren om grunden för 

granskningsförfarandet är precisa och klara så att stödmottagaren kan lämna de 

upplysningar som krävs. Om dessa upplysningar befinns vara klara och precisa kan 

stödmottagaren inte heller åberopa berättigade förväntningar avseende den delen av 

förfarandet.
134

   

 

I det fall sådana exceptionella omständigheter förväntas föreligga kan stödmottagaren 

endast åberopa dessa vid de nationella domstolarna och då i processen om återkrav.
135

  Där 

får de nationella domstolarna ta hänsyn till de omständigheter som framkommit och ställa 

eventuella tolkningsfrågor till domstolen.
136

   

 

6.4 Berättigade förväntningar på grund av tidigare positiva beslut eller utfästelser 

Rätten att åberopa berättigade förväntningar återfinns hos alla som en 

gemenskapsinstitution väckt grundande förhoppningar hos.
137

 I målet Mellett hade 

kommissionen beslutat att ett visst stöd skulle återkrävas eftersom det inte var förenligt 

med den inre marknaden. EU-domstol godtog inte detta utan menade att kommissionen 

tidigare godkänt garantier om stöd som nu var aktuella. Detta hade väckt berättigade 

förväntningar hos mottagaren på att stödet var lagligt. Att stödet utbetalades innan 

kommissionen hade hunnit fatta beslut om det saknade betydelse i fallet.
138

   

 

I andra fall har ett beslut av kommissionen i efterhand ogiltigförklarats vilket har lett till att 

stödmottagaren varit skyldig att återbetala stödet och berättigade förväntningar har inte 

kunnat åberopas. I fallet CELF II menade stödmottagaren att den situation där tre på 

varandra följande positiva beslut sedermera förklarats ogiltiga hade väckt berättigade 

förväntningar om stödets giltighet. Domstolen menade istället att just den omständighet att 
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det är ovanligt med tre på varandra följande ogiltigförklaringar istället borde ha givit 

stödmottagaren anledning att tvivla på stödets förenlighet med den gemensamma 

marknaden.
139

 Det kan också i sammanhanget nämnas att en stödåtgärd som ursprungligen 

var ogiltig, eftersom den inte anmälts i enlighet med förfarandet i artikel 108, inte kan bli 

giltig i efterhand även om kommissionen konstaterar att stödet hade varit förenligt med den 

inre marknaden.
140

  

 

Det konstaterades alltså i Mellett mot EU-domstolen att kommissionen inte kan ändra en 

tidigare utfästelse om giltighet och förklara stöd som faller under den utfästelsen för 

ogiltigt. Detta är dock förutsatt att tiden för att klaga på beslutet löpt ut. I CELF I hade 

beslutet bestridits innan fristen för detta löpt ut och mottagaren kunde därför inte åberopa 

berättigade förväntningar.
141

  Samma slutsats har EU-domstolen nått i upprepade fall 

dessförinnan.
142

  

 

I ett annat mål anförde Belgien att det funnits berättigade förväntningar på att rätten att 

använda ett skatterättsligt system skulle kunna förlängas under en viss tid. Eftersom 

kommissionen beslutat att frånta staten rätten till skattesystemet, utan att föreskriva några 

övergångsbestämmelser, borde därför beslutet om detta upphävas. Kommissionen anförde 

att sådana berättigade förväntningar inte kunde finnas eftersom Belgien hade uppgifter om 

att systemet inte kunde användas för alltid. EU-domstolen fann bland annat att 

kommissionen inte visat att det fanns ett övergripande allmänt intresse som kunde utgöra 

hinder för att införa en sådan övergångsperiod. Talan bifölls därför på den grunden att 

berättigade förväntningar åsidosatts.
143

   

 

I Demesa och Territorio Histórico da Álava mot kommissionen var frågan om en aktsam 
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ekonomisk aktör hade kunnat förutse att den i fallet aktuella skattelättnaden skulle 

klassificeras som statligt stöd eller inte. I domskälen anförde EU-domstolen dock först och 

främst att eftersom stödet inte föranmälts i enlighet med artikel 108 kunde berättigade 

förväntningar på stödets giltighet inte föreligga. EU-domstolen avfärdade också de 

klagandes hänvisningar till en utfästelse från kommissionen samt att kommissionen 

förhållit sig passiv och menade att inget av dessa skäl utgjorde grund för berättigade 

förväntningar. EU-domstolen tog inte hänsyn till klagandes anförande om att det vara 

tveksamt om en aktsam ekonomisk aktör hade kunnat förutse att skattelättnaden skulle 

klassificeras som stöd.
144

    

 

6.5 Berättigade förväntningar avseende stöd inom ramen för stödprogram 

Frågan har också uppkommit hur stöd inom ramen för stödprogram ska tolkas då 

kommissionen inledningsvis funnit att stödet inte är förenligt med den inre marknaden och 

ska återkrävas. I sådana fall är kommissionen skyldig att kontrollera huruvida stödet 

omfattas av stödprogrammet eller inte och om det finns villkor i stödprogrammet att ta 

ställning till. Kommissionen får således inte granska stödet enbart i förhållande till 

fördraget.
145

  En stödmottagare har vid talan om återkrav anfört att det utbetalade bidraget 

redan omfattades av en befintlig stödåtgärd, och därför utgjorde befintligt stöd. Vidare 

menade klagande att det inte gick att utläsa av det befintliga stödprogrammet att 

begränsningarna vid utbetalning av stöd inom ramen för stödprogrammet skulle tolkas så 

restriktivt som kommissionen gjort. Stödmottagaren åberopade därför att eftersom denne 

inte hade kunnat förutspå att stöd enligt stödprogrammet skulle tolkas så, så hade 

stödmottagaren berättigade förväntningar om att bidraget var förenligt med den inre 

marknaden. EU-domstolen ansåg att sådana förväntningar inte kunnat föreligga eftersom 

den sökande var skyldig att själv informera sig huruvida bidraget var lagligt eller inte.
146

  

 

Domstolen har dock inte tagit hänsyn till eventuell förenlighet med stödprogram om stödet 
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inte anmälts enligt förfarandet i artikel 108. Detta eftersom mottagaren i de fallen ändå inte 

kan åberopa berättigade förväntningar om korrekt förfarandet inte iakttagits.
147

  

 

Tvister har också uppstått om vilka branscher som omfattas av en viss stödordning. I 

CIRFS m.fl. hävdade sökande av det aktuella stödet att detta omfattades av en tidigare 

godkänd stödordning och att det därför anmälts i enlighet med förfarandet i artikel 108, då 

denna stödordning anmäldes. Kommissionen i sin tur anförde att stödordningen visserligen 

ursprungligen omfattade också sökandens område, garn med hög hållfasthet, men att 

stödordningen sedan ändrats genom ett beslut och numera endast omfattade sektorer som 

inte utan stöd kunde leverera varor till den traditionella textil- och beklädnadssektorn, 

vilket var vad som avsågs i stödordningen. Kommissionen anförde också att de sökande 

kände till detta. EU-domstolen godtog inte kommissionens förklaring utan ansåg att 

stödordningens omfattning inte hade ändrats, i och med det av kommissionen anförda 

beslutet, utan fortfarande omfattade samma område som ursprungligen.
148

  

 

6.6 Berättigade förväntningar på grund av nationella regler 

Det är inte möjligt att åberopa berättigade förväntningar som uppstått på grund av 

nationella regler, om dessa strider mot gemenskapens regler om berättigade förväntningar. 

En sökande har vid ett tillfälle åberopat ett skydd för berättigade förväntningar som denne 

ansågs grundades på den nationella, tyska, rätten. Enligt den nationella rätten kunde ett 

otillåtet förvaltningsbeslut inte upphävas om det gått mer än ett år från det tillfälle då 

myndigheten fick kännedom om att beslutet var otillåtet.
149

 Domstolen anförde att 

nationella bestämmelser inte kan tillämpas så att de omöjliggör den återbetalning som 

enligt unionsrätten krävs. En aktsam ekonomisk aktör ska givetvis känna till detta och 

därför kan inte heller stödmottagaren åberopa berättigade förväntningar om att sådana 

nationella regler skulle kunna tillämpas.
150

 Vid en talan om återkrav av statsstöd vid en 

nationell domstol finns det dock inget hinder mot att skyddet för berättigade förväntningar 

beaktas, så länge detta inte strider mot gemenskapens intressen och så länge de skrivna 
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villkoren är desamma som vid återkrav av helt nationella finansiella prestationer.
151

 

Domstolen har varit tydlig med vikten av EU-rättens företräde framför nationell rätt och att 

detta tillämpas strikt är givetvis en förutsättning för att skapa förutsägbarhet inom EU-

rätten. 

7. Slutsatser 

7.1 Reflektioner kring EU-domstolens praxis. 

Principen om berättigade förväntningar bygger uppenbart på att någon har förväntningar 

om ett visst utfall. Om utfallet varit väntat är det således svårt att åberopa några 

förväntningar. Det är rimligt att dessa då inte hade kunnat finnas.  

 

I och med skapandet av den aktsamma ekonomiska aktören har det ålagts ett stort ansvar 

för de enskilda att känna till EU:s statsstödsrätt. Genomgående i praxis från EU-domstolen 

hänvisas till saker som denne aktsamma aktör förväntas känna till och situationer som 

denne borde kunna förutse. Därigenom möjliggörs en hård linje i frågan om i vilka fall 

principen om berättigade förväntningar kan åberopas. Eftersom många situationer och 

beslut inte kan vara oväntade för den aktsamma aktören är möjligheterna för denne att ha 

haft berättigade förväntningar små.   

 

EU-domstolen har varit tydlig med att vikten av att förfarandet i artikel 108 FEUF följs 

eftersom konsekvenserna av att inte ställa det kravet skulle kunna bli alltför långtgående.
152

  

Om det inte var så att stöd som inte utbetalats i enlighet med förfarandet automatiskt 

klassades som olagligt stöd skulle risken sannolikt vara större att stöd betalades ut mer på 

vinst och förlust. Detta även i de fall som medlemsstaten skulle kunna känna sig relativt 

säker på att stödet var lagligt. EU-domstolen menar alltså att berättigade förväntningar i 

princip inte kan uppstå om inte förfarandet följts. Det här strikta kravet är ett logiskt sätt att 

kontrollera utbetalningen av statsstöd inom unionen och därmed också ett sätt att 

kontrollera en viktig faktor i strävan mot fri konkurrens inom unionen. Problemet tycks 

inte vara att göra stödmottagarna medvetna om att statliga stöd måste föranmälas, 

anledningen till de många försöken att åberopa berättigade förväntningar beror 

förmodligen snarare på att stödmottagarna inte känner till att exempelvis en viss 

                                                           
151

 Mål T-459/93, Siemens mot kommissionen, p. 104. 
152

 Se bl.a. mål C-303/88, Italien mot kommissionen, p. 43. 



  
 

42 

 

skattesänkning faktiskt utgjorde ett statligt stöd. I synnerhet sedan den skattesänkningen 

kanske berörde ett stort antal företag. 

 

Resonemanget leder oundvikligen till en annan förutsättning för att berättigade 

förväntningar ska kunna uppstå, nämligen den att informationen som ger upphov till 

förväntningarna måste komma från en auktoriserad källa och vara precis och ovillkorlig.
153

  

Då man talar om statsstöd är det givet att kommissionen är en sådan auktoriserad källa vars 

utfästelser ger upphov till berättigade förväntningar. Då kommissionen lämnar ett besked 

vore det snarare märkligt om berättigade förväntningar inte uppstod. I de fall 

kommissionen beslutat om att ett stöd är förenligt med den inre marknaden har inte heller 

EU-domstolen upphävt dessa trots att kommissionen i efterhand har kunnat ändra 

uppfattning om stödets förenlighet med den inre marknaden.
154

 Det ter sig också självklart 

att en mottagare av stöd inom ramen för en stödordning som är känd för kommissionen, av 

samma anledning, kan ha berättigade förväntningar på att stödet är lagligt. 

 

Problemet är inte heller att berättigade förväntningar uppstår på grund av information som 

kommer direkt från kommissionen. Det är när informationen lämnas av någon som ur 

stödmottagarens perspektiv verkar vara en auktoriserad källa, men som inte enligt 

statsstödsrätten är det, som principen om berättigade förväntningar blir svår att hävda. Det 

är inte troligt att den genomsnittlige stödmottagaren känner till att kommissionen (vid 

sidan av EU-domstolen och Tribunalen) är den enda som har fullständig rätt att tolka 

statsstödsrätten. Även stödmottagaren med vissa kunskaper om statsstödsrätten litar 

sannolikt på att nationella myndigheter är än mer kompetenta än dem själva och att ett stöd 

från dessa myndigheter rimligtvis borde vara tillåtet enligt statsstödsrätten. Samma 

problem uppstår om nationella lagar som strider mot EU-rätten tillämpats. Om 

stödmottagaren själv känner till att EU-rätten har företräde framför nationell rätt torde 

denne också kunna förutsätta att den lagstiftande nationella församling och den nationella 

institution som tillämpar lagen också känner till detta.  

 

EU-domstolen har inte haft en riktigt lika tydlig linje i frågan om berättigade förväntningar 
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på grund av kommissionens dröjsmål som i ovan nämnda situationer. I de rättsfall som 

lyfts fram tidigare i uppsatsen har det stått klart att det är inte själva dröjsmålet som är 

avgörande, utan att det snarare är vem som ska lastas för dröjsmålet som har betydelse. Det 

kan argumenteras för att detta ställer orimligt höga krav på att den enskilde stödmottagaren 

ska vara insatt i kommunikationen mellan exempelvis kommissionen och medlemsstaten 

vid en utredning om huruvida ett stöd är lagligt eller inte. Att en sådan situation uppstår 

tycks dock vara mycket ovanlig. Utifrån vad som kan utläsas ur praxis är det betydligt 

vanligare att stödet inte ens föranmälts till kommissionen i de fall som kommissionen dröjt 

med att lämna besked. I och med konstaterande att stödet inte kan vara lagligt om det inte 

anmälts enligt förfarandet i artikel 108 FEUF blir den logiska slutsatsen att berättigade 

förväntningar inte heller kan uppstå som en följd av kommissionens dröjsmål i de fallen. 

 

Det tycks vara så att berättigade förväntningar i princip bara kan uppstå om förfarandet i 

artikel 108 FEUF följts men kommissionen handlat felaktigt någon gång under processens 

gång. Oavsett vilka utfästelser som andra institutioner gjort eller vilka händelser som gjort 

att avsteg från förfarandet i artikel 108 FEUF tagits har EU-domstolen hänvisat till att en 

aktsam ekonomisk aktör borde känna till att dessa inte kan ge upphov till berättigade 

förväntningar. Enligt min mening ställs ett alldeles för högt krav på alla potentiella 

stödmottagares kunskaper i statsstöds- och EU-rätt genom att hänvisa till vad denne 

aktsamma ekonomiska aktör borde känna till.  

 

7.2 Skyddet för den enskilde stödmottagarens förväntningar. 

Något som särskilt framgår i EU-domstolens praxis är att höga krav ställs på 

stödmottagaren snarare än på den medlemsstat som betalat ut det statliga stödet. 

Omständigheterna som den aktsamma ekonomiska aktören ska känna till är som vi sett 

omfattande det är tydligt att det finns små möjligheter att hävda principen om berättigade 

förväntningar. Något jag anser är problematiskt med EU-domstolens hårda linje angående 

detta är just att ett alltför stort ansvar läggs på stödmottagarna och ett mindre läggs på 

medlemsstaterna. Effekterna av att ett olagligt stöd betalats ut tycks endast bli att 

medlemsstaten måste bemöda sig om att återkräva stödet från stödmottagaren. Detta 

samtidigt som stödmottagaren försätts i en mycket besvärlig situation när stöd, som 

sannolikt investerats i verksamheten, plötsligt måste betalas tillbaka.  
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Det är viktigt att beakta att statliga stöd inte nödvändigtvis endast berör stora företag i 

samband med omfattande förhandlingar eller uppköp. Även mindre företag kan beröras av 

statliga subventioner som i slutändan visar sig vara olagliga stöd. I och med det högt 

uppställda kravet på dessa ekonomiska aktörers kunskaper saknas i dessa situationer 

möjligheten för det lilla företaget att åberopa berättigade förväntningar trots att stödet 

utbetalats från exempelvis den svenska staten, som för många torde ses som en 

auktoriserad källa.  

 

Med detta i åtanke anser jag inte skyddet för stödmottagarens berättigade förväntningar 

vara särskilt starkt då det gäller statsstöd. För att verkligen skydda stödmottagarens 

eventuella berättigade förväntningar, och samtidigt minska antalet felaktigt utbetalade 

statliga stöd, borde ett större ansvar för effekten av olagliga stöd belasta medlemsstaten 

och den institution inom medlemsstaten som beviljat det statliga stödet. Det är dock av 

konkurrensrättsliga skäl är viktigt att felaktigt stöd återbetalas och situationen på 

marknaden återställs. En möjlighet att ändå i större utsträckning beakta stödmottagarens 

berättigade förväntningar vore om det till exempel ålades medlemsstaterna att stå för en del 

av den olägenhet som ett återkrav åsamkar stödmottagarna.  
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