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Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság
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BELGIQUE/BELGIË
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TERVEZET: A BIZOTTSÁG …/…/EU RENDELETE
(2014. március 28.)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúraágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
(2014/C 92/03)
107. cikkének (1) bekezdésében rögzített valamennyi
feltételnek, ezért az értesítési eljárás nem vonatkozik rá.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 108. cikke (4) bekezdésére,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.
és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos
fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 1998. május 7-i
994/98/EK tanácsi rendeletre (1),
e rendelet (2) tervezetének közzétételét követően,
az állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsággal
folytatott konzultációt követően,
mivel:
(1)

Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében meghatá
rozott feltételeket teljesítő állami finanszírozás nyújtása
állami támogatásnak minősül, és azt az EUMSZ
108. cikkének (3) bekezdése értelmében be kell jelenteni
a Bizottságnak. Az EUMSZ 109. cikke értelmében a
Tanács ugyanakkor meghatározhatja az ez alól az értesí
tési eljárás alól mentesülő támogatási fajtákat. Az EUMSZ
108. cikkének (4) bekezdése értelmében a Bizottság
rendeleteket fogadhat el az állami támogatások ezen
csoportjaira vonatkozóan. A Tanács a 994/98/EK
rendelet alapján, az EUMSZ 109. cikkének megfelelően
úgy határozott, hogy a csekély összegű támogatás az
említett támogatási fajták közé sorolható. Ezek alapján
a csekély összegű támogatás – mint egy és ugyanazon
vállalkozásnak meghatározott időszakon belül nyújtott,
egy meghatározott összeget nem meghaladó támogatás
– úgy tekinthető, mint amely nem felel meg az EUMSZ

(1) HL L 142., 1998.5.14., 1. o.
(2) HL C 92., 2014.3.29., 22. o.

(2)

A Bizottság számos határozatban tisztázta az EUMSZ
107. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás fogalmát.
A Bizottság kezdetben az állami támogatásra vonatkozó
de minimis szabályról szóló értesítésben (3), azt követően
pedig a 69/2001/EK bizottsági rendeletben (4) és az
1998/2006/EK bizottsági rendeletben (5) kifejtette azon
csekély összegű felső határral kapcsolatos álláspontját,
amely alatt az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdését
nem kell alkalmazni. Figyelembe véve a halászati és akva
kultúra-ágazatra vonatkozó speciális szabályokat és azon
kockázatot, hogy még a kis összegű támogatások is
megfelelhetnek a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdé
sében foglalt szempontoknak, a halászati és akvakultúraágazat nem tartozott az említett rendeletek hatálya alá. A
Bizottság már több olyan rendeletet elfogadott, amelyek
szabályokat írnak elő a halászati és akvakultúraágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra vonat
kozóan; a legutóbbi ezek közül a 875/2007/EK rende
let (6). Az említett rendelet alapján a halászati

(3) Az állami támogatásra vonatkozó csekély összegű (de minimis)
szabályról szóló közlemény (HL C 68., 1996.3.6., 9. o.).
(4) A Bizottság 2001. január 12-i 69/2001/EK rendelete az EK-Szer
ződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatá
sokra való alkalmazásáról (HL L 10., 2001.1.13., 30. o.).
(5) A Bizottság 2006. december 15-i 1998/2006/EK rendelete az EKSzerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való
alkalmazásáról (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.).
(6) A Bizottság 2007. július 24-i 875/2007/EK rendelete az EK-Szer
ződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély
összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az
1860/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 193., 2007.7.25.,
6. o.).

