
Vedr.: SA. 42041 - Ban
 from using Ryanair flig

hts applicable to officia
ls

1. Indledning I brev af 2. september 
2015 har Kommissione

n anmodet de danske m
yndigheder om

en redegørelse i anledn
ing af en klage fra Rya

nair over påstået ydels
e af statsstøtte.

Kommissionen har i bre
v af 25. september 201

5 tilstået Social- og Ind
enrigsministeriet

en fristforlængelse på 2
0 arbejdsdage.

Nedenfor redegøres fø
rst for Ryanairs klage o

g dernæst for Social- o
g Indenrigsmini-

steriets vurdering af sa
gen.

2. Ryanairs klage Det fremgår af sagen, a
t Ryanair blandt andet 

gør gældende, at tre ko
mmuner (Kø-

benhavn, Ballerup og A
lbertslund Kommuner) 

handler i strid med stat
sstøtteforbuddet

iTEUF art. 107. stk. 1. 
fordi kommunerne har 

vedtaget, at kommuner
nes ansatte ale-

ne má flyve med flysels
kaber, der har indgået 

dansk overenskomst e
ller har løn- og

arbejdsforhold for dere
s ansatte svarende til s

ædvanlige danske forh
old.

Ryanair har i forlængel
se heraf bemærket, at 

Ryanair ikke er retligt fo
rpligtet til at ind-

gå i danske overensko
mster.

Efter Ryanairs opfattels
e medfører kommunern

es beslutninger, at and
re flyselskaber,

som de kommunalt ans
atte herefter kan anven

de, hermed tildeles sta
tsstøtte.

3. Spørgsmålet om kra
v om anvendelse af da

nsk overenskomst eller
 løn- og ar-

bejdsforhold for ansatte
 svarende til sædvanlig

e danske forhold

De tre kommuner har if
ølge det oplyste beslut

tet, at de alene vil købe
 flybilletter af

flyselskaber, hvis de på
gældende selskaber ha

r indgået dansk overen
skomst eller har

løn- og arbejdsforhold 
for deres ansatte svare

nde til sædvanlige dan
ske forhold.

Det er efter Social- og 
Indenrigsministeriets o

pfattelse lovligt for kom
muner at stille

krav til leverandører af 
ydelser til kommunen o

m indgåelse af dansk o
verenskomst

eller om løn- og arbejd
sforhold for deres ansa

tte svarende til sædvan
lige danske for-

hold. 0m den nærmere
 begrundelse herfor og

 de betingelser, der gæ
lder i den forbin-

delse, skal Social- og I
ndenrigsministeriet hen

vise til Beskæftigelsesm
inisteriets svar

af 8. oktober 2015 til E
U-Kommissionen i pilot

projektsag 7B50l15lMO
VE (vedlagt).
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EF)r:mnoSocial- og ndenrigsmin steriet skal endv dere bemærke, at kommuner efter almindeli-
ge kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse, de såkaldte

kommuna fuldmagtsregler, er forplgtet til højst at betale markedsp 'sen ved køb af
ydelser. Det forhold, at krav til leverandører om anvendelse af dansk overenskomst

e Ier om løn- og arbejdsforhold for deres ansatte svarende til sædvanlige danske for-

ho d kan indebære, at prisen er højere, end hvis der ikke blev stille så anne krav, er
kke i strid med betingelsen om, at kommuner højst má betale markedsprisen ved køb

af ydelser. Det afgørende er. at prisen må antages at svare til hø st den pris. som den
pågældende yde se i klusiv kravet kan købes for på markedet.

Det følger heraf, at kommuner, der stiller krav til flyselskaber ved kø af flyservices og

flyb etter om indgåelse af dansk overenskomst eller løn- og arbejdsforhold for deres
ansa e svarendet sædvanlige danske forhold, er forpligtet til a k be yde serne på

ma eds 'Traktaten om den Europæ'ske Unions Funktionsmådes (T U regler om
statsstøtte4.1 De generelle betingelser for, at der er tale om statsstøtte efter TEUF

Spørgsmå et i nærværende sag er, om det forhold, at kommuner ved køb af flyser-

vices og flybiletter vælger leverandører, der lever op til kommunernes krav om an-
ven else af dansk overenskomst eller har løn- og arbejdsforhold fo deres ansatte

sva e de til sædvan ige danske forhold, indebærer, at der er ta e om statsstøtte, der
er omfattet af statsstøttedeñnitionen i TEUF art. 107, stk. 1.

Det fø ger af TEUF art.107. stk.1, a b rtset fra de traktaterne jemlede undtage ser

er statsstøtte e er støtte, som ydes ved hjæ p af statsmid er under enhve tænkelig
fonn, og som o dre er eller tme ed at fo dre e kon rrencevi kå ene ved at begu

stige visse virksom der ller visse produktrone uforenelrg med det nd e marked i
det omfang, den åvirkersamhan een e em medlemsstaterne

Bestemmelsen fort Ikes så edes, at ølge de kriterier alle skal væ e o fyld ,fo at de

er tale om statsstø e i TEU art. 107's forstand

1 Støtten ska væ e ydet af s aten (offentlige my d gheder he under komm er) ell r
ved hjælp af statsm dler.

2 Støttemodtageren m d a erne skal væ e en virksomhed er)
3 Virksomhe erne skal i drømmes en ordel.

4 Støtteordningen skal være sel tv, vs. at de beg str er vrsse vrksomheder
ller vrsse produ ner.5 Støtten ska fordreje eller rue med atf r e e konku rencevi kårene.
6 Støtten skal have sa a delspávi ning.

4.2 Soc al g nd nrigs in s eriets vurdering af, om de generelle betingelser

er opfy dAd 1. Støtten ska væ e y et af staten (offent ge myndigheder, heru der kommuner)
e ler ved hjælp af sta sm d er

Der er tale om at de releva te flyrejseservices g fly etter ndkøbes på markedet fo

offentlige mid er er kommer fra de offentl ge kasser. Der er så edes ta e om anven-
delse af "statsmid er'Ad 2. Støttemodtageren/mod age ne skal være en vi kso hed(er)
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De relevante flyservice
s og flybilletter indkøbe

s på markedet hos virk
somheder (flysel-

skaber). Kriteriet om, a
t modtagerne af de offe

ntlige midler er virksom
heder, er opfyldt

Ad 3. Virksomhederne 
skal indrømmes en ford

el.

Det er ikke gjort gælde
nde i klagen, at de omh

andlede kommuner ikk
e har levet op til

kravet om, at prisen for
 køb af flybilletter højst

 må udgøre markedspr
isen. Der er heller

ikke andre forhold, der 
indikerer, at kommuner

ne har betalt mere end
 markedsprisen

for flyservices og flybill
etter.

Kriteriet om, at de virks
omheder (flyselskaber)

, som kommunerne ind
køber flyservices

og flybilletter hos, opnå
r en fordel, opfyldes de

rfor ikke, allerede fordi 
det må lægges til

grund, at tjenesteydels
eme indkøbes på mark

edsvilkår il markedspris
er. Kriteriet om,

at virksomheder opnår 
en fordel, er således ik

ke opfyldt.

Ad 4. Støtteordningen 
skal være selektiv, dvs

. at den begunstiger vis
se virksomheder

eller visse produktioner
.

Der er tale om anvende
lse af udvælgelseskrite

rier, der selektivt udpeg
er en population

af visse virksomheder (
flyselskaber, der har in

dgået dansk overensko
mst eller har løn-

og arbejdsforhold for d
eres ansatte svarende 

til sædvanlige danske f
orhold).

Selektivitetskriteriet er 
således opfyldt.

Ad 5. og 6. Støtten ska
l fordreje eller true med

 at fordreje konkurrenc
evilkårene, og

støtten skal have samh
andelspåvirltning.

Da der ikke er tale om,
 at virksomheder opnår

 en økonomisk fordel, e
r der ikke tale

om statsstøtte, hvorfor 
konkurrencevilkårene i

kke fordrejes, og samh
andlen ikke pá-

virkes. 4.3 Social- og Indenrig
sministeriets konklusio

n

I den pågældende sag 
er det Social- og Inden

rigsministeriets vurderi
ng, at der ikke er

tale om statsstøtte, der
 falder ind under definit

ionen i TEUF art. 107, 
stk. 1.

Social- og Indenrigsmin
isteriets begrundelse h

erfor kan på baggmnd 
af den ovenfor

under afsnit 4.2 anførte
 gennemgang sammen

fattes således:

1. Der er tale om, at hv
er af de pågældende tr

e kommuner, jf. klagen
, har besluttet

nogle principper for, hv
ilke flyselskaber man ø

nsker at handle med (fl
yselskaber, der

har indgået dansk over
enskomst eller har løn-

 og arbejdsforhold for d
eres ansatte

svarende til sædvanlige
 danske forhold). Det e

r ikke gjort gældende, a
t de pågælden-

de kommuner vil yde s
tøtte eller ved hjælp af 

økonomiske midler sub
sidiere sådanne

virksomheder, men blo
t at de alene vil købe fl

yservices og flybilletter
 af flyselskaber,

der opfylder disse betin
gelser (dvs. om indgåe

lse af dansk overensko
mst eller har løn-

og arbejdsforhold for d
eres ansatte svarende 

til sædvanlige danske f
orhold).

2. Opfattelsen er såled
es. at der ikke anvende

s statsmidler (offentlige
 midler) i form af

støtte i den pågældend
e sag på en måde, der

 tildeler de virksomhed
er, hos hvilke der

indkøbes flyservices og
 flybilletter, en fordel. a

llerede fordi det må æg
ges ' grund, at

billetterne indkøbes på
 markedsv år.

Derfor er det Social- og
 Indenrigsministeriets k

onklusion, at de tre kom
muners beslut-

ninger ikke indebærer s
tatsstøtte som definere

t i TEUF art. 107 stk. 1
.

Social- og Indenrigsmin
isteriet finder på den ba

ggrund, at klagen over 
konkurrence-

forvridende statsstøtte 
må afvises, allerede fo

rdi samtlige kumulative
 kriterieri TEUF



arlike 107 slk. 1. ikke er opfyldt, da der ikke med kommunernes beslutninger tildeles
økonomiske fordele til virksomheder ved hjælp af statsmidler, men alene udvælges.

hvilke virksomheder og tjenesleydere kommuneme vil handle med pâ markedsvilkår.

Med venlig hilsenHanna Ege


