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Sammanfattning 

 

I takt med att klimatförändringarnas efterverkningar uppenbarar sig, ökar också insikten om att 

någonting måste göras för att få bukt med problemet. Inom EU har man därför dels integrerat 

miljö- och klimatpolitiken i unionens långsiktiga målsättningar och även i större skala börjat ar-

beta med att ta fram olika lösningar för att utvecklingen ska gå i den riktning man önskar. Europa 

2020-strategin är en övergripande strategi med framtidsvisioner och lösningar inom flera olika 

områden, däribland klimatet, där målsättningar för bland annat hur stor mängd av den totala 

energianvändningen som ska komma från förnybara energikällor finns. Som en del av det tredje 

energipaketet följde förnybarhetsdirektivet med, i direktivet återfinns målsättningar i enlighet 

med Europa 2020-strategin både för unionen i sin helhet och även nationella målsättningar för 

medlemsstaterna anpassade efter förmåga och befintlig utbyggnad av förnybara energikällor. 

 

EU:s statsstödsrätt innebär som huvudregel att statliga medel inte får användas till att stödja 

produktion av vissa varor, inbegripet elektricitet. Till regelverket har tillfogats ett antal undantag 

vilket i synergi med förnybarhetsdirektivet leder till att stödsystem för främjandet av energi-

utvinning från förnybara energikällor ska anses vara tillåtet och i viss mån uppmuntras från EU:s 

håll. Emellertid har den praxis som utarbetats från fördragsreglerna angående statligt stöd stund-

tals visat sig kunna leda till problem för medlemsstaterna när de utformar sina stödsystem. Detta 

kan i viss mån riskera att utvecklingen på området med investeringar i och främjande av energi-

utvinning från förnybara energikällor kan hämmas. Det kan därför vara aktuellt med vissa änd-

ringar i hur EU-domstolen bedömer dessa frågor när de hamnar på dess bord. 
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1 Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

 

Klimatförändringar påverkar samtliga medborgare i alla stater i hela världen oavsett plats och 

ekonomiska resurser. Huvuddelen av orsaken till problemen kan tillskrivas industriländernas 

både historiska och nuvarande konsumtion samt höga energiförbrukning. På senare tid har allt 

fler insett vikten av denna problematik och hur ödesdigra konsekvenserna kan bli inte minst för 

utvecklingsländerna om inte något görs för att bromsa och förändra utvecklingen. Ett sätt att 

tackla problemen med klimatförändring är att övergå från konsumtionen av traditionella energi-

källor som kol och olja till deras förnybara, och klimatneutrala, motsvarigheter som till exempel 

vind-, sol eller vattenkraft. Det finns flertalet goda skäl till att en energiövergång är önskvärd. 

Förnybar energi erbjuder, förutom klimatneutralitet, också en ökad diversifiering av energi-

källorna vilket innebär att energiinfrastrukturen blir mindre känslig för påverkan av externa 

faktorer. Dessa energikällor gör också att energimarknaden i större utsträckning frikopplas från 

de prisnivåer som för stunden gäller på till exempel oljemarknaden. Ett minskat beroende av att 

utvinna energi från fossila bränslen skonar även lokalmiljön där utvinningen av dessa bränslen 

sker till exempel vid en kolgruva, eftersom aktiviteten minskar. Utvecklingen av teknik för att 

utvinna förnybar energi bedöms också leda till ökad innovations- och konkurrensförmåga för 

Europas industri.
1
 Förnybar energi anklagas emellertid ibland för att inte alltid vara ekonomiskt 

försvarbart för producenter då produktionen av förnybar energi kan vara förenad med ökade 

kostnader, något som kan leda till högre priser samt minskad efterfrågan för konsumenterna och 

därmed sämre konkurrensförutsättningar för producenter och försäljare av elektricitet.
2
 Prisfallet 

på olja under mitten av 2010-talet har visat att marknadens intresse för förnybar energi också i 

viss mån är kopplad till den rådande prisbilden på fossila bränslen, det är därför inte tillräckligt 

att lita helt till marknadens egen förmåga när det kommer till övergången från traditionella till 

förnybara energikällor. 

 

                                                 
1
 Kommissionens meddelande till rådet och parlamentet, 10 januari 2007, KOM (2006) 848, s. 14 ff. 

2
 A. Ciarreta, M-P. Espinoza, C. Pizarro-Irizar, Is green energy expensive? Empirical evidence from the Spanish 

electricity market, Energy Policy, Vol. 69, 2014, s. 214. 



2 

 

EU har gjort en ansats för att leda medlemsstaterna in i en mer klimat- och miljövänlig riktning. 

Genom antagandet av EU:s Europa 2020-strategi blev ett av EU:s överordnade miljöpolitiska mål 

att användandet av förnybar energi i EU senast år 2020 ska uppgå till minst 20 % av den totala 

energiförbrukningen. Med samma procentsats avser man också att minska utsläppen av växthus-

gaser som koldioxid samt att öka energieffektiviteten. Detta kallas för 20/20/20-målen. Som en 

del av Europa 2020-strategin antogs det tredje energipaketet inom vilket man kan finna 

förnybarhetsdirektivet, direktiv 2009/28/EG, om främjande av användningen av energi från 

förnybara källor. Genom detta direktiv vill man främja produktionen av förnybar energi genom 

att öka investeringsviljan från marknaden och därmed inte göra för stora ingrepp i marknads-

ekonomin som ska råda. Det är också i regel produktionen som kan gynnas av statligt stöd genom 

till exempel bidrag för investerings- och driftkostnader eller andra former av ersättning för 

produktion av förnybar energi. 

 

Samtidigt som man från EU:s håll vill öka produktionen av förnybar energi, genom bland annat 

införandet av förnybarhetsdirektivet, finns det regler av konkurrensrättslig karaktär som förbjuder 

stater från att stödja vissa företag eller sektorer med hjälp utav statliga medel. Detta är inget nytt 

fenomen, förbud mot statligt stöd har funnits under en lång tid och återfinns även inom andra 

rättssystem som till exempel WTO-rätten. Fördraget medger vissa tillåtna undantag från förbudet 

och det är även möjligt att få undantag genom rådsbeslut. Men artiklarna i fördraget som reglerar 

statsstöd säger inte särskilt mycket utöver det ordagranna. Praxis har under en lång tid varit det 

enda sättet att bilda sig en uppfattning om hur man definierar statsstöd och identifierar eventuellt 

otillåtet sådant. Domstolen har i ett senare fall fått utstå kritik för att i sin vilja att upprätthålla 

praxis ha skapat en krånglig och svårnavigerad sådan. Detta har fått effekter i förhållandet mellan 

stödsystem till förnybara energikällor och EU:s statsstödsregelverk.
3
 Man kan därför fråga sig om 

behovet av ren energi påkallar en ändring i statsstödsreglerna och om det finns fog för den kritik 

att EU-domstolen håller för hårt på sin tidigare praxis och därmed ställer upp onödiga hinder för 

främjandet av produktion av förnybar energi, i synnerhet när detta är något som ska främjas ge-

nom direktivet om främjande av energi från förnybara energikällor 

                                                 
3
 A Giraud, Vents de Colère! – Testing the limits of PreussenElektra, European State Aid Law Quartely, nr. 2, 2014, 

s. 345-348. 
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1.2 Syfte & Frågeställning 

 

Mot bakgrund av det som nu inledningsvis har sagts så finns anledning att närmare undersöka hur 

dessa regelverk ser ut och om det ligger någon sanning i påståendet att EU-domstolens praxis 

sätter krokben för utvecklingen. Främjandet av förnybar energi är mycket angeläget och ligger i 

tiden vilket bekräftas av att EU har valt att utforma strategier som riktar sig till bland annat ett 

ökat användande av förnybar energi inom unionen. Medlemsstaternas möjligheter att stödja 

utbyggnaden av dessa energikällor är därför inte bara önskvärt men också ett krav för att nå de 

interna miljömål och internationella åtaganden som EU har. Det kan dock finnas problem med 

förenligheten med den fria rörligheten för varor och reglerna om statsstöd. Syftet med uppsatsen 

är att gå igenom hur statsstödsreglerna är uppbyggda samt att titta på undantagsreglerna för stats-

stöd och vissa andra allmänna konkurrensrättsliga regler för att undersöka vilka av dessa undan-

tag som stödsystem till förnybar energi kan anses falla under, samt vad det är som kan tala för 

eller emot att systemet fungerar som det är tänkt. Det är önskvärt för konsumenter, företag, 

lagstiftare och inte minst för miljön att rättsläget på området är klart och att de stödsystem som 

lanseras, inte helt plötsligt blir underkända av EU-domstolen såsom olagligt statsstöd vilket är 

problematiskt både ur en processekonomisk synvinkel men också tidsödande i en situation där tid 

spelar stor roll.  

 

Den övergripande frågan är således: 

Hur förhåller sig stödsystem till förnybar energi till EU:s statsstödsregelverk?  

För att ta reda på hur stödsystem till förnybar energi förhåller sig till statsstödsreglerna behöver 

man veta: 

Vad reglerna om statsstöd innebär 

Vilken annan konkurrensrättslig reglering som kan vara relevant 

Vilka regler som ligger till grund för stödsystemen 

Vilka former av stödsystem har av EU-domstolen accepterats som tillåtna eller underkänts som 

otillåtna 
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1.3 Metod, material & avgränsning 

 

Eftersom arbetet i princip endast behandlar EU-rättsliga rättskällor och material så blir det natur-

ligt att utöver den traditionella rättsdogmatiska metoden också använda sig av EU-rättsliga 

tolkningsmetoder. För detta arbete kommer de mest centrala av dessa metoder att vara den 

teleologiska och den system-koherenta metoden. Den teleologiska metoden är i regel alltid 

användbar när man arbetar med EU-rätt eftersom många av EU-domstolens resonemang är 

ändamålsinriktade. Då förarbeten inom denna rättsordning inte har samma karaktär som i till 

exempel nordiska rättskulturer tillmäts större vikt till EU-domstolens teleologiska slutsatser. En 

EU-rättslig rättsakt innehåller ofta en lång preambel där syfte och målsättning med den aktuella 

rättsakten avhandlas. Detta blir centralt i jämförelsen mellan direktiv och fördrag. Fördragen har, 

förutom preambler, även målsättningar direkt utsatta i vissa artiklar. Teleologi används alltså för 

att bestämma vilken avsikt och målsättning man har haft med lagstiftningen och värdera om 

denna avsikt och målsättning uppnås med den nuvarande lagstiftningen. Även dokument som inte 

är egentliga förarbeten men har denna karaktär, såsom kommissionens grön- eller vitböcker är 

användbara när man studerar ändamålet med en rättsakt. För att på bästa sätt kunna tillgodogöra 

sig den information som finns ni dessa dokument bör man tillämpa en teleologisk metod för att se 

vilka mål man har för avsikt att uppnå med en lagstiftningsprocess. Även om grön- och vitböcker 

inte är juridiskt bindande i sig, måste de onekligen lägga grunden för själva lagstiftnings-

processen.  

 

Lexikaliska tolkningsmoment förekommer när det är påkallat. Detta sker främst inledningsvis när 

en bestämmelse ska studeras. En ordagrann tolkning av vad som står ger emellertid inte alltid 

hela svaret på vad en bestämmelse innebär och hur denna ska efterlevas, av detta skäl är en studie 

av EU-domstolens praxis är mycket viktig för arbetet. Detta kommer att resultera dels i en klarare 

struktur av hur regelverken kring statligt stöd och stödsystem är uppbyggda men också ge verkty-

gen för att kunna härleda en ram för när det är tillåtet för en medlemsstat att till exempel ge stöd 

till produktion förnybar energi och hur detta bör stöd bör vara utformat eller varför det inte varit 

tillåtet i en given situation. Samtidigt kan praxis illustrera praktiska problem med en viss rättsakt. 

EU-domstolens teleologiska arbetsmetod visar vad det är man försöker åstadkomma med en viss 
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lagstiftning. De lege lata, eller lagen som den är, blir ett resultat av hur EU-domstolen har tolkat 

lagen teleologiskt. 

 

Den system-koherenta metoden innebär att man tittar på en viss lagstiftning och ställer den i rela-

tion till det systemet som den är hämtad ur, man letar efter möjliga områden där det kan skava 

inom systemet eller konstatera att en lagstiftning fungerar som det är tänkt utan att skapa motsätt-

ningar i förhållande till andra regler på ett område eller inom systemet i stort. Den system-

koherenta metoden kräver ofta en mycket vid kunskap om hela rättssystemet som studeras. För 

att kunna hantera denna metod i ett arbete som detta, krävs det därför att man avgränsar sitt 

arbetsområde i stor omfattning. Utan klara och snäva avgränsningar riskerar den system-

koherenta metoden att leda till att arbetet växer till en storlek som kan riskera att bli ohanterlig 

både för författare och läsare. I arbetet kommer denna metod att bli användbar eftersom det 

handlar om två olika delar av rättssystemet. Det miljörättsliga stödsystemet sätts i relation till 

regler av mer konkurrensrättslig och handelsfrämjande karaktär, statsstödsreglerna, två 

egentligen helt olika rättsområden. Det är därför en god idé att använda en system-koherent 

metod för att jämföra och komma till slutsatser kring hur dessa två områden och rättsakter 

förhåller sig till varandra och om de hänger ihop inom systemet. Med en klar avgränsning blir det 

därmed möjligt att tillämpa den system-koherenta metoden på ett sätt som inte leder till ett för 

omfattande och rörigt arbete.  

 

Eftersom arbetet har ett element av system-koherent metod blir avgränsningen av mycket stor 

vikt. För att inte riskera ett för vitt upptagningsområde krävs en ambitiös avgränsning. Statstöds-

regelverket är ett mycket omfattande och synnerligen komplext regelverk och måste därför snä-

vas av för att kunna skapa en hanterbar informationsmassa. Arbetet kommer därför endast i grova 

drag behandla uppbyggnaden av regelverket och i huvudsak att behandla de delar av statsstöds-

reglerna som handlar om stödsystem till produktion av förnybar energi. Den praxis som behand-

las kommer därför också att relatera till detta ämne. Det är dock inte möjligt att helt förbise från 

all annan praxis på området eftersom det finns vissa generella kriterier som måste uppfyllas för 

att statsstöd ska anses föreligga, därför kan det periodvis vara ett mer allmänt hållet resonerande 

kring statsstödsreglerna.  
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Även inom förnybarhetsdirektivet är det lämpligt att avgränsa sig. Direktivet behandlar nämligen 

även andra områden som till exempel transportsektorn medan arbetet fokuserar på stöd till 

produktion av förnybar energi. Därför kan sådana delar av direktivet, om än intressanta, lämnas 

därhän för att fokusera på de delar som handlar om statligt stöd till förnybar energi. Arbetet kom-

mer att utföras med en analytisk infallsvinkel vilket innebär att det inte är uppdelat strikt i en 

faktadel och en analysdel. Analytiska element förekommer i hela texten men ett längre mer 

analytiskt inriktat avsnitt finns i avslutande kapitel.  

 

2 Direktivet om främjande av energi från förnybara energikällor  

 

2.1 Bakgrund till direktivet  

 

Ökad användning av energi från förnybara källor är en central del i arbetet för att tygla klimat-

förändringarna. Klimatneutrala energikällor bidrar inte bara till minskade utsläpp men också till 

ökade innovationsmöjligheter. En diversifierad energiinfrastruktur medför också en större säker-

het och mindre sårbarhet gentemot andra externa faktorer som till exempel prisfluktuationer eller 

fysiska attacker mot anläggningar. Endast politiska målsättningar är dock sällan tillräckligt effek-

tivt för att uppnå det avsedda målet, det krävs någon form av styrmedel. EU har haft förnybara 

energikällor i åtanke sedan andra halvan av 1980-talet. I ett rådsbeslut från 1986 kan man finna 

målsättningar och riktlinjer som handlade om att förnybar energi borde utgöra en större del av 

den totala energiförbrukningen i unionen och fortsatt utveckling av då existerande men även för 

den tiden nya tekniker för utvinnande av förnybar energi.
4
 I beslutet finner man inga mätbara 

målsättningar vad gäller mängden förnybar energi, till skillnad från den lagstiftning som gäller 

idag, men det kan ändå anses vara ett av de första stegen i det arbete som senare skulle mynna ut 

i den lagstiftning som nu finns på plats och andra strategier för att lösa problemet med klimat-

förändringar.  

  

Det första direktivet av relevans för den reglering som idag gäller på området om förnybar energi, 

ibland kallat det första förnybarhetsdirektivet, var direktiv 2001/77/EG om främjande av el 

                                                 
4
 Council resolution of 16 September 1986 concerning new Community energy policy objectives for 1995 and 

convergence of the policies of the Member States, OJ 86/C 241/01, art. 6(f).  
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producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el som antogs i september 

2001. Direktivet var resultatet av en lång process som slutligen utmynnade i en rättsakt. 

Ursprungligen inleddes arbetet genom att kommissionen publicerade en grönbok med syftet att få 

igång en debatt om förnybara energikällor. Vid tiden för grönbokens publikation utgjorde förny-

bar energi endast 5 % av unionens totala energiförbrukning och användningen av förnybar energi 

som andel av den totala energiförbrukningen varierade kraftigt mellan olika medlemsstater, allt 

från Storbritanniens 0.5 % till Sveriges 24,7 %. Det fanns enligt kommissionen en mycket stor 

men outnyttjad potential i förnybara energikällor som EU inte kunde gå miste om att ta tillvara 

på, bland annat de fördelar som en diversifierad energiförsörjning för med sig, både ur ett ekono-

miskt men också ur ett miljöperspektiv.
5
 Efter grönbokens publicering och den efterföljande 

debatten kom året därpå kommissionen ut med en vitbok. Där återfanns en lång rad olika förslag 

på gemenskapsstrategier och andra verktyg för hur man skulle kunna få till stånd en större andel 

förnybar energi som en del av den totala energiförbrukningen i EU. Målet att 12 % av energi-

förbrukningen skulle komma från förnybara energikällor år 2010 bekräftades återigen som ett 

mål av kommissionen.
6
   

  

Ytterligare en grönbok skulle hinna lanseras under millennieskiftet där kommissionen tog upp 

frågor om hur energiförsörjningen skulle kunna tryggas. Där återfanns förslag om en långsiktig 

strategi och ett skift över till en mer efterfrågebaserad politik. Man ville få konsumenterna att 

börja efterfråga och förbruka energi som kom från mer hållbara källor än de konventionella.
7
 En 

sådan ordning leder i förlängningen till att energiproducenterna kan få ett större incitament att 

producera förnybar energi.  

 

Arbetet med vitboken och grönböckerna ledde sedermera till att ett antal olika direktiv antogs. Ett 

av dessa var direktiv 2001/77/EG. Direktivet slog fast både nationella målsättningar på 12 % an-

del energi av slutförbrukningen från förnybara energikällor men också en unionsomfattande mål-

sättning på 22,1 % energi från förnybara källor i energiförbrukningen år 2010. Utvecklingen un-

der början av 2000-talet visade dock på att direktivet inte var tillräckligt kraftfullt för att kunna 

                                                 
5
 Kommissionens grönbok, Energi för framtiden – Förnybara energikällor, Kom(96) 576, s. 3-10.   

6
 Kommissionens vitbok, Energi för framtiden: förnybara energikällor, KOM (97) 599, s. 1-9.  

7
 Johnston, Angus & Block, Guy, EU Energy Law, Oxford University Press, Oxford, 2012, s. 304.  
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hantera de målsättningar för miljön och klimatet som unionen satt upp. Ett flertal olika faktorer 

hjälpte till att påvisa detta, bland annat stigande oljepriser i förening med ytterligare ökat bero-

ende av importerad olja och gas satte energiinfrastrukturens sårbarhet i fokus. De icke-bindande 

målsättningarna i direktivet bidrog också till en långsammare utveckling än vad man initialt hade 

hoppats på.
8
  

  

Kommissionen föreslog under andra halvan av 00-talet att 20 % av bruttoenergiförbrukningen i 

unionen skulle komma från förnybara energikällor. Denna höga ambitionsnivå föreslogs med 

farhågorna att dåvarande mål inte skulle kunna uppnås.
9
 Rådet godkände sedermera dessa mål i 

sitt möte 2007 och det fanns därmed ett klart mål att sträva efter, 20 % av energiförbrukningen i 

EU skulle komma från förnybar energi senast 2020.
10

 Denna målsättning är en del av de bredare 

20/20/20-målen som i sin tur är en del av Europa 2020-strategin. Eftersom man skulle missa de 

målsättningar som fanns för 2010, och det första direktivet hade visat sig otillräckligt för att 

uppnå en högre andel av förnybar energi i unionens energiförbrukning, krävdes det ny lag-

stiftning för att komma vidare i processen. Detta ledde till antagandet av direktiv 2009/28/EG om 

främjande av användningen av energi från förnybara energikällor […] som antogs i april 2009. 

Förutom den Europa 2020-strategi som redan finns på plats och den lagstiftning som antagits för 

att få utvecklingen i önskad riktning och nå dessa mål har även EU antagit andra politiska doku-

ment med målsättningar för tiden efter 2020. Ett exempel på detta är från Rådsmötet under slutet 

av 2014 där man tog fram ramar och nya målsättningar för till exempel andelen förnybar energi 

för den period som inleds 2020.
11

   

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Ibid, s. 305-307.  

9
 Kommissionens meddelande till rådet och parlamentet, 10 januari 2007, KOM (2006) 848, s. 8-10.  

10
 Slutsatser från Europeiska Rådets möte (8-9 mars 2007), 7224/07, s. 21.  

11
 Slutsatser från Europeiska rådets möte (23-24 okt. 2014), slutsatser om ramen för klimat- och energipolitiken fram 

till 2030, SN 79/14, s. 5  
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2.2 Direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energi-

källor (förnybarhetsdirektivet) 

 

2.2.1 Lagstiftningens syfte  

 

Som tidigare påpekats så strävar EU efter att bli ett mer hållbart samhälle vilket också är en del 

av Europa 2020-strategin. Förnybarhetsdirektivet strävar efter att bidra till minskad klimat-

påverkan från unionen och dess medlemsstater samt bidra till ett bättre klimat. Som positiva bi-

effekter av detta arbete förväntar man sig även en ökad innovationsförmåga och en mer 

konkurrenskraftig industri, vilket på sikt även kommer att leda till fler arbetstillfällen inom EU 

och därmed också leda till att övriga mål inom 2020-strategin uppnås. Genom synergier i alla 

olika beståndsdelar kommer unionen i framtiden att vara mer socialt, ekonomiskt och klimat-

mässigt hållbart. Förutom de uppenbara miljöaspekterna av en decentraliserad miljöpolitik kom-

mer också systemet att leda till en ökad säkerhet för energiinfrastrukturen och mindre förluster 

inom elnätet på grund av transporter av el.
12

  

  

Målet med förnybarhetsdirektivet har också andra aspekter. Efter misslyckandet att uppnå målen 

som konstaterades efter det första förnybarhetsdirektivet i åtanke krävs bindande mål för att 

lyckas med målen fram till 2020. Det krävs också att regleringen och ramverket är entydigt för 

medlemsstaterna ska kunna beräkna sina bidrag till arbetet på rätt sätt. Bindande mål är också en 

mycket viktig faktor när det kommer till investeringsvilja, både av privata och offentliga medel, 

eftersom osäkerhet minskar viljan att investera och därmed också nödvändiga satsningar på 

förnybara energikällor.
13

 Preambeln visar också på hur ärlig ambitionen är att verkligen lyckas nå 

målen denna gång. Genom att dela upp det övergripande målet i mindre mål som är individuellt 

anpassade för medlemsstaterna efter deras förmåga skapas inga orimliga krav eller förväntningar 

som bidrar till en större risk att direktivets syfte inte uppnås och i det större perspektivet att arbe-

tet för att skapa ett bättre klimat och godare miljö tappar fart.
14

  

 

                                                 
12

 Direktiv 2009/28/EG, skäl 1-3 & 6.  
13

 Ibid, skäl 11 & 14.  
14

 Ibid, skäl 15.  
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I EU-fördragets art. 3(3), samma målsättningsbestämmelse som talar om den inre marknaden, 

återfinns också målet att en hög skyddsnivå och bättre miljö ska eftersträvas. Även i art. 11 

funktionsfördraget (FEUF) stadgas det att ”Miljöskyddskraven ska integreras i utformningen och 

genomförandet av unionens politik och verksamhet, särskilt i syfte att främja en hållbar utveck-

ling.”. Kampen mot klimatförändringar och verkan för en bättre lokalmiljö är med andra ord ett 

högt värderat mål för unionen vilket också bekräftas om man tittar på art. 191 FEUF. 

Förnybarhetsdirektivet är i huvudsak baserat på rättsgrunden i FEUF:s art. 192, vilken tjänar till 

att genomföra de ytterligare miljö- och klimatpolitiska mål som finns i art. 191.
15

 

 

2.2.2 Gällande rätt 

 

För att uppnå målen som satts upp genom Europa 2020-strategin krävs lagstiftning med bindande 

mål för både medlemsstaterna och unionen. Eftersom det tidigare direktivet inte klarade av att få 

andelen förnybar energi till den nivå som var målsättningen för 2010 krävdes ny, mer kraftfull 

lagstiftning för att uppnå de mål som har satts upp för 2020. Resultatet blev det mer ambitiösa 

och långtgående förnybarhetsdirektivet, som är en del av ett större lagstiftningsarbete vilket 

vanligen benämns energi- och klimatpaketet. Till skillnad från det tidigare direktivet innehåller 

det förnybarhetsdirektivet ett övergripande unionsmål som sedan har delats upp i nationella mål. 

Olika medlemsstater har olika höga krav på sig att genomföra direktivet. Dessa krav baseras på 

förmåga, vissa stater kan redan ha ett långt framskridet arbete med förnybar energiproduktion 

eller tillräckligt med ekonomiska resurser för att klara av en högre målsättning än andra 

medlemsstater, och får därför en målsättning med högre andel energi från förnybart än andra. 

Detta är fallet för till exempel Sverige, som har högst andel förnybar energi av samtliga 

medlemsstater i sin målsättning men samtidigt också bäst förutsättningar för att nå fram till det 

målet som har satts upp för Sverige.
16

 

  

Förnybarhetsdirektivet är i allmänhet mycket mer detaljerat och omfattande än sin föregångare. 

Direktivets mest intressanta delar är artiklarna 3 och 4, som behandlar dels de bindande målen 

som direktivet introducerar samt förpliktigar medlemsstaterna att utforma nationella handlings-

                                                 
15

 Langlet, David & Mahmoudi, Said, EU:s Miljörätt, 3 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 281 
16

 Ibid, s. 272. 
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planer för hur man ska uppnå sina målsättningar, men också direktivets bilagor där de mer pre-

cisa nationella målsättningarna återfinns är av intresse. Det är i dessa artiklar som man kan åter-

finna dels de bindande målen för unionen samt hur medlemsstaterna ska upprätta handlingsplaner 

för att nå till sina nationella mål.   

  

I art. 3(3)(a) förnybarhetsdirektivet framgår det att medlemsstaterna bland annat får tillämpa så-

dana åtgärder som stödsystem för att uppnå de mål som återfinns i art. 3(1)-(2). Detta innebär att 

medlemsstaterna ska bidra till att de nivåer som fastställts i direktivets bilagor uppnås för att den 

gemensamma slutförbrukningen av energi i EU minst till 20 % ska komma från förnybara energi-

källor senast 2020. Vad stödsystem innebär i detta hänseende framgår inte av artikeln. Istället får 

man gå till art. 2(k), där man definierat vad som ska vara stödsystem enligt direktivet: 

 

”stödsystem: varje instrument, system eller mekanism som en medlemsstat eller en grupp av 

medlemsstater tillämpar och som främjar användning av energi från förnybara energikällor ge-

nom att minska kostnaden för denna energi, öka försäljningspriset eller öka försäljningsvolymen 

av sådan köpt energi, genom införande av kvoter för energi från förnybara energikällor. Detta 

omfattar, men är inte begränsat till, investeringsstöd, skattebefrielser eller skattelättnader, 

skatteåterbetalningar, stödsystem med kvoter för energi från förnybara energikällor, inklusive 

system med gröna certifikat, samt system med direkt prisstöd, däribland inmatningspriser och 

stödutbetalningar.”  

 

Det är värt att notera hur denna bestämmelse i direktivet är formulerad. Man talar om varje 

instrument, system eller mekanism. En ordagrann tolkning av bestämmelsen medför därför att 

tillämpningsområdet när det kommer till sådana stödsystem därför är brett. De former av stöd-

system som räknas upp i artikeln ovan är med andra ord tillåtna enligt förnybarhetsdirektivet, 

men trots detta har domstolen underkänt stödsystem som enligt direktivet bör vara tillåtna. Detta 

har gjorts med utgångspunkt i statsstödsreglerna, för vilka redogörs nedan, och är därför inte fel i 

sig på grund av den hierarki som råder mellan primärrätten, som FEUF:s statsstödsregler är en 

del, och sekundärrätten, där förnybarhetsdirektivet ingår.
17

 Det finns en målsättning där mängden 

förnybar energi i EU:s energianvändning ska vara högre än vad den är idag. Arbetet med 

                                                 
17

 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod, 2 uppl, Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 42-43. 
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förnybarhetsdirektivet och dess föregångare visar att man är på väg i rätt riktning med klara mål 

för alla medlemsstater samt att direktivet som det är utformat är tänkt att underlätta för medlems-

staterna när det kommer till att utforma system för att öka produktionen av förnybar energi, kan-

ske ännu mer i de medlemsstater som inte har samma tradition av förnybar energi som till ex-

empel Sverige. 

 

2.2.3 Olika former av stödsystem 

 

I avsaknad av harmonisering på området så finns det för närvarande lika många varianter av stöd-

system som det finns medlemsstater. Det i särklass mest populära systemet är inmatningspriser 

som innebär att producenter av förnybar energi får ersättning för att man för matar in elektricitet 

producerad genom förnybara källor i elnätet.
18

 En överväldigande majoritet av medlemsstaterna 

tillämpar detta system, ibland i kombination med andra men oftast enbart inmatningspriser. 
19

 Ett 

annat system som, lovprisats för sina fördelar, och som i huvudsak ligger till grund för bland an-

nat den svenska regleringen på området är systemet med gröna certifikat. Systemet är uppbyggt 

på det sättet att distributörer av elektricitet måste ha sålt en viss mängd förnybar el under året, 

annars kan de riskera att få betala en straffavgift till staten. Producenterna säljer inte bara 

elektricitet utan även gröna certifikat som fungerar som ett bevis på att man köpt in förnybar 

energi, dessa certifikat överlämnas sedan årligen till ansvarig myndighet för att bevisa att man 

köpt in och distribuerat elektricitet från förnybara energikällor. Systemet fungerar oberoende av 

politiska majoriteter och har därför en fördel i stabilitet över till exempel inmatningspriser.
20

 Det 

finns även andra system för att stödja produktionen av förnybar energi som till exempel avgifter 

som belastar slutkonsumenterna och kompenserar distributörerna för deras ökade kostnader i 

samband med inköp av förnybar energi som kan vara dyrare än konventionell sådan. 

 

Det finns alltså ett tillsynes klart system för hur det ska fungera med stödsystem till förnybara 

energikällor och främjandet av dessa. FEUF har som huvudregel att statligt stöd inte ska före-

komma inom unionen, men har till detta förbud några undantag, däribland akter antagna av rådet. 

Kommissionen ska fortlöpande granska och utvärdera både befintliga och nya stödsystem för att 

                                                 
18

 Johnston & Block, s. 336 f. 
19

 För en bra översikt, se tabell 2 i Johnston & Block, s. 332. 
20

 Ibid, s. 333 & 337. 
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se hur dessa förhåller sig till den inre marknaden, till hjälp för detta har kommissionen bemyndi-

gats att utfärda riktlinjer men eftersom bedömningen ska ske från fall till fall kan det ändå finnas 

vissa problem vad gäller förutsägbarheten av denna ordning. Förnybarhetsdirektivet stadgar att 

stödsystem är tillåtna och talar om vad som enligt direktivet ska definieras som stödsystem. Det 

är dock inte ett fullt harmoniserande direktiv så det finns därmed utrymme för medlemsstaterna 

att efter eget skön kunna utforma stödsystem. Om utgångspunkten finns i direktivet ska det alltså 

tillsynes inte uppstå några problem när medlemsstaterna väljer att stödja produktionen av förny-

bar energi på sina respektive marknader och territorium, det ska alltså i teorin vara fullt kompati-

belt med statsstödsregelverket. Emellertid så blir inte det praktiska utfallet alltid detsamma som 

det man föreställt sig genom att titta på den rena teorin. För att förstå helt hur dessa två regelverk 

interagerar med varandra måste man därför bilda sig en uppfattning om hur reglerna om statligt 

stöd är uppbyggda och fungerar, innan några slutsatser kan dras om hur dessa två hänger ihop 

inom systemet. 

 

3 Statsstödsregelverket och annan lagstiftning av intresse 

  

3.1 Introduktion till statsstödsreglerna  

 

Redan i det första fördraget som lade grunden till det som idag är EU, det från 1950-talet slutna 

Parisfördraget och dess Kol- och Stålunion, fanns det regler som förbjöd statligt stöd. I Paris-

fördragets art. 4(c) fastslog man att alla mått av statligt stöd, i vilken skepnad de än tog sig form, 

var oförenligt med den gemensamma marknaden för kol och stål. Den stora skillnaden mellan 

efterföljande regelverk och det som gällde under början av 50-talet är att nutida regler inte är 

utformade så att förbudet blir absolut och ovillkorligt så som det var formulerat i Parisfördraget. 

Istället är fokus i FEUF på att det statliga stödet inte ska snedvrida konkurrensen och störa han-

deln inom unionen. I fördraget räknas också några exempel upp på vad som kan anses vara fören-

ligt med den inre marknaden, bland annat stöd till vissa socialt utsatta grupper. Ett gemensamt 

problem för äldre fördrag och det som nu gäller är dock att inget av dem på riktigt definierar ex-

akt vad det är som är statsstöd. Det finns nämligen fler aspekter än dem som listas i fördragen.
21

  

                                                 
21

 Ehlermann, Claus-Dieter, State Aids Under European Community Competition Law, Fordham International Law 

Journal, Vol. 18, uppl. 2, 1994, s. 411-413.  
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Statsstöd i allmänhet innebär att ett företag får ekonomiskt stöd av en stat för att kunna bedriva 

sin verksamhet. Detta är uppenbart konkurrenshämmande i de allra flesta fallen vilket innebär att 

statsstöd som fenomen står stick i stäv med den fria marknadens ideal och är av denna anledning 

förbjudet i fördragen.
22

 I dagsläget går den största delen av beviljat statsstöd till olika åtgärder 

inom miljöområdet, och denna utveckling förutspås att öka under de kommande åren.
23

 EU:s 

statsstödsrätt består av två centrala artiklar, art. 107 och 108, i FEUF som i sin tur interagerar 

med andra bestämmelser i både primär- och sekundärrätt och samtidigt har gett upphov till en 

fenomenalt stor mängd praxis. Regelverket kan vara snårigt att navigera och svårt att ta till sig 

men är av central betydelse för att förstå hur relationen mellan statsstöd och stödsystem till förny-

bar energi uppenbarar sig. Art. 109 FEUF har också betydelse i frågor som handlar om statligt 

stöd men har inte samma karaktär som de två andra artiklarna, den används istället för att skapa 

sekundärrätt till stöd för tillämpningen av art. 107 och 108. 

 

3.2 Lagstiftningens syfte  

 

Syftet med statsstödsregelverket är alltså att motverka snedvridning av konkurrensen eller 

handelshämmande åtgärder från medlemsstaternas håll när medlemsstaterna agerar som 

marknadsaktörer, inte när de utövar sina suveräna rättigheter som offentliga organ. Vad som me-

nas med detta är att staten på den fria marknaden inte ska kunna investera i företag och projekt på 

annorlunda villkor än vad som gäller för privata investerare. Som exempel kan nämnas att staten 

accepterar en lägre avkastning på sin investering än vad en motsvarande privat marknadsaktör 

hade gjort, ett sådant agerande kan leda till att mottagaren av investeringen får konkurrens-

fördelar eftersom man tillåts behålla en större del av investeringen själv, eller får mottaga en 

investering som kanske aldrig hade ägt rum från en privat investerare.
24

 Eftersom det handlar om 

ett förbud mot användandet av statliga medel är det i huvudsak riktat till medlemsstaterna och 

inte företagen som mottar stödet.
25

 För att verkligen förstå vad det är man vill uppnå med 

                                                 
22

 Heidenhain, Martin, European State Aid Law – Handbook, Verlag C. H. Beck, München. 2010, s. 1-2. 
23

 Nicolaides, Phedon, State Aid Uncovered, Critical Analysis of Developments in State Aid 2014, Lexxion, Berlin, 

2015, s. 256. 
24

 Friederiszick, Hans W. & Tröge, Michael, Applying the Market Economy Investor Principle to State Owned 

Companies - Lessons Learned from the German Landesbanken Cases, EC Commission Competition Policy 

Newsletter, no. 1, spring 2006, s. 105. 
25

 Mål C-379/98, PreussenElektra AG mot Schleswag AG, st. 64. 
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statsstödsregelverket räcker det emellertid inte att endast se på de artiklar som uttryckligen talar 

om statligt stöd i FEUF, art. 107-109. Dessa regler måste, precis som alla rättsakter inom unio-

nen, förstås mot bakgrund av EU:s övergripande målsättningar och inte bara det som framgår av 

preambeln. Enligt art. 3(3) EU-fördraget ska unionen ha en inre marknad som bygger på bland 

annat en social marknadsekonomi och hög konkurrenskraft. Koncepten marknadsekonomi (om 

än en social sådan) och konkurrenskraft i rimmar illa med statligt stöd i alla dess former. Det-

samma gäller för art. 4(3) i FEUF som handlar om lojalitetsprincipen. Det vore inte mycket till 

vare sig lojalitet mot unionen, andra medlemsstater eller marknadsekonomin om medlemsstater, 

med EU:s goda minne, tilläts blanda sig i marknaden och med sina egna medel stödja sådana 

företag eller sektorer som man av olika skäl anser sig behöva ge konkurrensfördelar gentemot 

andra företag eller sektorer som finns inom unionen. Det är uppenbart att statsstödsregelverket 

tjänar ett angeläget syfte om det ska vara möjligt att uppnå ett av unionens överordnade mål i 

enlighet med fördragen, nämligen upprättandet och genomförandet av en inre marknad utan 

handelshinder och med en rättvis och öppen konkurrens. Den nutida formuleringen av art. 107 i 

EU-fördraget, som inte ställer upp något absolut förbud mot statsstöd, öppnar dörrar för vissa 

samhällsviktiga sektorer eller intressen att alltjämt få det stöd som de kan behöva. Det är alltså 

möjligt för medlemsstaterna att få tillstånd från kommissionen att ge stöd till gagn för förnybar 

energi om den ordning som återfinns i art. 109 FEUF har följts och de nödvändiga rättsakter som 

enligt artikeln ska finnas på plats också antagits. Bestämmelsen ger rådet möjligheten att anta de 

rättsakter som behövs för att tillämpa art. 107 och 108. En sådan rättsakt är Rådets förordning 

994/98, om tillämpning av art. 92 & 93 EG-fördraget, som motsvarar dagens art. 107-108 FEUF, 

där rådet har bemyndigat kommissionen att kunna utforma riktlinjer för hur den kan tänkas be-

döma olika fall av statligt stöd, till exempel kommissionens riktlinjer om statligt stöd till miljö-

skydd och energi. EU:s regelverk om statligt stöd är massivt och omfattar ett potentiellt oändligt 

område av handlingar från medlemsstaterna. Det kan röra sig om allt från godhjärtade försök att 

stödja forskning och utveckling eller att skydda miljön till mer aggressiva försök att hindra im-

port av olika varor eller att premiera ett företag före andra av rent konkurrensvidriga skäl.
26

 Det 

                                                 
26

 Vesterdorf, Peter L. & Uhd Nielsen, Mogens, State Aid Law of the European Union, Sweet and Maxwell, London, 

2008, s. 3-8. 
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spelar ingen roll i vilket syfte statligt stöd har getts ut, det är endast effekten av det som är av in-

tresse vid tillämpningen av art. 107.
27

 

 

3.3 Gällande rätt  

 

3.3.1 Introduktion 

  

Den viktigaste lagstiftningen på området i EU-rätten är art. 107-109 i FEUF men det finns också 

andra lagrum som kan vara av vikt när det kommer till tolkningen av dessa artiklar.
28

  

Art. 107(1) i FEUF har följande lydelse:  

  

”Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av stat-

liga 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 utsträck-

ning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.” 

  

Detta är alltså utgångspunkten för alla situationer där statligt stöd kan tänkas komma i fråga. Det 

centrala i stadgandet är att stöd från en medlemsstat eller ur dess medel inte är tillåtet, om det inte 

tillåts genom fördragen. Lagrummet definierar dock inte på ett önskvärt sätt vad statsstöd skulle 

vara positivt, det vill säga när något ska anses vara statsstöd. Det är snarare utformat på ett sätt 

som ger en vägledning till hur man negativt definierar statsstöd, alltså vad som inte är att anses 

som statsstöd. Är inte staten eller statliga medel inblandade, eller övriga kriterier uppfyllda, så är 

det inte statsstöd.
29

 Det finns därför en del att önska vad gäller själva definitionen av statsstöd i 

art. 107 men detta har i praktiken lösts av EU-domstolen i dess praxis.  

 

Förutom art. 107 är art. 108 i FEUF också av central betydelse när det kommer till statsstöds-

regelverket. Om ett förbud inte förenas med någon form av mekanism eller sanktion för att se till 

                                                 
27

 Mål C-173/73 Italien mot Kommisionen, svensk specialutgåva, st. 26-27. 
28

 Kommissionens webbplats, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/provisions.html, senast hämtad 

11/5-15.  
29

 Ehlermann, Claus-Dieter, State Aids Under European Community Competition Law, Fordham International Law 

Journal, Vol. 18, uppl. 2, 1994, s. 413.  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/provisions.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/provisions.html
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att förbudet efterlevs blir det sällan tillräckligt effektivt för att i praktiken fungera som ett förbud. 

Genom art. 108 har därför kommissionen fått i uppdrag att fortlöpande granska och utvärdera de 

stödsystem som existerar i medlemsstaterna i relation till den inre marknaden och dess funktion 

och, om den anser att ett stödsystem är oförenligt med den inre marknaden eller helt enkelt miss-

brukas, se till att detta upphör eller att stödsystemet ändras på ett sådant sätt att störningarna för 

den inre marknaden undanröjs. Kommissionen har sedan möjlighet att hänskjuta ärendet till EU-

domstolen enligt förfarandet i art. 258-259 FEUF om medlemsstaterna inte rättar sig efter det 

som kommissionen har beslutat. Art. 108(3) innehåller en anmälningsplikt för medlemsstaterna 

som aktualiseras när en ny stödåtgärd planeras eller en befintlig stödåtgärd avses ändras. 

Kommissionen kan i sin granskning godkänna stödsystem och det kan även genom annan lag-

stiftning vara tillåtet, som till exempel direktivet om stöd till förnybara energikällor. 

 

3.3.2 Definition av statligt stöd  

 

3.3.2.1 De fyra rekvisiten 

 

För att en åtgärd ska definieras som statligt stöd krävs det enligt fast rättspraxis att samtliga fyra 

kriterier i art. 107 är uppfyllda. EU-domstolen har brutit ut kriterierna ur art. 107 och listat dem 

på följande sätt:  

 

”För det första måste det röra sig om en statlig åtgärd eller en åtgärd som vidtas med hjälp av 

statliga medel. För det andra måste denna åtgärd kunna påverka handeln mellan medlems-

staterna. För det tredje ska mottagaren av stödet gynnas. För det fjärde ska åtgärden snedvrida 

eller hota att snedvrida konkurrensen.”
30

  

 

Förutom dessa kriterier har domstolen inte utvecklat någon riktig formel för att koncist och 

allomfattande kunna definiera statsstöd. Det har visat sig att domstolen ofta baserat sina domskäl 

på ett rent lexikaliskt förstående av art. 107 som den inte nödvändigtvis hållit sig till mellan må-

                                                 
30

 Mål C-206/06, Essent Netwerk Noord BV mot Aluminium Delfzijl BV, m. fl., st. 63-64.  
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len. Den formel som allt oftare används men fortfarande maskeras som en ren läsning av art. 107 

kan sammanfattas på detta sätt: 

 

För det första så måste det röra sig om stöd i betydelse av en förmån eller fördel,  

för det andra så måste det ha sitt ursprung från staten och ur statens resurser,  

för det tredje ska vissa företag eller produktionen av vissa varor gynnas, 

för det fjärde ska detta befaras kunna bidra till att snedvrida konkurrensen och påverka handeln 

mellan medlemsstaterna.
31

  

 

Det finns vissa skillnader mellan denna definition och den som återfinns i FEUF. Det har till 

exempel genom praxis etablerats att kriterierna staten samt statens resurser är kumulativa och inte 

alternativa, något som är omöjligt att veta genom en ordagrann tolkning av art. 107 där man 

använder sig av ordet eller i lagtexten, vilket oftast förknippas med en tolkning som leder till 

slutsatsen att rekvisiten ska uppfattas som alternativa. För att det andra kriteriet ska vara uppfyllt 

krävs det därför att stödet dels kan tillskrivas staten och att det kommer ur statens resurser. Det 

vill säga, att åtgärden som stöder kommer ifrån kan tillskrivas staten, till exempel att den till-

kommit genom lagstiftning samt att resurserna som används på något sätt ska komma ur statens 

finanser.
32

 Denna beskrivning av kriterierna är mer användbar eftersom det inte bara förlitar sig 

på en rent ordagrann tolkning av den, i viss mån, intetsägande fördragstexten. Kriteriernas 

beståndsdelar är hämtade ur praxis och har därför en mer ändamålsinriktad bakgrund än det som 

står att finna i fördragstexten utan att för den delen sakna den juridiska tyngd som fördragstexten 

alltjämt besitter. Det kriterium som främst kan vålla problem i sin tillämpning vid bedömning av 

huruvida ett stödsystem till produktion av förnybar energi är förenligt med FEUF är det andra 

kriteriet om statlig kontroll, men också kriteriet om påverkan på handeln kan också vara 

problematiskt eftersom det teoretiskt sätt kan förbjuda alla stödsystem till förnybar energi, båda 

dessa kriterier diskuteras mera utförligt nedan. 

 

                                                 
31

 Bacon, Kelyn, The definition of State aid, European Community Law of State Aid, Oxford University Press, 

Oxford, 2009, s. 24-25. 
32

 Mål C-482/99, Frankrike mot Kommissionen, st. 24 & Mål C-280/00, Altmark Trans GbmH mot 

Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, st. 74. 
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3.3.2.2 Rekvisit ett - Fördel 

 

Vid en första titt på art. 107 kan man lätt bilda sig uppfattningen att det måste handla om ekono-

miska medel för att en fördel ska föreligga, men endast en ordagrann läsning av 

fördragsbestämmelsen förtäljer emellertid inte hela svaret. Det anses också, som exempel, vara 

en fördel om ett företag får undantag från lagregler som andra jämförliga företag inte får. För-

delen består i att man genom att få mottaga ekonomiska medel eller på andra sätt kan minska sina 

kostnader med hjälp av statliga resurser. Som ovan nämnts så framgår det av ordalydelsen till art. 

107 att, för att statsstöd ska föreligga, så måste medlen som använts överförts från en medlems-

stat eller ett av medlemsstaten inrättat företag. Det får anses vara fast rättspraxis att det centrala i 

frågan är att bestämma huruvida någon har mottagit statliga medel antingen direkt eller indirekt 

och om detta har utgjort en fördel för mottagaren. Som ett exempel från rättspraxis så anses det 

inte utgöra statsstöd om nationella myndigheter, genom lagstiftning, tvingar konsumenterna att 

bära kostnader genom att till exempel införa ett lagstadgat minimipris för en viss vara. Detta 

eftersom de ekonomiska medlen då inte kan ha sitt ursprung ur statens resurser, det är ju 

konsumenterna som genom att betala ett högre pris stödjer produktionen av varorna.
33

 Skillnaden 

mellan vad som är statligt stöd och statliga medel ska förstås som att det förra handlar om medel 

givna direkt av staten medan det senare tar sikte på medel som kommer från ett offentligt eller 

privat organ som är inrättats av staten.
34

 Det har dock i praxis visat sig att det inte behöver röra 

sig om överföring av medel för att statligt stöd ska föreligga, om en stat väljer att skona företag 

från vanlig konkurslagstiftning eller på annat sätt väljer att efterge fordringar eller medge 

skattereduktioner som inte skulle beviljas företag som befinner sig i en konkurssituation i allmän-

het, ska detta handlande betraktas som statligt stöd.
35

 Som framgår nedan kan dock 

skattereduktioner i vissa fall tillåtas specifikt när det gäller energiintensiva industrier, det är alltså 

inte alltid förbjudet. Begreppet stöd innefattar inte endast överföringar av medel utan också så-

dana åtgärder som, utan att vara subventioner, ger samma effekt eller är av samma karaktär då de 

minskar ett företags kostnader och på något sätt innebär en ekonomisk fördel för mottagaren i 
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 Mål 82/77, Openbaar ministerie i Nederländerna mot Van Tiggele, svensk specialutgåva, st. 22-26. & Mål C-
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Sloman Neptun Schiffahrts AG, st. 19.  
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konkurrens med andra företag i normala situationer på marknaden.
36

 När det handlar om stöd till 

förnybar energi skulle ett exempel på fördelskriteriet vara om en medlemsstat direkt eller genom 

ett inrättat offentligt- eller privat företag väljer att tillskjuta pengar till en producent av förnybar 

energi utan att andra producenter får samma behandling samt att inget klartecken har givits av 

kommissionen.  

 

3.3.2.3 Rekvisit två - Staten och statliga medel 

 

Ett av definitionskriterierna som flitigt debatterats genom åren är vad, när det kommer till frågor 

om statligt stöd, som ska anses vara staten och dess medel. När det kommer till att bestämma vad 

som ska anses vara staten i detta hänseende är definitionen vid. Den omfattar inte bara det 

centraliserade statsorganet och dess myndigheter utan även alla andra regionala och lokala 

motsvarigheter. Lokala eller regionala myndigheter hindrar alltså inte art. 107 från att tillämpas 

såtillvida att övriga kriterier också är uppfyllda.
37

 Som exempel så ingår därmed både Sverige, 

Stockholms län och Nacka Kommun i definitionen. Förutom dessa traditionella statsorgan omfat-

tas även offentliga och ibland också privata företag av begreppet stat. För att privata organ ska 

omfattas krävs det dock att de dels administrerar eller betalar ut medel som härrör från staten och 

att det inte finns något mått av självbestämmande i det privata organet, det rör sig alltså om ett 

statligt kontrollkriterium. Man kan som ett test alltså jämföra om det privata organet hade agerat 

på samma sätt i en given situation även utan offentlig inblandning.
38

 Om ett privat organ ger ut 

stöd ur sina egna medel så föreligger det inget statligt stöd eftersom staten inte är iblandad, där-

emot gäller inte detta om staten har tillskjutit medel till organet för att det ska kunna använda sina 

egna resurser för stödåtgärder och därmed försöka kringgå förbudet i fördraget. Stödet som 

företaget mottar från staten i sådana situationer behöver därför inte uttryckligen vara utfäst för det 

ändamålet, exempelvis att täcka upp för det mottagande företagets dotterbolags förluster.
39

 

Definitionen av vad som ska anses vara staten i dessa frågor är mycket vid men samtidigt berätti-

gad. En alltför snäv definition skulle kunna leda till att medlemsstaterna genom olika arrange-

                                                 
36

 Mål C-295/97, Piaggio mot Ifitalia, st. 34.  
37

 Mål C-248/84, Tyskland mot Kommissionen, st. 17. 
38
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39
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mang eller inrättande av nya privata organ alltför lätt skulle kunna sätta statsstödsreglerna ur spel. 

Det krävs förutom att stödet ska kunna tillskrivas ett agerande av staten krävs också att stödet 

kommer från statliga medel. På samma sätt som vid statsdefinitionen så ingår de medel som till-

hör offentliga eller lokala organ. Stödet måste i någon mån belasta de offentliga finanserna för att 

anses som statsstöd men detta handlar inte enbart om att staten får ökade utgifter, minskade 

skatteintäkter faller även in under detta begrepp.
40

 Det är i sammanhanget oväsentligt hur eller i 

vilket syfte staten har genererat resurserna.
41

 Som nedan diskuteras så kan detta kriterium vålla 

problem för arbetet mot att nå en mer diversifierad energisektor där förnybar energi ska spela en 

stor roll. Det statliga kontrollkriteriet har lett till att annars genuint menade åtgärder har ogiltig-

förklarats av EU-domstolen därför att den har ansett att en stat haft för stor kontroll över ekono-

miska medel. 

 

3.3.2.4 Rekvisitet tre - Selektivitet 

 

Det tredje rekvisitet är selektivitetskriteriet som innebär att vissa företag eller produktion av varor 

åtnjuter fördelar framför andra. Med produktion som en beståndsdel av selektivitetskriteriet följer 

att en medlemsstat därmed kan fastna i statsstödets förbudsnät genom att lämna statligt stöd till 

en hel sektor.
42

 Det viktiga är i sammanhanget möjligheten för staten eller dess myndigheter att 

godtyckligt efter eget behag bestämma vem eller vad som ska få stöd och hur mycket detta stöd 

ska bestå av och därigenom kunna ge vissa företag eller sektorer konkurrensfördelar.
43

 En annan 

sak att komma ihåg är att inte alla handlingar från en medlemsstats sida faller under art. 107, om 

en medlemsstat väljer att gynna företag eller produktion i allmänhet i hela medlemsstaten, aktive-

ras inte art. 107 eftersom den inte finns för att reglera det allmänna företags- eller investerings-

klimatet i en medlemsstat.
44

 När det kommer till att definiera vad det är som räknas som ett före-

tag, har problemet lösts genom att begreppet företag ska tolkas uniformt i samtliga regelverk av 

konkurrensrättslig karaktär i FEUF. Det innebär att begreppet företag ska tolkas på samma sätt 

                                                 
40

 De förenade målen C-182/03 & C-217/03, Belgien & Forum 187 ASBL mot Kommissionen, st. 127-129. 
41

 Mål C-159/01, Nederländerna mot Kommissionen, st. 49-51. 
42
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43
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som i t.ex. art. 101.
45

 Enligt praxis är denna tolkning […] begreppet företag inom ramen för 

konkurrensrätten omfattar varje enhet som utövar ekonomisk verksamhet, oavsett enhetens rätts-

liga form och sättet för dess finansiering […]
46

. Vad som menas med viss produktion när man 

talar om selektivitet kan ge upphov till förvirring. Begreppet syftar nämligen inte enbart på 

produktionen av varor utan även tjänster eller mer vidomfattande koncept som en sektor i indu-

strin. Det bör med andra ord inte läsas ordagrant utan istället förstås mer som att ett helt område 

inom en viss del i ekonomin gynnas utan att samtliga delar av ekonomin får samma gynnsamma 

behandling.
47

 Det spelar ingen roll hur många företag som mottagit stödet eller att dessa är 

spridna mellan olika sektorer i ekonomin.
48

 Selektivitetsbestämmandet utgör en tvåstegsraket där 

man i det första steget ska konstatera att selektivitet ägt rum. Om man kommer fram till att så har 

skett ska man i det andra steget bestämma om det, i den nationella rättsordningen, finns en karak-

tär och systematik som motiverar åtgärden. Då skall det inte uppfattas som att selektivitets-

rekvisitet är uppfyllt trots att någon gynnas av åtgärden.
49

 Det är som sagt inte otillåtet att ha ett i 

allmänhet gynnsamt klimat för företag och investeringar i en medlemsstat.  

 

Kontentan av selektivitetskriteriet är alltså att ett visst företag eller en viss sektor i ekonomin har 

fått mottaga stöd i den mån att en orättvis konkurrensfördel har givits dem såtillvida att det inte 

följer av den nationella rättsordningens systematik att en sådan åtgärd kan anses tillåtlig. Som 

exempel kan nämnas att en stat som ger stöd till produktion av förnybar energi eller sådana 

sektorer i industrin egentligen bryter mot art. 107, om inte kommissionen lämnat tillstånd för en 

sådan åtgärd. Detta eftersom att stödet i sådana fall skulle lämnas endast till producenter av 

förnybar energi men inte till exempelvis elproducenter som eldar kol i sina kraftverk. Detsamma 

gäller om en medlemsstat teoretiskt endast har förnybar energi som energikälla och denna sektor 

åtnjuter stöd som andra sektorer utan grund inte får ta del av. 
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3.3.2.5 Rekvisit fyra - Snedvridande av konkurrensen och handelshindrande effekter mel-

lan medlemsstaterna 

 

Det sista rekvisitet som återfinns i fördraget och som sedermera har förtydligats genom praxis är 

att det statliga stödet snedvrider konkurrensen eller handeln mellan medlemsstaterna. Rekvisitet 

innehåller ett mått av jurisdiktion eftersom handelshindrande effekter mellan medlemsstaterna 

per definition inte endast kan påverka en viss medlemsstat. Om det inte finns risk att samhandeln 

påverkas av en medlemsstats åtgärder, har inte heller EU någon jurisdiktion över frågan och EU-

lagstiftning kan då inte bli aktuell att tillämpas. Man menar här att statligt stöd som endast kom-

mer att ha efterverkningar inom den egna medlemsstaten inte kan komma under granskning en-

ligt art. 107-108. Då den inre marknaden med tiden har utvecklats till att omfatta allt större delar 

av medlemsstaternas nationella marknader kan det vara extremt svårt, om inte omöjligt, för en 

medlemsstat eller stödmottagare att hävda och bevisa att en viss stödåtgärd endast skulle ha 

efterverkningar på den egna marknaden. Den inomeuropeiska handeln mellan medlemsstaterna är 

numer som huvudregel en integrerad del i produktionen av de allra flesta varor, eftersom det inte 

finns många produkter som inte alls exporteras. Det räcker för kommissionen att den visar att det 

finns en risk för att den inre marknaden påverkas genom det statliga stödet.
50

 Det är alltså lågt 

ställda krav på kommissionen i detta fall, det räcker med att mottagaren av stödet exporterar sina 

varor eller att den stödmottagande sektorn präglas av gränsöverskridande handel. Samtidigt går 

unionen hela tiden närmare fullbordandet av den inre marknaden och medlemsstaternas ekono-

mier blir alltmer sammantvinnade vilket talar för ett alltmer expanderande tillämpningsområde av 

just detta kriterium.
51

 Bedömningen om huruvida det finns en risk för snedvridning av 

konkurrensen anses ibland vara så nära kopplad till handeln mellan medlemsstaterna att det inte 

längre finns någon skillnad mellan dem.
52

 När kommissionen granskar befintligt eller planerat 

stöd behöver den inte påvisa att något snedvridande av konkurrensen har ägt rum eller att den 

mellanstatliga handeln påverkats, det är tillräckligt att kommissionen visar att en risk för dessa 

effekter finns. I annat fall skulle medlemsstatstater som ignorerar anmälningsplikten enligt art. 

108 och betalar ut stöd hamna i en situation där de har ett övertag över de medlemsstater som 
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faktiskt följer den anvisade ordningen.
53

 Situationen för förnybar energi påverkas även här. Som 

tidigare nämnts är elektricitet en vara och är också därmed en del av handeln på den inre markna-

den. Statlig stöd kan därför riskera att påverka denna form av handel på den inre marknaden och 

falla under kriterierna för art. 107. Detta kriterium påverkas i allra högsta grad av det arbete som 

pågår med den inre marknaden för energi inom EU. Detta är ett projekt som syftar till att samtliga 

medlemsstater ska åtnjuta de fördelar som uppstår i samband med ett integrerat och unions-

omspännande distributionsnät för elektricitet.
54

 När själva elnätet fysiskt i någon mån kommer att 

omfatta samtliga medlemsstater blir det i praktiken omöjligt att veta om elektriciteten som driver 

en viss hushålls- eller industriell maskin har producerats och matats in i till exempel Sverige, 

Nederländerna eller Spanien. Detta innebär att i princip samtliga stödsystem till förnybara energi-

källor alltid skulle ha en inverkan på den gemensamma handeln. 

 

3.3.3 Åtgärder som är eller kan vara förenliga med den inre marknaden 

 

Eftersom formuleringen av art. 107 inte stipulerar något absolut och ovillkorligt förbud mot stat-

ligt stöd så måste det finnas möjligheter till undantag från huvudregeln. Undantagen härstammar 

även dessa ur art. 107 men också ur art. 109 och genom de akter som rådet, eller kommissionen 

efter rådets bemyndigande, har antagit för att underlätta arbetet med art. 107 och 108. Trots att 

huvudregeln är att statligt stöd inte får förekomma inom EU har även denna regel några undan-

tag. Eftersom fördragstexten innehåller passusen Om inte annat föreskrivs i fördragen innebär det 

att det inte rör sig om något absolut förbud mot alla former av statsstöd i samtliga tänkbara 

situationer. Enligt art. 107(2) FEUF så är tre olika åtgärder förenliga med den inre marknaden 

trots att de har karaktären av statsstöd. Det första handlar om socialt stöd till utsatta grupper av 

slutkonsumenter förutsatt att ingen diskriminering sker mellan olika varor baserat på ursprung. 

Det kan alltså röra sig om till exempel matkuponger eller stöd till vissa utsatta grupper i offentlig 

sektor.
55

 Övriga två undantag handlar om mycket exceptionella situationer som naturkatastrofer 
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eller vissa riktade regionala stöd i Tyskland till följd av dess fysisk-geografiska delning under 

kalla kriget.
56

 

 

Förutom de åtgärder som nämnts ovan finns det även andra situationer där det kan vara tänkbart 

att en åtgärd ska vara förenlig med den inre marknaden. Dessa former av potentiellt tillåtna åtgär-

der återfinns i art. 107(3) Viktigt att notera i sammanhanget är skillnaden i formulering mellan 

art. 107(2) och 107(3) där den förra medför obligatoriska undantag och den senare ger 

kommissionen möjlighet att lämna undantag och därmed ett större svängutrymme att göra en 

bedömning i. Gemensamt för både art. 107(2) och 107(3) är att undantagsgrunder ska tillämpas 

restriktivt samt att bevisbördan ligger på den medlemsstat som avser lämna stöd eller den som är 

tänkt ska mottaga stödet.
57

 Kommissionen har i sitt arbete med att granska ansökningar om 

undantag enligt art. 107(3) antagit diverse styrdokument med riktlinjer för olika sektorer, bland 

annat ett som specifikt ska berätta för medlemsstater och andra intressenter hur kommissionen 

kan tänkas bedöma stöd till miljöskydd och energi. Detta system har fått mottaga kritik för att 

inte vara tillräckligt transparent och medför svårigheter för ansökande företag eller medlemsstater 

att veta hur utfallet kommer bli i förtid. Trots att kommissionen är bunden av både primär- och 

sekundärrätten vid sina utvärderingar enligt art. 107(3) och strävar efter att följa sin egen praxis, 

ska dessa bedömningar alltjämt göras från fall till fall och kan därför leda bidra till vissa brister i 

förutsägbarheten, att utgångspunkten är en svävande och allmänt formulerad fördrags-

bestämmelse bidrar inte till att dessa svårigheter lindras.
58

 Art. 107(3) har flertalet olika indel-

ningar. Av huvudsakligt intresse ära art. 107(3)(c) eftersom det är på denna som de relevanta 

riktlinjerna från kommissionen avseende miljöskydd och energi är grundade på. Art. 107(3)(c) 

behandlar stöd till vissa näringsverksamheter under förutsättning att det inte har handels-

hindrande effekter eller strider mot unionens gemensamma intresse. 

 

3.3.4 Den allmänna gruppundantagsförordningen  

 

Längst ut i en kedja av rättsakter som tar sin början i FEUF:s art. 109 finns den allmänna 

gruppundantagsförordningen. Den har i enlighet med art. 109 antagits med stöd av en sådan råds-
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förordning som omnämns i samma lagrum.
59

 Den senaste gruppundantagsförordningen antogs i 

juni 2014.
60

 I denna förordning återfinns de block av åtgärder som, om de uppfyller de allmänna 

och varje sektors specifika kriterier, ska anses förenliga med den inre marknaden enligt art. 

107(3) och även undantas från den anmälningsplikt som stadgas i art. 108(3).
61

 Av intresse för 

förnybar energi är främst art. 41-43 i den allmänna gruppundantagsförordningen som behandlar 

investeringsstöd för uppförande av nya anläggningar, driftstöd till befintliga producenter efter ett 

anbudsförfarande samt driftstöd till småskaliga producenter av förnybar energi. Förordningen 

talar om i vilka situationer som nyinvesteringsstöd är tillåtet och hur man då ska beräkna stödets 

storlek. Vid bedömningen av det senare får inte hela det stödberättigade beloppet av kostnaderna 

betalas ut om inte stödmottagaren har bestämts genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande.
62

 

Driftstöd till befintliga anläggningar måste föranledas av ett konkurrensutsatt anbudsförfarande 

men detta förfarande kan, beroende på omständigheterna, begränsas till ett förfarande som enbart 

gäller specifik teknik. Driftstödet får endast ges till dess att anläggningen avskrivits enligt vanliga 

redovisningsprinciper.
63

 När det gäller driftstöd till småskaliga anläggningar (produktion upp till 

500 kW eller 3 mW om det rör sig om vindkraft) krävs inget konkurrensutsatt anbudsförfarande, 

samma avskrivningsregler som vid större driftstöd tillämpas.
64

 

 

3.3.5 Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi 

 

En åtgärd som faller utanför den allmänna gruppundantagsförordningen har fortfarande möjlighet 

att godkännas av kommissionen om den uppfyller de krav som kommissionens riktlinjer ställer 

upp. Riktlinjerna existerar för att medlemsstaterna ska ha en möjlighet att överblicka vilka former 

av stödåtgärder som kommissionen kan tänkas bevilja om det inte faller under den allmänna 

gruppundantagsförordningen, detta eftersom bedömningen görs från fall till fall. Medlems-

staterna lyder under en anmälningsplikt till kommissionen för dessa former av stödåtgärder.
65

 

Kommissionen kan sedan tillåta anmälda stödåtgärder. Med avstamp i Europa 2020-strategin har 
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kommissionen valt att komma med riktlinjer som behandlar statligt stöd till miljöskydd och 

energi. De senaste riktlinjerna utkom i april 2014.
66

 Riktlinjerna är mycket omfattande och har i 

sitt spann samtliga sektorer som förekommer i fördraget.
67

 Flera olika stödformer finns i 

dokumentet där bland annat ett är stöd som rör energi från förnybara källor.
68

 För att ett stöd ska 

anses förenligt med art. 107(3)(c) måste flera olika kumulativa rekvisit vara uppfyllda. Som 

exempel kan nämnas att den stödåtgärd som man ansöker tillstånd för ska sträva mot ett mål av 

gemensamt Unionsintresse och dess positiva effekter måste vara större än vad de negativa effek-

terna blir på konkurrens och handel. Andra anmärkningsvärda kriterier är till exempel att stödet 

måste ha en sådan effekt att företag börjar investera på sådana sätt som de inte skulle gjort utan 

förekomsten av stödåtgärder. Ett utmärkande kriterium som blir särskilt relevant när det rör sig 

om energi- och miljö är att statlig intervention måste vara påkallad som en följd av ett marknads-

misslyckande som inte går att korrigera på annat sätt för att en åtgärd ska kunna bedömas som 

förenlig med den inre marknaden. De flesta sektorer präglas av negativa externa effekter till följd 

av marknadsmisslyckande när det handlar om miljön eftersom företagen saknar incitament att 

betala för den totala skadan som förorening eller klimatpåverkan orsakar samhället både lokalt 

och globalt. För att statsstödet ska bli tillåtet krävs det dock att medlemsstaten påvisar att övriga 

åtgärder inte har avsedd effekt samt att det avsedda stödet kommer att bidra till att problemet 

lindras, om statsstödet minskar effekten som andra åtgärder har för samma marknads-

misslyckande minskar också sannolikheten att det kommer beviljas.
69

 Om inga investeringar görs 

i förnybar energi och företagen tillsammans med elproducenterna ignorerar de negativa externa 

effekterna av deras verksamheter, samt att andra åtgärder för att komma till bukt med problemet 

inte fungerar, kan statsstöd bli aktuellt för produktion av förnybar energi. Det är alltså många 

ringar som måste passeras innan möjligheten att ge statsstöd till produktion av förnybar energi 

blir möjlig. 

 

Några intressanta synpunkter på statsstöd utefter dessa riktlinjer för miljöskydds- eller energi-

ändamål är att det finns vissa skillnader gentemot övriga sektorer. Det ena är att beräknings-
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grunden för vad som är stödberättigade kostnader markant skiljer sig från andra områden. När det 

kommer till miljö- och energistöd får nämligen stödmottagaren som huvudregel inte stöd upp till 

100 % av det investerade beloppet, vilket är normen i andra sektorer. Istället utgörs beräknings-

grunden av den skillnaden i investeringskostnad som uppstår när stödmottagaren investerar i till 

exempel teknik för utvinnande av förnybar energi gentemot om man hade gjort samma invester-

ing fast istället i konventionell teknik. Det blir alltså differensen mellan dessa två belopp som 

utgör beräkningsgrund för det statliga stödet. Stödet för miljöskydd och energi finns alltså för att 

skapa incitament för företag att investera i teknik för produktion som skonar miljön och klimatet, 

med det sagt så finns det inget som garanterar att ett företag hade investerat i konventionell tek-

nik bara för att den är jämförbar med den miljövänliga tekniken, något som kan väcka frågor om 

slöseri med offentliga resurser.
70

 

 

Ett annat ganska kuriöst sätt för medlemsstaterna att ge statsstöd i dessa situationer återfinns i 

riktlinjerna till stöd för miljöskydd och energi. Det är nämligen möjligt för medlemsstaterna en-

ligt riktlinjerna att minska ett företags skattebörda genom nedsättning eller nästintill total befri-

else av miljöskatter eller andra liknande avgifter. Detta är dock endast möjligt när det gäller vissa 

specifika och mycket el-intensiva företag och bedömningen ska ske på objektiva, icke-

diskriminerande grunder.
71

 Detta system kan tyckas vara kontraproduktivt men har motiverats av 

kommissionen på den grund att stora, el-intensiva företag och industrier annars riskerar att av-

veckla sin verksamhet i Europa och flytta till länder med sämre eller obefintlig miljöskydds-

lagstiftning eller klimatmål, vilket på en global skala leder till en större problematik än vad denna 

reglering kan befaras medföra.
72

 

 

3.4 Övrig lagstiftning av intresse (art. 34 & 36 FEUF)  

 

Förutom det mycket omfattande statsstödsregelverket och den stora mängden praxis som det gett 

upphov till finns det även andra regler som är av relevans för denna sammanställning. Inom 

unionsrätten finns flera bestämmelser i fördragen eller sekundärrätten som kan vara av intresse 
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när man studerar statsstödsregelverket. En del av FEUF och dess praxis är användbar också när 

man tittar på reglerna om statligt stöd. Den kortfattade art. 34 kan antas vara en av de mest 

betydelsefulla artiklarna när det kommer till upprättandet av den inre marknaden. Dess ut-

formning är intetsägande och gav initialt upphov till oklarheter och förvirring eftersom meningen 

åtgärder med motsvarande verkan inte säger särskilt mycket om hur detta begrepp ska förstås. 

Emellertid så har EU-domstolen i sitt avgörande i Dassonville-målet meddelat att åtgärder med 

motsvarande verkan innebär att varje regel som direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt hind-

rar handeln mellan medlemstaterna ska betraktas som en åtgärd med motsvarande verkan enligt 

art. 34 FEUF.
73

 Som med de allra flesta förbud finns det en insikt om att ett absolut förbud 

möjligtvis kan leda till andra problem, det finns därmed möjlighet till undantag enligt både 

domstolspraxis som har sin början i den så kallade Cassis-doktrinen och art. 36 TFEU. Cassis-

doktrinen kommer från EU-domstolen och innebär att en åtgärd med motsvarande verkan kan 

vara tillåten, trots sin handelshindrande effekt, om den finns för att tillgodose tvingande hänsyn. 

Som exempel hänvisade domstolen skydd för folkhälsan.
74

 Art. 36 FEUF innebär att vissa 

kategorier av åtgärder, såsom till exempel allmän ordning eller skydd för människor och djurs 

hälsa eller liv samt skydd av växter kan accepteras såtillvida att dessa inte innebär en godtycklig 

diskriminering eller förtäckta försök att hindra handeln på den inre marknaden. Skillnaden mellan 

art. 36 och domstolspraxis tycks vara att diskriminering är tillåten (om den motiveras) i det förra 

fallet men inte i det senare. Det undantag som skapats genom praxis har utvecklats genom åren 

efter Cassis-doktrinens tillkomst. Det går till exempel att se genom att titta på danska flaskmålet 

där miljöskydd som undantagsgrund på allvar introduceras av EU-domstolen. En förutsättning 

för att en åtgärd med motsvarande verkan ska kunna motiveras och vara tillåten är att den är 

proportionerlig, det vill säga att den är ägnad att uppnå de målen som eftersträvas och att denna 

åtgärd är nödvändig för att uppnå detta mål.
75

 

 

På senare år har liknande resonemang framförts av EU-domstolen i mål som handlat om stöd-

system till förnybar energi. Det framgår vid en studie av praxis att EU-domstolen i frågor som rör 

art. 34 har insett hur viktigt främjandet av förnybar energi är i kampen mot klimatförändringar. 

Genom att hänvisa dels till de åtaganden som EU och dess medlemsstater har gjort inom FN och 
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ramen för dess klimatarbete i klimatkonventionen, har handelshindrande åtgärder när det kommer 

till förnybara källor accepterats, eftersom de motiveras av de överordnade målen för unionen. I 

förlängningen innebär en ökad användning av förnybar energi också att människor och djurs 

hälsa och liv samt växter skyddas.
76

 Elektricitet är en komplicerad vara eftersom det är mycket 

svårt, om inte omöjligt, att kunna bestämma dess ursprung när det väl har matats in i ett 

distributionsnät. Det är främjandet av produktionen och inte användningen av förnybar energi 

som är intressant, eftersom det endast är produktionen som faktiskt har positiva effekter för 

klimatet i och med att den bidrar till minskade utsläpp av till exempel växthusgaser.
77

 Det är 

alltså klarlagt att miljöskyddskrav, och i förlängningen klimatgynnande mål, kan motivera att den 

fria handeln inom unionen inskränks, så tillvida att dessa åtgärder är proportionerliga.
78

 

 

3.5 EU-domstolens tillämpning av art. 107 FEUF i förhållande till stödsystem 

 

3.5.1 Introduktion 

 

När grunddragen för hur statsstödsregelverket och den relevanta miljölagstiftningen på området 

har skissats ut så finns en teoretisk grund för hur dessa regelverk förhåller sig till varandra. Efter 

att ha läst till denna punkt i framställningen kan det framstå som att ingen problematik finns på 

området. Emellertid så stämmer inte alltid utgången i ett mål överens med vad man kanske innan 

hade föreställt sig. Tre olika mål från EU-domstolen kan tjäna som vägledare för hur bedöm-

ningen går till i praktiken och vad det är som kan vara skillnaden mellan ett fullgott system för att 

främja förnybar energi å ena sidan, eller otillåtet statligt stöd å andra sidan, genom att använda 

det rekvisit som i samtliga målen varit vattendelaren, nämligen om det rört sig om statens re-

surser. 

 

Stödsystemens målsättning får anses vara densamma i alla tre målen, det vill säga att gynna mil-

jön genom investering i alternativa energikällor. Det ska i sammanhanget erinras om att även om 

övriga kriterier i art. 107 är av vikt för bedömningen, utgången i målen har i huvudsak handlat 
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om domstolens tolkning av begreppet statliga medel. En tredje omständighet som kan vara värd 

att notera är att det i samtliga mål rör sig om förhandsavgöranden och inte kommissionen som 

drar en enskild medlemsstat inför EU-domstolen enligt art. 108 FEUF. 

 

3.5.2 Problem med upprätthållandet av den rådande praxisdefinitionen av statliga medel 

 

I det första målet, PreussenElektra, var det tyska systemet uppbyggt så att distributörer av el ge-

nom lag ålagts att till ett bestämt pris köpa in el producerad av förnybara energikällor. Detta för 

att producenterna skulle ha ett incitament att överhuvudtaget producera förnybar el (till högre 

kostnader) och få en garanterad minimiersättning för detta. Detta mål är från tiden innan 

förnybarhetsdirektivet men det bedömdes alltjämt som tillåtet utifrån statsstödsreglerna och blir 

därför intressant för denna analys. Det rörde det sig i målet onekligen om en åtgärd som kunde 

tillskrivas staten eftersom det var den nationella lagen medförde denna inköpsskyldighet för 

eldistributörerna.
79

 Systemet granskades av EU-domstolen som kom till slutsatsen att det i målet 

inte var fråga om statligt stöd. Det rörde sig förvisso om en åtgärd som skulle tillskrivas staten i 

ordets sanna bemärkelse men det ansågs inte belasta de offentliga finanserna på ett sådant sätt 

som nämnts ovan. Då det var distributörerna, som i egenskap av privata företag utanför statens 

kontroll, som ålagts att direkt till producenterna betala det lagstadgade garanterade priset för 

energin ur sina egna resurser, var det inga statliga resurser inblandade i systemet.
80

 Eftersom 

rekvisiten är kumulativa kunde det inte röra sig om statsstöd och systemet befanns vara förenligt 

med den inre marknaden. 

 

Motsatt utgång skulle ske i Essent- och Vents de Colèremålen. Precis som i PreussenElektra så 

bedömdes åtgärden tillskrivas staten. Bedömningen av denna parameter är sällan problematisk 

när det handlar om lagstiftning eftersom det är staten som stiftar lagarna. Värt att notera är att 

Essent särskiljer sig något från de övriga två målen eftersom systemet där var uppbyggt för att 

kunna betala för så kallade strandade kostnader som hängde samman med investering i grön tek-

nik.
81

 I Essent skulle slutkonsumenter erlägga en avgift till distributören som i sin tur skulle över-

föra pengarna till ett av staten utpekat bolag. Avgiften fick inte användas till andra ändamål än 
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vad den nationella lagen medgav och pengarna tog i processen vägen via ett statligt kontrollerat 

bolag.
82

 I princip är då skillnaden mellan målen vem det är som ska betala för stödet och vilken 

väg pengarna tar till stödmottagaren.
83

 EU-domstolen ansåg att medlen i Essent befann sig under 

statlig kontroll och att systemet därför utgjorde otillåtet statsstöd. Essent-målet är komplicerat 

och handlade inte enbart om ett renodlat stöd till förnybar energi, det efterföljande målet Vents de 

Colère har en mer rättfram uppbyggnad och har fått kritik för sin utgång på den grund att stöd-

systemet i fråga underkändes kanske mer av en teknikalitet och genom EU-domstolens ovilja att 

ändra på sin tidigare praxis, än något äkta icke godtagbart hot mot konkurrensen och den fria 

handeln på den inre marknaden.
84

 

 

I likhet med PreussenElektra handlade Vents de Colère om stödsystem där investering i förnybar 

energi skulle uppmuntras genom att en lagstadgad inköpsskyldighet av el producerad genom 

vindkraft förelåg. Det påminde även om Essent eftersom det togs ut en avgift av slut-

konsumenterna varje år. Återigen rörde sig om lagstiftning och åtgärdens ursprung från statens 

agerande blev därmed enkel och fort undanröjd.
85

 Det som istället kom att bli avgörande för må-

lets utgång var om det system som var uppe till prövning skulle anses var en åtgärd som vidtogs 

med hjälp av statliga medel och därmed faller under förbudet i art. 107 i FEUF. EU-domstolen 

fann att så var fallet eftersom det var en offentlig juridisk person som agerade mellanhand i syste-

met. Efter att avgifterna fastställts av energiministern betalade slutförbrukarna in beloppet till 

Caisse des dépôts et consignations som i sin tur sedan delade ut pengarna till distributörer som 

haft merkostnader på grund av sin skyldighet att köpa in el producerad av vindkraftverk. Det var i 

sammanhanget oväsentligt att medlen hölls på ett för ändamålet separat konto och att de aldrig 

beblandades med statens övriga tillgångar. Om ett eventuellt överskott skulle ansamlas på kontot, 

så skulle detta avräknas mot följande års avgiftsuttag och ingen del av avgiften som slut-

förbrukarna betalat in skulle därmed hamna i den totala massan av statens tillgångar, något som 
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domstolen inte fäste någon vikt vid. En del av medlen skulle aldrig ens ta vägen via det offentlig-

rättsliga organet utan gå direkt från slutkonsument till distributör.
86

  

 

Utgången i sig följer den domstolspraxis som finns på området, men frågan blir om inte EU-dom-

stolens rigida förhållningssätt till sin egen praxis på området orsakar onödiga problem när det 

kommer till arbetet med att föra en hållbar miljöpolitik i allmänhet eller genomförandet av 

Europa 2020-strategin i synnerhet. Det måste dock i sammanhanget påpekas att ett mycket lik-

artat österrikiskt system accepterats av kommissionen vid ett tidigare tillfälle, dock under äldre 

riktlinjer för miljöskydd, som rimligtvis måste ha haft en lägre ambitionsnivå än vad de nu gäl-

lande riktlinjerna för miljöskydd och energi har.
87

 

 

Trots att utgången i Vents de Colère följer den praxis som råder på området kan den ändå be-

skrivas som något problematisk. Dels för att det, som tidigare nämnts, redan av kommissionen 

tillåtits stödsystem av liknande karaktär och utformning där pengarna tagit en väg genom statlig 

kontroll till sin slutdestination, men också för att legitima och eftersträvansvärda mål skjuts i 

sank av EU-domstolen på grund av detta förhållningssätt till tidigare praxis. Problemen ligger 

emellertid i huvudsak inte hos EU-domstolen som sådan, utan hur art. 107 är utformad. Trots att 

den inte medför något absolut förbud mot statligt stöd så ska den tolkas restriktivt och ger inte 

något större utrymme för EU-domstolen att kunna tolka in alla omständigheter i en given situa-

tion för att göra bedömningen.
88

 När EU-domstolen i ett förhandsavgörande väljer att underkänna 

ett system som kommissionen inte har reagerat på kan det framstå som att EU-domstolen verkar i 

motsatt riktning än vad som är tanken i dessa miljö- och klimatfrågor. Eftersom kommissionen, 

under de förra riktlinjerna, godkände det österrikiska systemet som förenlig med den inre 

marknaden, kan man tänka sig att den inte skulle haft några invändningar mot det systemet som 

låg till grund för förhandsavgörandet i Vents de Colère. Det vore synnerligen anmärkningsvärt 

om de nya riktlinjerna inte skulle kunna leda till att ett sådant system som tidigare ansetts vara 

förenligt med den inre marknaden helt plötsligt inte är det och utvecklingen därmed har gått i 

motsatt riktning, eller i vart fall bromsats in, i förhållande till vad de miljö- och klimatpolitiska 
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mål som satts upp för att eftersträva Europa 2020-strategin och säkerställa att dess delmål upp-

fylls. 

 

4. De lege ferenda & slutsatser 

 

4.1 Introduktion 

 

Det är mycket otillfredsställande med en sådan utveckling där EU-domstolen kan tänkas under-

känna stödsystem som utformats med klimatarbetet i åtanke. EU-domstolen bör istället upp-

muntras att utarbeta en ny praxis där det finns stöd för en mer pragmatisk syn på stödsystem till 

förnybar energi utan att för den delen göra anspråk på mer makt än vad den har tilldelats i för-

dragen. Det är emellertid svårt att frångå en etablerad rättspraxis utan att en stark argumentation 

talar för det. Statsstödsregelverket är ett mycket viktigt instrument för att kunna säkra en fri och 

öppen konkurrens på den öppna marknaden. Den fungerar i stora drag väl men kan, som ovan 

påpekats, i vissa fall skapa onödiga hinder för att uppnå ett fungerande system med avsikten att 

fullfölja de mål som finns för EU:s miljö- och klimatpolitik. 

 

4.2 Analogi från art. 34 FEUF och Cassis-doktrinen 

 

Som tidigare nämnts är det möjligt att göra undantag från huvudregeln i art. 34 FEUF när dessa 

kan motiveras av antingen miljö- eller hälsoskäl. Någon motsvarande möjlighet förefaller inte 

finnas i vare sig art. 107 eller i den domstolspraxis från EU-domstolen som råder på statsstöds-

området. Eftersom båda regelverken i princip har samma mål, det vill säga att skapa en inre 

marknad inom EU bestående av fri rörlighet och en rättvis konkurrens öppnas därför en möjlighet 

att analogt använda de argument som EU-domstolen framfört i frågor om förnybar energi och art. 

34 ovan. Det finns flera resonemang från EU-domstolens praxis som kan anpassas till en använd-

ning också i situationer som handlar om statsstöd eftersom utgångspunkten är att miljö- och 

klimatskydd ska prägla hela unionens verksamhet och politik, något som bekräftas både av för-

dragen och genom EU-domstolens praxis. EU-domstolen har även i sin praxis tidigare hänvisat 

till art. 194(c) TFEU där det uttryckligen framgår att unionen ska sträva mot att utveckla förny-

bara energikällor. 
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Eftersom det är möjligt med undantag motiverade av miljöskäl enligt art 34 bör det inte vara allt-

för långsökt att även kunna flytta över denna logik till art. 107, om än i en annan tappning. Givet-

vis bör det proportionalitetskrav som finns utformat genom praxis också gälla vid en analogi, det 

är inte meningen att förtäckta illegitima statliga stöd ska kunna godkännas genom att man maske-

rar detta som en åtgärd utformad för att tillgodose miljöskyddskrav. Klimatförändringar och arbe-

tet med att motverka dem räknas sedan tidigare som en grund som kan motivera att den inre 

marknaden och gemensamma handeln hindras i viss mån under vissa förutsättningar, en 

argumentation som också bör gälla vid bedömningar efter art. 107. Problemet blir att undantags-

bestämmelser alltid ska tolkas restriktivt, samt att domstolens bedömning när det kommer till 

staten och statens medel inte är den mest optimala. 

 

Om man tittar på hur EU-domstolen i praktiken har löst en given situation där handelshämmande 

åtgärder har accepterats trots förbudet mot dessa i art. 34 FEUF med utgångspunkt i miljön som 

undantagsgrund, som till exempel Ålands Vindkraft, kan man härleda vissa specifika kriterier 

som därmed bör kunna föras över också till en bedömning av art. 107 FEUF till exempel genom 

att jämföra det med Vents de Colère. I Ålands Vindkraft angreps det svenska systemet med utde-

lande av gröna certifikat för elproduktion av en finländsk producent på den grunden att de 

svenska certifikaten endast kunde delas ut till grön el producerad inom Sveriges territorium, man 

menade att denna begränsning och automatiska diskvalificering av utländska producenters 

möjligheter att erhålla certifikat för den el som man producerade utomlands men distribuerade i 

Sverige inverkade negativt på handeln. Den svenska lagstiftningen befanns initialt vara i strid 

med art. 34 eftersom den potentiellt skulle kunna minska importen av elektricitet från övriga 

medlemsstater i EU. 
89

 I målet bedömdes emellertid det svenska systemet, trots sina potentiellt 

handelshindrande effekter, vara förenligt med art. 34 då dessa effekter hade sitt ursprung ur 

tvingande miljöskyddskrav. Lagstiftningen var tänkt att främja användandet av förnybar energi, 

vilket minskar utsläppet av växthusgaser och därmed gynnar klimatet, vilket i sin tur är en del av 

det globala miljöskyddet något som EU har tagit på sig att bidra till genom att minska sina egna 

utsläpp i enlighet med FN:s klimatkonvention som trädde i kraft 1994.
90
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Som tidigare klarlagts är därför klimatet en accepterad grund till handelshinder enligt art. 34 

FEUF. Om man skulle flytta över denna bedömning på Vents de Colère kan en motsatt utgång än 

vad EU-domstolen kom fram till i det målet bli resultatet, och därmed undvika att stödsystemet 

till fransk vindkraft underkändes. Det räcker uppenbarligen inte med de riktlinjer som 

kommissionen utarbetat för att medlemsstater ska kunna känna sig trygga i att de stödsystem som 

utformats också är tillåtna enligt EU-rätten. Detta blir än mer klart när EU-domstolen valde att 

underkänna det franska systemet efter att det hade passerat kommissionens nålsöga, det var som 

tidigare påpekats i ett förhandsavgörande mellan en privat intresseorganisation och franska 

myndigheter som domslutet uppkom. De undantagsgrunder till art. 34 som inte återfinns i art. 36 

framgår inte av lagtexten utan återfinns i EU-domstolens praxis. Art. 107 är konstruerad på ett 

snarlikt sätt, där förbudet i art. 107(1) kompletteras med några undantagsgrunder i efterföljande 

delar. Eftersom EU-domstolen har gjort bedömningen att även sådana saker som inte uttryckligen 

framgår av art. 36 ändå kan utgöra en undantagsgrund såsom tvingande krav, där till exempel 

miljöskydd ingår, bör man kunna tillämpa samma logik på art. 107. Detta innebär att även tving-

ande krav, i detta fall miljöskydd, bör kunna överskrida de övriga kriterierna i bedömningen om 

något utgör ett statsstöd och därmed ge EU-domstolen möjligheten att kunna tillåta ett stöd-

system såsom det franska i Vents de Colère. En ytterligare omständighet som talar för att denna 

slutsats är att EU-domstolen i Ålands Vindkraft uttryckligen hänvisar till förnybarhetsdirektivet 

och stipulerar att den rättsakten tillåter ett sådant system som det svenska, som förmodligen hade 

handelshindrande effekter. Både art. 34 och 107 FEUF har som främsta syfte att skydda den inre 

marknaden från eventuella handelshindrande åtgärder från medlemsstaternas håll, även om art. 

107 har en extra dimension i form av konkurrensrättslig reglering. Att miljöskydd anses vara ett 

tvingande krav i art. 34 måste därför tala starkt för att en liknande bedömning bör kunna göras i 

frågor som rör art. 107 eftersom de båda tjänar till att skydda den inre marknaden måste båda 

kunna påverkas av samma undantagsgrunder. Det faktum att art. 107 också har ett mått av 

konkurrensrättsliga inslag talar inte emot denna uppfattning, eftersom den fria konkurrensen kan 

antas som mest stå i paritet med den inre marknaden om man ska skapa en hierarki, och i vart fall 

inte kan anses stå över de miljö- och klimatmål som EU och dess medlemsstater eftersträvar, är 

denna lösning logiskt förankrad. Då förnybarhetsdirektivet ska bedömas i relation till art. 34 från 

primärrätten och inte mot den harmoniseringsåtgärd som ligger till grund för direktivet, detta 

eftersom att förnybarhetsdirektivet inte är ett uttömmande harmoniseringsdirektiv, vilket är ett 
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krav för att en rättsakt inte ska bedömas i relation till primärrätten, lämnas dörren för en analogi 

med art. 107 öppen.
91

  

 

4.3 Införande av en rimlighetsavvägning i praxis vid bedömningen av art. 107 

 

Idén med en så kallad rimlighetsavvägning som ett element vid bedömningen av art. 107 är inte 

helt främmande. Den har tidigare föreslagits kunna införas när man bedömer selektivitetskravet.
92

 

Däremot har det inte diskuterats en eventuell rimlighetsavvägning vid bedömningen av statlig 

kontroll, vilket skulle kunna ha medfört en annan utgång i det ovannämnda Vents de Colère-må-

let. Resonemanget här bär vissa likheter med det i föregående avsnitt men istället för att skapa en 

direkt undantagsgrund till art. 107 erbjuder denna lösning att det inom ramen för ett av stats-

stödets kriterier ska finnas en möjlighet att komma till en annorlunda slutsats än den som EU-

domstolen nådde i Vents de Colère. Istället för att göra en strikt bedömning av det statliga 

kontrollkriteriet bör det finnas rum för en rimlighetsbedömning inom det. Om man tittar på Vents 

de Colère, så var det huvudsakliga skälet till att stödsystemet underkändes av EU-domstolen att 

det organ som samlade in och distribuerade den extra avgiften, som slutkonsumenter av elektrici-

tet betalade årligen för att kompensera producenter av förnybar energi för eventuella mer-

kostnader jämfört med konventionell energiproduktion, var ett statligt ägt företag. Som tidigare 

diskuterats så hade samma bedömning gjorts även om det hade varit ett privat organ utan full 

handlingsfrihet som inrättats för att samla in och distribuera konsumenternas avgiftspålagor. Frå-

gan blir då om ett sådant strikt upprätthållande av den rådande definitionen av statlig kontroll i 

praxis verkligen är önskvärd om man tittar på saken i ljuset av EU:s miljömål och klimatarbete. 

Tanken kan knappast antas vara att legitima stödsystem ska underkännas bara för att ett statligt 

företag har fått ansvaret att administrera de av konsumenterna inbetalda extraavgifterna. Medlen 

härrör i sådana fall, i likhet med PreussenElektra, inte ur statens finanser utan belastar slut-

konsumenterna. Bara den omständigheten att staten har ansvaret över att se till att rätt producen-

ter får rätt andel av de insamlade avgifterna bör inte leda till bedömningen att det är otillåtet stats-

stöd. I synnerhet inte med vetskapen att kommissionen tidigare godkänt ett system i Österrike av 

liknande karaktär. Medlen i Vents de Colère var förövrigt åtskilda från statens övriga finanser 
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och befann sig på ett separat konto hos ett företag, av det som framgår i målet finns det heller 

ingenting som talar för att det skulle röra sig om någon form av förtäckt olagligt statsstöd, det 

handlade om en genuin åtgärd för att öka en medlemsstats produktion av förnybar energi som ett 

led i att uppfylla det nationella mål som medlemsstaten har för att EU i stort ska ha möjlighet att 

härleda 20 % av sin slutliga energiförbrukning från förnybara energikällor i enlighet med Europa 

2020-strategin. 

 

I sådana fall som nu omtalats skulle en annorlunda tolkning av rekvisitet statliga medel och ur-

sprung från staten därför med fördel kunna leda till att EU-domstolen inte underkänner legitima 

system på grund av teknikaliteter. En rimlighetsavvägning som ett led i bedömningen av detta 

kriterium ger domstolen en möjlighet att i sådana fall där till exempel en myndighet eller ett stat-

ligt bolag har pekats ut, genom lagstiftning, för att administrera och se till att kompensationen 

som samlas in genom avgiftspålagor av konsumenter, också fördelas korrekt mellan de producen-

ter som har rätt till ersättning, kan godkännas utan att fastna i statsstödsregelverkets stora nät. 

Eftersom systemet i övrigt bar likheter med det tidigare godkända tyska systemet i 

PreussenElektra skulle en sådan rimlighetsavvägning leda till att det franska systemet i Vents de 

Colère också godkändes. Om man jämför med tidigare avsnitt och EU:s miljöpolitiska mål-

sättningar så blir en sådan utveckling önskvärd. Det system som fanns på plats för att öka energi-

producenternas vilja att utveckla sina förnybara energikällor och öka den andel av förnybar 

energi som matades in i distributionsnätet är en godtagbar grund för att inte tillämpa statsstöds-

regelverket på ett sådant sätt att stödsystem för produktion av förnybar energi underkänns. Efter-

som kriterierna är kumulativa så räcker det med möjligheten att konstatera att det statliga 

kontrollkriteriet inte är uppfylld i en sådan situation och därför i förlängningen att inget otillåtet 

statsstöd föreligger. Då kan den utvecklingen att annars legitima stödsystem till förnybara energi-

källor skjuts i sank av EU-domstolens rigida förhållningssätt till praxis undvikas. 

 

4.4 Ändring av fördragen 

 

Ett alternativ till att få till stånd en annorlunda bedömning av art. 107 i praxis är sonika att ändra 

dess ordalydelse i FEUF. Om en omformulering av artikeln skulle genomföras, skulle man till 

exempel kunna föra in en undantagsgrund för förnybar energi i den listan som återfinns i art 
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107(3). Detta skulle i alla fall teoretiskt underlätta för EU-domstolen att hitta något som medför 

att man avviker från det huvudsakliga förbudet i fler fall för att uppmuntra att stödsystem till 

förnybara energikällor kommer till stånd. Fördelen med denna ändring skulle vara att den under-

lättar för EU-domstolen att kunna godkänna legitima stödsystem utan att behöva skapa ny praxis. 

Det innebär alltså att man från EU-domstolen i större utsträckning kan hålla fast vid den tidigare 

praxis som utarbetats eftersom en annan undantagsgrund finns redan i den huvudsakliga förbuds-

bestämmelsen för statsstöd i fördraget. En nackdel med denna lösning är att en fördragsändring är 

mycket komplicerad och kräver att samtliga medlemsstater ska förhandla fram hur en sådan änd-

ring ska se ut, detta regleras i art. 48 FEU. Endast ett ordinarie ändringsförfarande blir aktuellt i 

denna situation eftersom det förenklade ändringsförfarandet endast får användas på FEUF:s av-

delning III, statsstödsregelverket återfinns i avdelning VII. Eftersom merparten av det statliga 

stöd som årligen betalas ut inom EU tillfaller åtgärder som rör arbete med att förbättra miljön, 

ligger en sådan ändring av fördraget i tiden. 

 

4.5 Slutsatser 

 

Både EU:s statsstödsregelverk, förnybarhetsdirektivet och den miljöpolitiska målsättningen som 

kommer från Europa 2020-strategin är av mycket stor vikt för EU i sin helhet. Statligt stöd måste 

regleras för att den inre marknaden ska fungera som en social marknadsekonomi där en fri och 

rättvis konkurrens har en central roll. Samtidigt finns det alltid en risk att den inre marknaden kan 

bli av sekundär betydelse för EU om hotet från klimatförändringar inte bekämpas med alla de 

mål och medel som situationens allvar påkallar. En systematisk titt på hur dessa två regelverk 

förhåller sig till varandra ger vid handen att det åtminstone inte teoretiskt finns för mycket som 

vid första anblick skulle skapa några större inre motsättningar mellan dem. Statsstödsregelverket 

medger vissa undantag från det förbud som är huvudregeln till exempel genom att kommissionen 

kan lämna tillstånd efter ansökan från en medlemsstat eller stödmottagare, kommissionen har 

därvid utformat en allmän gruppundantagsförordning som kan konsulteras på förhand men också 

andra riktlinjer för hur man kan tänkas bedöma olika former av stödsystem, däribland riktlinjer 

för miljöskydd och energi. Förnybarhetsdirektivet stadgar att EU:s slutliga energianvändning år 

2020 ska utgöras av minst 20 % energi från förnybara energikällor och innehåller även bindande 

nationella mål som varje medlemsstat ska nå för att uppnå det totala slutanvändningsmålet. 
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Direktivet stipulerar att detta är något som ska genomföras och är därför av en starkare karaktär 

än tidigare liknande lagstiftning på området, som ett verktyg för att uppnå dessa mål talar direkti-

vet om stödsystem till förnybara energikällor, ett begrepp som är mycket brett enligt direktivets 

definition.  

 

Det finns till synes inga större problem i dessa regelverks teoretiska förhållningssätt till varandra. 

Situationen ändras dock när EU-domstolens praxis kommer in i bilden. Ur ett helhetsperspektiv 

så finns det en stor mängd praxis som i de flesta fallen leder till rätt slutsatser som är till gagn för 

den inre marknaden och den fria konkurrensen. Däremot tycks den ha hamnat snett vid minst ett 

fall när det handlar om stödsystem till förnybara energikällor. Den rådande definitionen av stat-

ligt stöd som används av domstolen är inte exakt densamma som återfinns i FEUF utan har flera 

dimensioner som utvecklats genom praxis under åren. Problemet som omtalats ovan blir när legi-

tima system för att uppnå en medlemsstats nationella förnybara mål hamnar i kläm och under-

känns av EU-domstolen av skäl som kanske egentligen passar bättre i andra sektorer. En 

ändamålsenlig tolkning bör istället medge kanske några extra avsteg från huvudregeln om förbud 

mot statsstöd. Det finns flera goda argument som talar för en sådan uppfattning. Om man rent 

allmänt tittar på den Europa 2020-strategi ur vilken dessa klimatmål har sitt ursprung så menar 

kommissionen som exempel att det finns fler positiva effekter för samhället än rent miljö- och 

klimatmässiga. En växande förnybar energisektor leder till fler arbetstillfällen, mer infrastruktur 

och en allmän höjning av levnadsstandard i Europa. Arbetet med att skapa en gemensam inre 

marknad för energi medför att handeln med elektricitet som vara i princip alltid kommer att ris-

kera att bli påverkad av stödsystem vilket i teorin skulle kunna leda till att samtliga sådana sy-

stem underkänns av EU-domstolen utefter statsstödsreglerna i FEUF. Samtidigt har EU och dess 

medlemsstater ingått i FN:s bindande ramkonvention om klimatförändringar och har därför ett 

ansvar för att se till att arbetet inom den organisationen fortskrider som planerat, inte minst när 

andra stora globala aktörer inte alltid väljer att ta det ansvar som situationen kräver. Eftersom 

EU:s miljöpolitik ska prägla hela dess verksamhet, och klimatarbetet är en stor del av miljö-

politiken, bör EU-domstolen ha en mer välvillig inställning till de åtgärder som utförs för att fak-

tiskt uppnå de målen som satts upp. Som tidigare påpekats är det möjligt att göra undantag för 

miljöskydd när det kommer till art. 34 FEUF, något som också har använts vid ett svenskt system 

för gröna certifikat i Ålands Vindkraft. Det svenska systemet var helt fokuserat på förnybar 
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energi eftersom systemet var en del av Sveriges arbete för att nå sitt nationella miljömål i enlighet 

med förnybarhetsdirektivet. Direktivet ansågs inte heller där vara oförenligt med art. 34 och 

systemet godkändes. Det är inte en långsökt tanke att därför tillämpa samma principer på art. 107 

FEUF och statsstödsregelverken. Om en medlemsstat har utformat ett legitimt system för att 

kunna öka sin andel förnybar energi och därmed också uppfylla sitt mål, måste det finnas en 

ändamålsenlig grund för EU-domstolen att inte underkänna sådana system baserat på teknikalite-

ter i sin tidigare praxis. Det verkar snarare i motsatt riktning. Den inre marknaden är av förståe-

liga skäl mycket viktig för EU, men andra värden måste i denna situation kunna triumfera och 

tillåta att den inskränks till förmån för klimatarbetet. Det är som sagt inte heller någon 

revolutionerande tanke eftersom liknande resonemang har accepterats när det kommer till art. 34 

och åtgärder med motsvarande verkan. Samtidigt har liknande system accepterats av kommissio-

nen tidigare vilket medför problem för förutsägbarheten, man kan fråga sig vad som egentligen 

ska anses vara tillåtet. Förutsägbarheten är förövrigt mycket viktig för hela arbetet med att få den 

förnybara energisektorn att växa. Det kan knappast ses som en fördel eller ett incitament för 

producenter eller investerare att ordna sina affärer efter ett system som till synes bör vara fullgott 

men som i efterhand underkänns av EU-domstolen, detta måste anses ha en begränsande effekt 

på investeringsviljan vilket riskerar att bromsa ner utvecklingen markant, inte minst i en tid när 

priset på olja har sjunkit så mycket att investerare redan innan kan vara skeptiska till den ekono-

miska lönsamheten som förnybara energikällor kan erbjuda, vilket i sin tur kan leda till att 

medlemsstaterna i framtiden kan få ökade kostnader till följd av problem orsakade av klimat-

förändringar. 

 

Den problematik som i detta arbete har presenterats kan illustrera vissa problem som den nuva-

rande statsstödsregleringen skapar. Det är möjligt att ett sådant förhållningssätt till praxis som 

EU-domstolen visade upp i Vents de Colère skapar problem även inom andra sektorer vilket 

ytterligare talar för att vissa ändringar i systemet för kontroll av statligt stöd behövs för att de 

huvudsakliga mål som EU har ska kunna uppnås. En mer pragmatisk syn på staten och dess me-

del kan bidra till att utvecklingen inom de områden där den kanske är som allra viktigast, som 

miljö och energi, går fortare och i en önskvärd riktning. I vissa situationer är det både lämpligt 

och önskvärt att en medlemsstat kan utforma ett system som passar för just den berörda 

medlemsstaten, i avsaknad av en fullständig harmoniseringsåtgärd på området för stödsystem bör 



42 

 

inte en sådan omständighet som att staten fördelar ut de medel som finns inom stödsystemet 

kunna hota hela systemets existens, det finns även fördelar när det kommer till insyn och trans-

parens i ett statligt ägt bolag eller en myndighet som inte alltid kan garanteras om hela stöd-

systemet och utbetalningar till distributörer eller producenter av till exempel avgiftspålagor som 

drabbar konsumenterna står helt under privat regi. 
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