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Opfordring til at fremsætte bemærkninger til udkastet til Kommissionens forordning om anvendelse
af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i
fiskeri- og akvakultursektoren
(2014/C 92/02)
Interesserede parter kan fremsætte bemærkninger senest en måned efter offentliggørelsen af forordnings
udkastet til:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: mare-aidesdetat@ec.europa.eu
Teksten findes på webstedet:
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/de-minimis-regulation-second-draft/index_en.
htm

UDKAST TIL KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. …/…
af 28. marts 2014
om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de
minimis-støtte i fiskeri- og akvakultursektoren
(2014/C 92/03)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 108, stk. 4,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj
1998 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde på visse former for hori
sontal statsstøtte (1),
efter offentliggørelse af et udkast til denne forordning (2),
efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Statslig finansiering, som opfylder kriterierne i artikel 107,
stk. 1, i traktaten, udgør statsstøtte og skal anmeldes til
Kommissionen i henhold til traktatens artikel 108, stk. 3.
I henhold til artikel 109 i traktaten kan Rådet imidlertid
bestemme, at visse former for støtte er fritaget for denne
anmeldelsespligt. I henhold til artikel 108, stk. 4, i trak
taten kan Kommissionen vedtage forordninger
vedrørende disse former for statsstøtte. Ved forordning
(EF) nr. 994/98 besluttede Rådet i henhold til artikel 109
i traktaten, at de minimis-støtte kunne udgøre en sådan
form for statsstøtte. De minimis-støtte, som er støtte, der
ydes til en enkelt virksomhed over en given periode, og
som ikke overstiger et vist nærmere fastsat beløb, anses
derefter for ikke at opfylde alle kriterier i traktatens
artikel 107, stk. 1, og er derfor ikke omfattet af anmel
delsesproceduren.

(1) EFT L 142 af 14.5.1998, s. 1.
(2) EUT C 92 af 29.3.2014, s. 22.

(2)

Kommissionen har i adskillige afgørelser præciseret
begrebet støtte som omhandlet i traktatens artikel 107,
stk. 1. Kommissionen har også bekendtgjort, hvordan
den forholder sig til et de minimis-loft, under hvilket
traktatens artikel 107, stk. 1, ikke anses for at finde
anvendelse, første gang i sin meddelelse om de minimisstøtteordninger (3) og senere i Kommissionens forordning
(EF) nr. 69/2001 (4) og (EF) nr. 1998/2006 (5). På
baggrund af de særlige regler, der gælder for fiskeri- og
akvakultursektoren, samt risikoen for, at selv små støtte
beløb vil kunne opfylde kriterierne i traktatens
artikel 107, stk. 1, blev fiskeri- og akvakultursektoren
udelukket fra disse forordningers anvendelsesområde.
Kommissionen har allerede vedtaget en række forordnin
ger, der fastsætter regler for de minimis-støtte, der ydes i
fiskeri- og akvakultursektoren, hvoraf den sidste er
forordning (EF) nr. 875/2007 (6). I henhold til nævnte
forordning anses det samlede de minimis-støttebeløb, der
ydes til en enkelt virksomhed, som er aktiv i fiskerisek
toren, ikke for at opfylde alle kriterier i EF-traktatens

(3) Meddelelse fra Kommissionen om de minimis-støtteordninger (EFT C
68 af 6.3.1996, s. 9).
(4) Kommissionens forordning (EF) nr. 69/2001 af 12. januar 2001 om
anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte
(EFT L 10 af 13.1.2001, s. 30).
(5) Kommissionens forordning (EF) nr. 1998/2006 af 15. december
2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimisstøtte (EUT L 379 af 28.12.2006, s. 5).
(6) Kommissionens forordning (EF) nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om
anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i
fiskerisektoren og om ændring af forordning (EF) nr. 1860/2004
(EUT L 193 af 25.7.2007, s. 6).

