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PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI 

KOMISJA 

POMOC PAŃSTWA – KRÓLESTWO DANII 

Pomoc państwa C 19/09 (ex N 64/09) – Pomoc na restrukturyzację TV2 Danmark A/S 

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/C 207/02) 

Pismem z dnia 1 lipca 2009 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących 
po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Królestwo Danii o swojej decyzji w sprawie wszczęcia 
postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy. 

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego 
streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa 
w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Greffe 
Rue de Spa 3 
1049 Brussels 
BELGIUM 

Fax +32 22961242 

Otrzymane uwagi zostaną przekazane Królestwu Danii. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą 
wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności. 

PROCEDURA 

W dniu 4 sierpnia 2008 r. Komisja notyfikowała Danii swoją 
decyzję o niewnoszeniu zastrzeżeń w stosunku do pomocy na 
ratowanie, której miano udzielić przedsiębiorstwu TV2 
Danmark A/S w formie instrumentu kredytowego (dalej: 
„decyzja w sprawie pomocy na ratowanie”) ( 1 ). 

Stosownie do tej decyzji w dniu 4 lutego 2009 r. Dania zgłosiła 
Komisji na podstawie art. 88 ust. 3 WE plan restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa TV2 Danmark A/S. Pismem z dnia 2 kwietnia 
2009 r. Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje, które 
Dania dostarczyła w piśmie z dnia 20 maja 2009 r., zareje
strowanym tego samego dnia. 

Opis środka pomocy, względem którego Komisja wszczyna postępo
wanie: 

Plan restrukturyzacji stanowi konsekwencję podanego do 
wiadomości publicznej w dniu 9 stycznia 2009 r. porozumienia 
zawartego między głównymi duńskimi partiami politycznymi 
w Folketinget, dotyczącego uzupełnienia porozumienia 
w sprawie polityki medialnej na lata 2007–2010. 

Plan restrukturyzacji obejmuje pomoc na restrukturyzację, która 
zastąpi w ramach pojedynczej operacji istniejący środek pomocy 
na ratowanie, biorąc pod uwagę utrzymujące się problemy 
związane z krótkoterminową płynnością oraz zadłużeniem 
określone w decyzji Komisji w sprawie pomocy na ratowanie. 
Problemy te spowodowały uznanie TV2 Danmark A/S za przed
siębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji i według Danii
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kwalifikację tę należy uznać za wciąż aktualną. W szczególności 
znaczna część krótkoterminowego zadłużenia przedsiębiorstwa 
wynika ze zobowiązań oprocentowanych. Przedsiębiorstwo TV2 
Danmark A/S poniosło znaczne straty w 2007 r., jego obrót 
uległ zmniejszeniu w 2008 r., a także odnotowało negatywne 
przepływy pieniężne i rosnące zadłużenie, rosnące obciążenia 
z tytułu oprocentowania i spadającą wartość aktywów netto 
w latach 2006–2008. Dania przedstawiła także dowody na 
niechętne podejście banków do przedsiębiorstwa. Ponadto 
nieprzerwane ponoszenie przez TV2 Danmark A/S poważnych 
strat doprowadzi najprawdopodobniej do ponoszenia dalszych 
strat lub wypracowania niewielkich zysków przez to przedsię
biorstwo w przyszłości. 

Plan restrukturyzacji zmierza do przywrócenia długoterminowej 
rentowności przedsiębiorstwa TV2 Danmark A/S oraz ma 
zostać wdrożony w latach 2009–2012, kiedy cała pomoc na 
restrukturyzację będzie musiała zostać zwrócona. Główne 
elementy planu restrukturyzacji obejmują: 

— gwarancję państwową, instrument kredytowy oraz podpo
rządkowane pożyczki zamienne na akcje, udzielone przy 
oprocentowaniu rynkowym stosowanym wobec przedsię
biorstw znajdujących się w normalnej sytuacji; 

— sprzedaż udziałów TV2 Danmark A/S w sieci nadawczo- 
przekaźnikowej; 

— ustanowienie hipoteki na głównych nieruchomościach 
przedsiębiorstwa; 

— pozbycie się mniejszościowych udziałów 
w przedsiębiorstwach związanych ze stacjami telewizyjnymi 
(działalność internetowa, reklamowa) i podjęcie środków 
redukcji kosztów; 

— zobowiązanie do zawieszenia uruchamiania nowych 
kanałów (płatnych); 

— wprowadzenie opłat pobieranych od użytkowników 
w odniesieniu do głównego kanału TV2 do 2012 r. 

Ocena środka pomocy restrukturyzacyjnej: 

Plan restrukturyzacji obejmuje pomoc państwa w rozumieniu 
art. 87 ust. 1 WE w formie gwarancji i pożyczek. Chociaż TV2 
Danmark A/S jest przedsiębiorstwem państwowym, a zależny 
od niego podmiot TV2 zobowiązano do zarządzania usługami 
świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie 
usług radiowo-telewizyjnych, władze duńskie nie twierdzą, że 
zastosowanie art. 87 WE stanowiłoby przeszkodę 
w wykonywaniu misji świadczenia usługi publicznej. Poza tym 
środków pomocy nie ograniczono do kosztów wypełniania tej 
misji, lecz przyniosą one korzyści zarówno w zakresie działal
ności komercyjnej, jak działalności związanej z usługami 
publicznymi, prowadzonej przez przedsiębiorstwo TV2 
Danmark A/S i jego różne podmioty powiązane. Dlatego też 
na tym etapie i zgodnie ze stanowiskiem władz duńskich 
odstępstwo przewidziane w art. 86 ust. 2 WE należy na 
potrzeby oceny pominąć. 

Ocena zgodności ze wspólnym rynkiem opiera się zatem 
wyłącznie na art. 87 ust. 3 lit. c) WE, a w szczególności na 

ocenie zgodności z regułami wyrażonymi w Wytycznych 
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania 
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( 2 ). 

Wątpliwości Komisji co do zgodności zgłoszonego planu 
restrukturyzacji ze wspólnym rynkiem budzą omówione 
poniżej aspekty. 

— Komisja zachęca do zgłaszania uwag na temat uznania TV2 
Danmark A/S za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej 
sytuacji w rozumieniu wytycznych. 

— Nie jest także jasne, czy środki przewidziane w planie 
restrukturyzacji wystarczyłyby, by kanał telewizji publicznej 
TV2 stał się sam w sobie dochodowy. 

— Komisja nie jest w stanie potwierdzić słuszności ogólnych 
założeń rynkowych leżących u podstaw planu, 
a mianowicie, czy są one uzasadnione i czy pozostają 
w zgodzie z oczekiwaniami tego sektora gospodarki. 

— Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną, w której rozpo
czyna się realizacja planu, jego długi okres trwania można 
by podać w wątpliwość. W tym kontekście powstaje 
konieczność dokonania przeglądu planu, wprowadzenia 
w nim dwóch etapów lub skrócenia okresu obowiązywania 
ewentualnej decyzji Komisji. 

— Ponadto, skoro udane wdrożenie przed rokiem 2010 lub 
2011 finansowych i operacyjnych środków restrukturyzacji 
zawartych w planie mogłoby sprawić, że wprowadzenie 
w stosunku do kanału TV2 opłat pobieranych od użytkow
ników okazałoby się zbędne do zapewnienia długotermi
nowej rentowności przedsiębiorstwa TV2 Danmark A/S, 
a nie dokonano oceny skutków, jakie opłaty te wywarłyby 
na konkurencję, pojawia się pytanie, czy podejmowanie już 
obecnie decyzji o ich automatycznym wprowadzeniu do 
2012 r. jest właściwe. 

— Wydaje się też wątpliwe, czy jedyny środek wyrównawczy 
w postaci zawieszenia uruchamiania nowych kanałów tele
wizyjnych jest proporcjonalny do rozmiaru i stosunkowego 
znaczenia TV2 Danmark A/S na rynkach, na których działa 
to przedsiębiorstwo. 

— Komisja obawia się również, że pomoc mogłaby zostać 
wykorzystana do finansowania agresywnego zachowania 
na rynku, wykraczając tym samym poza przyczynienie się 
do pokrycia kosztów restrukturyzacji. Gdyby tak było 
rzeczywiście, należałoby podać w wątpliwość fakt podjęcia 
wszelkich środków niezbędnych do utrzymania pomocy na 
najniższym możliwym poziomie. 

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 
wszelka niezgodna z prawem pomoc może podlegać odzys
kaniu od beneficjenta. 

TEKST PISMA 

„Kommissionen skal herved meddele Kongeriget Danmark, at 
den efter at have undersøgt de danske myndigheders oplys
ninger om ovennævnte støtteforanstaltning har besluttet at 
indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2.
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PROCEDURE 

1. Den 4. august 2008 meddelte Kommissionen Danmark, at 
den havde besluttet ikke at rejse indvendinger over den 
redningsstøtte, der skulle ydes til TV2 Danmark A/S 
i form af en kreditfacilitet på i alt 1 000 mio. DKK (i det 
følgende »beslutningen om redningsstøtte«) ( 3 ). Ifølge denne 
beslutning var den planlagte støtte forenelig med EF-trakta
tens artikel 87, stk. 3), litra c), og især med reglerne 
i »Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til 
redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder« ( 4 ) 
(i det følgende »rammebestemmelserne«). 

2. Ifølge beslutningen om redningsstøtte og rammebestem
melserne skulle Kommissionen have forelagt en omstruktu
reringsplan eller en likvidationsplan eller bevis på, at lånet 
var tilbagebetalt fuldt ud senest seks måneder, efter at 
redningsstøtteforanstaltningen var blevet godkendt, dvs. 
senest den 4. februar 2009. 

3. Den 4. februar 2009 anmeldte Danmark i henhold til EF- 
traktatens artikel 88, stk. 3, til Kommissionen en omstruk
tureringsplan vedrørende TV2 Danmark A/S. Ved brev af 
2. april 2009 anmodede Kommissionen om yderligere 
oplysninger, som Danmark fremsendte ved brev af 
20. maj 2009, som blev registreret samme dag. 

4. Den 24. marts 2009 anlagde Viasat Broadcasting UK Ltd en 
sag for De Europæiske Fællesskabers ret i Første Instans 
med påstand om annullation af beslutningen om rednings
støtte ( 5 ). Desuden anmodede Viasat Broadcasting UK Ltd 
den 15. maj 2009 Kommissionen om at indlede en proce
dure efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med henblik på at 
ophæve beslutningen om redningsstøtte. Disse andragender 
vedrører en anden beslutning og forhindrer ikke Kommis
sionen i at tage stilling til omstruktureringsplanen. Som det 
imidlertid påvises nedenfor, overlapper de to vigtigste mate
rielle aspekter, der tages op i disse andragender, materielle 
aspekter, som Kommissionen skal undersøge med hensyn 
til omstruktureringsplanens forenelighed med fællesmar
kedet. 

STØTTEMODTAGEREN: TV2 DANMARK A/S 

5. TV2 Danmark A/S blev stiftet i 2003 som et aktieselskab, 
der ejes 100 % af den danske stat. Virksomheden overtog 
aktiviteterne fra den selvstændige offentlige institution TV2, 
som blev oprettet i 1986. TV2 Danmark A/S har interesser 
i tyve forskellige selskaber, som involverer fuldt ejede 
datterselskaber, anparter, joint ventures og minoritetsandele. 
TV2 Danmark A/S driver den offentlige tv-kanal TV2 og en 
række kommercielle kanaler såsom TV2 Zulu, TV2 Charlie 
og en sportsnyhedskanal TV2 Sport. 

6. TV2 Danmark A/S opererer næsten udelukkende på tv- 
transmissionsmarkedet og andre mediemarkeder 
i Danmark, hvor TV2 Danmark A/S’ kanal TV2 og 
Danmarks Radio, en offentlig virksomhed, som udeluk
kende finansieres ved hjælp af tv-licens, og som driver to 
public service-kanaler, er de største public service-tv- 

selskaber. Ifølge deres egne skøn var seermarkedsandelen 
for de forskellige kanaler under TV2 Danmark A/S på 
næsten 61 % i 2008, mens TV2-kanalen alene tegnede sig 
for næsten 50 % af det samlede seerantal. 

7. TV2 Danmark erhverver og sælger audiovisuelle rettigheder 
på internationale markeder (f.eks. Euro 2008 eller De 
Olympiske Lege), som kanalen selv kan sende eller videre
sælge. I Danmark konkurrerer TV2 Danmark med andre 
virksomheder, som udbyder tv-programmer, reklamer og 
andre medierelaterede tjenester, såsom Danmarks Radio, 
Viasat, som ejes af Swedish Modern Times Group A/S, 
SBS A/S, som ejes af det tyske ProSiebenSat, og Discovery. 
I december 2005 fandt Konkurrencestyrelsen i Danmark, at 
TV2 indtager en dominerende stilling på markedet for tv- 
reklamer i Danmark ( 6 ). Danmark gentager i brev af 
20. maj 2009 det synspunkt, at TV2 indtager en domine
rende stilling på dette marked. 

8. Samtidig med at Danmark erkender, at TV2 Danmark A/S 
skal betragtes som en stor virksomhed 
i rammebestemmelsernes forstand, understreges det, at 
TV2 kun er til stede på det danske marked, mens selskabets 
konkurrenter, Viasat og SBS, er en del af to af de største tv- 
transmissionskoncerner i Europa, så TV2 Danmark A/S 
i realiteten er en »lille spiller« i Europa. 

OMSTRUKTURERINGSPLANEN 

Forholdene omkring omstruktureringsplanen 

9. Omstruktureringsplanen er et resultat af en aftale mellem 
de største politiske partier i Folketinget i Danmark om et 
aktstykke til den mediepolitiske aftale 2007-2010, som 
blev offentliggjort den 9. januar 2009. 

10. Omstruktureringsplanen indeholder omstruktureringsstøtte, 
som skal erstatte den eksisterende redningsstøtte som led 
i en enkelt operation i betragtning af de vedvarende likvidi
tets- og gældsproblemer, som blev identificeret 
i Kommissionens beslutning om redningsstøtte. Disse 
problemer var anledningen til, at TV2 Danmark kunne 
komme i betragtning som kriseramt virksomhed 
i rammebestemmelsernes ( 7 ) forstand, hvilket stadig ifølge 
Danmark er tilfældet. Især har selskabet en betydelig andel 
(68 %) af kortfristet gæld ud af rentebærende passiver på 
i alt 870 mio. DKK. TV2 Danmark A/S har haft betydelige 
tab i 2007 og en nedgang i omsætningen i 2008 samt en 
negativ cash flow og stigende gæld, stigende rentebyrder og 
faldende nettoværdi i perioden 2006-2008. Danmark har 
også godtgjort, at selskabets vigtigste bankforbindelse, 
Danske Bank, den 22. april 2008 efter offentliggørelsen 
af selskabets regnskaber, anmodede om at begrænse sin 
låne- og kreditfacilitet til selskabet. 

11. Som det desuden er angivet i prognosetabellen nedenfor, 
skulle TV2’s store og fortsatte tab føre til fortsatte årlige tab 
eller lave overskud for TV2 Danmark A/S i fremtiden. 
Prognosen over de finansielle resultater peger i retning af 
et samlet tab på […] ( 8 ) mio. EUR mellem 2008 og 2013.
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Forskellige aktiviteters bidrag til TV2 Danmarks 
overskud før skat (eget skøn TV2) 

Mio. DKK 2008 
Skøn 

2009 
Over
slag 

2010 
Over
slag 

2011 
Over
slag 

2012 
Over
slag 

2013 
Over
slag 

TV 2 
Omstrukturering 
TV 2 netværk 
TV 2 News 
TV 2 Sport A/S 
Andre aktiviteter 

[…] 

Overskud før 
skat af løbende 
aktiviteter 

Afbrudte aktivi
teter 
(TV 2 Radio) 

— — — — 

Overskud før 
skat 

PWC-rapport 6.11.2008, afsnit 4.2.5. 

12. Desuden understøttes planen af en analyse af selskabets 
forretningsmæssige og finansielle position for perioden fra 
2009 til 2013, som er foretaget af PricewaterhouseCoopers. 
Efter de nødvendige ændringer er foretaget efter markeds
analysen, konkluderer prognosen vedrørende selskabets 
drift, at TV2 Danmark A/S’ public service-kanal TV2 
forventes at fortsætte, hvis der ikke foretages korrigerende 
foranstaltninger, hvorved hele selskabets drift bebyrdes med 
formindsket overskud og en forværret cash flow-position, 
hvilket fremgår af tabellerne nedenfor: 

TV2 Danmark A/S’ drift 2009-2013 (justeret PWC) 

DKKm 
2009 
Prog- 
nose 

2010 
Prog- 
nose 

2011 
Prog- 
nose 

2012 
Prog- 
nose 

2013 
Prog- 
nose 

Driftseffekt 
EBIT ifølge TV 2- 
prognose 
Minus reklameind
tægter (markedsana
lyse) 
Øget kabelindkomst 
(markedsanalyse) 
Skønnede omkost
ningsbesparelser 
i budget 2009 (*) 

[…] 

Justeringer af EBIT 

Justerede indtægter 
før renter og skatter 
(EBIT) 

Renteudgifter 
Associerede selskaber 
Faldende overskud 
i TV2 Sport A/S (*) 

Justeret overskud før 
skat 

(*) Baseret på den igangværende budgetproces for 2009 og derfor skøn. 

PWC-rapport 6.11.2008, afsnit 7.1.1. 

TV2 Danmark A/S’ cash flow 2009-2013 (justeret 
PWC) 

DKKm 2009 
Prognose 

2010 
Prog- 
nose 

2011 
Prog- 
nose 

2012 
Prog- 
nose 

2013 
Prog- 
nose 

Likviditetseffekt 
Kontant beholdning 
og bankbeholdning 
(TV 2-prognose) 
Minus reklameind
tægter 
Øget kabelindkomst 
Eventuelle besparelser 
i budget 2009 (*) 
Faldende overskud 
i TV2 Sport A/S (*) 

[…] (*) 

Justeringer 
Skat på ovenstående 
justeringer 

— — — 

Justeret likviditets
effekt 

(*) Baseret på den igangværende budgetproces for 2009 og derfor skøn. 

PWC-rapport 6.11.2008, afsnit 7.1.1. 

13. På baggrund af de negative udsigter uden korrigerende 
foranstaltninger sigter omstruktureringsplanen derfor på at 
genoprette TV2 Danmark A/S’ levedygtighed på lang sigt 
ved især i) at mindske TV2’s public service-kanals næsten 
totale afhængighed af svingende og stadig mindre rekla
meindtægter og ii) den manglende balance 
i balancesummens kortfristede passiver. 

14. I planen tages der hensyn til den tvivl, der næres af selska
bets bankforbindelser med hensyn til selskabets forretnings
model og med hensyn til det eventuelle resultat af igang
værende procedurer vedrørende tidligere støtte til TV2, og 
planen er en erstatning for en yderligere begrænsning af 
deres risikoeksponering i forhold til selskabet ved yderligere 
reduktioner af deres løbende låne- og kreditfaciliteter. 
Planen er også baseret på den antagelse, at verserende stats
støttesager vedrørende TV2 ikke fører til krav om tilbage
betaling, der overstiger det, som TV2 tidligere har tilbage
betalt ( 9 ). 

15. Planen indeholder et grundscenario, et worst-case scenario 
og et best-case scenario med følsomhedsberegninger. Den 
bygger på markedsprognoser, som ligger uden for selska
bets regi, og som er indsamlet af PriceWaterhouseCoopers. 
Disse omfatter i grundscenariet for perioden mellem 2009 
og 2013 en vækst i BNP på 1,02 % om året, et fald på 1 % 
i tv-reklamemarkedet fra 2 365 mio. DKK til 2 308 mio. 
DKK, opretholdelse af seermarkedsandelen for henholdsvis 
TV2 Danmark A/S, Viasat og SBS’ porteføljer af kanaler og 
en støt stigning i indtægterne fra kabelgebyrer. Et worst- 
case scenario eller »pessimistisk« scenario
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samt for det andet den efterfølgende rekapitalisering af TV2, der 
behandles i sag T-12/05, SBS TV A/S og SBS Danish Television 
Ltd. mod Kommissionen.



omfatter ud over selskabsspecifikke faktorer et yderligere 
fald på 10 % i reklameindtægterne hvert år. Best-case scena
riet omfatter højere reklameindtægter og brugergebyrer end 
i grundscenariet. 

Detaljeret beskrivelse af omstruktureringsplanen 

16. Omstruktureringsplanen vedrørende TV2 Danmark A/S er 
gældende i perioden mellem 2009 og 2012 med følgende 
fem hovedkomponenter: i) finansiel omstrukturering, der 
påvirker balancesummen, ii) operationel omstrukturering, 
iii) ny finansiering af public service-kanalen TV2, iv) støtte
foranstaltninger og v) kompenserende foranstaltning(er). 

17. De finansielle omstruktureringsforanstaltninger vil hovedsa
gelig bestå af følgende fire elementer: Salg af 50 % ejer
skabsinteresser i tv-transmissionsnetværket, belåning af 
selskabets erhvervslokaler i Odense (Kvægtorvet), udsættelse 
og nedprioritering af planlagte kapitalinvesteringer og 
frasalg af mindretalsinteresser i visse selskaber, der er 
aktive i tilgrænsende mediesektorer, […]. Disse foranstalt
ninger skulle bringe provenuet op over […] mio. DKK, 
hvoraf en del vil blive anvendt til at begrænse den kort
fristede låneoptagelse. De vil blive gennemført så hurtigt 
som muligt under hensyntagen til, at det aktuelle økono
miske klima kan gøre det vanskeligt at finde egnede købere 
på betingelser, som afspejler aktivernes skønnede økono
miske værdi. 

18. De operationelle omstruktureringsforanstaltninger supplerer 
de omkostningsbegrænsende foranstaltninger til en værdi af 
[…] mio. DKK, som allerede blev iværksat i 2008 og 
omfatter nedlukning og integrering af […] i TV2, nedluk
ning eller begrænsning af TV2’s interesser i […] og yder
ligere omkostningsbesparelser til et beløb af […] mio. DKK. 
Desuden har TV2 efter anmeldelsen haft held med at 
indføre yderligere omkostningsbesparelser i en plan, der 
blev vedtaget den 30. marts 2009, som omfatter begræns
ninger af kapitalinvesteringerne i 2009 med et beløb på 
[…] mio. DKK, samt yderligere tilbagevendende nedskæ
ringer i omkostningerne til i alt […] mio. DKK. 

19. Der skal iværksættes ny finansieringsforanstaltning, der 
skaber et bredere grundlag for stabil indkomst for public 
service-kanalen TV2. TV2 vil blive sendt i krypteret format 
af platformoperatøren Boxer og vil få tilladelse til at hæve 
de brugergebyrer, som distributørerne skal afkræve seerne 
i 2012. Gebyret vil blive fastsat efter normale kommercielle 
forhandlinger med distributørerne til en månedspris, som 
TV2 forventer at ville ligge på omkring 25 DKK pr. 
husholdning. Udsættelsen til 2012 har til sigte at give 
husholdninger, der i dag er udstyret med MPEG 2-teknolo
giudstyr, der kan modtage »free-to-air« digitalt jordbaseret tv 
(DR1, DR2 og TV2), tilstrækkeligt med tid til at skifte over 
til udstyr i MPEG 4-format. Der vil ikke blive vedtaget 
nogen lov om at tvinge distributørerne til at inkludere 
TV2 i deres pakker. Tværtimod vil den eksisterende »must 
carry«-forpligtelse blive ophævet. Da TV2’s regionale 
programmer imidlertid finansieres ved tv-licens, skal seere, 
der ikke ønsker at abonnere på en pakke med TV2 sammen 
med andre kanaler, kunne modtage TV2 gratis ved at 
anskaffe sig et smart card (»TV2-only card«) fra Boxer. 

20. Der påtænkes tre støtteforanstaltninger til et beløb på i alt 
1 375 mio. DKK, som skal ledsage omstruktureringen. De 

påtænkes på grund af den usikkerhed, der er med hensyn til 
en rettidig og succesrig gennemførelse af frasalgene og den 
indvirkning, som den økonomiske afmatning kan have på 
TV2 Danmark A/S’ indtægter i et worst-case scenario: 

— […] mio. DKK i form af ansvarlig indskudskapital til en 
rentesats svarende til statsobligationslån plus […] %, 
som for tiden ville ligge tæt på […] %, og som ifølge 
det oplyste kan sammenlignes med den rente, der 
anvendes over for sunde virksomheder. En del af lånet 
vil blive konverteret til egenkapital i) hvis gældsraten 
(forholdstallet mellem den samlede rentebærende netto
gæld i forhold til egenkapitalen) overstiger […] (indtil 
forholdstallet når op på […]) og ii) hvis TV2 har et 
samlet underskud på mere end […] mio. DKK 
i omstruktureringsperioden (halvdelen af tabet). 
Omvendt vil en del af lånet blive tilbagebetalt, i) hvis 
gældsraten falder til under […] (indtil forholdstallet når 
[…]), eller hvis TV2 har et overskud efter skat (med et 
sådant beløb, medmindre der er forudset tab for denne 
periode). 

— Udstedelse af en garanti […]. For garantien betales der 
et gebyr på […]. 

— En midlertidig kreditfacilitet på […] mio. DKK, hvis 
TV2 Danmark A/S ikke er i stand til at sikre sig 
ekstern finansiering. Renten på kreditten vil svare til 
CIBOR plus […] %, hvilket ifølge det oplyste svarer til 
den rente, der anvendes over for sunde virksomheder. 
Træk på kreditfaciliteten op til […] mio. DKK vil være 
særligt betinget af, at der foretages granskning og revi
sion af et uafhængigt revisionsfirma, som er beskrevet 
i beslutningen om redningsstøtte, hvortil der henvises 
her ( 10 ). Hvis kreditfaciliteten imidlertid øges med garan
tibeløbet i tilfælde af […] ,vil det uafhængige revisions
firmas granskning og tilsyn kun vedrøre træk, som 
overstiger det beløb, hvormed faciliteten øges, f.eks. 
[…] mio. DKK. 

21. Som kompenserende foranstaltning påtager TV2 Danmark 
A/S sig til ikke at åbne nye tv-transmissionskanaler i hele 
omstruktureringsperioden frem til 2012, medmindre støtte
foranstaltningerne indstilles eller erstattes af kommercielle 
lån på forhånd. 

22. Efter de danske myndigheders opfattelse beløber TV2 
Danmark A/S eget bidrag til omstruktureringsplanen som 
resultater af enkeltstående og tilbagevendende foranstalt
ninger, der er inkluderet i planen, sig til

PL C 207/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.9.2009 

( 10 ) Beslutningen om redningsstøtte, punkt 17: »TV2 Danmark A/S kan 
kun trække på faciliteten på særlige betingelser, som er nedfældet 
i aftalen, og som kan sammenfattes som følger: Firmaet PriceWa
terhouseCoopers har beføjelse til at optræde som uafhængigt revi
sionsfirma i medfør af lånekontrakten. TV2 Danmark A/S skal en 
uge før begyndelsen af en ny måned meddele det uafhængige revi
sionsfirma, hvilke likviditetsbehov det forventer i den kommende 
måned. Alle afvigelser fra likviditetsbudgettet for 2008, der er 
knyttet som bilag til aftalen, skal begrundes. Det uafhængige revi
sionsfirma skal underrette Kulturministeriet om det planlagte træk 
på lånet i de kommende måneder, og om det opfylder lånekon
traktens betingelser, særlig om det begrænser sig til, hvad der er 
nødvendigt til at udføre igangværende aktiviteter. Kulturministeriet 
skal give tilladelse til træk på lånet, og dette må ikke overstige det 
beløb, som det uafhængige revisionsfirma skønner nødvendigt til at 
dække TV2 Danmark A/S’ likviditetsbehov« samt punkt 43 og 45.



2 495 mio. DKK. Dette eget bidrag udgør 64 % af beløbet 
i omstruktureringsplanen, som også omfatter 1 375 mio. 
DKK i form af støtteforanstaltninger og er opdelt som 
følger: 

DKK million 

One off measures 2009-2010 

Sale Transmission network […] 

Cutting in capital investment 

Cancelled new channel 

Divestment interest 

One off measures after the notification 2009-2010 

Cutting in capital investment […] 

Total […] 

Recurrent measures 2009 2010 2011 2012 

Staff reductions […] 

Cost cut media services 

Admin, Costs, outsourcing 

Sale TV2 Radio 

Savings 2009 

User charges 

Total 

Recurrent measures after the 
notification 2009 2010 2011 2012 

Savings 2009 […] 

Total 

Grand Total 

23. Endelig påtager Danmark sig at give Kommissionen medde
lelse om fremskridtene med gennemførelsen af omstruktu
reringsplanen hver sjette måned fra datoen for godkendelse. 
Desuden accepterer Danmark, at disse halvårlige rapporter 
vil kunne anvendes til at rapportere og bekræfte, at støtten 
ikke anvendes til at finansiere investeringer i et omfang, der 
ikke er i overensstemmelse med rammebestemmelserne. 

RESUME AF DE DANSKE MYNDIGHEDERS SYNSPUNKTER 

24. De danske myndigheder hævder, at TV2 Danmark A/S ikke 
kan komme igennem krisen ved hjælp af egne ressourcer 
eller markedsfinansiering, hvis der tegner sig et worst-case 
scenario, og at den omstruktureringsplan, der er forelagt for 
Kommissionen er baseret på realistiske antagelser og scena
rier, samtidig med at det vises, at selskabets levedygtighed 
på lang sigt vil blive genoprettet. Omstruktureringsfor
anstaltningerne vil blive gennemført så hurtigt som 
muligt, undtagen indførelsen af brugergebyrer, for hvilke 
operationelle og tekniske vanskeligheder kræver en udsæt
telse. 

25. De operationelle og finansielle omstruktureringsforanstalt
ninger er analyseret som det maksimale, der kan gennem
føres uden at sætte kvaliteten i programmeringen på public 
service-kanalen TV2 over styr i betragtning af de pres
serende socioøkonomiske behov, der begrunder dette 
tiltag. Med den betingelse vil disse foranstaltninger tvinge 
TV2 Danmark til bedre at udnytte sine aktiver, hvilket vil 
mindske støtten til det nødvendige minimum. 

26. For at løse likviditetsproblemet i den nuværende turbulente 
økonomiske kontekst og selv i det værst tænkelige scenario 
finder de danske myndigheder det nødvendigt at fortsætte 
de økonomiske støtteforanstaltninger indtil senest den 31. 
december, hvor denne støtte skal tilbagebetales. Imidlertid 
er omstruktureringsplanen og den ledsagende støtte ifølge 
det oplyste udformet på en sådan måde, at der skabes 
incitamenter til en hurtigere tilbagebetaling, ligesom der 
er skabt kontrolmekanismer, der skal sikre, at TV2 
Danmark A/S ikke benytter støtten til markedsfordrejende 
adfærd, såsom at underbyde priserne på tv-reklamemar
kedet. 

27. Under alle omstændigheder vil der også skulle indføres 
brugergebyrer senest i 2012, der sikrer stabile driftsind
tægter og giver bankerne en forsikring om, at TV2’s forret
ningsmodel er levedygtig. Som et resultat af omstrukture
ringen vil EBIT-margenen for selskabet som helhed ifølge 
det oplyste ligge på mellem 8 og 10 %, hvilket vil gøre det 
muligt for selskabet at stå på egne ben. De danske myndig
heder hævder, at det forhold, at der blot gives mulighed for 
at fastsætte brugergebyrer for public service-kanalen TV2, 
hverken indebærer nogen fordele i forhold til andre 
markedsaktører eller nogen overførsel af statslige midler 
til TV2 Danmark A/S. Selv om ændringerne 
i prisfastsættelsen og strukturen i distributørpakkerne er 
umulige at forudse, skulle indførelsen af brugergebyrer for 
TV2 ifølge det oplyste ikke føre til indirekte finansiering fra 
eller kapacitetsnedskæring for sidstnævntes konkurrenter. 

28. De danske myndigheder finder heller ikke, at indførelsen af 
TV2 som betalingskanal medfører nogen signifikant 
kommerciel fordel for Boxer, eftersom TV2 vil kunne 
modtages på lignende og normale kommercielle vilkår 
som dem, der gælder for Boxer, og andre distributører 
kan, hvis de ønsker det, indgå aftaler med TV2 om få 
adgang til »TV2 only cards«. 

29. Endelig hævder de danske myndigheder, at den foreslåede 
kompenserende foranstaltning med hensyn til stop for 
søsætning af nye tv-transmissionskanaler udgør et reelt 
offer for TV2 Danmark A/S på grund af interessen i en 
diversificeringsstrategi for at opretholde selskabets samlede 
markedsværdi, de tabte indtægter og den fordel, der opstår 
for konkurrenter, der kan tage initiativ til at søsætte nye 
kanaler og fortsat vil gøre dette. Danmark anfører, at 
stoppet mere end kompenserer konkurrenterne for den 
støtte, der ydes til TV2 Danmark A/S 
i omstruktureringsperioden. 

30. Endelig er det Danmarks opfattelse, at de beskrevne foran
staltninger og omstruktureringsprocessen er 
i overensstemmelse med rammebestemmelserne og ikke 
er i strid med Fællesskabets interesse, så de opfylder betin
gelserne i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c).
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VURDERING PÅ BAGGRUND AF STATSSTØTTEREGLERNE 

Statsstøtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 1 

31. Det hedder i EF-traktatens artikel 87, stk. 1: 

»Bortset fra de i denne traktat hjemlede undtagelser er stats
støtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under 
enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at 
fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virk
somheder eller visse produktioner, uforenelig med fælles
markedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem 
medlemsstaterne«. 

32. For at artikel 87, stk. 1, skal finde anvendelse, skal der være 
tale om en støtteforanstaltning, som kan tilskrives staten, 
som ydes ved hjælp af statsmidler, påvirker samhandelen 
mellem medlemsstaterne, fordrejer konkurrencen på fælles
markedet og giver selektive fordele til visse virksomheder. 
Anvendelsen af disse betingelser på de foreliggende foran
staltninger undersøges nedenfor. 

33. Den ansvarlige lånekapital og den midlertidige kreditfacilitet 
involverer midler, som regeringen med Folketingets tilslut
ning frigiver fra det danske statsbudget. 

34. Garantien vedrørende […] påfører det danske statsbudget 
en potentiel udgift, da Danmark bakker garantien op. 

35. Danmark anfører, at rentesatserne og gebyrerne er dem, der 
gælder på markedet for sunde virksomheder. Det følger 
heraf, at Danmark ved at anvende de samme betingelser 
for et selskab i finansielle vanskeligheder, såsom TV2 
Danmark A/S, går glip af statslige midler, som ville tilfalde 
Danmark, hvis der blev beregnet højere renter og garanti
gebyrer i overensstemmelse med den højere risiko, der er 
knyttet til TV2 Danmark A/S sammenlignet med en sund 
virksomhed. 

36. Omvendt er det ikke fastslået på dette stadium, at de plan
lagte brugergebyrer for TV2-kanalen involverer statslige 
midler. 

37. Desuden giver de statslige midler modtageren en økono
misk fordel, i og med at de samme finansielle instrumenter 
på markedsvilkår ville betyde højere låneomkostninger eller 
højere gebyrer, hvis markedsaktørerne overhovedet ville 
acceptere at stille yderligere midler til rådighed for modta
geren op til det påtænkte beløb, hvilket er i strid med den 
dokumentation, som Danmark har forelagt. 

38. Disse midler vil gøre det muligt for TV2 Danmark at fort
sætte driften på markeder, hvor selskabet er aktivt i dag. 
Disse markeder omfatter markedet (markederne) for køb og 
salg af transmissionsrettigheder, for betalings-tv-tjenester og 
markedet for tv-reklamer i Danmark. På disse markeder 
konkurrerer TV2 Danmark A/S med andre tv-selskaber 
såsom SBS, Viasat osv. Det følger heraf, at den pågældende 
støtte ved at favorisere TV2 Danmark A/S fordrejer eller 
truer med at fordreje konkurrence på disse markeder. 

39. På de påvirkede markeder, såsom markederne for køb og 
salg af transmissionsrettigheder og tv-reklamer for 

produkter fra andre medlemsstater, der er bestemt for salg 
i Danmark, foregår der handel mellem medlemsstater ( 11 ). 
Desuden sender nogle af TV2 Danmark A/S’ konkurrenter 
fra Det Forenede Kongerige, og/eller de er datterselskaber af 
koncerner, der er registreret i andre medlemsstater, og hvis 
beslutning om at forblive eller øge deres aktiviteter på det 
danske marked kan blive influeret af den planlagte støtte. 
Den pågældende støtte påvirker eller risikerer derfor at 
påvirke handelsmønstrene mellem medlemsstater. 

40. Eftersom EF-traktatens artikel 87, stk. 1, finder anvendelse, 
skal omstruktureringsstøttepakken vurderes med hensyn til 
dens forenelighed med det fælles marked. 

Statsstøttens forenelighed med fællesmarkedet 

41. Selv om TV2 Danmark A/S er en offentlig virksomhed og 
dens datterselskab TV2 har fået overdraget en tjeneste af 
generel økonomisk interesse med hensyn til transmission, 
hævder de danske myndigheder ikke, at anvendelsen af EF- 
traktatens artikel 87 ville skabe hindringer for opfyldelsen 
af denne public service-mission. Ej heller er støtteforanstalt
ningerne begrænset til at finansiere omkostningerne ved at 
opfylde denne mission, men er til gavn for både kommer
cielle og public service-aktiviteter, der varetages af TV2 
Danmark A/S gennem selskabets forskellige datterselskaber. 
Derfor bør der på dette stadium og i overensstemmelse 
med de danske myndigheders synspunkt ved vurderingen 
ses bort fra den undtagelse, der er fastsat i EF-traktatens 
artikel 86, stk. 2. 

42. I mangel af en påstand om, at EF-traktatens artikel 86, stk. 
2, finder anvendelse, vil Kommissionen i det følgende med 
henblik på en vurdering af de foreliggende foranstaltningers 
forenelighed med fællesmarkedet udelukkende basere sig på 
EF-traktatens artikel 97, stk. 3, litra c), hvori det siges, at: 

»støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller 
økonomiske regioner, når den ikke ændrer samhandelsvil
kårene på en måde, der strider mod den fælles interesse kan 
anses for forenelige med fællesmarkedet«. 

Vurdering på baggrund af Fællesskabets rammebestemmelser for 
statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksom
heder 

43. Det følger heraf, at omstruktureringsplanen for TV2 
Danmark A/S bør vurderes ud fra reglerne om vurdering 
af rednings- og omstruktureringsstøtte efter EF-traktatens 
artikel 87, stk. 3, litra c), i de relevante EF-rammebestem
melser. 

Virksomhedens støtteberettigelse 
44. Ifølge retningslinjerne skal omstruktureringsplaner vedrøre 

kriseramte virksomheder, som med overvejende sandsyn
lighed ville være tvunget til at indstille driften på kort til 
mellemlang sigt uden offentlig indgriben ( 12 ). 

45. Kommissionen bemærker sig de grunde, som understøtter 
Danmarks påstand om, at TV2 Danmark A/S var og stadig 
er en kriseramt virksomhed i rammebestemmelsernes 
forstand.
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( 11 ) Med hensyn til påvirkningen af handelen mellem medlemsstater 
synes de danske myndigheder at dele dette synspunkt, se Konkur
rencestyrelsens beslutning af 21.12.2005, Journal nr. 3/1120-0301- 
0095/SEK/SCL. 

( 12 ) Rammebestemmelserne, punkt 9-11.



46. Imidlertid er essensen i en af de materielle påstande, som 
fremsættes af Viasat Broadcasting UK Ltd som støtte for sin 
påstand om annullation og sin anmodning om ophævelse 
af Kommissionens beslutning om redningsstøtte, at TV2 
Danmark A/S havde overskud i 2008, og at selskabets 
cash flow- og gældsproblemer var selvskabte, lette at løse 
og uden betydning for selskabets fundamentale levedyg
tighed. 

47. På dette stadium ændrer Kommissionen ikke sin vurdering 
af beslutningen om redningsstøtte og bemærker, at de tal, 
som Danmark har forelagt, synes at modsige Viasat Broad
casting Ltd's synspunkter med hensyn til TV2 Danmark 
A/S’ fremtidsudsigter uden korrigerende foranstaltninger. 
Kommissionen er imidlertid rede til at modtage bemærk
ninger om dette spørgsmål. 

Omstruktureringsplanens varighed 
48. Ifølge rammebestemmelserne skal omstruktureringsplaner 

have den kortest mulige varighed ( 13 ). 

49. Kommissionen bemærker, at planens varighed indtil 2012 
er særlig lang, især i lyset af de forhold, der ifølge det 
oplyste ligger til grund for TV2 Danmark A/S’ vanskelig
heder. 

50. I betragtning af den økonomiske og finansielle situation, 
i hvilken planen iværksættes, kan dens lange varighed og 
dens videreførelse ud over den kortfristede periode, hvor 
TV2 Danmark A/S oplever alvorlige vanskeligheder, give 
anledning til alvorlig tvivl. I denne forbindelse opstår der 
et behov for at tage planen op til revision, dele den op i to 
stadier eller begrænse gyldigheden af en eventuel kommis
sionsbeslutning. 

51. Især kan man ikke udelukke en forbedring af den økono
miske situation i Danmark kombineret med en succesrig 
gennemførelse af de finansielle og operationelle omstruktu
reringsforanstaltninger, der indgår 
i omstruktureringsplanen, frem til 2010-2011. En sådan 
positiv udvikling kunne overflødiggøre indførelsen i 2012 
af brugergebyrer på TV2-kanalen for at sikre TV2 Danmark 
A/S’ levedygtighed på lang sigt. Kommissionen skal derfor 
have fyldestgørende oplysninger om de finansielle udsigter 
for selskabet i 2012-2013, hvis der ikke indføres bruger
gebyrer for hovedkanalen TV2. 

52. Da virkningerne af en sådan foranstaltning på konkur
rencen desuden ifølge Danmark er umulige at forudsige 
på nuværende tidspunkt, kunne den automatiske indfasning 
frem til 2012, der allerede er besluttet uden nogen 
markedstest, blive problematisk. 

Genoprettelse af levedygtigheden på lang sigt 
53. Ifølge rammebestemmelserne skal ydelse af støtte være 

betinget af gennemførelse af en detaljeret troværdig og 
konsekvent omstruktureringsplan, som godkendes af 
Kommissionen. Planen skal indebære nedlæggelse af aktivi
teter, som selv efter omstruktureringen ville blive ved med 
at være tabsgivende af strukturbestemte årsager ( 14 ). 

54. Danmark har forelagt en omstruktureringsplan, der 
beskriver de omstændigheder, der har ført til TV2 
Danmark A/S’ vanskeligheder, under hensyntagen til den 

nuværende situation og udsigterne på de relevante produkt
markeder, især med hensyn til reklame- og brugergebyrind
tægter, med bedst tænkelige og værst tænkelige scenarier. 

55. Selv om nogle af antagelserne og de finansielle data 
i planen vedrører selskabets fremtidige drifts- og finans
resultater, bygger planen også på prognoser 
i omstruktureringsperioden, som ligger uden for selskabet 
regi, såsom vækst i BNP, faldende markedsandel på tv-rekla
memarkedet, opretholdelse af seertal for henholdsvis TV2 
Danmark A/S, Viasat og SBS’ portefølje af kanaler og en 
støt stigning i indtægterne fra kabelgebyrer. 

56. Kommissionen er på nuværende stadium ikke i stand til at 
bekræfte gyldigheden af disse eksogene antagelser med 
hensyn til, om de er rimelige, sandsynlige og i trit med 
erhvervslivets forventninger, og hvis de ikke er, virkningen 
af forskellige, mere rimelige antagelser med hensyn til de 
planlagte omstruktureringsforanstaltninger. 

57. Med hensyn til selskabets levedygtighed på lang sigt viser 
de af Danmark forelagte tal, at TV2 Danmark A/S’ EBIT- 
margen efter omstruktureringsplanen som helhed skulle 
ligge mellem 8 og 10 %, og selskabets levedygtighed 
skulle således kunne genoprettes. Imidlertid er levedygtig
heden ikke sikret for alle aktiviteter, der forventes at fort
sætte, og især for TV2 public service-kanalen. 

58. I den henseende har driften af TV2-kanalen efter registre
ringen som aktieselskab og den efterfølgende rekapitalise
ring i 2005 i det store og hele været urentabel, med undta
gelse af de »niche-kanaler«, som selskabet driver. Med 
hensyn til fremtiden vil det forventede provenu af de 
brugergebyrer, der agtes indført af TV2, ligge på 
[…] mio. DKK i 2012 og […] mio. DKK i 2013. Imidlertid 
overstiger de tab, som TV2 forudser på henholdsvis 
[…] mio. DKK og […] mio. DKK i de samme år disse 
indtægter. Forskellen kunne tyde på, at TV2’s aktiviteter 
isoleret set vil kunne være tabsgivende efter planen. 

59. Da der ikke foreligger oplysninger, baseret på en passende 
fordeling af provenu eller besparelser på TV2 alene isoleret 
fra TV2 Danmark A/S’ andre datterselskaber, der indikerer, 
at foranstaltningerne i omstruktureringsplanen skulle gøre 
TV2 rentabel på egen hånd, er Kommissionen ikke i stand 
til vurdere, om TV2’s drift i strid med rammebestemmel
serne vil være strukturelt tabsgivende, selv efter at omstruk
tureringen er gennemført fuldt ud. 

Forhindring af urimelig konkurrenceforvridning: Kompenserende 
foranstaltning 

60. Ifølge rammebestemmelserne må ingen del af omstrukture
ringsstøtten bruges til at finansiere nye investeringer, der 
ikke er af væsentlig betydning for at genoprette virksom
hedens levedygtighed ( 15 ). I henhold til rammebestemmel
serne kan den betingelse, at omstruktureringsstøtte skal 
betragtes som ikke værende i strid med den fælles interesse, 
være opfyldt, hvis de(n) kompenserende foranstaltning(er) 
i betragtning af målsætningen om at genoprette TV2 
Danmark A/S’ levedygtighed på lang sigt står i rimeligt 
forhold til selskabets størrelse og relative betydning, især 
på markeder, hvor det vil have en betydelig markedsstilling 
efter omstruktureringen ( 16 ).
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61. I den henseende hævder Danmark blot, at den kompense
rende foranstaltning i form af et stop for søsætning af nye 
kommercielle tv-kanaler udgør et reelt offer ved at berøve 
TV2 Danmark A/S driftsindtægter, men ikke, at investering 
i nye kanaler er af væsentlig betydning for selskabets over
levelse. Ej heller tyder de prognoser, som omstrukturerings
planen er baseret på, at sådanne investeringer er af 
væsentlig betydning for at genoprette levedygtigheden. 
I betragtning af, at de planlagte omstruktureringsforanstalt
ninger i henhold til rammebestemmelserne ikke bør 
finansiere nye investeringer af den foreslåede art, synes 
det påståede offer ikke at gå ud over, hvad TV2 Danmark 
A/S under alle omstændigheder ville skulle afholde sig fra at 
gøre. 

62. Desuden er det tvivlsomt på dette stadium, om den 
kompenserende foranstaltning alene står i et rimeligt 
forhold til TV2 Danmark A/S’, og især public service-kana
lens størrelse og relative betydning. Den selskabsprognose, 
som de danske myndigheder har fremsendt, peger i retning 
af, at TV2 Danmark A/S’ seerandel, selv om den er 
faldende, vil ligge på 55 % i 2013, hvor TV2-kanalen 
tegner sig for 42,5 %. Som det er påpeget tidligere, finder 
Danmark, at TV2 allerede indtager en dominerende stilling 
på tv-reklamemarkedet, især på grund af sin seerandel. De 
brugergebyrer, der er planlagt til 2012 vil sandsynligvis øge 
TV2’s styrke på lang sigt. 

63. Modsætningsvis påvirker de frasalg, der indgår i de finansi
elle foranstaltninger, de operationelle omstruktureringsfor
anstaltninger og den kompenserende foranstaltning i form 
af et stop for nye kanaler ikke direkte TV2-kanalens kerne
aktiviteter som radio- og tv-kanal. I strid med ramme
bestemmelserne vil det med de planlagte foranstaltninger 
derfor ikke lykkes af mindske både i) TV2-kanalens kapa
citet eller markedstilstedeværelse med hensyn til program
planlægning og/eller ii) hindringer for adgang til det pågæl
dende marked: 

— Især påvirker den kompenserende foranstaltning ikke 
TV2’s evne til at sende premium content (populært 
programindhold såsom De Olympiske Lege, Europames
terskabet og verdensmesterskabet i fodbold, dansk 
fiktion), som for en tv-kanal svarer til fremstillingskapa
citet som nævnt i rammebestemmelserne. 

— Den kompenserende foranstaltning mindsker heller ikke 
hindringerne for adgang, især ved at sikre, at konkur
renterne på rimelige betingelser har adgang til videresalg 
af radio- og tv-rettigheder til genudsendelse af premium 
content, som ifølge det oplyste er begrænset til 
kommercielle niche-kanaler i TV2 Danmark A/S’ regi. 
Alligevel er det rimeligt at anlægge den betragtning, at 
hvis man sammenligner med det nuværende koncern
interne videresalg, ville en bortauktionering af sådanne 
rettigheder mellem potentielle købere, herunder både 
datterselskaber og konkurrenter, sikre, at de relevante 
indtægter maksimeres til fordel for TV2 Danmark A/S, 
hvorved selskabets likviditets- og støttebehov formind
skes. 

64. Danmark hævder, at omstruktureringsplanen er udtænkt 
som det maksimale, der kan iværksættes uden at sætte 
kvaliteten af programlægningen på public service-kanalen 
TV2 over styr. 

65. Kommissionen er af den opfattelse, at kriseramte virksom
heder ikke er de rette midler til at fremme andre public 
policy-målsætninger, og at omstrukturering af sådanne virk
somheder kun kan være forenelige med fællesmarkedet, 
hvis de betingelser, der er fastsat i rammebestemmelserne, 
er opfyldt ( 17 ). 

66. Med hensyn til yderligere kompenserende foranstaltninger 
lader Danmarks påstand formode, at omstrukturerings
planen støtter andre public policy-målsætninger, der ikke 
anses for hensigtsmæssige i rammebestemmelserne. 
I forbindelse med en vurdering på basis af rammebestem
melserne er det nemlig ikke relevant, om en del af TV2 
Danmark A/S’ forretningsaktivitet består i at udføre en 
public service-mission. Dette spørgsmål ville kun være rele
vant i forbindelse med EF-traktatens artikel 86, stk. 2, som 
Danmark ikke har påkaldt sig som retsgrundlag for forene
lighed. 

67. Under omstændighederne er det derfor tvivlsomt, om den 
kompenserende foranstaltning i form af et stop for søsæt
ning af nye tv-kanaler i sig selv står i rimeligt forhold til 
TV2’s størrelse og relative betydning på markeder, hvor 
selskabet opererer. 

Virkningen af indførelsen af brugergebyrer på TV2’s public 
service-kanal 

68. Kommissionen er også nødt til at vurdere de fremtidige 
virkninger af indførelsen af sådanne gebyrer på konkur
rencen mellem betalingstv-kanaler med en vis grad af 
sikkerhed, især i betragtning af TV2’s stærke position på 
det danske marked, som indførelse af brugergebyrer ville 
kunne styrke yderligere til skade for en allerede svækket 
konkurrence ( 18 ). Danmark har ikke været i stand til i sin 
anmeldelse at give en tilstrækkeligt begrundet analyse af sin 
påstand om, at de negative virkninger af sådanne gebyrer 
modsvarer deres positive bidrag til at genoprette selskabets 
levedygtighed. 

69. Især kunne forbrugerne måske undgå at betale disse 
gebyrer, når de vælger kun at modtage TV2-kanalen, men 
ville måske indirekte betale dem til distributører 
i forbindelse med et abonnement på en pakke, som 
omfatter TV2-kanalen sammen med andre konkurrenter. 
Dette betyder, at jo mere attraktive de kanaler er, der 
konkurrerer med TV2, jo mere vil de indirekte støtte 
finansieringen af TV2. Desuden er der risiko for, at indfø
relsen af TV2 i tv-pakker vil ske til skade for svagere 
konkurrerende kanaler. Kommissionen stiller sig det 
spørgsmål, om ikke disse elementer kunne føre til en yder
ligere konkurrencefordrejning. 

70. Med henblik på at tage stilling med fuldt kendskab til 
sagens omstændigheder finder Kommissionen, at den ikke 
har tilstrækkeligt med oplysninger om sandsynligheden og 
omfanget af eventuelle fordrejende virkninger, der udløses 
af indførelsen af brugergebyrer på TV2-kanalen.
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Begrænsning af støtten til et minimum 
71. I henhold til rammebestemmelserne skal omstrukturerings

støtten begrænses til et absolut minimum af omstrukture
ringsomkostningerne, omfatte et betydeligt bidrag fra støt
temodtagerens side til omstruktureringsplanen og undgå at 
tilføre selskabet et overskud af likvide midler, som kunne 
anvendes til aggressive, markedsfordrejende aktiviteter ( 19 ). 

72. Med hensyn hertil udgør TV2 Danmark A/S’ eget bidrag 
64 % af beløbet i omstruktureringsplanen, hvilket også 
omfatter et maksimalt beløb på 1 375 mio. DKK, i form 
af redningsstøtteforanstaltninger. Imidlertid overstiger det 
maksimale beløb for omstruktureringsstøtten på 
1 375 mio. DKK redningsstøtten i form af en kreditfacilitet 
på […] mio. DKK. 

73. Kommissionen bemærker, at de samme særlige betingelser 
for granskning af og tilsyn med de træk på kreditfaciliteten, 
der er beskrevet i beslutningen om redningsstøtte, som 
skabte passende ex ante-garanti mod urimelig kommerciel 
adfærd, kun finder anvendelse på stigninger i den midlerti
dige kreditfacilitet ud over maksimumsbeløbet på […] mio. 
DKK. Der er ikke stillet betingelser til træk på den ansvar
lige lånekapital på […] mio. DKK. 

74. Som resultat heraf kan det ikke udelukkes, at træk under 
beløbet for stigningen i den midlertidige kreditfacilitet 
og/eller træk på den ansvarlige lånekapital på […] mio. 
DKK kan anvendes til at finansiere aggressiv markeds
adfærd, som går videre end bidraget til omstrukturerings
omkostningerne. Det er derfor tvivlsomt, om der er truffet 
alle de nødvendige foranstaltninger i så henseende for at 
holde den pågældende støtte på det absolutte minimum. 

75. Selv om disse betingelser forekommer at være tilstrækkelige 
ex ante-garantier til at forhindre, at støtte skaber ekstra 
likviditet, råder Kommissionen desuden ikke over fyldestgø
rende oplysninger om deres gennemførelse ex post siden 
beslutningen om redningsstøtten. Kommissionen vil også 
gerne have bemærkninger om deres effektivitet, især 
i lyset af de påstande om det modsatte, som Viasat Broad
casting UK Ltd har fremsat til støtte for sin påstand om 
annullation og sin anmodning om ophævelse af Kommis
sionens beslutning om redningsstøtte. 

Anvendelse af undtagelsen i EF-traktatens artikel 86, stk. 2 
76. Selv om TV2 Danmark A/S er en offentlig virksomhed og 

dens datterselskab TV2 har fået overdraget en tjeneste af 
generel økonomisk interesse med hensyn til radio- og tv- 
transmission, har de danske myndigheder ikke hævdet, at 
anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 ville skabe 
hindringer for opfyldelsen af denne public service-mission. 
I overensstemmelse med de danske myndigheders syns
punkter har Kommissionen ikke på dette stadium været 

i stand til at foretage en vurdering på baggrund af undta
gelsen i EF-traktatens artikel 86, stk. 2. 

77. I betragtning af den tvivl, som Kommissionen nærer på 
dette stadium med hensyn til at anvende EF-traktatens 
artikel 87, stk. 3, litra c), på TV2 Danmark A/S’ omstruk
tureringsplan, opfordrer den imidlertid tredjeparter til at 
fremsætte bemærkninger til, om og i hvilket omfang anven
delsen af EF-traktatens artikel 87 vil kunne lægge 
hindringer i vejen for varetagelsen af den public service- 
radio- og tv-virksomhed, der er overdraget TV2, jf. EF-trak
tatens artikel 86, stk. 2. 

KONKLUSION 

Under hensyn til ovenstående betragtninger opfordrer Kommis
sionen som led i proceduren i traktatens artikel 88, stk. 2, 
Kongeriget Danmark til at fremsætte sine bemærkninger og 
fremsende alle oplysninger, som kan bidrage til vurderingen af 
støtteforanstaltningen, inden en måned efter datoen for modta
gelsen af dette brev; der anmodes især om oplysninger om de 
aspekter, der er behandlet ovenfor med hensyn til anvendelsen 
af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og om en angivelse af 
argumenterne med hensyn til, om anvendelsen heraf ville 
udgøre en hindring for opfyldelsen af den public service- 
mission, der er overdraget TV2-kanalen. Kommissionen opfor
drer de danske myndigheder til straks at fremsende en kopi af 
dette brev til den potentielle støttemodtager. 

I overensstemmelse med punkt 26 »Fællesskabets ramme
bestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af 
kriseramte virksomheder« vil fristen for tilbagebetaling af 
redningsstøtten i form af en kreditfacilitet på i alt 1 000 mio. 
DKK, som blev godkendt den 4. august 2008, imidlertid blive 
forlænget, indtil Kommissionen træffer beslutning om den 
omstruktureringsplan, som Kongeriget Danmark har forelagt. 

Kommissionen minder Kongeriget Danmark om, at EF-trakta
tens artikel 88, stk. 3, har opsættende virkning, og henviser til 
artikel 14 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999, hvori det er 
fastsat, at ulovligt udbetalt støtte kan kræves tilbagebetalt af 
støttemodtageren. 

Kommissionen skal meddele Danmark, at den vil underrette 
interesserede parter ved offentliggørelse af dette brev og et 
fyldestgørende resumé heraf i Den Europæiske Unions Tidende. 
Kommissionen vil ligeledes informere interesserede parter i de 
EFTA-lande, der har undertegnet EØS-aftalen, om sagen ved 
offentliggørelse af en meddelelse i EØS-tillægget til Den Europæ
iske Unions Tidende samt EFTA-Tilsynsmyndigheden ved frem
sendelse af en kopi af dette brev. Alle interesserede parter vil 
blive opfordret til at fremsætte deres bemærkninger senest en 
måned efter offentliggørelsen.”
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