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Summary 
Competition law is the foundation of EU law as much as it is a means to 
protect free trade on the internal market.  
 
This in turn stands in contrast to national interests that have long pervaded 
within the aviation industry in Europe that has been characterized by State 
ownership. 
 
In light of traditional government intervention in the aviation sector, the EU 
State aid law has a significant impact. Effective application of competition 
rules is of outmost importance in preventing distortion of the EU aviation 
market. 
 
This paper considers European Union rules on state aid to airlines that are 
entirely or partially owned by the State where State aid law is put into a 
political, economical and historical context.   
 
Following the clarification of EU State aid law the issue into SAS year 2010 
will be examined with the conclusion that the capital injection is likely to be 
regarded as State aid. 
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Sammanfattning 
Konkurrensrätten är ett fundament inom EU- rätten och ett medel för att 
värna om den fria handeln på den inre marknaden.  
 
Det i sin tur står i kontrast till nationella intressen som under lång tid 
genomsyrat flygindustrin i Europa som kännetecknats av statligt ägande.  
 
I ljuset av de traditionellt statliga ingripandena i flygsektorn har EU:s  
statsstödsregler en väsentlig betydelse. Effektiv tillämpning av 
konkurrensreglerna är av stor vikt för att förhindra en snedvridning av 
unionens flygmarknad.  
 
Uppsatsen behandlar Europeiska Unionens regelverk avseende statligt stöd 
till flygbolag som är helt eller delvis ägda av staten där statsstödrätten sätts i 
ett rättspolitiskt, rättsekonomiskt och i ett historiskt sammanhang.  
 
Efter att EU:s statsstödrätt klargjorts diskuteras nyemissionen i SAS år 2010 
med slutsatsen att kapitaltillskottet troligtvis är att anse som statligt stöd. 
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Förkortningar  
AB  Aktiebolag 
 
Art.  Artikel 
 
C  Curia 
 
CO2  Koldioxid 
 
Di  Dagens industri 
 
Dir.  Directive 
 
EC  European Community 
 
ECR  European Court Reports 
 
EEC  European Economic Community 
 
EEG  Fördraget om upprättandet av Europeiska  
  Ekonomiska gemenskapen 
EG  Europeiska Gemenskapen 
 
EES  Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet 
 
EG-fördraget  Fördraget om upprättandet av Europeiska 
  Gemenskapen  
ELFAA  European Low Fares Airline Association 
 
EU  Europeiska Unionen 
 
EUD  EU- domstolen1 
 
EUT  Europeiska Unionens officiella tidning 
 
ff.  Följande sidor 
 
IATA  International Air Transport Association 
 
IRI  Istituto per la ricostruzione industriale SpA 
 
FEUF  Fördraget om Europeiska Unionens  
  funktionssätt2 

                                                 
1 EG-domstolen ersattes den 1 december 2009 av EUD när Lissabonfördraget började gälla 
1 december 2009. 
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OJ  Official Journal 
 
OPEC  Organization of the Petroleum Exporting 
  Countries 
Kap.  Kapitel 
 
L  Legislatio 
 
No.  Number 
 
Prop.  Proposition 
 
Reg.   Regulation 
 
SARS  Severe Acute Respiratory Syndrome 
 
SAS  Scandinavian Airlines System AB 
 
T  Tribunal 
 
VD  Verkställande direktör 
 
 
 
 

                                                                                                                            
2 Fördraget ersatte det tidigare EG-fördraget när Lissabonfördraget började gälla 1 
december 2009. 
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1 Inledning  
Utmärkande för flygmarknaden i Europa har varit dominansen av nationella 
flygbolag som helt eller delvis varit ägda av staten s.k. ”flaggbärare”. 
Marknaden har länge präglats av statlig kontroll och nationella intressen.  
 
Trots att Romfördraget trädde ikraft år 1958 och att reglerna för statligt stöd 
har varit aktuella sedan dess tillämpades statsstödsregler under många år 
inte på flygsektorn, trots det faktum att de flesta stora flygbolag i Europa 
ägdes helt eller delvis av stater och var mottagare av stöd i olika former vid 
upprepade tillfällen.  
 
Förhållningssättet till flygsektorn förändrades dock under den senare delen 
av 1980- talet delvis som en konsekvens av att EUD fattade ett avgörande 
beslut i fallet Nouvelle Frontieres .3 Avgörandet bekräftade att fördragets 
konkurrensregler skulle tillämpas även på flygsektorn.  
 
Kommissionen utarbetade följaktligen ett lagförslag om liberalisering av 
flygmarknaden som i sin tur möjliggjorde att konkurrensreglerna även 
kunde tillämpas på flygsektorn. Ministerrådet antog förslaget år 1987 som 
kom att kallas ”första paketet”4 som blev en början på en femårig 
liberaliseringsprocess som kulminerade i det s.k. ”tredje paketet”5 som 
trädde ikraft år 1992. 
 
Eftersom ingen riktig konkurrens hade existerat på flygmarknaden spelade 
det innan liberaliseringen ingen direkt roll ifall konkurrensförhållandena 
snedvreds av statliga stöd till existerande flygbolag eftersom förhållandena 
snedvreds på många olika vis. Både biljettpriser och inträdet var reglerat 
under lång tid i Europa då statligt ägda bolag dominerade marknaden. 
 
I takt med att marknaden öppnades upp för andra bolag utöver de renodlat 
nationella och i och med att mer rättvisa förutsättningar skapades blev det 
däremot viktigare att se till att konkurrensen inte snedvreds med hjälp av 
företeelsen statligt stöd. 
 
Uppmärksamhet riktades bl.a. mot att statliga stöd till flygsektorn stod i 
kontrast mot en liberaliserad flygmarknad. Det kunde ligga en fara i den 
snedvridning av konkurrensen som medlemsstaterna skapade med statliga 
stöd vilket kunde tillintetgöra fördelarna med liberaliseringen6. Idag har 

                                                 
3 Joined Cases 209- 213/84 Ministère Public v. Lucas Asjes and others; ECR, 1986 s.1425. 
4 Första paketetet se: 1. Reg. 3975/87 (Application of competition rules), 2.Reg. 3976/87 
(Concerted practices) 3. Dir. 87/601 (Air fares), 4. Decision 87/602 (Capacity sharing and 
market access). 
5 Tredje paketet se: 1. Reg.25407/92 (Licensing of air carriers), 2. Reg. 2408/92 (Market 
access), 3. Reg. 2409/92 (Fares and Rates). 
6 Skoglund J-M, (2009) Flygtendenser EU-special 2009 Norrköping: Transportstyrelsen. 
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EU:s institutioner en mycket starkare fokus på konkurrensen inom 
flygmarknaden, inte minst på regleringen av statligt stöd till flygbolag.  
 
I och med upprättandet av en gemensam marknad inom flygsektorn har 
medlemsländerna inte längre samma möjlighet att skydda eller stödja de 
inhemska och ofta statligt ägda flygbolagen. Flygbolagen har fått möjlighet 
att konkurrera på samma villkor och i de fall de varit statligt ägda har staten 
krävts att agera som en normal ekonomisk aktör.  
 
Den europeiska avregleringen har lett till att flera statliga flygbolag 
privatiserats, vissa har gått i konkurs medan andra har ingått i allianser. 
Dessutom har lågprisbolagen fått en möjlighet att komma in på marknaden. 
 
Scandinavian Airlines System AB (nedan SAS) kan beskrivas som en 
”flaggbärare”.  Svenska staten har alltid haft ett ägande i SAS.  Flygbolaget 
grundades år 1946 av de tre nationella flygbolagen i Sverige, Danmark och 
Norge. Den svenska statens ägarandel uppgår till 21,4 procent av aktierna i 
moderbolaget SAS.7 Tillsammans äger de tre nordiska staterna hälften av 
aktiekapitalet i SAS. 
 
I april år 2010 bestämde svenska staten att delta i en nyemission till SAS 
med ett belopp på 1,1 miljarder kronor. Nyemissionen har stött på hård 
kritik där bl.a. ELFAA8 kräver att EU- kommissionen utreder nyemissionen 
till SAS . ELFAA anser att svenska statens agerande inte kan jämföras med 
en privat investerare som agerar på en fri marknad och är illegalt enligt EU:s 
regelverk om statligt stöd9. 
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Statliga stödåtgärder är ett viktigt ämne inom konkurrensrätten och 
välavvägda regler har stor betydelse för en välfungerande europeisk 
ekonomi. EU:s konkurrensrätt står dock ofta i kontrast till nationella 
intressen. 
 
Uppsatsen behandlar EU:s regelverk avseende statligt stöd till flygbolag 
som är helt eller delvis ägda av staten. Rättspraxis presenteras på en tidsaxel 
och de rättsfall som valts ut ska representera tidstypiska stödåtgärder i syfte 
att bättre kunna bedöma kommissionens kommande ställningstaganden. 
 
Utöver att klargöra det unionsrättsliga rättsläget syftar arbetet även till att 
utreda om svenska statens kapitaltillskott år 2010 till flygbolaget SAS ska 
anses som en snedvridande statlig stödåtgärd. 
 

                                                 
7 Prop. 2009/10:121, s.5. 
8 European Low Fares Airline Association är lågprisbolagens samarbetsorganisation. 
9 ELFAA press release (2010) “ELFAA urges Commission to take action on state aid”, 17 
mars 2010.  
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1.2 Metod och material 
För att kunna besvara frågan har flera olika metoder använts eftersom det 
ofta krävs ett allsidigt tillvägagångssätt för att kunna återge en så 
heltäckande bild som möjligt. 
 
Till grund för mitt arbete kommer jag använda mig av rättsdogmatisk metod 
vilket kommer att innebära en genomgång av rättskällor som lagar, 
förarbeten, rättspraxis och doktrin. I fokus ligger EU- rätten och då till stor 
del kommissionens beslut och riktlinjer. 
 
Eftersom ämnet jag har valt inbegriper en granskning av flygindustrin och 
dess bakgrund och innefattar både ekonomiska och industrispecifika fakta 
har jag även fått söka mig utanför det rättsdogmatiska tillvägagångssättet 
och då istället fått använda källor som har haft själva flygindustrin i fokus. 
 
Eftersom informationen kan vara lite svåråtkomlig, det är inte alltid 
transparensen är vad den utger sig för att vara inom EU:s institutioner, har 
jag valt att inleda mitt arbete genom att ta kontakt med yrkesverksamma 
personer inom olika myndigheter så som Näringsdepartementet och EU- 
kommissionen. Intervjuerna har varit informella och har gjorts för att skapa 
en bas för uppsatsen och kommer inte att ha en faktisk betydelse för 
slutsatsen i mitt arbete. 
 

1.3 Avgränsning 
Statligt stöd är ett brett ämne och jag har valt att presentera endast den del 
som berör statliga stödåtgärder till flygbolag där staten själv till någon del är 
ägare i det mottagande företaget.  
 
Arbetets fokus ligger på EU- rätten och därför kommer svenska 
statsstödregler, i den mån de existerar inte att beröras. 
  
Jämförelser som görs i uppsatsen kommer att begränsas till att som oftast 
beröra likartade fall inom flygmarknaden, andra branscher är således 
uteslutna i den mån det är genomförbart.  
 
När det gäller flygmarknaden begränsas redogörelsen till att gälla endast 
själva flygtrafiken det vill säga kommersiell passagerartransport.  
 
Vid granskningen av SAS är utgångspunkten att flygbolaget inte är 
offentligt . 
 
Uppsatsen har även en tidsram. Till största del tar jag upp händelser och 
rättsfall inom loppet av de senaste 20 åren. 
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I min uppsats riktar jag mig i första hand mot juridikstuderande men jag har 
samtidigt önskat att gemene man som är nyfiken på mitt ämne, ska kunna ta 
till sig informationen.  
 

1.4 Disposition 
Inledningsvis kommer jag att beskriva flygindustrin i Europa från dess 
tidiga dagar till möjligheterna och utmaningarna i dagsläget. I kapitel 3 
redovisas EU- rätten. Därefter presenteras rättspraxis. I kapitel 5 ges en 
inblick i företaget SAS där även nyemissionen beskrivs. Uppsatsens 6:e 
kapitel svarar på frågan om nyemissionen ska anses som statligt stöd och 
uppsatsen avslutas slutligen med en sammanfattning där författarens egna 
slutsatser får ett visst utrymme. 
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2 Flygindustrin i Europa 

2.1 Marknad 
 
Den faktor som har haft störst betydelse för flygmarknadens framväxt under 
1900-talet är troligtvis den tekniska utvecklingen som svept över vår värld. 
Därigenom öppnades möjligheten att bedriva kommersiell flygtrafik efter 
första världskriget. 
 
Utmärkande för flygmarknaden i Europa har varit dominansen av nationella 
flygbolag som helt eller delvis varit ägda av staten. Marknaden har länge 
präglats av statlig kontroll och nationella intressen. Orsakerna därtill är ett 
flertal. 
 
Statligt engagemang i flygmarknaden uppstod efter andra världskriget då 
medlemsstaterna utvecklade nationella flygbolag som skulle höja det egna 
landets prestige och även symbolisera landets suveränitet även s.k. 
”flaggbärare”. Sådana flygbolag drog fördel av olika stöd från staten.  
 
Flyget upprätthölls även av politiska skäl. Flygtransporten betraktades som 
en samhällelig service för landets medborgare och den kunde binda samman 
länder framför allt där avstånden var långa. Dessutom insåg man att en 
effektiv infrastruktur var en grundläggande förutsättning för 
marknadsekonomin.  
 
Det i sin tur resulterade i att medlemsstaterna ville skydda den inhemska 
flygsektorn och det inhemska flygbolaget från konkurrens med andra länder 
och flygbolag som också drog fördel av någon form av statligt stöd10. 
En övervägande majoritet av medlemsländerna var därför inte villiga att 
införliva näringen med Romfördragets artikel 81 och artikel 82 intentioner 
om fri konkurrens. 
 
Liberaliseringsprocessen som påbörjades under 1980- talet har öppnat upp 
den inre marknaden inom Europa. Flygbolagen står idag inför en högre grad 
av konkurrens. Lågprisbolagen har expanderat sin verksamhet och tar stora 
marknadsandelar från de tidigare starka ”flaggbärarna”.  
 
Flygbolag i Europa har fått hitta nya vägar för att kunna överleva. 
Kontinuerlig effektivisering, nya tekniker, större samarbeten och allianser är 
nya trender som växt fram inom industrin under de senaste decennierna.11  
 

                                                 
10 B. Adkins,( 1994)  ”Air transport and E.C. competition law “ Cambridge s.141. 
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Flygindustrin har genom tiderna visat sig vara en mycket känslig bransch 
som påverkas kraftigt av både externa händelser och interna påfrestningar. 
Under större delen av 2000- talet har flygbolag haft svårt att gå med vinst.  
 
Terroristattacken på World Trade Center 11 september 2001 påverkade den 
internationella marknaden. SARS epidemin år 2003 minskade den globala 
marknaden med ungefär tre procent. För SAS innebar verkningarna av 
epidemin en förlust om cirka en halv miljard kronor.12 Kriget i Irak år 2003 
skrämde turisttrafiken. Flygbranschen har även drabbats av stigande 
oljepriser under större delen av 2000- talet vilket har fördubblat 
flygbolagens rörelsekostnader. 
 
Den globala finanskrisen under senare delen av 2000- talet har påverkat 
marknaden allvarligt. Flygindustrins branschorganisation, International Air 
Transport Association13, rapporterade att den globala flygindustrin upplevde 
det sämsta året någonsin under år 2009 14. Efterfrågan minskade till följd av 
lågkonjunkturen samtidigt som prisnivåerna sjönk. Det har inneburit en 
stark påfrestning på de traditionella europeiska bolagen som SAS i högre 
grad än för lågkostnadsbolagen som Ryanair.15 
 
Avregleringen på marknaden har skapat en stor arena för lågprisbolagen och 
har med tiden medfört att flygmarknaden präglas av överkapacitet. En del 
påstår att det har skett ett paradigmskifte inom flygindustrin sedan 
avregleringen där lågprisbolagen utmanar de ”gamla” nationella 
flygbolagen16.  
 
Kraftig priskonkurrens, politiskt klimat, terroristattacker, stigande oljepriser, 
ekonomiska kriser, epidemier och naturfenomen är och har varit svåra 
utmaningar för flygindustrin.  
 

2.2 Historisk tillbakablick 
Lufträtten vilar från början på internationella konventioner. Nedan beskrivs 
de ursprungliga rättsliga instrument. Pariskonventionen var ett av de första 
juridiska verktyg som trädde i kraft inom lufträtten. 
 

2.2.1.1 Pariskonventionen 
I anknytning till första världskriget blev flyget ett säkerhetspolitiskt verktyg 
och av stor betydelse för stater. I samband med första världskrigets slut och 

                                                 
12 SAS årsredovisning 2005. 
13 Nedan IATA. 
14 IATA Pressrelease No.3, 2010-01-27. 
15 Proposition 2009/10:121 Nyemission i SAS AB . 
16 Se t. ex Flygets utveckling (2008),  Norrköping:Transportstyrelsen,  R. Doganis,(2006) ” 
The Airline Business” Abingdon . 
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fredskonferensen i Paris utformades den första konventionen inom 
lufträtten.  
 
Pariskonventionen var en Europeisk skapelse och ett av de viktigaste 
resultaten var den s.k. ”cabotageregeln” som innebar att ett flygbolag inte 
fick flyga mellan två destinationer i ett annat lands territorium utan tillstånd. 
Konventionen deklarerar statens oinskränkta herravälde över det egna 
luftrummet. Suveränitets – och nationalprincipen är bärande i konventionen. 
Pariskonventionen kan tyckas återge idén om att flyget var att betrakta som 
statens angelägenhet mer än som en kommersiell verksamhet.17 
 
I samband med konferensen i Paris bildades även IATA som fram till andra 
världskriget var en europeisk handelssammanslutning, med syfte att 
utveckla och övervaka flygtrafiken. 
 
Den tekniska utvecklingen under 1920 till 1930- talen fortskred i snabbare 
takt än rådande regler och den snabba utvecklingen av trafikflyget skapade 
ett stort behov av ett förnyat regelverk. I slutfasen av andra världskriget tog 
USA därför initiativet till en ny konferens i Chicago.18 
 

2.2.1.2 Chicagokonventionen 
 
USA förespråkade en absolut frihet av flygtrafiken en s.k. ”open-skies” 
politik medan de Europeiska staterna intog en mer protektionistisk ställning 
som troligtvis grundade sig på rädslan att de amerikanska bolagen skulle 
komma att dominera marknaden då många av de europeiska flygbolagen 
hade försvagats under kriget. Staterna enades slutligen år 1944 om den s.k. 
Chicagokonventionen.19 
 
Chicagokonventionen vilade i likhet med Pariskonventionen på staternas 
suveränitet och kom att utgöra grunden för det internationella samarbetet. 
 
Vid sidan om Chicagokonventionen undertecknades två överrenskommelser 
som gav staterna möjlighet att ingå olika avtal beträffande reguljärtrafiken 
som inte kom av Chicagokonventionen där ”Transitöverenskommelsen” har 
vunnit den bredaste anslutningen. Den ger rätt till överflygning av en 
avtalsparts territorium. 20 
 
I samband med mötet i Chicago fick IATA en starkare funktion. 
Organisationens mål var att företräda världens flygbolag. 
 

                                                 
17 H. Kassim  and H.Stevens  (2010)“Air Transport and the European Union” Basingstoke  
s. 22. 
18H. Kassim  and H.Stevens  (2010)“Air Transport and the European Union” Macmillan 
Publishers Ltd, Basingstoke  s. 23. 
19http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Internationella-organisationer/ICAO-/ (2011-
01-11). 
20 Ibid. 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Internationella-organisationer/ICAO-/
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2.2.1.3 Bermuda- avtalet 
 
Mötet i Chicago resulterade inte i en multilateral överenskommelse, istället 
utvecklades ett stort antal bilaterala avtal mellan länderna.  
 
Ett sådant avtal tecknades på 1940- talet mellan, vid den tidpunktens två 
ledanden och rivaliserande flygnationer, Storbritannien och USA. 21 
 
USA:s andel av världens flygmarknad uppgick till 72 procent och 
Storbritannien till ca 12 procent. USA drev en expansionspolitik för att 
komma åt strategiska flygplatser på öar i Stillahavsregionen som låg under 
Storbritanniens kontroll och därmed kunde britterna kontrollera USA:s och 
Pan Ams expansionsplaner.  
 
För att lösa tvisten möttes parterna i Bermuda.  Vid mötet beslöts att 
kapacitet, prissättning och landningsrättigheter skulle regleras mellan 
länderna.  
 
Avtalet skulle kunna ses som en kompromiss mellan protektionism och 
liberalism, USA fick överge sina planer på total frihet i luftrummet mot att 
få tillgång till landningsrättigheter på strategiskt viktiga utposter under 
Storbritanniens kontroll. 
 
Bermuda- avtalet stod som förebild för luftfartsavtalen fram till 1970- talet. 
Inom ramen för avtalet tecknade flygbolag s.k. pool- avtal där varje lands 
”nationella flaggbärare” fick komma överens om intäkter, marknadsandelar 
och fördelning av flygningar 22. 
 
Staterna enades även om vilken typ av service som skulle erbjudas ombord. 
IATA fick genom Bermuda avtalet en granskande och bevakande funktion.  
 
 Genom IATA reglerades priser, kapacitet och service mellan flygbolagen i 
enlighet med de bilaterala avtal som upprättats mellan staterna. Vid årliga 
priskonferenser deltog staternas flygbolag, som indirekt hade sina respektive 
regeringars mandat för att ta beslut om priser och kapacitet. De flesta 
flygbolagen var anslutna till IATA med undantag för de asiatiska, 
östeuropeiska och självständiga bolagen23. Flera omständigheter skulle 
komma att skapa nya villkor för flygbranschen som även skulle bidra till att 
undergräva IATA:s ställning.  
 
De asiatiska företagen som inte var anslutna till IATA började under 1980- 
talet utmana de europeiska och amerikanska flygbolagen. De asiatiska 
bolagen erbjöd resor till lägre priser och ofta med bättre service. Den hårda 
                                                 
21 J. Wensveen (2007) Ashgate Publishing Ltd, Hampshire s. 471. 
22  H. Kassim  and H.Stevens  (2010)“Air Transport and the European Union” Basingstoke  
s. 23. 
23  H. Kassim  and H.Stevens  (2010)“Air Transport and the European Union” Basingstoke  
s. 26. 
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konkurrensen tvingade IATA- bolagen att sänka sina priser. Senare kom 
avregleringen av den amerikanska flygmarknaden att medföra ett förbud för 
amerikanska bolag att medverka i IATA konferenser som syftade till att 
reglera flygpriser mellan USA och Europa. Med tiden påbörjades 
utvecklingen mot en gemensam marknad inom flygindustrin för 
medlemsstaterna inom EU vilket i sin tur kom att innebär att bilaterala avtal 
skulle anses vara oförenliga med den politiska och ekonomiska ordningen i 
Europa.24 
 

2.3 Mot en gemensam marknad 
Processen mot avregleringen25 och vägen mot en gemensam Europeisk 
luftfartspolitik påbörjades på allvar på 1980- talet och beror på ett flertal 
faktorer. 
 
För det första blev den amerikanska avregleringen som påbörjades år 1978 
startskottet för en förändringsprocess inom flygmarknaden.  
 
För det andra fattade EG- domstolen ett avgörande beslut i fallet Nouvelle 
Frontiéres26. Resebyrån Nouvelles Frontiéres dömdes av den franska staten 
för att otillbörligt ha tillhandahållit marknadens lägsta flygpriser som 
understigit de priser som blivit uppgjorda vid IATA:s priskonferens. Domen 
överklagades till EUD som i sitt beslut år 1986 fastslog att EG-fördragets 
allmänna konkurrensregler var tillämpliga på luftfarten och att den franska 
domen stred mot dessa bestämmelser.  
 
För det tredje intensifierades EU-samarbete under 1980 och 90- talen för att 
utveckla den inre marknaden som bl.a. skulle innebära avveckling av tullar, 
fri rörlighet för varor, tjänster och kapital. För EU- processen kom flyget att 
betraktas som ett medel och ett verktyg för att uppnå den inre marknaden. 
EU antog därför en hårdare attityd gentemot flygsektorn och staternas 
förhållningssätt framförallt beträffande stödet till de nationella flygbolagen . 
 
Ministerrådet antog år 1987 de första av de tre paketen som skulle ändra 
förutsättningarna för flygsektorn i Europa. 
 

2.3.1.1 Första paketet 
Det första paketet som antogs av Ministerrådet 1987 innehöll fyra 
luftfartspolitiska beslut. Två beslut berörde frågan om tillämpning av EU:s 
konkurrensregler inom flygindustrin och de två övriga bestod av direktiv om 
prissättning, kapacitet och marknadstillträde. Resultatet av samtliga beslut 

                                                 
24 Se kap. 3ff. 
25Konkret innebar detta att inga restriktioner skulle finnas vad beträffar kapacitet och 
flygpriser samt tillåtelse för gränsöverskridande ägande av flygbolag inom gemenskapen. 
26 Joined Cases 209- 213/84 Ministère Public v. Lucas Asjes and others; ECR, 1986 s. 
1425. 
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skulle leda till bl.a. en uppluckring av kapacitetsfördelningen mellan 
flygbolagen inom ramen för bilaterala avtal, en liberalare prissättning och 
rätten för nya flygbolag att ta sig in på marknaden.  
 
Enligt kommissionens utvärdering ledde det första steget inte mot några 
genomgripande förändringar och effekterna blev minimala. Den 
förändringen som kom till stånd var nybildandet av 117 flyglinjer i de 
länder där avregleringen på nationell nivå genomfördes i snabbare takt än i 
länder som Italien och Danmark där myndigheterna inte tillämpade 
Ministerrådets beslut fullt ut. 
 

2.3.1.2 Andra paketet 
 
Ministerrådet la fram det andra luftfartspaketet i juni år 1990. Paketet 
innehöll förslag på en friare prissättning och ett totalförbud mot 
kartellbildning. Reaktionerna på förslaget var varierande. IATA och 
nationella flygbolag kom att ifrågasätta den friare prissättningen och 
kapaciteten. Anhängare av total liberalisering ansåg att Ministerrådet inte 
gick tillräckligt långt i sitt beslut. Kommissionen bedömde att en häftig och 
total avreglering inte var önskvärd och att processen skulle ske stegvis. 
 

2.3.1.3 Tredje paketet 
 
Det tredje paketet antogs år 1992. Det tredje paketet innehöll ett beslut om 
ett regelverk för licensering. Enligt förordningen måste alla flygbolag som 
flyger inom EU inneha en s.k. operativ licens. Syftet med licensering är 
möjligheten att övervaka flygbolagens ekonomi och säkerhetsnivå. 
Flygbolag med en licens fick även, med något undantag rätt att fritt bedriva 
trafik inom EU. ”Cabotagetrafiken” medges från år 1997. Ett annat viktigt 
beslut i paketet gav myndigheter en möjlighet att ingripa mot osund 
priskonkurrens. 
 

2.3.2 1994 års riktlinjer om statligt stöd till 
flygindustrin 

 
År 1994 publicerade kommissionen riktlinjer27 om tillämpning av dåvarande 
artikel 92 EEG (artikel 107 FEUF) och artikel 93 EEG (artikel 108FEUF) i 
flygsektorn. Riktlinjerna antogs i samband med liberaliseringen av 
marknaden och ”det tredje paketet” år 1993.  
 

                                                 
27 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i EG-fördraget och 
artikel 61 i EES-avtalet på statligt stöd inom luftfartssektorn, EGT C 350,10.12.1994, s. 5. 
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Liberaliseringsprocessen på 1990- talet förorsakade många statliga åtgärder 
i flygbolag 28och kommissionens avsikt med riktlinjerna var att klargöra sin 
ståndpunkt angående statens stöd till flygbolag. 
 
I riktlinjerna diskuterar kommissionen olika former av stöd och lägger stor 
vikt på åtskillnaden av statens agerande i sin skepnad som aktieägare i ett 
flygbolag och statens agerande i form av statlig myndighet. 
 
Kommissionen poängterar i riktlinjerna att trots att det enligt fördraget inte 
existerar något hinder för medlemsstater till privat ägande, uppmanas 
staterna att privatisera flygbolagen.  
 
Uppmaningen om privatisering hade inte någon omedelbar effekt inom 
flygindustrin, med undantag för British Airways som privatiserades redan år 
1987. Först runt sekelskiftet påbörjades en betydande privatiseringsprocess 
bland de europeiska flygbolagen, med Lufthansa år 1997, Iberia år 2001. Air 
France år 2004 och Aer Lingus år 2006.29 
 

 

                                                 
28 Se t.ex. Commission Decision 94/1068/EC Air France 1994, OJ L254, 07.24.1994, s .73, 
Commission Decision 97/789/EC Alitalia 1997, OJ L322, 25. 11. 1997, s. 44. 
29 J. Balfour, S. Leandro  (2011) “State Aid in the Airline Sector: a Change in Focus” s. 
225- 235 European State Aid Law Quarterly.  
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3 Statsstödsrätten inom EU 
Kapitlet är uppbyggt i syfte att få en övergripande bild av EU:s regelverk 
vad gäller statsstöd och samtidigt lägga en relevant grund för kommande 
analyser. Kapitlet inleds därför med en beskrivning av statsstödsrättens 
bakgrund och syfte.  Sedan följer en kort redogörelse för gemenskapens 
målsättningar med statsstödsreglerna. Till sist görs en redovisning för själva 
regelverket. 
 

3.1 Statsstödsrättens bakgrund och 
syfte 

Ända sedan Romfördraget undertecknades år 1957 har statsstödsreglerna 
spelat en betydande roll i gemenskapens konkurrensregler. EU:s 
konkurrenspolitik vilar på grunden att en marknadsekonomi är den bästa 
förutsättningen för ett välfärdssamhälle. En fungerande konkurrens är även 
utav stor betydelse för Europas konkurrenskraft i förhållande till resten av 
världen eftersom den skapar en miljö i vilken innovativa och effektiva 
företag kan utvecklas.30  
 
Kontrollen av statliga stödåtgärder utövas av Europeiska kommissionen. 
Målet med kontrollen är att säkerställa att offentligt stöd inte inverkar 
negativt på den gemensamma marknadens funktion eller skadar 
konkurrenskraften hos företag inom EU. En snedvriden konkurrens kan 
slutligen innebära sämre villkor för konsumenten i form av högre priser och 
lägre kvalitet på varor och tjänster. 
 
Statligt stöd innebär även en kostnad. Det är slutligen skattebetalarna som 
står för kostnaden och staten måste prioritera vad de begränsade statliga 
medlen ska bekosta. 
 
I det ursprungliga EEG-fördraget31 från 1958 reglerades statligt stöd särskilt i 
artiklarna 92- 94. Det styrande fördraget har kommit att ändras vid flera 
tillfällen sedan EEG- fördragets ikraftträdande. Bortsett från vissa 
övergångsbestämmelser ändrades dock inte det materiella innehållet i 
bestämmelserna om statligt stöd. Tidigare rättsfall har därför stor relevans även 
om de behandlar fördrag som32 nu ändrats. Genom Amsterdamfördraget33 

                                                 
30 State aid action plan, Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 
2005- 2009( COM( 2005)107 final). 
31 Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen.   
32 Lissabonfördraget av den 13 december 2007 om ändring av fördraget om Europeiska 
unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen OJ C 306, 
17.12.2007,p.271.   
33 Amsterdamfördraget av den 2 oktober 1997 om ändring av fördragen om Europeiska 
unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör 
samman med dem OJ C 340, 10.11.1997, p..308.   
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ändrades numreringen för de tidigare artiklarna 92- 94 till artiklarna 87- 89 i 
EG- fördraget. Numreringen gällde fram till Lissabonfördraget34 som trädde 
ikraft den 1 december 2009 då fördraget strukturerades om än en gång. Den nu 
gällande numreringen är artiklarna 107- 109  i FEUF35.  
 
Statligt stöd är i regel förbjudet om det på något sätt påverkar handeln 
mellan medlemsstaterna. Statligt stöd kan dock vara tillåtet under 
förhållanden som gynnar Europeiska union i allmänhet och kan vara ett 
användbart medel för att uppnå mål av gemensamt intresse t.ex. för att skapa 
sysselsättning, stödja forskning och till åtgärder som kan leda till ökad 
tillväxt. 
 
Statligt stöd kan således vara förenligt med Fördraget om europeiska 
unionens funktionssätt om det bidrar till att hitta en balans mellan de 
negativa effekterna på konkurrensen och de positiva effekterna för 
gemensamma intressen.36 
 

3.2 Statligt stöd och flygindustrin 
I ljuset av det traditionellt statliga ingripandet i flygsektorn har 
statsstödsregler en väsentlig betydelse. Effektiv tillämpning av 
konkurrensreglerna kan vara av stor vikt för att förhindra en snedvridning av 
konkurrensen på gemenskapens flygmarknad.  
 
Det är först under de senaste 20 åren som kommissionen aktivt börjat 
tillämpa statsstödreglerna på flygbolag. Till sin natur är 
liberaliseringsprocessen och konkurrensreglerna nära sammankopplade. En 
för tidig tillämpning av statsstödreglerna hade varit ineffektiv eftersom 
sektorn karaktäriserades av statliga ingripanden och bilaterala avtal och 
följaktligen orättvisa konkurrensförhållanden.  
 
I samband med att en gemensam marknad för flygtrafiken upprättades inom 
EU har statligt stöd varit en aktuell diskussion. Man har inom EU 
argumenterat för att statligt stöd skulle vara inkompatibelt med en fri 
marknad. Det skulle vara omöjligt att genomföra en konkurrerande marknad 
på lika villkor om de statligt ägda bolagen mottog stöd medan privata 
företag inte hade samma fördel. 
 
Under den första tiden efter liberaliseringen hade kommissionen ingen 
utarbetad policy beträffande statliga stödåtgärder till flygindustrin. I 
riktlinjerna från 1994 poängteras att om statens åtgärd inte är i 
                                                 
34 Lissabonfördraget av den 13 december 2007 om ändring av fördraget om Europeiska 
unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen OJ C 306, 
17.12.2007,s.271.   
35 Härefter hänvisas till de artiklar som var aktuella för tiden. För nuvarande och framtida 
resonemang hänvisas till artiklarna i FEUF. 
36 http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/l26115_sv.htm (2011-08-
25). 

http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/l26115_sv.htm


 19 

överrensstämmelse med hur en privat investerare hade agerat är statligt stöd 
till flygbolag att anse som lagstridiga med undantag för ett enstaka och 
slutgiltigt stöd i rekonstruktionssyfte.37 
 
Sedan liberaliseringen har Kommissionen övervakat statliga stödåtgärder 
inom flygsektorn. Kommissionen har då följt vissa principer. En av dem är 
att när staten stödjer ett företag, ska statens agerande kunna sammanliknas 
med en privat investerare som agerar på en konkurrensutsatt marknad. Det 
innebär ett adekvat argument för att staten investerar kapital som en 
rationell investerare är villig att investera. I praktiken har det inneburit att 
det kapital som staten investerar ska kunna matchas till lika stor del av 
privata aktörer38. 
 

3.3 Fördragets statsstödsregler 

3.3.1 Inledning 
Den primära EU- rättsliga regleringen av statliga stöd återfinns i artikel 107- 
109 FEUF39.  
 
I art 107. 1 definieras vilka statliga åtgärder som omfattas av EU:s 
statsstödsregler. I artikel 107. 2 finns en uppräkning av stödåtgärder som är 
förenliga med den inre marknaden och därför tillåtna. I artikel 107. 3 ges 
kommissionen möjlighet att godkänna olika stödåtgärder vars positiva 
effekter ifråga om att främja vissa målsättningar inom gemenskapen, som 
till exempel miljön, anses väga tyngre än de negativa effekterna för 
konkurrensen.  
 
Artikel 108 och artikel 109 innehåller processregler för kontroll och 
godkännande av statligt stöd. Fokus i uppsatsen ligger på artikel 107.1. 
Artikel 108 redogörs för i dess korthet och artikel 109 kommer inte att 
behandlas då den inte har någon större relevans för tolkningen av 
statsstödsbegreppet. 
 
Artikel 107 lyder som följande: 
 
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. 
 
 

                                                 
37 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i EG-fördraget och 
artikel 61 i EES-avtalet på statligt stöd inom luftfartssektorn, EGT C 350,10.12.1994, s. 5. 
38 Se nedan kap. 3.3.3. 
39 Artikel 107 - 109 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt. 
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2. Förenligt med den inre marknaden är 
 
a) stöd av social karaktär som ges till enskilda konsumenter, under 
förutsättning att stödet ges utan diskriminering med avseende på varornas 
ursprung, 
 
b) stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra 
exceptionella händelser, 
 
c) stöd som ges till näringslivet i vissa av de områden i Förbundsrepubliken 
Tyskland som påverkats genom Tysklands delning i den utsträckning stödet 
är nödvändigt för att uppväga de ekonomiska nackdelar som uppkommit 
genom denna delning. Fem år efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget får 
rådet på förslag av kommissionen anta ett beslut om upphävande av denna 
punkt. 
 
3. Som förenligt med den inre marknaden kan anses 
a) stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där 
levnadsstandarden är onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på 
sysselsättning och i de regioner som avses i artikel 349, med 
hänsyn till deras strukturella, ekonomiska och sociala situation, 
 
b) stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt 
europeiskt intresse eller för att avhjälpa en allvarlig störning i en 
medlemsstats ekonomi,  
 
c) stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa 
regioner, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning 
som strider mot det gemensamma intresset, 
 
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.40 
 

3.3.2 Artikel 107.1 
 
”… 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.”41 

                                                 
40 Artikel 107. 1 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt. 
41 Ibid. 
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3.3.2.1 Begreppet  stöd 
 
Definitionen av stöd preciseras inte i FEUF. Stödbegreppet grundar sig 
istället på tolkningen av artikel 107. 1. Enligt artikeln och praxis följer att 
man i samband med tillämpning av statsstödsreglerna ska ge begreppet stöd 
en vid tolkning. För att kunna fastställa om en viss åtgärd ska falla under 
stödbegreppet ska stödet definieras i relation till dess effekt och inte dess 
syfte. 42 Som regel betraktas statligt stöd vara en åtgärd av den offentliga 
sektorn eller genom offentliga medel som innebär ett stöd till företag där 
stödet förbättrar företagets ekonomiska situation. 
 
Formen för stöd saknar betydelse. Det kan vara direkt eller indirekt. 
Vanligtvis ges stöd i form av subventioner med statliga medel som ett direkt 
stöd. Sådana åtgärder ryms per automatik inom begreppet. Det kan däremot 
vara svårare att avgöra om andra åtgärder, som till exempel förmånliga 
skatteregler ska omfattas av stödbegreppet. 
 
Statligt stöd kan även uppstå i samband med en affärstransaktion. 
Exempelvis kan en enskild investering i form av kapitaltillskott i ett företag 
falla innanför eller utanför tillämpningsområdet för artikel 107.1.  För att 
fastställa om det föreligger ett stöd måste man enligt EUD: s praxis ställa sig 
frågan om det aktuella företaget fått en ekonomisk fördel som det inte hade 
fått under normala marknadsmässiga förhållanden43, vilket är ett uttryck för 
den så kallade marknadsekonomiska investerarprincipen.  
 
För att kunna tillämpa principen krävs det att man gör skillnad mellan 
situationer då staten agerar i egenskap av myndighet, till exempel som 
lagstiftare och situationer då staten deltar som en aktör på marknaden. I det 
sistnämnda fallet då staten deltar som aktör exempelvis som en investerare, 
måste man därför rent hypotetiskt, jämföra statens agerande med hur en 
privat investerare hade agerat under samma marknadsmässiga förhållanden. 
Principen behandlas mer utförligt nedan i avsnitt 3.3.3.  
 
 
För att reglerna om statsstöd ska kunna tillämpas förutsätts vidare att 
samtliga kriterier för stöd enligt artikel 107. 1 FEUF uppfyllts: 
 
 

• En åtgärd av offentliga sektorn eller genom offentliga medel till 
offentligt eller privat företag har ägt rum. 

 
• Åtgärden snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom 

att ge mottagaren en fördel. 

                                                 
42 Se t.ex. Case C-56/93 Belgium v Commission, ECR I, 1996, s.723 p.79. 
43 Case C- 39/ 94, La Poste, ECR I, 1996, s. 3547 p.60. 
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• Åtgärden ska ge mottagaren en fördel, den är selektiv, det vill säga 

att endast ett visst företag gynnas. 
 

• Åtgärden inverkar på konkurrens eller hotar att inverka på handeln 
mellan medlemsländerna.44 
 
 

3.3.2.2 Begreppet stat och statliga medel 
 
För att ett stöd ska omfattas av artikel 107. 1 krävs det dels en överföring av 
offentliga medel och dels att stödet utgår till följd av statens handlande.  
 
Definitionen av stat innefattar nationell, regional och lokal myndighet. Art 
107. 1 är tillämplig på stöd som ges av staten eller med statliga medel. Det 
finns inget krav på att stödet ska ges direkt av en statlig myndighet utan kan 
ha beviljats av offentliga och privata företag på uppdrag av staten.  
 
Det görs ingen åtskillnad mellan sådana fall där stödet ges direkt av staten 
eller av offentliga eller privata organ som staten inrättat eller utsett för att 
administrera stödet. Sådana privata och offentliga organ anses som en del av 
staten. Utges stöd av privata eller offentliga organ, som inte inrättats eller 
utsetts av staten för att administrera stödet, måste det istället avgöras om 
statens utövar kontroll av organet samt huruvida statens inflytande på 
organet och dess beslut att utge stöd är tillräcklig stort för att anse organet 
som en del av staten och stödmedlen som statsmedel. 
 
En statlig åtgärd kan ha olika form. Utöver direkta bidrag och 
skattelättnader kan även bland annat lånegarantier, påskyndade 
avskrivningar och kapitaltillskott falla under begreppet stöd.45  
 
 

3.3.2.3 Begreppet företag 
 
Definitionen på företag är enligt rättspraxis väldigt bred. Med företag menas 
alla enheter som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett deras juridiska 
form och sättet för dess finansiering.46  Om företagsbegreppet är uppfyllt är 
det oväsentligt om den aktuella verksamheten ägs av offentliga eller privata 
intressenter. Konkurrensreglerna, inklusive artikel 107. 1 ska tillämpas 
oavsett vem som äger verksamheten.  
 
                                                 
44 Artikel 107. 1 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt. 
45 VADEMECUM: COMMUNITY LAW ON STATE AID 6 (2008) EC Directorate-
General for competition, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/ 
vademecum_on_rules_09_2008_en.pdf. (2011-12-19). 
46http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.berr.gov.uk/files/file39836.pdf(2
011-01-29). 
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3.3.2.4 Ekonomisk fördel 
 
För att stödet ska utgöra en ekonomisk fördel ska företaget erhålla en 
ekonomisk vinning som det inte skulle få inom ramen för sin normala 
affärsverksamhet. Omvänt innebär det att om åtgärden inte ger någon fördel, 
en effekt, kan reglerna om statligt stöd inte tillämpas.  
 
Statsstödsreglerna hindrar emellertid inte att en offentlig myndighet som 
aktieägare ska kunna tillskjuta kapital i en verksamhet. Eftersom offentliga 
och privata företag behandlas som likställda inom konkurrensrätten innebär 
det att kapital som staten direkt eller indirekt investerar i en verksamhet inte 
är att anse som statligt stöd om tillskottet sker under förutsättningar som är 
acceptabla för en privat finansiär som agerar under normala 
marknadsmässiga förhållanden, den så kallade marknadsekonomiska 
investerarprincipen47. 
 
För att ge ett exempel skulle ett kapitaltillskott till ett företag i behov av 
investeringsmedel inte anses som statligt stöd om företaget hade en god 
ekonomisk situation. Däremot skulle statsstödsreglerna kunna tillämpas när 
bidraget inte skulle vara acceptabelt för en privat finansiär som agerade 
under normala marknadsekonomiska förutsättningar.  
 
Ett kapitaltillskott kan däremot utgöra olagligt statligt stöd om kapital 
tillskjuts i ett företag vars ekonomiska situation avseende struktur och 
skuldsättning är sådan att avkastning inte kan förväntas inom rimlig tid.48 
Därtill kan statsstödsreglerna aktualiseras när staten förvärvar aktier på en 
marknad som lider av överkapacitet.49 Här kan även tilläggas att även om 
tidigare kapitaltillskott till ett företag har klassats som stöd kan senare 
tillskott ändå uppfylla kravet på principen om marknadsekonomisk 
investering.50  

 

3.3.2.5 Selektivitet 
 
För att kriteriet om statsstöd ska uppfyllas krävs dessutom att stödet ska 
vara av selektiv natur. Stödet ska inverka på balansen mellan företaget och 
deras konkurrenter. Jämförelsen ska då göras med företag i den egna 
medlemsstaten. 
 
Selektiviteten är den faktor som åtskiljer statligt stöd från allmänna åtgärder 
som en stat kan förväntas utföra till alla företag, alla ekonomiska sektorer i 
hela medlemsstaten. En sänkning av skatter som omfattar ett helt land skulle 
till exempel inte anses som statligt stöd.  

                                                 
47 Se kap. 3.3.3 ff. 
48 C. Quigly, (2009) “European state aid law and policy” 2nd edition, Hart publishing Ltd 
,Oxford s.111. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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Enligt artikel 107. 1 kan stöd som utgår till en viss produktion eller väljer att 
gynna en viss ekonomisk sektor, så som alla företag verksamma inom 
textilindustrin i en medlemsstat falla in under statsstödsbegreppet. 
 
 

3.3.2.6 Påverkan på handel och konkurrens 
 

Det sista rekvisitet är det så kallade samhandelskriteriet. För att art 107. 1 
ska äga tillämpning krävs att åtgärden har en påverkan på, eller riskerar att 
påverka handeln mellan medlemsstater.  
 
Åtgärden behöver inte bevisligen snedvrida konkurrensen, det är tillräckligt 
om det föreligger ett hot.51 Det är fullt tillräckligt om man kan visa att 
stödmottagaren bedriver ekonomisk verksamhet och är verksam på en 
marknad där det förekommer handel mellan medlemsländerna. Mottagarens 
juridiska ställning är irrelevant, vilket innebär att även en icke vinstdrivande 
organisation faller under begreppet statligt stöd. 
 

3.3.3 Marknadsekonomiska investerarprincipen 

3.3.3.1 Bakgrund 
 
I Fördraget om europeiska unionens funktionssätt görs som huvudregel 
ingen skillnad på offentliga och privata företag.52 I artikel 295 FEUF anges 
att fördraget inte ska påverka medlemsstaternas lagar om offentligt ägande 
av privata företag. Offentliga företag kan utan restriktioner verka på 
konkurrensutsatta marknader förutsatt att detta sker på samma villkor som 
för privata företag. Enligt kommissionens riktlinjer från 199453 finns inga 
hinder för en stat att investera kapital under förhållanden som skulle vara 
acceptabla för en privat aktör som agerar under normala marknadsmässiga 
villkor, den så kallade marknadsekonomiska investerarprincipen54.  
 
Principen bygger på EU- domstolens dom i mål 234/ 84, Belgien mot 
kommissionen.55 I målet har domstolen uttalat att det vid fastställandet om 
ett statligt stöd föreligger måste bedömas om stödgivaren agerar på villkor 
som skulle accepteras av en kommersiell aktör. Om så är fallet föreligger 
inget stöd i den mening som avses i artikel 107. 1. Vid avgörandet om det 

                                                 
51 C. Quigly, (2009) “European state aid law and policy” 2nd edition, Hart publishing Ltd 
,Oxford  s.51 
52 Artikel 295 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt. 
53Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i EG-fördraget och 
artikel 61 i EES-avtalet på statligt stöd inom luftfartssektorn, EGT C 350,10.12.1994, s. 5.  
54 Se Case C-358/94Air France v Commission,ECR II, 1996, s.2109 p. 70, Case T-296/97 
Alitalia v Commission ECR II, 2000,s.3871 p. 80. 
55 Se nedan kap.3.3.3.1.1. 
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föreligger ett stöd måste därför utredas om åtgärden hade kunnat förväntas 
vidtas av en kommersiell aktör med siktet inställt på normal avkastning.56 
 

3.3.3.1.1 234/84 Belgium v Commission 
 
Den belgiska staten väckte talan om ogiltigförklaring av kommissionens 
beslut 84/496 . I målet hade kommissionen tidigare fastställt att 
kapitaltillskottet på 145 miljoner belgiska franc som ett regionalt 
offentligrättsligt holdingbolag, Société régionale d' investissement de 
Wallonie gav ett företag beläget i Tournai som framför allt tillverkade 
utrustning för livsmedelsindustrin, var oförenligt med artikel 92 EEG ( nu 
artikel 107.1 FEUF). 
 
Kommissionen hade motiverat sitt beslut med resonemang i enlighet med 
principen om en marknadsekonomisk investering och påpekat att företaget 
hade dessförinnan och vid ett flertal tillfällen varit mottagare av ansenligt 
stöd i form av bland annat kreditgarantier och kapitaltillskott.  
 
Kommissionen förtydligade även att ytterligare stöd skulle vara oförenligt 
med den gemensamma marknaden eftersom företagets ekonomiska situation 
var så pass osäker att det var föga sannolikt att företaget skulle kunna 
anskaffa de belopp på en normal marknad som var nödvändiga för 
företagets överlevnad.  
 
I ingressen hade kommissionen vidare konstaterat att sektorn för 
tillverkning av nämnda utrustning hade att kämpa mot en viss överkapacitet 
och att utvecklingen av denna sektor ledde till den slutsatsen att 
upprätthållandet av produktionskapaciteten genom statliga stöd inte låg i det 
gemensamma intresset, även om stödet var kopplat till en 
omstruktureringsplan. 
 
EUD upprätthöll kommissionens beslut. Det bästa sättet att avgöra om en 
åtgärd ska anses som statligt stöd i enlighet med EEG- fördraget är att 
bedöma företagets möjligheter att anskaffa de nämnda beloppen på den 
privata kapitalmarknaden. Om det rör sig om ett företag vars aktiekapital 
innehas av staten, skall det särskilt bedömas om en privat aktieägare under 
liknande omständigheter, med beaktande av lönsamhetsutsikterna och 
oavsett alla sociala, regionalpolitiska och sektoriella överväganden, skulle 
ha skjutit till kapitalet i fråga.57 
 
 
 

                                                 
56 Case 234/ 84 Belgium v Commission, ECR, 1986, s. 2263. 
57 Case 234/84 Belgium v Commission, ECR, 1986, s. 2263 
p. 14-17. 
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3.3.3.2 Principen och kapitaltillskott 
 

3.3.3.2.1 Privat investerare 
 
När det offentliga investerar i en privat verksamhet är investeringen inte att 
anse som statligt stöd om principen för en marknadsekonomisk investering 
är uppfylld. Ett kapitaltillskott av staten kan inte bedömas vara statligt stöd i 
enlighet med artikel 107. 1 FEUF om en privat investerare som agerar under 
normala marknadsmässiga förhållanden hade gjort investeringen på samma 
villkor.58 I bedömningen måste hänsyn tas till en överskådlig utveckling av 
marknaden i fråga. En åtgärd kan inte anses som statligt stöd om man med 
facit i hand skulle kunna konstatera att den inte var tillräckligt aktsam. 
Statens rationella agerande måste istället bedömas i ljuset av de rådande 
omständigheterna vid tillfället.59 

3.3.3.2.2 Utdelning 
 
En privat investerare kan rimligen förväntas vilja uppnå en maximal 
avkastning på sin investering men det innebär inte att statens agerande 
nödvändigtvis ska jämföras med en privat aktör som söker att realisera en 
vinst på kort sikt. Om en offentlig aktör redan är aktieägare i ett företag kan 
nya investeringar behövas för att säkra företagets fortlevnad. 
Kapitaltillskottet i en sådan situation kan också anses vara förenliga med 
den marknadsekonomiska investeringsprincipen i större utsträckning än 
nyinvesteringar i ett motsvarande företag. I samband med avgörandet om ett 
aktieägande utgör ett statligt stöd ska jämförelsen göras med ett privat 
holdingbolag som efterfrågar vinst på längre sikt60. Tribunalen har genom 
praxis även fastslagit att det offentliga inte alltid ska eller bör agera som en 
normal privat investerare som placerar kapital på kortare eller längre sikt61. 
Det finns utrymme för staterna att följa en strategi där investeringen ses från 
en långsiktig plan av global eller sektorsbestämd karaktär som leder till ett 
kommersiellt försvarbart inskott av kapital.  
 
Därmed kan en privat investerare rimligen tillskjuta kapital för att försäkra 
sig om företagets överlevnad som upplever tillfälliga svårigheter men som 
är kapabelt att uppnå en lönsamhet, möjligtvis efter en eventuell 
rekonstruktion på samma sätt som ett holdingbolag eller ett offentligt ägt 
företag kan bära förlusterna från ett dotterbolag under en tid62. Principen om 
en marknadsekonomisk investering är däremot inte uppfylld om företagets 

                                                 
58  Case C-358/94 France v Commission, ECR II, 1996, s.2109 p.70, Case T-296/97 Alitalia 
v Commission ECR II, 2000, s.3871  p. 96. 
59 Case C-482/99 France v Commission (Stardust Marine), ECR I, 2002,s 4397,p. 70-8.  
Domstolen ansåg att kommissionen hade felaktigt utgått från en period senare än det 
tillfälle vid vilket stödet faktiskt beviljades. 
60 Case T- 296/97 Alitalia v Commission, ECR II, 2000,s.3871, p. 84-89. 
61 Case C- 305/89, Italy v Commission, ECR I, 1991,s 1603. 
62 Case C-303/88 Italy v Commission, ECR I, 1991, s.1433.  
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finansiella ställning är sådan att det ifråga om struktur och skuldsättning inte 
kan förväntas en normal utdelning inom en rimlig tid. Framtidsutsikterna 
bedöms av kommissionen utifrån ett långtidsperspektiv snarare än utsikterna 
på kort tid. 
 
Det kan t.ex. inte vara fråga om statligt stöd när en stat investerar i ett 
företag som har en hälsosam ekonomi. Däremot uppstår statsstöd när det vid 
tillfället då kapital tillskjuts, företaget ifråga gått med förlust under flera år 
och vid ett flertal tillfällen tidigare varit mottagare av stöd och dessutom 
verkar på en marknad som lider av överkapacitet. Det måste dock tilläggas 
att även om tidigare kapitaltillskott ansetts falla under statsstödsreglerna 
finns det inget hinder för att kommande tillskott klassificeras som ren 
investering i EU– rättslig mening. 
 

3.3.3.2.3 Parallell investering 
 
Enligt riktlinjerna från år 1994 och rådande rättspraxis63 är ett 
kapitaltillskott inte att anse som statsstöd om den offentliga åtgärden 
genomförs i samband med en omfattande investering av privata aktörer 
under jämförbara förhållanden.64 Deltagande av privata finansiärer ska ske 
under omständigheter som kan jämföras med normala förhållanden som 
råder på en fri marknad vilket ger uttryck för den så kallade 
”samtidighetsprincipen”. 
 
I målet Alitalia investerade IRI, ett italienskt statligt bolag i flygbolaget 
Alitalia. Flygbolagets anställda hade gått med på att erhålla aktier i företaget 
i utbyte mot lönestopp. Domstolen bedömde att de anställdas deltagande i 
en kapitalrekonstruktion av Alitalia motiverades av en önskan att behålla 
deras arbeten och försäkra sig om bolagets överlevnad. De anställdas 
beteende ansågs inte kunna jämföras med en privat investerare som skulle 
vägledas av utsikterna till vinst65.  
 
Det borde därför prövas om kapitaltillskottet från privata finansiärer inte 
investerats med den statliga investeringen i åtanke. Om privata finansiärer 
har investerat i visshet att staten garanterat en investering kan inte den 
privata investering omedelbart bedömas som om kapitaltillskottet skett på 
marknadsvillkor.66  
 
I målet France Télécom67 tillkännagav den franska staten ett aktieägarlån 
om 9 miljarder euro. Avtalet gällande lånet varken undertecknades eller 
genomfördes i slutändan men kommissionen bedömde ändå att 
aktieägarlånet utgjorde statligt stöd eftersom en privat investerare inte hade 
                                                 
63 Se t. ex. Case T-296/97 Alitalia v Commission ECR II, 2000, s.3871 p. 81. 
64 Case T-296/ 97 Alitalia v Commission p. 27.  
65 Ibid. 
66 Case C-358/94Air France v Commission,ECR II, 1996, s.2109, p.81 
67 Commission Decision 2006/621/EC France Télécom 2006 OJL 257, 20.09.2006, p. 45-
48. 
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gjort ett liknande tillkännagivande av kredit vid det tillfället utan att ha 
granskat företagets ekonomi. Kommissionen ansåg att den efterföljande 
privata kapitalrekonstruktionen inte var tillförlitlig eftersom marknaden då 
var ”smittad” av statens kungörelse av lånet.  
 
Samtidighetsprincipen kan följaktligen inte anses vara uppfylld om de 
privata investeringarna har blivit påverkade av statliga kungörelser om stöd 
för företaget ifråga.68 
 

3.3.3.2.4 Övriga omständigheter 
 
Omständigheter som kommissionen kan komma att ta hänsyn till vid 
avgörandet om en privat investerare hade deltagit i transaktionen kan variera 
från fall till fall. Kommissionen har uttryckt att en strikt eller väldigt formell 
bedömning av fakta inte är lämplig69. För att bedöma om staten har gett 
företaget en fördel kan kommissionen komma att vidta en teoretisk analys. 
 
Kommissionens teoretiska analys om huruvida den statliga åtgärden givit 
verksamheten en fördel går ut på en komplicerad värdering av ekonomiska 
förhållanden där kommissionen har stort utrymme för en skönmässig 
bedömning.70  
 
Principen om en marknadsekonomisk investering kan enkelt uttryckt, var 
uppfylld om framtidsutsikterna på utdelning kan anses sammanfalla med 
den utdelning som en privat finansiär kan förvänta sig av sin investering i 
den berörda sektorn. En jämförelse kan göras mellan den interna 
avkastningen på investeringen och den minimala avkastning som en privat 
investerare kan tänkas förvänta71.  
 
Beräkningen av avkastningen som en investerare kan förvänta sig är ett 
analytiskt verktyg som används av kommissionen för att fastställa om 
transaktionen ägde rum under normala marknadsmässiga förhållanden72 och 
är inte ett automatiskt kriterium vilket åsidosätter andra relevanta 
omständigheter. 
 
I bedömningen ingår även en analys av bolagets tidigare, aktuella och 
framtida finansiella situation samt marknadens utveckling. En kris på kort 
sikt kan innebära att ett bolag upplever ett betydande underskott vilket i sig 
inte behöver innebära förlust på längre sikt. Statsstödsreglerna kan aktiveras 

                                                 
68 Ibid. 
69 Se t. ex Case C- 62/ 95 Germany v Commission, ECR I, 1996, s. 5151. 
70 Case C-358/94France v Commission, ECR II, 1996, s.2108. 
71 Case T- 296/97 Alitalia v Commission, ECR II, 2000, s.3871, p 98- 100. 
Europadomstolen kom däremot att upphäva kommissionens dom med motiveringen att 
kommissionen hade felaktigt fastställt den interna avkastningen och den minimala 
avkastningen, därav domen T - 301/01 Alitalia v Commission ECR II, 2008, s. 1753. 
72 Joined Cases T- 228/99 and 233/99 Westdeutsche Landesbanke v Commission ECR II, 
2003 s.435, p.267-268. 
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när ett aktieförvärv är kombinerat med annat stöd eller när förvärvet sker i 
en industri som lider av strukturell överkapacitet. I avgörandet om en 
normal avkastning kan förväntas tar kommissionen hänsyn till företagets 
finansiella prestanda, ekonomiska och tekniska effektivitet och 
marknadsstrategier73. 
 

3.3.3.2.5 Statens skyldighet 
 
När staten investerar i ett företag är det endast statens ställning som 
aktieägare i ett företag som ska beaktas när kommissionen avgör om staten 
kan likställas med om hur en privat investerare hade agerat i en likställd 
situation. Staten får därför i sitt agerande inte ta hänsyn till sociala kostnader 
för uppsägningar och arbetslöshetskostnader. Dessa överväganden är att 
hänföra till staten som offentlig myndighet och inte som aktieägare.74 
 

3.3.4 Undantagen i Artikel 107.2 och 107. 3 
 
”… Om inte annat föreskrivs i fördragen,….”75 
 
Fördragets konkurrensregler och reglerna om statligt stöd kan mildras något 
för att kunna uppnå vissa gemensamma mål inom unionen. Därför kan visst 
konkurrensbegränsande statligt stöd som anges i artikel 107. 1 undantas 
inom ramarna för artikel 107. 2 och 107.3. förutsatt att stödet ifråga kan 
bidra till att uppnå unionens mål så som bl.a. social och ekonomisk 
samstämmighet.  
 
Vissa former av stöd som är förenliga med den gemensamma marknaden 
räknas upp i artikel 107.2.  
 
”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 

                                                 
73 Se t. ex Joined Cases T- 228/99 and 233/99 Westdeutsche Landesbanke v Commission 
,ECR II, 2003 s.435, p. 251.  
74 Case C-278/92 Spain v Commission, ECR I, 1994s. 4103,  p. 22. 
75 Artikel 107.1 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt. 
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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.”76 
 
Undantaget i artikel 107. 2 a har som syfte att värna om unionens mål 
avseende social och offentlig välfärd och riktar sig mot enskilda 
konsumenter eller grupper av konsumenter och därmed är stöd till företag i 
princip uteslutna. I normala fall tillämpas inte undantaget i artikel 107. 2 på 
omständigheter inom flygbranschen men i vissa fall skulle även stöd till 
flygbolag kunna vara tillåtet och då i samband med att behovet av 
transportmedel ska tillgodoses inom en underprivilegierad region förutsatt 
att stödet ges till direkt förmån för konsumenten. 
 
Enligt artikel 107. 2 b är stöd tillåtet för att kompensera skador till följd av 
naturkatastrofer.  Vulkanutbrottet på Island som påverkade hela 
flygindustrin skulle vara en bra kandidat och falla under den här typen av 
stöd. 
 
Artikel 107. 2 c är riktad mot sammanslagningen av Tyskland och har 
därmed väldigt begränsad tillämpning. 
 
Vidare räknas vissa former av stöd som kan vara förenliga med den 
gemensamma marknaden upp i artikel 107.3.  
 
”Som förenligt med den inre marknaden kan anses 
 
a) stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där 
levnadsstandarden är onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på 
sysselsättning och i de regioner som avses i artikel 349, med 
hänsyn till deras strukturella, ekonomiska och sociala situation, 
 
b) stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt 
europeiskt intresse eller för att avhjälpa en allvarlig störning i en 
medlemsstats ekonomi, 
 
c) stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa 
regioner, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning 
som strider mot det gemensamma intresset, 
 
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.”77 
 
                                                 
76 Ibid. 
77 Artikel 107. 3 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt. 
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Undantaget i artikel 107. 3 a ger kommissionen möjlighet att besluta om 
stöd till områden med låg ”levnadsstandard” eller allvarlig ”arbetslöshet”. 
Artikeln tillåter statligt stöd till socioekonomiskt svaga områden inom 
Europa. Kommissionen har publicerat riktlinjer som definierar undantaget i 
artikeln närmare.78 
 
Artikel 107. 3 b innehåller två olika undantag till statligt stöd. I första hand 
beskrivs stöd som är tillåtet för att genomföra gemensamma projekt. Statligt 
stöd är enligt artikeln tillåtet endast vid ett samarbete mellan flera stater 
inom unionen. 
 
I andra hand riktar sig artikeln in på stöd för ” att avhjälpa en allvarlig 
störning i en medlemsstats ekonomi”. Artikeln har använts i större 
utsträckning sedan den ekonomiska krisens början år 200879 och målet med 
stödet är att avhjälpa stora ekonomiska problem som har berört en hel nation 
och är inte menat att rädda företag som är oförmögna att anpassa sig till 
rådande konkurrens.80 
 
Artikel 107. 3 c ger kommissionen en möjlighet att besluta om stöd till en 
specifik näringsverksamhet. Undantaget i artikeln kan tillämpas på stöd som 
leder till en långsiktig lönsamhet för den specifika industrin men inte om 
stödet endast bevarar status quo och skjuter upp oundvikliga förändringar. 
Stödet är därför oftast kopplat till en omstrukturering av 
näringsverksamheten.  
 
Omstruktureringsstöd kan beviljas i överrensstämmelse med riktlinjerna för 
statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i kris  81( nedan 
2004 års riktlinjer) som i sin tur är uttryckligen föremål för tillämpbara 
sektorspecifika bestämmelser och som inbegriper kommissionens riktlinjer 
om tillämpning av artiklarna 92 och 93 i EG- fördraget och artikel 61 EES- 
avtalet om statligt stöd inom luftfartssektorn82 även kallade 1994 års 
riktlinjer83.  
 
Tanken med 1994 års riktlinjer var att omstruktureringsstöd skulle tillåtas 
vid exceptionella situationer och vara förenade med stränga villkor84. I 2004 
års riktlinjer klargörs även principen om att undsättnings och 

                                                 
78 European Commission, Guidelines on National Regional Aid, Brussels, 1998 OJ C74, 
10.03.1998, s.6.  
79 European Commission, State Aid Scoreboard, (COM (2009)107 final) Brussels. 
80 European Commission, Community Guidelines on State aid for Rescuing and 
Restructuring firms in difficulty, (2004 Brussels) 2 OJ C 244, 01.10.2004, s. 2. 
81 Ibid. 
8282Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i EG-fördraget och 
artikel 61 i EES-avtalet på statligt stöd inom luftfartssektorn, EGT C 350,10.12.1994, s. 5. 
83 Se även kap.2.3.2 ovan. 
8484Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i EG-fördraget och 
artikel 61 i EES-avtalet på statligt stöd inom luftfartssektorn, EGT C 350,10.12.1994, p 38- 
41, se även Case T - 301/01 Alitalia v Commission ECR II, 2008 s. 1753 . 
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omstruktureringsstöd ska beviljas endast en gång85, den så kallade ”one 
time, last time” principen och då ska krisen bero på extrema omständigheter 
och det ska handla om en kortsiktig åtgärd. Det får inte röra sig om att hålla 
icke konkurrenskraftiga bolag under armarna.  
 
Kapitaltillskott som överrensstämmer med principen om en 
marknadsekonomisk investering faller utanför tillämpningsområdet för 
artikeln.  
 
Inom flygindustrin har artikel 107. 3 c åberopats och accepterats av 
kommissionen vid ett flertal tillfällen. Till följd av den ekonomiska krisen 
och liberaliseringsprocessen under 1990- talet beviljade kommissionen 
statligt stöd till flygbolag med anledning av flygbolagens möjlighet till 
omstruktureringar och följaktligen privatiseringar.86 
 
I artikel 107. 3 d finns ett undantag som tillämpas speciellt på stöd av 
kulturell dimension. Här kan nämnas stöd till filmindustrin som producerar 
program som kan bedömas ha ett kulturellt värde och artikel 107. 3 e ger 
rådet möjlighet om att ta beslut om fler undantag. 
 
När de nationella myndigheterna bedömer att en planerad stödordning 
uppfyller ett av de ovan nämnda kriterierna, skickar de en förhandsanmälan 
enligt artikel 108 FEUF om den planerade stödordningen till kommissionen. 
Om det planerade stödet uppfyller kriterierna i reglerna, kan kommissionen 
godkänna åtgärden såsom förenlig med den inre marknaden under en 
begränsad tid. 
 

3.3.5 Artikel 108 EUF 
 
I artikel 108 FEUF har kommissionen anförtrotts uppgiften att övervaka 
statliga stöd. Bestämmelsen kräver även att medlemsstater ska informera 
kommissionen innan den planerade stödåtgärden genomförs. 
 
”Kommissionen ska underrättas i så god tid att den kan yttra sig om alla 
planer på att vidta eller ändra stödåtgärder. Om den anser att någon sådan 
plan inte är förenlig med den inre marknaden enligt artikel 107, ska den 
utan dröjsmål inleda det förfarande som anges i punkt 2. Medlemsstaten i 
fråga får inte genomföra åtgärden förrän detta förfarande lett till ett slutligt 
beslut.”87 
 
Artikeln föreskriver att kommissionen i samarbete med medlemsstaterna 
fortlöpande ska granska de former av stöd som förekommer i 
medlemsstaterna. Enligt artikel 108. 2 kan kommissionen besluta att stöd 
                                                 
85 Community guidelines on state aid for rescuing and restructuring firms in difficulty.( 
2004) OJ C 244, 01.10.2004, s.2-17  p. 78 
86 Se även kap.4 nedan. 
87 Artikel 108. 2 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt. 
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som inte är förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 107 
eller som används på ett otillbörligt sätt ska avskaffas, ändras eller inte får 
beviljas.  
 
Kommissionen ska, enligt artikel 108.3, underrättas om planer som syftar 
till att ge eller ändra stöd i så god tid att den kan yttra sig över dessa planer. 
Innan kommissionen tagit ställning till stödets förenlighet med fördraget får 
det inte genomföras. Sist nämnda bestämmelse har av EU-domstolen ansetts 
ha s.k. direkt effekt. Detta innebär att den kan åberopas av enskilda parter 
inför nationella domstolar.  
 
Kommissionen har, enligt praxis, rätt att beordra en medlemsstat att 
återkräva stöd som har genomförts i strid med fördragets bestämmelser. 
Beslut av kommissionen om återkrav av stöd kan bli aktuellt om 
medlemsstaten genomför stödet med åsidosättande av ett negativt beslut 
enligt artikel 108.2, under det att ett förfarande enligt artikel 108. 3 
respektive 108. 2 pågår eller utan att stödet alls har anmälts. 
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4 Belysande rättspraxis 

4.1 Några fall från 1990- talet 

4.1.1 Sabena 
 
Den första stora granskningen som kommissionen genomförde var i 
samband med att den belgiska staten gav stöd till Sabena som hjälp vid en 
omstrukturering. Stödet gavs i form av kapitalinskott, indragning av aktier 
och skuldavskrivningar. År 1991 godkände kommissionen stödet på 1, 600 
miljoner euro i enlighet med artikel 92. 3c EEG- fördraget (nuvarande 
artikel 107.3c FEUF) förenat med villkor.88 
 

4.1.2 Air France 
I november år 1991 och i juli beviljade kommissionen kapitaltillskott i Air 
France om ett belopp på 300 millioner euro respektive 850 millioner euro. 
Kommissionen bedömde att stödet inte var att anse som statligt stöd i EU- 
rättslig mening eftersom statens agerande kunde jämföras med en privat 
investerare89. 
 
I pressmeddelandet från november resonerar kommissionen kring principen 
om en marknadsekonomisk investering. Kommissionen gör gällande att 
flygbolagets ekonomiska situation har försämrats under senare tid och att 
Gulf krisen har, i likhet med hela flygindustrin, drabbat företaget mitt i 
förverkligandet av en omstrukturering.  
 
Kommissionen tog, trots krisen och Air France ekonomiska situation, 
hänsyn till flygbolagets tidigare prestationer, utsikterna för expansion av 
gemenskapens flygmarknad och flygbolagets styrkor och 
framtidsplaner90och bedömde således att kapitaltillskottet var en 
marknadsmässig investering.  
 
Beslutet har blivit kritiserat av experter som menar att det är högst tveksamt 
att en privat investerare hade tillskjutit kapital med tanke på Air France 
ekonomiska situation vid tillfället och de rådande omständigheterna, dvs. 
Gulf kriget91.  
 

                                                 
88 Commission Decision 91/555 EEC Sabena OJ No L300, 31. 10. 1991.p.48-53. 
89 Commission press release IP/9/1024  och Commission press release IP/92/587. 
90 Commission press release IP/91/1024.   
91 Se t. ex. J. Balfour (2003) ”State aid and the aviation industry- unfair competition”  
Presentation, Fall Meeting s. 2. 
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I juli år 1994 godkänner kommissionen ett nytt kapitaltillskott av franska 
staten i Air France om 3 miljarder euro92som vid tillfället var ett av de tre 
största flygbolagen i Europa och hade Lufthansa och British Airways som 
främsta konkurrenter.  
 
Air France hade haft stora svårigheter sedan början av 1990-talet och 
utarbetade därför en ny omstruktureringsplan år 1993 för att kunna fortsätta 
med sin verksamhet. Enligt planen led Air France ekonomiska problem till 
följd av Gulf kriget och påföljande recession, liberaliseringsprocessen inom 
gemenskapen, ökad konkurrens från Amerika och sin blandade 
flygplansflotta som ledde till ökade driftskostnader i jämförelse med andra 
flygbolag.   
 
I beslutet diskuterar kommissionen bl.a. marknadssituationen inom 
flygsektorn och konstaterar att flygindustrin har återhämtat sig från den 
ekonomiska krisen i början av 1990- talet och att det inte förelåg 
överetablering inom flygsektorn. Att godkänna stöd för omstrukturering i en 
sådan situation är diskutabelt. 93  
 
Stödet godkändes i enlighet med artikel 92.3 c (nu artikel 107. 3 c FEUF) 
som ett omstruktureringsstöd med åtföljande villkor94. Ett flertal europeiska 
flygbolag, inklusive SAS överklagade beslutet, men utan framgång95.  
 
Samma datum som ovannämnda avgörande tog kommissionen ett annat 
beslut beträffande Air France 96 angående, ett statligt företags, köp av 
obligationer utgivna av Air France på ett belopp om 225 millioner euro 97.  
 
Frankrike hävdade att investeringen var i överrensstämmelse med principen 
om en marknadsekonomisk investering. Men kommissionen höll inte med 
och motiverade sitt beslut med att Air France ekonomiska situation hade 
försämrats sedan de tidigare besluten och att investeringen utgjorde stöd och 
skulle återbetalas98. Air France överklagade beslutet utan framgång. 
 

4.1.3 Iberia 
I maj år 1995 publicerade kommissionen ett meddelande där de gav sin 
preliminära syn på att spanska statens planerade kapitaltillskott i Iberia, 
utgjorde statligt stöd. 99 Efter omförhandlingar med Spanien tog 
kommissionen dock beslutet att finansieringen inte var statligt stöd, på 

                                                 
92 Commission Decision 94/666 Air France 1994, OJ L 254/73 30.9.94, p. 26- 36. 
93 Se kap om art 107 3c.  
94Commission Decision 94/662/EC Air France 1994, OJ L 254 30.9.94, p. 73. 
95 Joined Cases T-371/94 and T- 394/94 France v Commission, ECR II s.2405. 
96 Case C-358/94 France v Commission, ECR II, 1996, s.2109. 
97Ibid.  
98 Ibid. 
99 J.Balfour(2003) ”State aid and the aviation industry- unfair competition”  Presentation, 
Fall Meeting s. 2. 
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grundval att injektionen överensstämde med principen om en 
marknadsekonomisk investering100.  
 
Beslutet mötte en del motstånd101.  Kritiken riktades mot kommissionen och 
tolkningen av kapitaltillskottets överrensstämmelse med 
marknadsekonomiska investerarprincipen. Kritiker menade att beslutet var 
politiskt motiverat i ett försök att rädda Iberia då det skulle vara väldigt 
svårt för kommissionen att godkänna ytterligare stöd till Iberia utifrån 
principen om ett enda stöd102, eftersom flygbolaget dessförinnan mottagit 
stöd år 1992. 

4.1.4 Alitalia 
I juli år 1997 godkände kommissionen ett kapitaltillskott i form av ett 
rekonstruktionsstöd till Alitalia på ett belopp om 1,4 miljarder euro103. 
Alitalia ansåg dock att stödet var i överrensstämmelse med principen om en 
marknadsekonomisk investering. 
 
Italien överklagade därför beslutet och yrkade på att tillskottet var en normal 
marknadsekonomisk investering.  EUD upprätthöll överklagandet år 
2000104. Kommissionen utfärdade ett nytt beslut men höll fast vid sitt första 
beslut. 

4.2 2000- talets  två utvalda fall 

4.2.1 Olympic Airways 
Kommissionen godkände statligt stöd till Olympic Airways första gången år 
1994105 i form av ett paket med stödåtgärder om 2 miljarder euro från 
grekiska staten till förmån för Olympic Airways.  
 
Kommissionens beslut var förenat med ett stort antal strikta villkor106. I 
december år 2002 utfärdade kommissionen ett nytt beslut eftersom de 
uppställda villkoren i beslut från år 1994 inte hade blivit beaktade och att 
nytt olagligt stöd hade beviljats vilket kommissionen begärde skulle 
återkrävas av grekiska staten. 
 
Beslutet följdes av tvångsåtgärder som kulminerade i ett nytt beslut från 
EUD i juli år 2009107 där domstolen konstaterar att Grekland hade åsidosatt 
sina skyldigheter genom att inte till fullo kunna visa på en återvinning av 
                                                 
100 Commission Decision 96/278/EC Sabena 1996, OJ L 104, 27.4.1996, p.25- 43. 
101 Se Balfour. 
102 Se 107.3 ovan. 
103 Commission Decision 97/789/EC Alitalia, OJ L322, 25. 11. 97, p.20-34. 
104 Case T- 296/97 Alitalia v Commission, ECR II, 2000, s.3871, p. 84-89. 
105 Commission Decision 94/696/EC Olympic Airways 1994, OJL 273, 25.10.94, p.22- 37. 
106 Ibid . 
107 Case C-369/07 Commission v Greece, ECR I, 2009, s.5703, ( beslut tillkännagavs 7 juli 
2009). 
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hela det belopp som begärts av kommissionen. Beslutet var även förenat 
med sanktioner.108 
 
I september år 2005 utfärdade kommissionen ett annat beslut om olagligt 
stöd till Olympic Airways i samband med företagets omorganisation där ett 
av Air Olympics dotterbolag hade tagit över moderbolagets operativa 
verksamhet. I september år 2007 inledde kommissionen en undersökning 
angående stöd till båda flygbolagen. 
 
Den långa processen med Air Olympics fick sitt slut i september år 2008 när 
kommissionen antog två beslut. Det första beslutet avslutar undersökningen 
som påbörjades år 2007 där kommissionen samtidigt slår fast att båda 
flygbolagen varit mottagare av olagligt statligt stöd. I beslutet begär 
kommissionen även att stödet ska återkrävas. Det andra beslutet godkänner 
den grekiska statens planer på privatisering och försäljning av Olympic 
Airways. Kommissionen bedömde att planen var i överrensstämmelse med 
den marknadsekonomiska investerarprincipen109.  
 
Privatiseringsplanen fullföljdes dock inte och den grekiska staten 
genomförde privatiseringen genom en direkt försäljning till en intressent 
och kommissionen vidtog inga ytterligare åtgärder. 
 

4.2.2 Alitalia 
I likhet med Olympic Airways granskades även Alitalia kontinuerligt av 
kommissionen mellan åren 1996 och 2008 på grund av det ekonomiska stöd 
företaget fick från sin största aktieägare, den italienska staten.   
 
Efter ett första beslut i juli år 1997110 godkände kommissionen ytterligare ett 
tillskott av kapital i samband med en kapitalomstrukturering år 2002 på 
grundval av att kapitaltillskottet var i överensstämmelse med principen om 
en marknadsmässig investering och i juli år 2004 godkände kommissionen 
ett undsättningsstöd om 400 millioner euro. 
 
I juni år 2005 111godkände kommissionen en omstruktureringsplan med ett 
kapitaltillskott på grundval av att principen om en marknadsekonomisk 
investering var uppfylld. 
 
I november år 2008112 beslutade kommissionen att ett ytterligare lån till 
Alitalia på ett belopp om 300 millioner euro var en olaglig statlig åtgärd 
eftersom Alitalia tidigare varit mottagare av undsättnings och 

                                                 
108 Ibid. 
109 See IP/08/1336 of 17 September 2008. 
110 Commission Decision 97/789/EC Alitalia 1997, OJ L 322, 25. 11. 97, p.20-34 
and on appeal Case T- 296/97 Alitalia v Commission, ECR II, 2000, s.3871, p. 84-89 
111Commission Decision 2006/176/EC Alitalia 2005, OJ L 69, 08.03.2006, p.1-36.  
112 Commission Decision 2009/155/EC Alitalia 2008, OJ L 52, 25.2.2009, p. 3-16. 



 38 

omstruktureringsstöd. Kommissionen förstärkte därmed tillämpningen av 
”one time, last time” principen113 inom flygindustrin. 
 
Kommissionens vägran att godkänna ytterligare stöd till Alitalia förvärrade 
företagets ekonomiska situation som ledde till en försäljning av företagets 
tillgångar i enlighet med specifika krav uppställda av kommissionen.  
 

4.3 Senaste fall 

4.3.1 Air Malta 
I november år 2010 godkände kommissionen ett tillfälligt undsättningsstöd i 
form av ett lån på 52 millioner euro inom ramen för en 
omstruktureringsplan. 
 
Kommissionen ansåg att stödet var i överrensstämmelse med EU- rätten för 
att stödet var begränsat i både tid och omfattning. Kommissionen har i sin 
bedömning tagit hänsyn till att Air Maltas bortfall skulle orsaka allvarliga 
störningar i Maltas ekonomi som till stor del förlitar sig på turism.  
 
Kommissionen uttryckte även att den maltesiska staten skulle hänge sig åt 
att förverkliga omstruktureringsplanen för att säkra Air Maltas överlevnad. I 
annat fall skulle Malta återkräva stödet eller avveckla flygbolaget 114. 
 

4.3.2 Malév- Hungarian Airlines 
I december år 2010 inleder kommissionen en granskning av den ungerska 
statens stödåtgärder till förmån för Ungerns nationella flygbolag Malév115. 
 
Sedan år 2007 har flygbolaget varit mottagare av tre aktieägarlån, två 
kapitaltillskott samt skattelättnader. 
 
I pressmeddelandet uttrycker kommissionen tvivel om att den ungerska 
statens agerande är i överrensstämmelse med en privat investerare. 
 
Utredningen är ännu inte avslutad.  
 

                                                 
113 Se kap 3.3.4 ovan. 
114 Commission Press release IP/10/1509, Brussels, 15 Nov. 2010 
115 Commission Press release IP/10/1753, Brussels, 21 Dec. 2010 
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5 SAS 

5.1 Kort om SAS 
Efter Första Världskriget fick Sverige och dess medborgare utökade behov 
och en önskan att förflytta sig snabbare och smidigare både inom landet och 
utanför landets gränser. De nya tekniska framstegen medförde en möjlighet 
att emotse de nya behoven med kommersiellt flyg. 
 
SAS bildades 1946 genom att de tre då rörelsedrivande nationella 
flygbolagen i Sverige, Norge och Danmark enades om att driva sin fortsatta  
verksamhet i form av ett konsortium116.  
 
För att SAS-konsortiet skulle få möjlighet att verka under samma 
förutsättningar som övriga flygbolag på den internationella 
luftfartsmarknaden förändrades ägandestrukturen år 2001. Svenska statens 
ägarandel efter den förändrade ägarstrukturen uppgår till 21,4 procent av 
aktierna i moderbolaget SAS. Danmark och Norge äger motsvarande 14,3 
procent. Den Danske Nationalbank äger 1,4 procent varpå resterande 48,6 
procent ägs av privata investerare varav Wallenberg familjen har den största 
ägarandelen på 7,8 procent. 
 
SAS är i dag Nordens största flygbolag och har som verksamhetsmål  
att erbjuda flygtransporter och därtill relaterade tjänster till den nordiska  
hemmamarknaden. SAS har en marknadsposition om mellan 40 och  
60 procent i de skandinaviska länderna.  
 

5.2 SAS och kriserna 

5.2.1 1960-talet 
SAS är ett företag som har drabbats av många kriser.  
Den första krisen kom på 1960- talet i samband med övergången från 
propellerflyg. SAS ville byta ut sin flyplansflotta och investerade kraftigt i 
de nya jetflygplanen. Bolagets gamla propellerflyg fanns kvar i drift och 
båda flygtyperna behövde både reservdelar och personal vilket innebar 
mycket höga kostnader för SAS.117  
 
Jetflygplanen hade en mycket större kapacitet än sina föregångare 
propellerplanen och de flesta länderna i Europa hade upprättat egna bolag 

                                                 
116 Konsortium är ett samarbete mellan två eller flera företag för att genomföra ett 
affärsprojekt. Man brukar i ett konsortium reglera medlemmarnas rättigheter och 
skyldigheter. 
117 SAS De första 50 åren (1996) s.59. 
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vilket skapade en överkapacitet på marknaden. Samtidigt stagnerade 
världsekonomin och efterfrågan minskade.  
 
Bolaget hanterade krisen genom ett besparingsprogram och avskedade över 
2000 personer. SAS genomför samtidigt en nyemission på 210 miljoner 
kronor.118 

5.2.2 1970-talet 
I början av 1970- talet kollapsade världsekonomin. Oljekrisen som uppstod 
då OPEC fyrdubblade priset på oljan föranledde kraftigt höjda 
drivmedelspriser för flygbolag. Konkurrensen från charterbranschen var 
hård och SAS tvingades att sänka biljettpriserna för att fylla de tomma 
planen och minska servicen vilket innebar att bolaget förlorade 
affärsresenärer.119  

5.2.3 1980-talet 
Ytterligare en kris kom i början av 1980- talet när världen upplevde en 
konjunkturnedgång . I samband med en andra oljekris och det faktum att 
SAS hade en varierad och kostsam flygplansflotta gick bolaget med förlust.  
 
På 1980- talet rekryterades Jan Carlzon som VD som begärde ett 
kapitaltillskott på 210 miljoner kronor.120 Under ledning av Jan Carlzon 
utarbetades en ny strategi, Euroclass som hade affärsresenären i fokus.  
 
Antalet avgångar ökade, mellanlandningar togs bort och bolaget satsade på 
punktlighet och god service. 121Företaget expanderade med nya 
destinationer, flygplan och hotell.  Euroclass konceptet blev en succé och 
bolaget gick med miljardvinster.122  

5.2.4 1990- talet 
Gulfkriget bröt ut mitt i SAS expansion. Oljepriset tredubblades och det 
globala resandet minskade kraftigt. SAS drabbades av en intern tragedi med 
flygolyckan i Gottröra. SAS visade miljardförluster och för att ta sig igenom 
krisen inleddes ett besparingsprogram. Nu inledde SAS även ett samarbete 
med andra bolag genom Star Alliance.  
 
På 1990- talet avregleras även flygmarknaden och lågprisbolag som Ryanair 
börjar ta stora marknadsandelar med hjälp av låga priser. 
 

                                                 
118 DI dimension 2/2010 s. 24. 
119 SAS De första 50 åren (1996) s.60. 
120 DI dimension 2/2010 s. 29. 
121 SAS De första 50 åren (1996) s.70. 
122 DI dimension 2/2010 s. 32. 
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5.2.5 SAS och 2000- talet 
 
2000- talet har visat sig vara ett problematiskt årtionde för både hela 
flygindustrin och SAS.  
 
Ett bistert ekonomiskt klimat, flygolyckan i Milano, attentatet på World 
Trade Center den 11 september, SARS epidemin, konkurrensen från 
lågprisbolag och vulkanutbrott har satt hård press på hela flygbranschen. 
 
År 2001 påbörjades åtgärdsplanen ” Turnaround 2005”, en handlingsplan 
som skulle innebära en nedskärning av kostnader med 16 miljarder svenska 
kronor mellan åren 2003 och 2006 som en följd av bättre marknadsvillkor, 
redovisade koncernen vinst året 2006. 
 
Bolagets styrelse och ledning bedömde dock att avkastningen inte  
var tillräcklig och lanserade i juni 2007 Strategi 2011. Avsikten var att  
skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt och självständigt SAS på  
den skandinaviska hemmamarknaden. Huvudelementen i strategin var en  
fokusering på flygverksamheten i Nordeuropa, ett nytt kundanpassat  
produkterbjudande samt kostnadsminskningar.  
 
Ett antal interna och externa faktorer, försenade genomförandet av Strategi 
2011, och trots en stark högkonjunktur var vinstnivån, för 2007,  
otillfredsställande. 
 
År 2008 innebar för SAS liksom för andra flygbolag utmaningar i form  
av höga oljepriser samt en global konjunkturnedgång. Resultatet för  
helåret blev en förlust om 6,3 miljarder kronor.  
 
Det successivt försämrade konjunkturläget med färre passagerare och lägre 
intäkter, kombinerat med fortsatt höga kostnader och ökande skuldsättning  
försatte SAS i en finansiellt svår situation. En bidragande faktor till det  
negativa resultatet för 2008 var resultatet och nedskrivning av aktierna i  
dotterbolaget Spanair. Förlusterna i Spanair uppgick sammanlagt till  
4,9 miljarder kronor.  
 
I februari 2009 lanserade SAS en förnyad strategisk inriktning, Core  
SAS med målsättningen att stärka bolagets långsiktiga position och skapa 
förutsättningar för ett konkurrenskraftigt och lönsamt flygbolag. 
 Core SAS inkluderar ett omfattande besparingsprogram om 4 miljarder 
kronor, vilket under 2009 gradvis ökades till 5,3 miljarder kronor.123  
 
År 2009 redovisade SAS en förlust på 2,9 miljarder SEK, ett resultat som 
var mycket sämre än analytiker hade förväntat.124 
 

                                                 
123 Prop. 2009/10:121. 
124 Di dimension 2/2010 s. 32. 
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I april år 2009 genomfördes även en nyemission på 6 miljarder kronor där 
svenska staten deltog i nyemissionen genom att teckna sin pro- rata andel 
med ett belopp om 1,3 miljarder kronor.125  
 
Trots en nyemission år 2009 som tillförde bolaget 6 miljarder kronor har 
bolaget inte kunnat klara sina finanser. Bolagets VD Mats Jansson ansåg 
under senare delen av 2009 att tillskottet inte var tillräckligt och att ett 
ytterligare tillskott behövdes. 
 
SAS är ett bolag som länge haft stora ekonomiska problem. Bolaget har 
sedan år 2001 gjort förluster på mer än 12 miljarder SEK.126 Delägare har 
under de senaste tio åren inte kunnat förvänta sig utdelning på sina aktier.  
 

5.3 Nyemission år 2010 
”När bolag, anställda, kreditgivare och ägare tillsammans bidrar kan SAS 
bli ett konkurrenskraftigt bolag. Vi har analyserat och värderat de åtgärder 
som bolagsledningen föreslår. Vår bedömning är att planen är en 
förutsättning för att skapa ett konkurrenskraftigt SAS och ge svenska 
skattebetalare en marknadsmässig avkastning på det investerade 
kapitalet”127   
 
I samband med ägartillskottet år 2009 sade Maud Olofsson bestämt nej till 
att skjuta till mer pengar. 
 
År 2010 genomförs dock en nyemission om 5 miljarder svenska kronor där 
alla nordiska regeringar tecknar sina andelar. Även den fjärde största ägaren, 
familjen Wallenberg, skjuter till pengar. Svenska staten deltar i 
nyemissionen genom att teckna sin pro- rata andel med ett belopp om 1,1 
miljarder svenska kronor.  
 
Samtidigt begär regeringen mandat från riksdagen att ” vid lämplig 
tidpunkt”128 få minska ägandet i SAS. Dock är det oklart när det är menat att 
SAS ska säljas. 
 
För SAS är de 5 miljarder kronor som tas in genom nyemission nödvändiga 
för att verksamheten ska kunna drivas vidare.  

För att ta sig igenom krisen har bolaget planerat ett besparingsprogram inom 
ramarna för Core SAS. Kostnaderna ska sänkas med 7,3 miljarder SEK. 
SAS har även nått en överrenskommelse med fackförbunden om den 
besparingsplan som bolaget har lagt fram. Den innebär årliga besparingar på 
                                                 
125 Prop. 2008/09:124. 
126 https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=123243(2010-10-01). 
127 Maud Oloffson  http://www.sweden.gov.se/sb/d/12745/a/139274 (2011-09-28). 
128 http://svt.se/2.22620/1.1895343/regeringen_vill_ha_tillstand_att_salja_sas (2011-10-
06). 
 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/12745/a/139274
http://svt.se/2.22620/1.1895343/regeringen_vill_ha_tillstand_att_salja_sas
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femhundra miljoner svenska kronor. Facken har accepterat försämringar i 
form av lön och pension och en överrenskommelse är träffad mellan SAS 
och bolagets banker som ger bolaget bättre kreditvillkor och förlängda lån. 

I och med nyemissionen ger SAS ut 7,5 miljarder nya aktier. I bolaget fanns 
knappt 2,5 miljarder aktier.  

Det innebär att SAS efter nyemissionen kommer att ha drygt 10 miljarder 
aktier. En ny aktie i flygbolaget kan tecknas för 67 öre. Varje aktie i SAS 
som innehas på avstämningsdagen berättigar ägaren till tre teckningsrätter. 
Varje teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en nyemitterad aktie för 
0,67 kronor styck. 

 
Kritiken mot emissionen har varit hård och reflekterats i många artiklar i 
media.129 Den har delvis grundat sig i att småägare kan förlora på 
emissionen om de väljer att inte köpa de nya aktierna och delvis i att SAS 
inte kunnat anpassa sig till den snabbt förändrade flygmarknaden och ska 
inte ersättas med skattebetalarnas pengar.130 

Därutöver har lågprisbolagen rasat och kallar tillskottet för olagligt statligt 
stöd. Lågprisbolagens branschorganisation ELFAA anmälde SAS 
nyemission till EU-kommissionen. Organisationen anser att det handlar om 
otillåtet statsstöd och brott mot EU:s regelverk.131 

 

 

                                                 
129 Se http://www.dn.se/ekonomi/agarna-har-inte-tagit-sitt-ansvar-for-sas, 
http://www.infrastrukturnyheter.se/2010/02/lagprisbolag-anmaler-sas-nyemission(2011-
0901). 
130 Se t. ex. http://www.aktiespararna.se/artiklar/Opinion/SAS-gor-ater-nyemission(2011-
03- 03)./ 
131 ELFAA press release (2010) “ELFAA urges Commission to take action on state aid”, 17 
mars 2010.  
 

http://www.dn.se/ekonomi/agarna-har-inte-tagit-sitt-ansvar-for-sas
http://www.infrastrukturnyheter.se/2010/02/lagprisbolag-anmaler-sas-nyemission
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6 SAS- Statsstöd eller 
marknadsekonomisk 
investering? 

6.1 Vad säger artikel 107 FEUF? 
 
Jag har i tidigare kapitel försökt att definiera begreppet statligt stöd och ska 
försöka att i min analys tillämpa regelverket på nyemissionen i SAS och 
utifrån det rättsliga läget föra en diskussion om huruvida nyemissionen ska 
antas vara statsstöd eller en marknadsekonomisk investering. Nedan följer 
en rättslig analys av nyemissionen från år 2010 med en genomgång av 
rekvisit. 
 
För att reglerna om statsstöd ska kunna tillämpas förutsätts att samtliga 
kriterier för stöd enligt artikel 107. 1 EUF uppfyllts: 
 
 

• En åtgärd av offentliga sektorn eller genom offentliga medel till 
offentligt eller privat företag har ägt rum. 

 
• Åtgärden snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom 

att ge mottagaren en fördel. 
 

• Åtgärden ska ge mottagaren en fördel, den är selektiv, det vill säga 
att endast ett visst företag gynnas. 

 
• Åtgärden inverkar på konkurrens eller hotar att inverka på 

konkurrensen mellan medlemsländerna. 
 

6.2 Begreppet stat och statliga medel 
Enligt artikel 107. 1 ska en åtgärd, för att omfattas av artikel 107. 1 som 
stöd dels utgå till följd av statens handlande och dels ske genom en 
överföring av offentliga medel. Enligt regeringens proposition132 är det den 
svenska staten som investerar i SAS genom att teckna sin pro- rata andel. 
Det kapitaltillskott som krävdes för nyemissionen belastar statsbudgeten. 
Det borde därför inte finnas några tvivel om att åtgärden är att hänföra till 
staten och att den sker genom statliga medel. 
 

                                                 
132 Prop. 2009/10:121. 
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6.3 Begreppet företag 
Enligt rättspraxis är företagsbegreppet uppfyllt om enheten bedriver 
ekonomisk verksamhet. Det finns därför inga tvivel om att SAS uppfyller 
begreppet företag i EU- rättslig mening. 
 

6.4 Ekonomisk fördel  
För att stödet ska utgöra en ekonomisk fördel i enlighet med artikel 107. 1 
ska företaget erhålla en ekonomisk vinning som det inte skulle ha fått inom 
ramen för sin normala affärsverksamhet.  
 
Det kapital som staten investerar i en verksamhet, oavsett om verksamheten 
är privat eller statlig, är inte att anse som statligt stöd om tillskottet sker 
under förutsättningar som en privat finansiär hade kunnat acceptera under 
normala marknadsmässiga förhållanden. Den värderingen sker enligt praxis 
utifrån principen om en marknadsmässig investering. 
 
Den svenska, danska och norska staten har tillsammans investerat hälften av 
det nya aktiekapitalet vid nyemissionen år 2010. Och eftersom det inte finns 
något hinder för statligt ägande enligt EU- rätten borde principen om en 
marknadsekonomisk investering tillämpas vid granskningen om huruvida 
SAS erhållit en ekonomisk fördel. Skulle en privat investerare placera 
kapital i motsvarande storlek under motsvarande förhållanden? 
 
Den privata ägarandelen i SAS uppgår till ca 50 procent. Hälften av de nya 
teckningsrätterna tillfaller således privata investerare vid nyemissionen. 
Enligt riktlinjerna från år 1994 och praxis följer att kapitaltillskott inte är att 
anse som statsstöd om den offentliga åtgärden genomförs i samband med en 
omfattande investering av privata aktörer under jämförbara förhållanden133. 
Med andra ord uppfylls samtidighetsprincipen om den privata investeraren 
gör en marknadsekonomisk investering. 
 
I nyemissionen uppgår den privata andelen till hälften och 
Wallenbergstiftelsen som är den fjärde största ägaren med sina 7 procent ska 
delta i emissionen vilket kan ge uttryck för att den s.k. 
samtidighetsprincipen ska vara uppfylld.  
 
Emellertid ska de privata aktörernas deltagande även ske under jämförbara 
förhållanden som man möter på en fri marknad. I praxis134 framgår att om 
privata finansiärer har investerat i visshet att staten garanterat en investering 
kan inte den privata investering omedelbart bedömas som jämförbar och 

                                                 
133 Case T- 296/97 Alitalia v Commission, ECR II, 2000, s.3871. 
134 Case C-358/94 France v Commission, ECR II, 1996, s.2109. 
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följaktligen kan inte närvaron av privata investerare ge uttryck för att 
investeringen sker på marknadsvillkor135.  
 
SAS har ett bra tag innan nyemissionen ägde rum informerat att de tre 
nordiska staterna hade för avsikt att delta i emissionen och behålla sin 
ägarandel i företaget.  
 
Redan när planen på nyemissionen tillkännagavs framgick det att 
teckningsrätterna för de nya aktierna var förbehållna de redan existerande 
ägarna. Därmed garanterade de nordiska staterna ett köp av hälften av de 
nya aktierna vid nyemissionen. De privata investerarna visste därmed i 
förväg att de nordiska staterna garanterade att köpa 50 procent av aktierna. 
Det kan därför inte uteslutas att privata kapitaltillskott i omtalade situation 
är i högre grad en konsekvens av statens löfte än ett beslut taget av en 
förnuftig investerare. 
 
Det måste då även bedömas utifrån övriga omständigheter om en privat 
investerare under rådande omständigheter kunnat tänka sig att tillskjuta ett 
kapital av liknande storlek vid tidpunkten för investeringen. Har staten 
Sverige agerat som en privat investerare? 
 
Kommissionen borde nu ta ställning till vilken utdelning en privat finansiär 
hade kunnat förvänta sig av sin investering. I detta har kommissionen stor 
frihet i att använda principen om en marknadsekonomisk investering och ta 
hänsyn till många olika omständigheter. Här borde ingå en analys av SAS 
finansiella prestanda, ekonomiska och tekniska effektivitet och 
marknadsstrategier. 
 
SAS har vid tillfället för nyemissionen, en av branschens högsta 
driftskostnader och en frånvarande utdelning till aktieägare under de senaste 
tio åren. SAS har även en föråldrad flygplansflotta som kräver ett större 
underhåll. De gamla flygplanen är inte lika bränsleeffektiva och i samband 
med CO2- kvoteringen mer kostnadskrävande än sina konkurrenters. SAS 
har inte heller kunnat uppnå lönsamhet trots tidigare marknadsstrategier136.  
År 2009 genomfördes även en nyemission med utspädning av aktier. 
 
SAS är en ”flaggbärare” som konkurrerar på en liberaliserad marknad som 
har förändrats till den grad att det talas om ett paradigmskifte. En marknad 
där de gamla nationella flygbolagen har haft svårt att anpassa sig och en 
marknad som är övermättad till stor del pga. lågprisbolagens inträde.137 
 

                                                 
135 Case C-358/94 France v Commission, ECR II, 1996, s.2109 och Commission Decision 
2006/621/EC France Télécom 2006 OJL 257/11, 20.09.2006, p 45-48. 
136https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=137183&commentPage=1&ex
panded=true (2011-09.25). 
137 Se R. Doganis, (2006)”The airline business”2nd edition, Routledge, Abingdon. 

https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=137183&commentPage=1&expanded=true
https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=137183&commentPage=1&expanded=true
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Som Maud Olofsson uttryckte det i samband med en pressträff med 
riksdagen: ” Som marknaden ser ut i dag finns det inte en massa köpare av 
flygbolag”138  
 
Det kan bli svårt att i det sammanhanget försöka påstå att företaget upplever 
endast tillfälliga svårigheter 
 
Emissionen innebär att svenska, danska och norska staten tvingas gå in med 
flera miljarder kronor för andra gången på kort tid, komplicerar situationen. 
 
Kommissionen borde även i sin analys även göra en utvärdering om 
bolagets framtida potential utifrån omstruktureringsplanerna inom ramarna 
för Core SAS.  Det viktiga blir att se om SAS har en övergående kris men 
har en sund grund att stå på som kan göra företaget konkurrenskraftigt. SAS 
har genomfört kraftiga besparingar och sålt av icke vinstbringande delar 
samtidigt som en ny strategi växt fram med fokus på den nordiska 
marknaden. 
 
Det faktum att svenska staten sedan tidigare varit aktieägare i SAS gör att 
liknelsen med en privat investerare bli svårare eftersom en rationell 
investerare anses kunna ha en större benägenhet att vilja säkra företagets 
överlevnad eftersom han eller hon redan har pengar investerade i företaget. 
Staten har därför en större möjlighet att bedömas agera som en privat 
investerare eftersom den redan är aktieägare i SAS. 
 
Finns inte utsikter till vinst även på längre sikt är kravet om fördel uppfyllt. 
  

6.5 Selektivitet och samhandelskriteriet 
Enligt artikel 107. 1 ska åtgärden vara av selektiv natur för att kunna falla in 
under stödbegreppet. Eftersom inga andra verksamheter har någon möjlighet 
att ta emot samma erbjudan finns det inga egentliga tvivel om att åtgärden är 
selektiv.  
 
Eftersom SAS verkar på en internationell och till största del avreglerad 
marknad inom unionen, påverkar en ekonomisk åtgärd till förmån för 
företaget med största sannolikhet samhandeln och har en snedvridande 
effekt på konkurrensen.  
 

6.6 Sammanfattning 
Enligt praxis anses olagligt statligt stöd föreligga om ett kumulativt test i 
enlighet med artikel 107. 1 blir uppfyllt.  För att statens agerande inte ska 
                                                 
138 http://svt.se/2.58360/1.1895343/utskriftsvanligt_format?printerfriendly=true (2011-10-
08). 
 

http://svt.se/2.58360/1.1895343/utskriftsvanligt_format?printerfriendly=true
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anses ha gett SAS en fördel måste Sveriges agerande kunna jämställas med 
en privat investerare. Jämförelsen är både komplicerad och skönmässig. 
 
Kommissionen måste skapa en fiktiv rationell finansiär som vid en specifik 
tidpunkt, på ett rationellt sätt hade kunnat tänka sig att satsa ett imponerande 
belopp på flygbranschen, en bransch som är både marginell och otroligt 
känslig. Det finns ingen stereotypisk finansiär. Investerare har olika krav på 
utdelning. En investerare som vill maximera sin vinst på kortare sikt skulle 
inte kunna acceptera samma förutsättningar som en som planerar mer 
långsiktigt. 
 
Ännu mer komplicerad blir jämförelsen med den fiktiva investeraren när 
staten sedan tidigare varit aktieägare. Då har staten större möjlighet att 
investera för att säkra sitt kapital i företaget. 
 
Samhandeln mellan staterna ska påverkas och konkurrensen snedvridas och 
om stödet är selektivt antas det att konkurrensen snedvrids och om SAS har 
fått en fördel antas det att samhandeln blir påverkad. 
 
Det som talar för att staten handlar uteslutande affärsmässigt är att fjärde 
största ägaren, Wallenbergsstiftelserna med drygt 7 procent av bolaget, 
deltar i emissionen. Om statens deltagande i emissionen har varit ett villkor 
för Wallenbergstiftelsen deltagande, kan man inte ta stiftelsens deltagande 
som ett incitament för att statens investering är marknadsmässig. Man kan 
undra hur Wallenbergstiftelsen kom fram till att deltagandet från deras sida 
var affärsmässigt riktig. I vilket fall som helst kommer majoriteten av 
pengarna från stater vilket har stor betydelse för bedömningen. 
 
Det finns en stor risk att statens deltagande i emissionen kommer att tolkas 
som illegalt stöd. I alla fall om det bedöms på 2010- talet. 
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7 Avslutande kommentar 
Det som framgår av kommissionens tillämpning av statsstödreglerna när det 
gäller flygbolag i Europa är en något hårdare attityd på senare tid .  
 
Det mer överseende tillvägagångssättet under 1990- talet med stora summor 
som beviljades i statligt stöd till de flesta stora nationella flygbolagen inom 
unionen, var utifrån kommissionens ståndpunkt motiverade utifrån 
flygbolagens behov av att förbereda sig inför liberaliseringen av 
flygmarknaden och följaktligen för konkurrens.  
 
Det krävdes stora ansträngningar under 2000- talet att hålla de nationella 
flygbolagen vid liv och även vid en striktare tillämpning av 
statsstödsreglerna tilläts inga nationella flygbolag inom unionen att 
försvinna helt. 
 
Det har nu gått 18 år sedan liberaliseringen av flygmarknaden i Europa och 
man skulle därför kunna argumentera för att statligt stöd inte ska användas 
för att snedvrida konkurrensen. Trots att utvecklingen i Europa har gått mot 
privatiseringen av tidigare statligt ägda bolag och följaktligen en minskad 
benägenhet bland stater att subventionera sina flygbolag, har frågan om 
statligt stöd till flygsektorn inte blivit mindre aktuell. Fokus har dock skiftat 
från omstruktureringsstöd i linje med 1994års riktlinjer till undsättnings och 
omstruktureringsstöd enligt 2004års riktlinjer, för att inte glömma 
ekonomiska transaktioner där principen om en marknadsekonomisk 
investering är högst relevant. 
 
Med hänsyn till flygbolagens och omvärldens ekonomiska situation är det 
kanske oundvikligt att flygbolagen söker sig till sina stater för att få hjälp. 
Det är inte heller förvånansvärt att staterna har ett intresse av att komma till 
undsättning för att värna om de nationella företagen. 
 
Konkurrensrätten är ett fundament inom EU- rätten och ett meddel att värna 
om den fria handeln på den inre marknaden. Det i sin tur står naturligtvis i 
kontrast till nationella intressen vilket kan leda till att kommissionen utsätts 
för politiska påtryckningar. 
 
Kommissionen borde även i fortsättningen sträva mot att ytterligare stå 
emot politiska påtryckningar och en eventuell växande protektionism. 
 
Det faktum att ansvaret för kontrollen av statligt stöd flyttas från transport 
direktoratet till konkurrens direktoratet kan förväntas leda till att mer 
marknadsvänliga och konkurrensrättsliga beslut kommer att fattas.  
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