
4) Se bagest má Som advokat for Grena
a og Hundested Komm

uner har De den 30. jun
i

1995 til Indenrigsminist
eriet fremsendt en af D

eres klienter

udarbejdet anmeldelse
 af 26. juni 1995 om en

 garanti, som de to
kommuner har stillet til

 sikkerhed for Driftssels
kabet Grenaa-

Hundested AS's betalin
ger til starmarine Denm

ark A/S (tidligere
European Ferries Denm

ark AS) i henhold til en
 bareboat certe-

parti-aftale af 26. novem
ber 1993 mellem Drifts

selskabet Grenaa-

Hundested A/S og Star
marine Denmark A/S.

De har samtidig anmod
et ministeriet om at atte

stere anmeldelsen
med henblik på, at den

 videresendes til Europ
a-Kommissionen med

anmodning om, at Kom
missionen godkender g

arantien i henhold til
artikel 92 1 EF Traktate

n, såfremt den måtte fin
de, at der fore-

ligger statsstøtte, som 
påvirker samhandelen 

mellem medlemsland-
ene. Det fremgår bl.a. af anm

eldelsen, at formålet m
ed de to kommu-

ners garantistillelse er 
at sikre færgedriften m

ellem Grenaa og
Hundested gennem Dr

iftsselskabet Grenaa-H
undested A/S, hvori

begge k mmune k ionæ
rer, g at yde en indirekt

e regional-
støtte nden or Nordsjæ

llandsområdet og det n
ordlige Jylland,

specielt Djursland. e t mm anmel en nær e garan kan agt Hmnmn Advokatfirmaet Dragste
d & Helmer Nielsen

att: advokat- Toldbodgade 29 1253 København K I : \Pl-HKONKRETE\GR
ENHUND\KOMMUNER

\RUBIN . BRV

mer redegjort for deres betr es som forenelig m
ed

mx I-IZZ/9ZIT/S66I .Ionuoxaunuzwox ' z D o ko uner har i begrundelse for, at m a m? .mmm amwm wpm:



EF-Traktaten. Kommun
erne har herom bl.a. an

ført, at den udstedte
garanti ikke adskiller si

g fra, hvad en privat sto
raktionær vil-

le påtage sig for at bes
kytte sine aktionærinte

resser.

Det fremgår 5 anmelde
lsen, at de to kommune

r er minoritetsak-
tionærer i aktieselskab

et. Grenaa Kommune e
jer aktier i ak-

tieselskabet med en på
lydende værdi på 10,75

 mio. kr (7 mio. kr.
i A-aktier og 3,75 mio. 

kr. i B-aktier). Hundeste
d Kommune ejer

aktier i selskabet med e
n pålydende værdi pá 6

 mio. kr. (2 mio.
kr. i A-aktier og 4 mio. 

kr. i B-aktier). Selskabe
ts aktiekapi-

tal udgør i alt 32,75 mio
. kr. (25 mio.kr. i A-akti

er og 7,75
mio. kr. i B-aktier). De ø

vrige aktionærer i selsk
abet er Star-

marine Denmark AS (1
0 mio. kr. i A-aktier), Hu

ndested Havn I/S
(5 mio. kr. i A-aktier) og

 Henriksen Shipping I/S
 (1 mio. kr. i

A-aktier). Kommunerne har endv
idere anført, at garantie

n næppe påvirker
handelen mellem medl

emsstaterne, idet der e
r tale om færgedrift

i indre danske farvande
 uden væsentlig konku

rrence fra virksom-
heder hjemmehørende

 i de øvrige medlemsst
ater.

Det fremgår bl.a. af gar
antien, som er vedlagt 

ovennævnte anmel-

delse, at den er ydet so
m en selvskyldnerkauti

on. Den er gælden-
de i 3 år fra den 1. juni 

1995 til den 31. maj 19
98 og er maksi-

meret til 25 mio. kr. Ga
rantien er stillet vederla

gsfrit af de
to kommuner. Kommun

erne kan ifølge garantie
n overdrage sine for-

pligtelser efter garantie
n til et dansk pengeinst

itut efter at
have meddelt dette til S

tarmarine Denmark A/S
. De udgifter, som

kommunerne måtte få 
i medfør af garantien, k

an kommunerne ifølge
garantien kræve dække

t af driftsselskabet, når
 garantiperioden

er udløbet. Det er anført i de to kom
muners anmeldelse, a 

garantie r god-
kendt af Indenrigsminis

teriet ved brev af 24. fe
bruar 4 til

Grenaa Kommune. Indenrigsministeriet ha
r ved brev af 21. jul

hvervsministeriet om e
n vejledende udta

i 1995 anmodet Er- lelse om sagen. s m Sw



Indenrigsministeriet ha
r navnlig anmodet Erhv

ervsministeriet om
at udtale sig om, hvorv

idt den omhandlede ga
ranti er omfattet af

pligten efter EF-Traktat
ens artikel 93 til at anm

elde statsstøt-
te, der er omfattet af tra

ktatens artikel 92, til Eu
ropa-Kommis-

sionen, hvorvidt der i g
ivet fald ved anmeldels

en skal anføres
yderligere oplysninger 

til supplering af de dok
umenter, som De

har fremsendt ved oven
nævnte brev, og hvorvi

dt der bør søges om
Europa-Kommissionen

s godkendelse i medfø
r af artikel 92, stk. 3,

af garantien. Indenrigsm
inisteriet har i den forbi

ndelse særligt
henledt Erhvervsminist

eriets opmærksomhed 
på, at Konkurrencese-

kretariatet ved brev af 3
1. maj 1995 har udtalt, 

at den ydede
underskudsgaranti er 1

 strid med reglerne i ko
nkurrenceloven.

Sagen har endvidere v
æret drøftet på et mød

e den 10. august 1995

mellem Dem, bestyrels
esformanden for Driftss

elskabet Grenaa-Hun-
dested A/S, Erhvervsm

inisteriet og Indenrigsm
inisteriet.

Erhvervsministeriet har
 på baggrund af drøftel

serne på dette

møde anmodet Konkur
rencesekretariatet om a

t vurdere, om en æn-
dring af garantien, såle

des at driftsselskabet b
etaler en præmie

for garantien på marke
dsvilkår, vil medføre, a

t garantien ikke
længere kan anses for 

konkurrenceforvridende
.

Konkurrencesekretaria
tet har i. den anledning

 ved brev af 14.

august 1995, som vedl
ægges i kopi, oplyst, at

 forudsætningen
for, at de to kommuner

s engagement i driftsse
lskabet ikke længe-

re kan anses for konku
rrenceforvridende, vil v

ære, at engage-
mentet bringes i overen

sstemmelse med det m
arkedsøkonomiske in-

vestorprincip. Konkurre
ncesekretariatet har till

ige oplyst, ef-
ter hvilke principper de

tte kan ske. For så vidt
 angår den ydede

garanti kan det efter Ko
nkurrencesekretariatets

 opfattelse ske
ved, at den af kommun

erne ydede garanti yde
s på markedsmæssige

vilkår, hvilket vil sige, a
t den enten overdrages

 for driftssel-
skabets regning på ma

rkedsmæssige vilkår til
 et pengeinstitut

el.lign., eller at driftssel
skabet betaler et tilsvar

ende beløb
til de to kommuner.



Erhvervsministeriet har
 herefter ved brev af 16

. august 1995 til
Indenrigsministeriet afg

ivet en udtalelse 1 sage
n. Kopi af Er-

hvervsministeriets brev
 vedlægges.

Det fremgår bl.a. af Erh
vervsministeriets udtale

lse, at Europa-
Kommissionens genrel

le holdning til garantier
 er, at en garanti

indeholder et støtteelem
ent, såfremt garantien 

ikke gives på
markedsvilkår, hvilket b

etyder vilkår, der svare
r til de vilkår,

som f.eks. et pengeins
titut måtte forventes at 

ville give garan-
ti på. For at det kan sig

es, at en garanti gives 
på markedsvil-

kår, kræves ifølge Erhv
ervsministeriet typisk, a

t der opkræves
en præmie svarende til

 præmien for kommerc
ielle garantier, og at

garantien kun udløses 
på visse vilkår, der kan

 gå så vidt som
til modtagervirksomhed

ens obligatoriske indgiv
else af konkursan-

meldelse. Der er efter Erhvervsm
inisteriets opfattelse ikk

e tvivl om, at
den garanti, som de to 

kommuner har ydet, er
 omfattet af EF-Trak-

tatens statsstøttebeste
mmelser. Det er endvid

ere Erhvervsmini-
steriets vurdering, at de

t bl.a. på baggrund af K
onkurrencese-

kretariatets ovennævnt
e udtalelse af 31. maj 1

995 ikke er sand-
synligt, at garantien vil 

kunne godkendes af Eu
ropa-Kommissio-

nen, så længe Konkurr
encesekretariatet finde

r, at der er tale om
konkurrenceforvridende

 støtte. Det er endvider
e Erhvervsministe-

riets umiddelbare vurde
ring, at der formentlig ik

ke vil være
tale om statssøtte i EF-

Traktatens forstand, hv
is vilkårene for

garantien ændres, såle
des at det kommunale 

engagement i færge-
driften efter Konkurrenc

esekretariatets opfattel
se foregår på

kommercielle vilkår. Erhvervsministeriet kan
 på denne baggrund ikk

e anbefale, at Eu-
ropa Kommissi nen nm

 d om at godkende den
 eksist rende garan

ti. h ervsminister t befa
ler derfor, at kommun r

nes engage
ent i færgedriften ændr

es efter de retningslinje
r, som er angi-

et i Konkurrencesekret
ariatets brev af 14. juli 

1995 Såfremt
er s m følge sådanne n

dringer efter Konk r c e
t ria

t tal om f d st t m v d oes Er ie an 0 af ets vurdering ikke er e ur en esekr a - konkurrence orvri ende
 øt e,



u finder Erhvervsminister
iet, at det er tilstrækkel

igt at orien-
tere Europa-Kommissio

nen om sagen.

Sagen har af Erhvervsm
inisteriet været forelagt

 for Udenrigsmi-

nisteriet og Justitsminis
teriet, der har erklæret 

sig enige i
Erhvervsministeriets ov

ennævnte anbefaling.

Indenrigsministeriet ska
l på baggrund af ovens

tående indled-

ningsvis bemærke, at m
inisteriet ikke, som det 

er anført i kom-
munernes anmeldelse,

 har godkendt garantie
n ved brev af 24. fe-

bruar 1994. Ministeriet 
har ved det nævnte bre

v udelukkende ud-
talt sig vejledende om, 

hvorvidt det vil være i o
verensstemmelse

med de uskrevne komm
unalretlige grundsætnin

ger om kommuners op
-

gavevaretagelse (de så
kaldte kommunalfuldm

agtsregler), at en

kommune påtager sig e
n garanti som den, Gre

naa og Hundested Kom
-

muner har ydet i denne
 sag. Ministeriet har de

rimod ikke 1 øv-

rigt udtalt sig om lovligh
eden af en sådan komm

unal garantistil-
lelse, herunder om den

 er i strid med EF-retlig
e regler.

EF-Traktatens artikel 9
2, stk. 1, er affattet såle

des:

"Art. 92. Bortset fra de 
i denne Traktat hjemled

e undtagelser er

statsstøtte eller støtte, 
som ydes ved hjælp af

 statsmidler un-
der enhver tænkelig for

m, og som fordrejer elle
r truer med at

fordreje konkurrencevil
kârene ved at begunsti

ge visse virksom-
heder eller visse produ

ktioner, uforenelig med
 fællesmarkedet i

det omfang, den påvirk
er samhandelen mellem

 Medlemsstaterne."

Det følger af Europa-K
ommissionens og Euro

pa-Domstolens praksis
,

at statsstøttebegrebet e
r meget bredt, at begre

bet omfatter

støtte, som finansieres
 af offentlige midler, he

runder også kom-
munale midler, samt at

 offentlig garantistillelse
 også er omfat-

tet af begrebet. Det følger endvidere af
 Europa-Kommissionen

s og Europa Domsto

lens praksis, at vurderi
ngen af, om en offentlig

 foranstaltning
er omfattet af traktaten

s artikel 92, stk. 1, fore
tages på

grundlag af et såkaldt m
arkedsøkonomisk inves

torprincip, hvoref-
ter det afgørende for, o

m foranstaltningen er s
tatsstøtte i

traktatens forstand, er,
 om det offentlige har h

an ud f

npmn



samme økonomiske he
nsyn, som en privat inv

estor ville gøre i en
lignende situation. Med hensyn til den gar

anti, som de to kommu
ner har stillet, in-

debærer det markedsø
konomiske investorprin

cip, at det skal vur-
deres, om garantien er

 stillet på markedsmæs
sige vilkår, herun-

der især om driftsselsk
abet har betalt en præm

ie på markedsmæs-
sige vilkår for garantien

.

Garantien er ydet vede
rlagsfrit af kommunerne

, hvorfor den som

udgangspunkt må anse
s for at indebære en st

øtte til driftssel-
skabet i strid med artik

el 92, stk. 1, i EF-Trakt
aten.

Kommunerne har i anm
eldelsen især begrunde

t garantiens forene-

lighed med traktatens a
rtikel 92, stk. 1 med, at

 garantien er
ydet for at varetage kom

munernes økonomiske
 interesser som ak-

tionærer i driftsselskab
et.

Hertil skal bemærkes, a
t en vurdering efter det

 markedsøkonomi-
ske investorprincip af, o

m det er statsstøtte i E
F-Traktatens

forstand, at en kommun
e for at varetage sin øk

onomiske interes-
ser som aktionær i et s

elskab vederlagsfrit yde
r en garanti for

selskabets forpligtelser
, efter ministeriets opfa

ttelse skal
foretages på grundlag 

af en undersøgelse af, 
om en privat inves-

tor i en tilsvarende situ
ation må forventes at v

ille yde en så-
dan garanti vederlagsfr

it.

Det fremgår af sagen, a
t de øvrige aktionærer 

i driftsselskabet

ikke har deltaget i kom
munernes garantistillel

se eller på anden
måde ydet en tilsvaren

de garanti for selskabe
ts forpligtelser.

Kommunerne, der er m
indretalsaktionærer i se

lskabet, har således
som de eneste af selsk

abets aktionærer stillet
 garanti for sel-

skabets be a ' tarmar e
 e mark A/ i henhold til

bareboat r pa e 26 ber 
93.

Det kan pá den baggru
nd efter Indenrigsminis

 er opfat

ikke forven es, n s om 
er i lsakt

t omstændi om t at en privat 1 ve tor, s i e aktieselskab, under 
tilsvarende
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sag ville yde en garant
i på de samme vilkår, s

om de to kommuners
garanti i denne sag. De

t kan allerede af den gr
und ikke antages,

at det forhold, at komm
unerne ved garantistille

lsen har villet
varetage deres økonom

iske interesser som akt
ionærer i selskabet,

i sig selv kan begrunde
, at garantien ikke er om

fattet af EF-
Traktatens artikel 92, s

tk. 1.

På baggrund af oplysn
ingerne i Erhvervsminis

teriets ovennævnte

udtalelse af 16. august
 1995 om Europa-Kom

missionens praksis på
dette område og udvikl

ingen i denne bemærke
s endvidere, at det

forhold, at der med gar
antien er ydet støtte til 

infrastruktur i
form af kollektiv transp

ort, ikke kan anses at in
debære, at ga-

rantien ikke er omfattet
 af EF-Traktatens artike

l 92, stk. 1.
Der må herved lægges

 vægt på, at driftsselsk
abets færgevirk-

somhed udføres i konk
urrence med andre virk

somheder.

Det er på baggrund af 
ovenstående og Erhve

rvsministeriets oven-
nævnte udtalelse af 16

. august 1995 herefter 
Indenrigsministeri-

ets vurdering, at de to k
ommuners garanti er o

mfattet af stats-
støttebegrebet i EF-Tra

ktatens artikel 92, stk. 1
.

EF-Traktatens regler o
m statsstøtte indebære

r, at der ikke lov-

ligt kan ydes en støtte,
 som er omfattet af reg

lerne, uden Euro-
pa-Kommissionens foru

dgående godkendelse,
 jf. traktatens artikel

93, stk. 3, der er affatte
t således:

"Kommissionen skal un
derrettes så betids om 

enhver påtænkt ind-
førelse eller ændring a

f støtteforanstaltninger,
 at den kan

fremsætte sine bemær
kninger hertil. ... Den p

ågældende Medlems-
stat må ikke gennemfø

re de påtænkte foranst
altninger, før den

nævnte fremgangsmåd
e har ført til endelig bes

lutning."

Kommunerne har anmo
det om, at der søges o

m Europa-Kommission
ens

efterfølgende godkend
else i medfør af EF-Tra

ktatens artikel 92,

stk. 3, litra c, af garanti
en. Traktatens artikel 9

2, stk. 3,
litra c, er affattet sålede

s:

"3. som forenelige med
 fællesmarkedet kan be

tragtes:

di- støtte til fremme af u
dviklingen af visse erhv

ervsgrene
eller økonomiske regio

ner, når den ikke ændr
er samhandels-



vilkårene på en måde, 
der strider mod den fæ

lles interesse.

På baggrund af Erhver
vsministeriets udtalelse

 af 16. august 1995
om mulighederne for a

t opnå Europa-Kommis
sionens godkendelse a

f

garantien, finder Inden
rigsministeriet ikke grun

dlag for at an-
søge om Europa-Komm

issionens godkendelse
 af den ydede garanti.

Indenrigsministeriet ha
r herved bl.a. lagt vægt

 på, at Konkur-

rencesekretariatet ved 
ovennævnte brev af 31

. maj 1995 har ud-
talt, at garantien er yde

t i strid med konkurrenc
eloven, da den

anses for at virke konk
urrenceforvridende, og

 at Europa-Kommis-
sionen må forventes at

 ville lægge afgørende 
vægt herpå.

Indenrigsministeriet ska
l derfor anmode Dem o

m på vegne af Gre-

naa og Hundested Kom
muner snarest muligt a

t meddele ministeriet,
om kommunerne vil sø

ge garantien ændret m
ed virkning for hele

garantiperioden i overe
nsstemmelse med ove

nnævnte retningslini-
er. Indenrigsministeriet vil 

herefter orientere Euro
pa-Kommissionen

om garantien, hvis vilkå
rene i den ændres efte

r de retningslini-
er, som fremgår af Kon

kurrencesekretariatets 
ovennævnte brev af

14. august 1995, og så
fremt Konkurrencesekr

etariatet herefter
finder, at der ikke læng

ere ydes en konkurrenc
eforvridende støt

te til driftsselskabets fæ
rgevirksomhed.

Indenrigsministeriet ha
r samtidig hermed orien

teret Erhvervsmi-

nisteriet og tilsynsråden
e for henholdsvis Århus

 Amt og Frede-

riksborg Amt om indho
ldet af dette brev.

Med venlig hilsen min? smwmm xvmn :usm m:



2) Erhvervsministeriet (
not.)

3) Tilsynsrádet for Århu
s Amt (not.)

4) Tilsynsrádet for Fred
eriksborg Amt (not.)

not. 2-4 Hvilket herved meddele
s.

Med venlig hilsen Per Hansen


