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PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION
POLICY

EUROPEAN COMMISSION
STATE AID — DENMARK
State aid SA.33728 (12/C) (ex 11/N) — Financing of a new multi-arena in Copenhagen
Invitation to submit comments pursuant to Article 108(2) of the Treaty on the Functioning of the
European Union
(Text with EEA relevance)

(2012/C 152/06)
By means of the letter dated 21 March 2012, reproduced in the authentic language on the pages following
this summary, the Commission notified Denmark of its decision to initiate the procedure laid down in
Article 108(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the abovementioned
measure.
Interested parties may submit their comments on the measure in respect of which the Commission is
initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following
letter, to:
European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate C
Rue de la Loi/Wetstraat 200
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22961242
These comments will be communicated to Denmark. Confidential treatment of the identity of the interested
party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

TEXT OF SUMMARY

Procedure
The Danish authorities have notified to the European
Commission a measure for the financing of a new multiarena in Copenhagen. The Commission has received two
complaints concerning the proposed measure.

is to be built. Contribution to the financing of the construction
of the multi-arena will be provided also by Elitefacilitetsud
valget.

The City of Copenhagen plans to build a ‘multi-arena’ of inter
national standard which can provide facilities for music, culture
and sport of a high, international level. The multi-arena will
have a maximum capacity of 15 000 seats.

It is currently estimated that the total costs involved in the
planning and construction of the multi-arena will be approxi
mately DKK 1 100 million (EUR 148 million). The multi-arena
project will be financed by equity from the parties combined
with external financing (bank loans). Each of the parties will
contribute DKK 325 million (EUR 43,7 million) to the capital of
the Arena Company (total of DKK 650 million). The ownership
will be proportionate to the contributions made, i.e. 50 % to
each of the parties.

The main parties (hereafter ‘the parties’) involved in the multiarena project are the City of Copenhagen and Realdania (a
private foundation). Another actor, By & Havn (owned by the
City of Copenhagen (55 %) and the Danish State (45 %)) shall
provide for free the right to use land on which the multi-arena

The operation of the multi-arena shall be handled by a private
party (the operator) selected in an open and transparent tender
procedure. An operational grant will be provided by DIF in
return to the right to book the multi-arena for use for certain
sport events. The selected operator of the arena will be obliged

Description of the measure
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to ensure that the access to the multi-arena is open to all users
on non-discriminatory conditions at market rent.

Assessment of the measure
The Commission, after carrying out the preliminary assessment,
has doubts that the measure does not constitute State aid within
the meaning of Article 107(1) of the TFEU. In particular, the
preliminary assessment of the Commission shows that a
selective economic advantage cannot be excluded at any level
(construction, operation and use). In addition, the public cofinancing of the multi-arena, without which the arena would
not be constructed, would most likely thereby distort or, at
least, threaten to distort competition. As the market for orga
nising international events is open to competition between
venue providers and event organisers, which generally engage
in activities which are subject to trade between Member States,
the effect on trade can be assumed. Therefore, at this stage and
based on its preliminary assessment, the Commission is of the
opinion that the notified measure might constitute State aid
within the meaning of Article 107(1) of the TFEU.

Under the conditions referred to above, it is thus necessary to
consider whether the measure can be found to be compatible
with the internal market under Article 107(3)(c) of the TFEU.
Such assessment includes examination of whether the measure
pursues a policy objective of common interest, as well as
whether it is necessary and proportional and does not cause
undue distortion of competition. Following its preliminary
assessment, the Commission has doubts whether the proposed
project could be deemed compatible under Article 107(3)(c) of
the TFEU, at this stage at all three levels of possible aid (con
struction, operation and use).

Given these doubts and the impact of potential State aid on the
investments of private operators it appears necessary that the
Commission opens the formal investigation procedure.

TEXT OF LETTER

‘Kommissionen skal herved meddele Danmark, at den efter at
have undersøgt de oplysninger, som myndighederne har frem
sendt om den omhandlede støtte, har besluttet at indlede
proceduren efter artikel 108, stk. 2, i traktaten om Den Euro
pæiske Unions funktionsmåde.

1. SAGSFORLØB
1) Den 7. december 2012 gav de danske myndigheder
Europa-Kommissionen meddelelse om en støtteforanstalt
ning til finansiering af en ny multiarena i København i
forlængelse af en anmeldelsesforberedende fase. Kommis
sionen har modtaget to klager vedrørende den anmeldte
foranstaltning, og den 21. december 2012 bad Kommis
sionen ved en anmodning om oplysninger de danske
myndigheder om at kaste lys over de punkter, der blev
fremført i klagerne. De danske myndigheder fremsendte
deres svar den 6. februar 2012.
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2. DETALJERET BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGEN
2) København kommune planlægger at bygge en "multiarena"
af international standard med musik-, kultur- og sportsfaci
liteter på et højt internationalt niveau. Multiarenaen vil
have plads til 15 000 siddende tilskuere.

3) Der findes allerede andre lignende faciliteter i København,
der først og fremmest er beregnet til fodbold, men de
danske myndigheder gør gældende, at disse ikke er tilstræk
keligt fleksible og skalérbare til at tiltrække internationale
sports-, musik- og underholdningsarrangementer til Køben
havn. Her skal særligt "Parken" nævnes, et stadium belig
gende i centrum af København (FC Københavns hjemme
bane, der også anvendes til store shows/koncerter med op
til 45 000 tilskuere). Der findes også andre lignende facili
teter i nærheden, f.eks. i Malmø i Sverige.

4) Multiarenaprojektets væsentligste parter (herefter "parterne")
er Københavns Kommune og Realdania (en privat fond) (1).
Endnu en aktør, By & Havn (ejes af Københavns Kommune
(55 %) og den danske stat (45 %)), indrømmer vederlagsfrit
brugsretten til den jord, hvorpå multiarenaen bygges.

5) Efter flere mislykkede forsøg vil der ifølge Københavns
Kommune og Realdania ikke blive bygget en multiarena i
København, medmindre projektet modtager offentlig
medfinansiering.

2.1. Opførelse og ejerskab
6) Parterne danner det fællesejede "arenaselskabet", der har til
formål at opføre og eje multiarenaen samt at forvalte
operatørkontrakten, mens driften af multiarenaen forestås
af en særskilt operatør.

7) De samlede udgifter til planlægning og opførelse anslås for
indeværende til cirka 1 100 mio. DKK (148 mio. EUR) (2).
Multiarenaprojektet vil blive finansieret ved parternes
indskud af egenkapital kombineret med ekstern finansie
ring. Parterne bidrager hver med 325 mio. DKK (43,7 mio.
EUR) til arenaselskabets formue (i alt 650 mio. DKK). Ejer
skabsforholdene vil afspejle de tilførte bidrag, dvs. 50 % til
hver af parterne. Den eksterne finansiering på 345 mio.
DKK (46,4 mio. EUR) består af lån optaget på markeds
vilkår med en afdragsperiode på 30 år. Desuden stiller
Elitefacilitetsudvalget (3) 15 mio. DKK (2 mio. EUR) til
rådighed til finansieringen af multiarenaens opførelse.
(1) Selv om Realdania tilstræber at skabe overskud på sit virke, er
fonden ikke en profitmaksimerende virksomhed, men en filantropisk
fond, der beskriver sit formål således: "Vi støtter og igangsætter
projekter inden for det byggede miljø til gavn for almenvellet." Se
www.realdania.dk.
(2) De samlede udgifter på 1 100 mio. DKK inkluderer de anslåede
udgifter til renter samt pris- og lønregulering indtil 2015.
(3) Udvalget har til formål at opgradere idrætsfaciliteter til en standard,
som gør det muligt at afholde sportsarrangementer på internationalt
niveau. Det finansieres delvist af den danske stat.

C 152/14

EN

Official Journal of the European Union

8) I de første 40 år indrømmer By & Havn vederlagsfrit brugs
retten til den jord, hvorpå multiarenaen bygges. Herefter
betaler arenaselskabet markedslejen.
9) Det egentlige anlægsarbejde tildeles gennem et offentligt
udbud.
2.2. Drift og brug
10) Multiarenaens drift overdrages til en operatør. Arenasel
skabet indgår en aftale med en privat part (operatøren)
om leje af multiarenaen (1) på grundlag af et offentligt
udbud. Operatøren, som er valgt efter en åben og gennem
sigtig udbudsrunde (2), skal sikre, at alle har mulighed for at
leje multiarenaen til markedslejen på ikke-diskriminerende
vilkår. Operatøren er navnlig forpligtet til at udleje multia
renaen til forskellige brugergrupper og til forskellige aktivi
teter og til ikke at give nogen enkel aktivitetsform uberet
tiget fortrinsbehandling, så det sikres, at arenaen anvendes
til mange forskellige formål.
11) Gennem lejeaftalen med operatøren vil arenaselskabet få
løbende indtægter, som forventes at blive på ca. […] (*)
om året i de første 10 år. Desuden vil arenaselskabet få
parkeringsindtægter. Det forventes, at den eksterne finansie
ring vil stå i et sådant forhold til operatørens leje, at
indtægterne kan betale udgifterne til den eksterne finansie
ring.
12) DIF (3) stiller et driftstilskud på 5 mio. DKK (672 000 EUR)
til rådighed om året i de første 10 driftsår (i alt 50 mio.
DKK). Til gengæld får DIF ret til med et aftalt varsel at
reservere multiarenaen til brug for internationale sports
mesterskaber og andre sportsarrangementer. Ifølge de
danske myndigheder kommer DIF til at betale markedslejen
til operatøren.
13) Derudover stiller Region Hovedstaden 5 årlige bidrag på
10 mio. DKK (1,4 mio. EUR) til rådighed som økonomisk
støtte til væsentlige internationale arrangementer, som det
ikke ville have været muligt at gennemføre på almindelige
kommercielle vilkår. Enhver, inklusive multiarenaens opera
tør, kan ansøge om disse legater til afvikling af den type
arrangementer i multiarenaen.
3. DE DANSKE MYNDIGHEDERS KOMMENTARER
14) De danske myndigheder gør gældende, at den foreslåede
foranstaltning ikke omfatter statsstøtte og henviser til
hidtidig Kommissionspraksis, ifølge hvilken støtte til infra
struktur under visse betingelser kan anses for ikke at
(1) Kontrakten med den valgte operatør forventes at få en varighed på
25 år. I februar 2012 modtog Kommissionen meddelelse om, at
udbuddet af operatøropgaven var afsluttet, og at der var blevet
valgt en operatør. Danmark skal bekræfte, at der ikke er blevet
udbetalt støtte til projektet, herunder til den valgte operatør, og at
standstill-forpligtelsen overholdes (se afgørelsens punkt 43).
(2) De danske myndigheder har bekræftet, at udbudsrunden om valg af
operatør er funderet på gennemsigtige, objektive og ikke-diskrimine
rende vilkår og krav, at den relative vægtning af de enkelte delkri
terier er fastlagt på forhånd, og at pris indgår som et vigtigt krite
rium i den samlede vurdering.
(*) Forretningshemmelighed
(3) DIF er hovedorganisation for 61 specialforbund med et samlet
medlemsantal på over 1,6 millioner fordelt på ca. 10 700 sportsfor
eninger. Ud over at være ansvarlig for både elite- og breddeidræt er
DIF national olympisk komité og er således ansvarlig for den danske
deltagelse ved OL.
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udgøre statsstøtte i henhold til artikel 107, stk. 1, i trak
taten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
15) De danske myndigheder fremhæver den set fra deres syns
punkt manglende økonomiske fordel, og de gør gældende,
at ingen af de involverede parter har direkte eller indirekte
økonomisk fordel af den offentlige medfinansiering. I kort
fattet form anfører de danske myndigheder følgende:
— Ejerne af arenaselskabet (Københavns Kommune og
Realdania) får en ejerandel, der afspejler den indskudte
kapital, og den eksterne finansiering finder sted på
markedsvilkår. Realdanias deltagelse i projektet kan
ikke betragtes som en investering, der ville have været
foretaget af en almindelig markedsøkonomisk investor,
og tilrådighedsstillelsen af jord har alene som konse
kvens at sænke den særlige ikke-markedsbaserede
risiko, som Realdania påtager sig gennem sin investe
ring. Det samme gælder for Elitefacilitetsudvalgets
tilskud, som alene bidrager til at sikre projektets leve
dygtighed. Hvad angår DIF's tilskud, så gøres det
gældende, at de ikke er statsmidler, og at de under
alle omstændigheder skal betragtes som betaling for
retten til at reservere multiarenaen.
— Arenaselskabet opnår ikke en økonomisk fordel,
eftersom multiarenaen vil blive anvendt til mange
forskellige formål og være åben for forskellige brugere
og aktiviteter. Desuden vil både arenaens opførelse og
drift blive sat i udbud på en gennemsigtig, objektiv og
ikke-diskriminerende måde, ligesom udvælgelseskriteri
erne og deres indbyrdes vægtning vil blive fastsat på
forhånd (med hovedvægt på prisen).
— Operatøren vælges, som nævnt ovenfor, gennem en
åben udbudsrunde på grundlag af gennemsigtige, objek
tive og ikke-diskriminerende betingelser og krav, og den
leje, der betales til arenaselskabet, vil ikke ligge under
markedslejen. Region Hovedstadens eventuelle tilskud
gives også efter et åbent og gennemsigtigt forløb.
16) Hvis det fastslås, at multiarenaprojektet omfatter statsstøtte,
gør de danske myndigheder gældende, at statsstøtten i så
fald bør betragtes som forenelig med det indre marked i
henhold til artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde. De gør gældende, at
særligt de følgende punkter vil skulle tages i betragtning:
— Der foreligger et markedssvigt (projektet vil ikke blive
gennemført uden offentlig medfinansiering)
— Den offentlige medfinansiering er begrænset til det
absolut nødvendige, for at projektet kan gennemføres
— Medfinansieringen gives alene til etableringen (opførel
sen) af faciliteterne, eftersom den efterfølgende drift vil
foregå på markedsvilkår
— Opførelsen af sådanne faciliteter er indbegrebet af en
stats ansvar over for offentligheden, og
— Fordi multiarenaen tilbyder anderledes faciliteter, vil den
kun i meget begrænset omfang indgå i konkurrence om
arrangementer, hvorom det kan antages, at de ellers
ville blive afholdt andre steder i København.

30.5.2012

EN

Official Journal of the European Union

4. BEMÆRKNINGER FRA TREDJEPARTER
17) Som nævnt har Kommissionen modtaget to klager
vedrørende den foreslåede foranstaltning. Begge disse gør
gældende, at multiarenaprojektet vil fordreje eller true med
at fordreje konkurrencevilkårene på markedet for afholdelse
af arrangementer, særligt på markedet for afholdelse af
kommercielle mellemstore og store underholdningsarrange
menter, og påvirke handlen mellem medlemsstaterne,
eftersom operatøren vil indgå i konkurrence med opera
tører af lignende faciliteter i andre medlemsstater.
18) En af klagerne går dybere ind i vurderingen af projektet ved
at gøre gældende, at der vil være tale om statsstøtte, der er
uforenelig med det indre marked på grund af dens konkur
rencefordrejende virkning på markedet for afholdelse af
kommercielle mellemstore og store underholdningsarrange
menter. Det gøres endvidere gældende, […], vil statsstøtten
kunne føre til vertikal markedsafskærmning.
19) Klageren gør særligt gældende, at multiarenaen giver opera
tøren en fordel, eftersom andre lignende faciliteter i Køben
havn, der kan huse kommercielle mellemstore og store
underholdningsarrangementer, enten selv har skullet
finansiere opkøb af jord og anlæg eller har indhentet
ekstern finansiering, som tilbagebetales med provenuet fra
driften af de relevante faciliteter. Ifølge klageren sikrer en
udbudsrunde ikke i sig selv, at den godtgørelse, som opera
tøren betaler til multiarenaens ejer, dækker arenaens
finansieringsomkostninger. Desuden afhjælper udbudspro
cessen ikke i sig selv det faktum, at den godtgørelse, som
den private operatør betaler, vil være kunstigt lav sammen
holdt med det investeringsafkast, som de konkurrerende
operatører af lignende private faciliteter er nødt til at opnå.
20) Følgelig kan der ske det, at multiarenaens operatør gennem
sit kunstigt lave omkostningsniveau kan tiltrække alle eller
næsten alle mellemstore og store underholdningsarrange
menter med entrébetaling på bekostning af andre lignende
faciliteter, som vil tabe deres væsentligste indtægtskilde
med den konsekvens til følge, at foranstaltningen ikke
alene vil fordreje konkurrencevilkårene men endda kan
true andre lignende faciliteter på deres overlevelse. Eftersom
operatøren vil indgå i konkurrence med operatører af
lignende faciliteter i andre medlemsstater (særligt i Sverige
og muligvis også i dele af Tyskland), vil foranstaltningen få
konsekvenser for samhandelen mellem medlemsstaterne.
5. VURDERING AF FORANSTALTNINGEN
5.1. Vurdering af, om der foreligger statsstøtte efter
artikel 107, stk. 1, i traktaten om den Europæiske
Unions funktionsmåde (1)
21) Ifølge artikel 107, stk. 1, i traktaten om den Europæiske
Unions funktionsmåde »er statsstøtte eller støtte, som ydes ved
hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer
eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige
(1) Med virkning fra den 1. december 2009 er EF-traktatens artikel 87
og 88 blevet til henholdsvis artikel 107 og 108 i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde. De to sæt bestemmelser er i alt
væsentligt identiske. I denne afgørelse skal henvisninger til
artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funk
tionsmåde efter omstændighederne forstås som henvisninger til EFtraktatens artikel 87 og 88.
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visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det
indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem
medlemsstaterne.«
22) For at blive betragtet som statsstøtte, skal den anmeldte
foranstaltning således opfylde følgende kumulative betingel
ser: 1) foranstaltningen skal indebære, at der anvendes
statsmidler, 2) den skal give virksomheder en økonomisk
fordel, 3) denne fordel skal være selektiv og fordreje eller
true med at fordreje konkurrencevilkårene, og 4) foranstalt
ningen skal påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne.
23) Hvad angår kravet om, at foranstaltningen skal indebære, at
der anvendes statsmidler, og skal kunne henføres til staten,
så er det åbenbart, at kriteriet er opfyldt i denne sag,
eftersom foranstaltningen delvist finansieres af Københavns
Kommune, og By & Havn (ejet af Københavns Kommune
og den danske stat) stiller jord til rådighed. Københavns
Kommune og den danske stat er selvsagt offentlige myndig
heder, der anvender midler, som tilhører og/eller kontrol
leres af staten. Tilskuddene fra Elitefacilitetsudvalget, der i
hvert fald delvist er finansieret af den danske stat, og
Region Hovedstaden (den regionale administrative enhed
bestående af Københavns og Frederiksberg Kommune
samt Bornholms Regionskommune) burde i princippet
også betragtes som statsmidler. Kommuner er offentlige
myndigheder og dermed en del af staten, hvorfor deres
midler kan henføres til staten. Elitefacilitetsudvalget er
utvivlsomt i det mindste delvist finansieret af den danske
stat og modtager derfor statsmidler, som udvalget uddeler i
overensstemmelse med sit formål. Hvad angår tilskuddene
fra DIF, så gør de danske myndigheder gældende, at der
ikke er tale om statsmidler. Da DIF også er Danmarks
Olympiske Komité og dermed ansvarlig for den danske
deltagelse i de olympiske lege, og da DIF's finansiering
fremstår uklart, kan det imidlertid ikke på nuværende tids
punkt udelukkes, at DIF modtager og uddeler statsmidler, i
det mindste i forbindelse med varetagelsen af denne
opgave.
24) Kommissionen finder, at såvel opførelsen som driften af
infrastruktur udgør en økonomisk aktivitet i sig selv (og
derfor er underlagt statsstøttereglerne), hvis den infrastruk
tur, som der er tale om, anvendes eller vil blive anvendt til
at forsyne markedet med varer eller tjenesteydelser. I denne
sag er multiarenaen beregnet til f.eks. kommercielle musik-,
kultur- og sportsarrangementer, altså til at forsyne
markedet med tjenesteydelser. Dette synspunkt deles af
Retten i Leipzig/Halle-sagerne (2). I infrastruktursager kan
støtte således ydes på flere forskellige niveauer: opførelse,
drift og brug af faciliteterne.
25) Hvad angår opførelsen, kan det kun udelukkes, at der er
tale om statsstøtte, hvis støtten er i overensstemmelse med
det markedsøkonomiske investorprincip. I denne sag aner
kender de danske myndigheder imidlertid, at multiarena
projektet ikke ville blive gennemført ved markedskræfternes
virke alene, og at offentlig støtte er nødvendig for, at
projektet kan gennemføres. Således gør de danske myndig
heder ikke gældende, at projektet er i overensstemmelse
med det markedsøkonomiske investorprincip.
(2) Forenede sager T-455/08 og T-443/08.
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26) På nuværende tidspunkt finder Kommissionen, at den
offentlige medfinansiering af multiarenaens opførelse
udgør en fordel, og at der dermed er tale om statsstøtte,
eftersom medfinansieringen utvivlsomt ikke er i overens
stemmelse med det markedsøkonomiske investorprincip
og afhjælper et markedssvigt (projektet ville ikke blive
gennemført uden offentlig støtte). Kommissionen er
derfor ikke på nuværende tidspunkt i stand til at udelukke,
at der kan være tale om en økonomisk fordel på operatørog brugerplan.
27) Hvad angår driften, så skal de nøjagtige betingelser for
valget af operatør og for aftalen mellem operatøren og
arenaselskabet undersøges nærmere.
28) Hvad angår statsstøtte på brugerplanet, så skal det under
søges nærmere, om det sikres, at multiarenaen vil blive
anvendt på ikke-diskriminerende vilkår uden favorisering
af nogen specifik virksomhed og på markedsvilkår. Dette
er især nødvendigt, fordi det er tilkendegivet, at der kan
gives incitamenter eller fordele til enhver hyppig eller
tilbagevendende bruger eller lejer af multiarenaen eller til
dens sponsorer eller forretningspartnere.
29) I realiteten kan enhver virksomhed, der ejer, anvender eller
forvalter en del af faciliteterne få gavn af støtten, med
mindre disse virksomheder betaler priser, der tilsvarer
prisen for sammenlignelige faciliteter på det relevante
marked.
30) På nuværende tidspunkt kan Kommissionen således ikke
udelukke, at den anmeldte foranstaltning omfatter stats
støtte på både operatør- og brugerplan. I særdeleshed er
det nødvendigt med yderligere undersøgelser for at efter
prøve, om valget af og aftalen med operatøren kan siges at
være baseret på markedsvilkår, idet der også tages hensyn
til de ovenfor nævnte bemærkninger fra tredjeparter. Hvad
angår brugerplanet, så skal det efterprøves, om alle poten
tielle brugere har adgang til multiarenaen på lige og ikkediskriminerende vilkår.
31) Kommissionens foreløbige vurdering viser således, at det
ikke på noget plan (opførelse, drift eller brug) kan udeluk
kes, at der er tale om en selektiv økonomisk fordel, og at
projektet derfor kan omfatte statsstøtte. Desuden vil den
offentlige medfinansiering af multiarenaen, uden hvilken
arenaen ikke ville blive opført, højst sandsynligt fordreje
eller true med at fordreje konkurrencevilkårene. Eftersom
markedet for afholdelse af internationale arrangementer er
åbent for konkurrence mellem facilitetsoperatører og tilret
telæggere af arrangementer, der generelt er involveret i
aktiviteter, som er genstand for samhandel mellem
medlemsstater, kan det antages, at der vil ske en påvirkning
af samhandelen. I denne sag er det endda endnu mere
sandsynligt, at der vil ske en påvirkning af samhandelen
mellem visse nabomedlemsstater på grund af placeringen af
den planlagte multiarena. Desuden fandt Retten i sin nylige
kendelse vedrørende Ahoy-komplekset i Nederlandene, at
der ikke var nogen grund til at begrænse definitionen af
markedet til den omtalte medlemsstats område (1).
(1) Rettens kendelse af 26. januar 2012, præmis 45, sag T-90/09, Mojo
Concerts og Amsterdam Music Dome Exploitatie mod Kommissio
nen.
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32) På nuværende tidspunkt og på grundlag af sin foreløbige
vurdering kan Kommissionen således ikke udelukke, at den
anmeldte foranstaltning omfatter elementer, der kan
betragtes som statsstøtte i henhold til artikel 107, stk. 1,
i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Under de ovenfor nævnte omstændigheder er det således
nødvendigt at overveje, om foranstaltningen kan betragtes
som værende forenelig med det indre marked.
5.2. Forenelighedsundersøgelse
33) De danske myndigheder har gjort gældende, at hvis
foranstaltningen skal betragtes som statsstøtte, så må den
være forenelig med det indre marked i henhold til
artikel 107, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde. Før en foreslået foranstaltning kan
betragtes som forenelig med det indre marked i henhold til
denne undtagelse, skal Kommissionen undersøge, om
foranstaltningen forfølger en politisk målsætning af fælles
interesse, og om den er nødvendig og proportionel og ikke
fordrejer konkurrencevilkårene urimeligt.
34) Hvad angår virkeliggørelsen af en politisk målsætning af
fælles interesse, skal det bemærkes, at opførelsen af facili
teter beregnet til sport og andre offentlige arrangementer,
og som understøtter forskellige typer aktiviteter til gavn for
offentligheden, kan betragtes som et statsansvar, særligt i
lyset af Amsterdam-traktatens Erklæring om sport og
artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funk
tionsmåde. Opførelsen af faciliteter som multiarenaen inde
bærer desuden en stor og risikabel investering, som
markedet muligvis ikke er i stand til at gennemføre på
egen hånd.
35) Hvad angår den anmeldte foranstaltnings nødvendighed og
proportionalitet, så noterer Kommissionen sig det anførte
behov for kapacitetsudvidelse, grundet at den kapacitet,
som de eksisterende lignende faciliteter kan tilbyde, er util
strækkelig og derfor uegnet til visse typer arrangementer,
osv. (ifølge de danske myndigheder har ingen andre
lignende faciliteter i København kapacitet og fleksibilitet
til at tiltrække væsentlige internationale sportsarrange
menter og shows). I den henseende bør det også bemærkes,
at multiarenaen til en vis grad vil overlappe med anden
infrastruktur (der findes andre lignende faciliteter både i
nærheden og i nærtliggende byer/lande), og på nuværende
tidspunkt er det ikke blevet tilstrækkeligt begrundet,
hvorfor behovet for yderligere kapacitet ikke kan opfyldes
af private aktører eller ved at benytte de eksisterende
lignende faciliteter i Danmark. De danske myndigheders
argument om, at multiarenaen muliggør afholdelsen af en
række arrangementer, som angiveligt ikke kan finde sted i
København på nuværende tidspunkt, og at multiarenaen
således øger antallet af arrangementer og kun i begrænset
udstrækning konkurrerer om arrangementer, som kan
antages alligevel at ville være blevet afholdt i København,
skal undersøges yderligere, særligt i lyset af de indsendte
klager. Det er ligeledes nødvendigt yderligere at vurdere,
om den offentlige finansiering virkelig er begrænset til
det strengt nødvendige, og om den står i forhold til sit
mål. Hvis det desuden også viser sig, at der er tale stats
støtte til multiarenaen på drifts- og brugsplan, så vil det
være nødvendigt at undersøge nærmere, om kravene om
nødvendighed og proportionalitet er opfyldt (dvs. at under
søge de nøjagtige betingelser for valg af operatør og aftalen
mellem operatøren og arenaselskabet).
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36) På baggrund af sin foreløbige vurdering er Kommissionen
således i tvivl om, hvorvidt det anmeldte projekt kan
betragtes som foreneligt med det indre marked i henhold
til artikel 107, stk. 3, litra c), hvad angår alle tre mulige
planer for støtte (opførelse, drift og brug).
37) På nuværende tidspunkt har Kommissionen ikke foretaget
en vurdering af andre mulige undtagelser, i henhold til
hvilke foranstaltningen kunne blive betragtet som forenelig
med det indre marked. De danske myndigheder har ikke
fremført yderligere specifikke argumenter i den henseende.
6. KONKLUSION
På grundlag af de oplysninger, som de danske myndigheder og
tredjeparter har indgivet, finder Kommissionen efter sin forelø
bige vurdering, at finansieringen af en ny multiarena i Køben
havn – inden for rammerne af det ovenfor beskrevne projekt –
kan udgøre statsstøtte som omhandlet i artikel 107, stk. 1, i
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
38) Kommissionen er som anført ovenfor i tvivl om, hvorvidt
den potentielle statsstøtte er forenelig med det indre
marked.
39) I betragtning af disse tvivlsspørgsmål og af den potentielle
statsstøttes indvirkning på private operatørers investeringer
synes det påkrævet, at Kommissionen indleder en formel
undersøgelsesprocedure.
40) Endelig vil indledningen af proceduren gøre det muligt for
interesserede tredjeparter at fremsætte bemærkninger til de
spørgsmål, som dette projekt rejser.
41) I lyset af de ovennævnte betragtninger opfordrer Kommis
sionen efter proceduren i artikel 108, stk. 2, i traktaten om
Den Europæiske Unions funktionsmåde Danmark til senest
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en måned efter modtagelsen af dette brev at fremsætte sine
bemærkninger hertil og fremsende alle oplysninger, der
måtte være nyttige for vurderingen af støtten/foranstaltnin
gen. Kommissionen opfordrer myndighederne til straks at
sende en kopi af dette brev til den potentielle støttemod
tager.
42) Kommissionen minder Danmark om, at artikel 108, stk. 3,
i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har
opsættende virkning, og henviser til artikel 14 i Rådets
forordning (EF) nr. 659/1999, hvor det er fastsat, at ulov
ligt udbetalt støtte kan kræves tilbagebetalt af støttemod
tageren. I den henseende skal Danmark bekræfte, at der
ikke er udbetalt støtte til dette projekt, og at Danmark
vil overholde standstill-forpligtelsen, dvs. at støtten først
kan ydes efter Kommissionens godkendelse, så den fores
låede foranstaltning ikke gennemføres, før Kommissionen
har godkendt den (1). I modsat fald vil foranstaltningen
blive betragtet som ulovlig (ikke-anmeldt) støtte.
43) Kommissionen gør Danmark opmærksom på, at den vil
underrette interesserede parter ved at offentliggøre dette
brev samt et fyldestgørende resumé af det i Den Europæiske
Unions Tidende. Kommissionen underretter ligeledes inter
esserede parter i de EFTA-lande, der har undertegnet
EØS-aftalen, ved offentliggørelse af en meddelelse i EØStillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende, samt
EFTA-Tilsynsmyndigheden ved fremsendelse af kopi af
dette brev. Alle interesserede parter vil blive opfordret til
at fremsætte deres bemærkninger senest en måned efter
meddelelsens offentliggørelse.
44) Det skal også bemærkes, at denne afgørelse på ingen måde
foregriber andre analyser, som Kommissionen eventuelt
måtte udføre, for så vidt angår overholdelsen af EU's
regler for offentlige indkøb.’

(1) Se artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts
1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens
artikel 93 (nu artikel 88) i EF-traktaten (EFT L 83 af 27.3.1999,
s. 1-9).

