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VERORDENING (EU) Nr. 1388/2014 VAN DE COMMISSIE
van 16 december 2014
waarbij bepaalde categorieën steun voor ondernemingen die actief zijn in de productie, de verwer
king en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten, op grond van de artikelen 107 en 108 van
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar
worden verklaard
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 108, lid 4,
Gezien Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de toepassing van de artikelen 107
en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten van horizontale steunmaatre
gelen (1), en met name artikel 1, lid 1, onder a), i) en vi),
Na bekendmaking van de ontwerpverordening (2),
Na raadpleging van het Adviescomité inzake overheidssteun,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overheidsfinanciering die aan de criteria van artikel 107, lid 1, van het Verdrag voldoet, vormt staatssteun en
moet krachtens artikel 108, lid 3, van het Verdrag bij de Commissie worden aangemeld. De Raad kan evenwel
krachtens artikel 109 van het Verdrag categorieën steun vaststellen die van die aanmeldingsverplichting worden
vrijgesteld. Overeenkomstig artikel 108, lid 4, van het Verdrag kan de Commissie verordeningen betreffende die
categorieën steun vaststellen.

(2)

Krachtens Verordening (EG) nr. 994/98 is de Commissie bevoegd om, overeenkomstig artikel 109 van het
Verdrag, te verklaren dat bepaalde categorieën steun onder bepaalde voorwaarden van de aanmeldingsverplichting
kunnen worden vrijgesteld. Op grond van die verordening heeft de Commissie Verordening (EG) nr. 736/2008
van de Commissie (3) vastgesteld, waarin was bepaald dat, onder bepaalde voorwaarden, steun aan kleine en
middelgrote ondernemingen („kmo's”) die actief zijn in de productie, verwerking en afzet van visserijproducten,
verenigbaar is met de interne markt en niet onder de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het
Verdrag valt. Verordening (EG) nr. 736/2008 was van toepassing tot en met 31 december 2013.

(3)

De Commissie heeft de artikelen 107 en 108 van het Verdrag in talrijke besluiten toegepast op ondernemingen
die actief zijn in de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten. Zij heeft haar
beleid ook vastgelegd in richtsnoeren die specifiek zijn voor die sector. In het licht van de ervaring die de
Commissie heeft opgedaan bij de toepassing van die bepalingen op kmo's, is het passend dat zij de haar bij Veror
dening (EG) nr. 994/98 verleende bevoegdheden ook gebruikt om die categorie ondernemingen onder bepaalde
voorwaarden vrij te stellen van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag.

(4)

Op 22 juli 2013 werd Verordening (EG) nr. 994/98 gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 733/2013 van de Raad (4)
om de Commissie te machtigen de groepsvrijstelling uit te breiden tot nieuwe categorieën steun ten aanzien
waarvan duidelijke verenigbaarheidsvoorwaarden kunnen worden vastgesteld. In de visserij- en aquacultuursector
is dit het geval voor steun tot herstel van door bepaalde natuurrampen veroorzaakte schade, gezien de ervaring
die de Commissie bij de toepassing van artikel 107, lid 2, onder b), van het Verdrag op deze categorie steun heeft
opgedaan.

(5)

De verenigbaarheid van staatssteun in de visserij- en aquacultuursector wordt door de Commissie beoordeeld aan
de hand van de doelstellingen van zowel het mededingingsbeleid als het gemeenschappelijk visserijbeleid. Met het
oog op de samenhang met de door de Unie gefinancierde steunmaatregelen moet de maximale intensiteit van de
overheidssteun die op grond van deze verordening wordt toegestaan, gelijk zijn aan die welke voor hetzelfde soort
steun is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad (5)
en de uitvoeringshandelingen bij die verordening.

(1) Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betref
fende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen (PB L 142 van 14.5.1998, blz. 1).
(2) PB C 258 van 8.8.2014, blz. 1.
(3) Verordening (EG) nr. 736/2008 van de Commissie van 22 juli 2008 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag
op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die visserijproducten produceren, verwerken en afzetten (PB L 201 van
30.7.2008, blz. 16).
(4) Verordening (EU) nr. 733/2013 van de Raad van 22 juli 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 994/98 betreffende de toepassing
van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op bepaalde soorten van horizontale steunmaat
regelen (PB L 204 van 31.7.2013, blz. 11).
5
( ) Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme
zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG)
nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1).
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(6)

Het is van wezenlijk belang dat geen steun wordt verleend in omstandigheden die niet in overeenstemming zijn
met het recht van de Unie, en met name met de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Daarom
mag een lidstaat uitsluitend steun in de visserij- en aquacultuursector verlenen indien de gefinancierde maatre
gelen en de gevolgen daarvan met het recht van de Unie in overeenstemming zijn. De lidstaten moeten ervoor
zorgen dat de begunstigden van staatssteun voldoen aan de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

(7)

Met haar mededeling over de modernisering van het EU-staatssteunbeleid (SAM) (1) heeft de Commissie de aanzet
gegeven voor een ruimere herziening van de staatssteunregels. De belangrijkste doelstellingen van deze moderni
sering zijn: i) duurzame, slimme en inclusieve groei bevorderen op een concurrerende interne markt, en tegelijker
tijd bijdragen aan de inspanningen van de lidstaten voor een efficiënter gebruik van de overheidsfinanciën; ii) het
voorafgaande onderzoek door de Commissie van steunmaatregelen concentreren op zaken die de grootste impact
op de interne markt hebben en tegelijk de samenwerking met de lidstaten versterken op het gebied van de hand
having van de staatssteunregels, en iii) de regels stroomlijnen om, op basis van heldere economische argumenten,
een gemeenschappelijke aanpak en duidelijke verplichtingen, sneller en met meer kennis van zaken tot steviger
onderbouwde beslissingen te komen. Deze verordening maakt deel uit van het SAM-programma.

(8)

Deze verordening moet een betere prioritering van de handhavingswerkzaamheden op het gebied van staatssteun
en een verdere vereenvoudiging mogelijk maken en moet leiden tot meer transparantie, een doeltreffender
evaluatie en een betere controle van de naleving van de staatssteunregels op het nationale niveau en het Unieni
veau, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de institutionele bevoegdheden van de Commissie en de
lidstaten. Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om deze
doelstellingen te verwezenlijken.

(9)

De algemene voorwaarden voor de toepassing van deze verordening moeten worden vastgesteld op basis van een
reeks gemeenschappelijke beginselen die garanderen dat de steun een doelstelling van gemeenschappelijk belang
dient, een duidelijk stimulerend effect heeft, passend en evenredig is, in volledige transparantie wordt toegekend,
onder een controlemechanisme valt en geregeld wordt geëvalueerd, en de voorwaarden waaronder het handelsver
keer plaatsvindt, niet zodanig beïnvloedt dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad.

(10)

Steun die voldoet aan alle voorwaarden die zijn vastgesteld in deze verordening, zowel in het algemeen als speci
fiek voor de desbetreffende categorieën steun, moet als verenigbaar met de interne markt worden aangemerkt en
worden vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag.

(11)

Voor staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag die niet valt onder deze verordening of andere
verordeningen die op grond van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 994/98 zijn vastgesteld, blijft de aanmeldings
verplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag gelden. Deze verordening belet de lidstaten niet om steun die
mogelijk onder deze verordening valt, aan te melden. Dergelijke steun moet worden beoordeeld in het licht van
de richtsnoeren voor het onderzoek van staatssteun in de visserij- en aquacultuursector of van richtsnoeren ter
vervanging van die richtsnoeren (2).

(12)

Deze verordening mag niet van toepassing zijn op steun die afhangt van het gebruik van binnenlandse producten
in plaats van ingevoerde producten of op steun voor met de uitvoer verband houdende activiteiten. Met name
mag deze verordening niet van toepassing zijn op steun ter financiering van de oprichting en exploitatie van een
distributienet in andere lidstaten of derde landen. Bij steun ter financiering van de kosten van deelneming aan
handelsbeurzen of van studies of consultancydiensten die noodzakelijk zijn om een nieuw of een bestaand
product op een nieuwe markt in een andere lidstaat of in een derde land uit te brengen, mag het in de regel niet
gaan om steun voor met de uitvoer verband houdende activiteiten.

(13)

De Commissie moet erop toezien dat goedgekeurde steun de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaats
vindt, niet zodanig beïnvloedt dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad. Daarom moet steun aan een
begunstigde ten aanzien van wie een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de
Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, van het toepassingsge
bied van deze verordening worden uitgesloten, met uitzondering van steun voor het herstel van door natuur
rampen veroorzaakte schade.

(14)

Steun aan ondernemingen in moeilijkheden moet van het toepassingsgebied van deze verordening worden uitge
sloten omdat dergelijke steun aan de richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële
ondernemingen in moeilijkheden (3) moet worden getoetst om te vermijden dat die richtsnoeren worden omzeild,
behalve als het gaat om steunregelingen voor het herstel van natuurrampen veroorzaakte schade. Met het oog op
rechtszekerheid is het passend duidelijke criteria die geen beoordeling van alle specifieke aspecten van de situatie
van een onderneming vergen, vast te stellen om te kunnen bepalen of een onderneming voor de toepassing van
deze verordening als een onderneming in moeilijkheden wordt beschouwd.

(1) COM (2012) 209 van 8.5.2012.
(2) PB C 84 van 3.4.2008, blz. 10.
(3) PB C 249 van 31.7.2014, blz. 1.
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(15)

De handhaving van de staatssteunregels is sterk afhankelijk van de medewerking van de lidstaten. Daarom moeten
de lidstaten alle nodige maatregelen nemen om de naleving van deze verordening te garanderen, ook bij indivi
duele steunverlening in het kader van regelingen die onder een groepsvrijstelling vallen.

(16)

Omdat een juist evenwicht moet worden gevonden tussen de optimale beperking van concurrentieverstoringen in
de gesteunde sector enerzijds, en de doelstellingen van deze verordening anderzijds, mag krachtens deze verorde
ning geen vrijstelling worden verleend voor individuele steun die groter is dan een vastgesteld maximumbedrag,
ongeacht of die steun op grond van een krachtens deze verordening vrijgestelde steunregeling wordt verleend of
niet.

(17)

Met het oog op transparantie, gelijke behandeling en een doelmatige monitoring mag deze verordening slechts
van toepassing zijn op steun waarvan het brutosubsidie-equivalent vooraf precies kan worden berekend zonder
dat een risicoanalyse hoeft te worden uitgevoerd („transparante steun”).

(18)

In deze verordening moet worden vastgesteld onder welke voorwaarden bepaalde specifieke steuninstrumenten,
zoals leningen, garanties, belastingmaatregelen, en met name terugbetaalbare voorschotten, als transparant mogen
worden beschouwd. Steun in de vorm van garanties moet als transparant worden beschouwd als het brutosub
sidie-equivalent is berekend op basis van de safe-harbour-premies die voor het desbetreffende soort onderneming
zijn vastgesteld. Voor kmo's zijn in de mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen
87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties (1) niveaus van jaarpremies vermeld waar
boven een staatsgarantie geacht wordt geen steun te vormen. Voor de toepassing van deze verordening mogen
kapitaalinjecties en risicokapitaalmaatregelen niet als transparante steun worden beschouwd.

(19)

Om te waarborgen dat de steun noodzakelijk is en als prikkel fungeert om activiteiten of projecten verder te
ontwikkelen, mag deze verordening niet gelden voor steun voor activiteiten die de begunstigde hoe dan ook zou
ondernemen, zelfs zonder de steun. Steun mag overeenkomstig deze verordening alleen van de aanmeldingsver
plichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag worden vrijgesteld als de activiteit of de werkzaamheden in het
kader van het gesteunde project pas worden gestart nadat de begunstigde een schriftelijke steunaanvraag heeft
ingediend.

(20)

Voor automatische steunregelingen in de vorm van belastingvoordelen moet nog steeds een specifieke voorwaarde
betreffende het stimulerend effect gelden, aangezien dat soort steun wordt toegekend volgens andere procedures
dan de overige categorieën steun. Die regelingen moeten reeds zijn vastgesteld vóór de start van de werkzaam
heden in het kader van het gesteunde project of de gesteunde activiteit. Deze voorwaarde mag evenwel niet
gelden in het geval van fiscale vervolgregelingen, op voorwaarde dat de activiteit al onder de voorgaande fiscale
regelingen in de vorm van belastingvoordelen viel. Voor het beoordelen van het stimulerende effect van die rege
lingen is het cruciale moment het tijdstip waarop de belastingmaatregel voor het eerst werd vastgesteld in de
oorspronkelijke regeling, die nadien door de vervolgregeling is vervangen.

(21)

Bij de berekening van de steunintensiteit mogen alleen subsidiabele kosten in rekening worden genomen. Bij deze
verordening mag geen steun worden vrijgesteld die de desbetreffende steunintensiteit overschrijdt doordat niet
subsidiabele kosten in rekening worden genomen. Dat het om subsidiabele kosten gaat, moet worden gestaafd
met duidelijke, specifieke en actuele bewijsstukken. Alle gebruikte cijfers moeten bedragen vóór aftrek van belas
tingen of andere heffingen zijn. Van in tranches betaalde steun moet door discontering de waarde ervan op de
datum van de toekenning van de steun worden berekend. Ook de subsidiabele kosten moeten worden gediscon
teerd tot de waarde ervan op de datum van de toekenning van de steun. De rentevoet die voor de discontering en
voor de berekening van het steunbedrag moet worden gehanteerd als de steun niet de vorm van een subsidie
heeft, moet het disconteringspercentage, respectievelijk het referentiepercentage zijn dat op het tijdstip van de
steunverlening van toepassing is, zoals vastgesteld in de mededeling van de Commissie over de herziening van de
methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld (2). Wanneer steun wordt toege
kend in de vorm van belastingvoordelen, moeten de steuntranches worden gedisconteerd aan de hand van de
disconteringspercentages die gelden op de diverse data waarop de belastingvoordelen beginnen te spelen. Het
gebruik van steun in de vorm van terugbetaalbare voorschotten moet worden bevorderd omdat dit soort risicode
lende instrumenten bijdraagt tot het versterken van het stimulerende effect van de steun. Daarom moet worden
bepaald dat wanneer steun in de vorm van terug te betalen voorschotten wordt toegekend, de in deze verordening
bedoelde toepasselijke steunintensiteiten mogen worden verhoogd.

(22)

In het geval van belastingvoordelen met betrekking tot in de toekomst verschuldigde belastingen is het mogelijk
dat het toepasselijke disconteringspercentage en het precieze bedrag van de steuntranches vooraf niet bekend zijn.
In dat geval moeten de lidstaten vooraf een maximum voor de gedisconteerde waarde van de steun bepalen dat
strookt met de toepasselijke steunintensiteit. Wanneer vervolgens het bedrag van de steuntranche op een bepaald
tijdstip bekend wordt, kan discontering plaatsvinden op basis van het op dat tijdstip toepasselijke disconterings
percentage. De gedisconteerde waarde van elke steuntranche moet in mindering worden gebracht op het totale
maximumbedrag.

(23)

Om te bepalen of de in deze verordening bedoelde aanmeldingsdrempels en maximale steunintensiteiten worden
nageleefd, moet het totale bedrag aan overheidssteun voor de gesteunde activiteit of het gesteunde project in

(1) PB C 155 van 20.6.2008, blz. 10.
(2) PB C 14 van 19.1.2008, blz. 6.
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aanmerking worden genomen. Voorts moet in deze verordening een nadere omschrijving worden gegeven van de
omstandigheden waarin verschillende categorieën steun mogen worden gecumuleerd. De krachtens deze verorde
ning vrijgestelde steun mag worden gecumuleerd met andere verenigbare steun die krachtens andere verorde
ningen is vrijgesteld of door de Commissie is goedgekeurd, mits het bij die maatregelen gaat om verschillende
identificeerbare subsidiabele kosten. Wanneer verschillende bronnen van steun betrekking hebben op dezelfde —
elkaar geheel of gedeeltelijk overlappende — identificeerbare subsidiabele kosten, moet cumulering worden toege
staan tot de hoogste steunintensiteit of het hoogste steunbedrag die/dat krachtens deze verordening voor die steun
geldt. In deze verordening moeten ook bijzondere regels worden vastgesteld voor cumulering van steunmaatre
gelen met de-minimissteun. De-minimissteun wordt vaak niet toegekend voor of is vaak niet toe te wijzen aan
specifieke identificeerbare subsidiabele kosten. In een dergelijk geval moet het mogelijk zijn om de-minimissteun
vrij te cumuleren met staatssteun die krachtens deze verordening is vrijgesteld. Wanneer evenwel de-minimissteun
wordt verleend voor dezelfde identificeerbare subsidiabele kosten als waarvoor krachtens deze verordening vrijge
stelde staatssteun wordt verleend, mag cumulatie slechts worden toegestaan tot aan de maximale steunintensiteit
als bedoeld in hoofdstuk III van deze verordening.
(24)

Aangezien staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag in beginsel verboden is, is het van belang
dat alle partijen kunnen controleren of een bepaalde steun met inachtneming van de toepasselijke regels wordt
toegekend. Transparantie van staatssteun is dus van essentieel belang voor de correcte toepassing van de Verdrags
regels en leidt tot betere naleving van de regels, sterkere verantwoordingsplicht, peerreview en uiteindelijk tot een
doelmatigere besteding van overheidsmiddelen. Om transparantie te garanderen moet van de lidstaten worden
verlangd dat zij uitgebreide staatssteunwebsites op regionaal of nationaal niveau opzetten, waarop beknopte infor
matie wordt gepubliceerd over elke steunmaatregel die krachtens deze verordening is vrijgesteld. Die verplichting
moet een voorwaarde zijn voor de verenigbaarheid van de individuele steun met de interne markt. Volgens de in
Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad (1) beschreven standaardpraktijk voor de publicatie
van informatie moet een standaardformaat worden gebruikt waarmee de informatie kan worden doorzocht en
gedownload en gemakkelijk op het internet kan worden gepubliceerd. De links naar de staatssteunwebsites van
alle lidstaten moeten op de website van de Commissie worden bekendgemaakt. Overeenkomstig artikel 3 van
Verordening (EG) nr. 994/98, als gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 733/2013, moet over elke steunmaatregel die
krachtens deze verordening is vrijgesteld, beknopte informatie op de website van de Commissie worden bekend
gemaakt.

(25)

Met het oog op doeltreffende monitoring van steunmaatregelen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 994/98, als
gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 733/2013, is het passend voorschriften vast te stellen ten aanzien van de
verslaglegging door de lidstaten met betrekking tot krachtens deze verordening vrijgestelde steunmaatregelen en
de toepassing van deze verordening. Voorts is het, in het licht van de in artikel 15 van Verordening (EG)
nr. 659/1999 van de Raad (2) vastgestelde verjaringstermijn, passend om regels vast te stellen betreffende de
dossiers die de lidstaten moeten bijhouden over de krachtens deze verordening vrijgestelde steunmaatregelen. Tot
slot moet in elke individuele steunmaatregel uitdrukkelijk naar deze verordening worden verwezen.

(26)

Om de doeltreffendheid van de in deze verordening uiteengezette verenigbaarheidsvoorwaarden te versterken,
moet de Commissie de mogelijkheid hebben om het voordeel van de groepsvrijstelling voor toekomstige steun
maatregelen in te trekken ingeval die voorwaarden niet worden nageleefd. Wanneer de niet-naleving van deze
verordening alleen betrekking heeft op een beperkte groep maatregelen of bepaalde autoriteiten, moet de
Commissie de intrekking van het voordeel van de groepsvrijstelling kunnen beperken tot bepaalde soorten steun,
bepaalde begunstigden of door bepaalde autoriteiten vastgestelde steunmaatregelen. Dit soort gerichte intrekking
moet een evenredige oplossing bieden die rechtstreeks verband houdt met de geconstateerde niet-naleving van
deze verordening. Wanneer niet aan de in de hoofdstukken I en III uiteengezette verenigbaarheidsvoorwaarden
wordt voldaan, zal de toegekende steun niet onder deze verordening vallen en zal hij bijgevolg onrechtmatige
steun vormen, die de Commissie zal onderzoeken in het kader van de desbetreffende procedure van Verordening
(EG) nr. 659/1999. Wanneer niet aan de voorwaarden van hoofdstuk II wordt voldaan, doet de intrekking van
het voordeel van de groepsvrijstelling ten aanzien van toekomstige steunmaatregelen geen afbreuk aan het feit dat
voor maatregelen uit het verleden die aan deze verordening voldeden, een groepsvrijstelling gold.

(27)

Om verschillen die tot concurrentieverstoringen zouden kunnen leiden, weg te werken, om de coördinatie van de
verschillende uniale en nationale initiatieven met betrekking tot kmo's te vergemakkelijken en om de administra
tieve duidelijkheid en de rechtszekerheid te bevorderen, moet de definitie van kmo's die voor de toepassing van
deze verordening wordt gehanteerd, gebaseerd zijn op de definitie in Aanbeveling 2003/361/EG van de
Commissie (3).

(28)

De onderhavige verordening moet betrekking hebben op soorten steun in de visserij- en aquacultuursector die de
Commissie al jarenlang systematisch goedkeurt. Deze steun hoeft niet geval per geval door de Commissie te
worden beoordeeld op zijn verenigbaarheid met de interne markt, op voorwaarde dat hij voldoet aan de bij Veror
dening (EU) nr. 508/2014 vastgestelde voorwaarden.

(1) Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het herge
bruik van overheidsinformatie (PB L 175 van 27.6.2013, blz. 1).
(2) Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93
van het EG-Verdrag (PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1).
(3) Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen
(PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).
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(29)

Volgens artikel 107, lid 2, onder b), van het Verdrag is steun voor het herstel van door natuurrampen veroor
zaakte schade verenigbaar met de interne markt. Om rechtszekerheid te bieden is het noodzakelijk om te bepalen
welke soorten gebeurtenissen natuurrampen kunnen vormen waarvoor op grond van deze verordening vrijstelling
wordt verleend. Voor de toepassing van deze verordening moeten aardbevingen, grondverschuivingen, overstro
mingen, en met name overstromingen als gevolg van rivieren of meren die buiten hun oevers treden, lawines,
tornado's, orkanen, vulkaanuitbarstingen en natuurbranden met een natuurlijke oorzaak worden beschouwd als
gebeurtenissen die een natuurramp vormen. Schade veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden die regel
matiger voorkomen, zoals storm, vorst, hagel, ijs, regen of droogte, mag niet als natuurramp in de zin van
artikel 107, lid 2, onder b), van het Verdrag worden beschouwd. Om te garanderen dat steun voor het herstel van
door natuurrampen veroorzaakte schade daadwerkelijk onder de vrijstelling valt, moet in deze verordening,
uitgaande van de vaste praktijk, worden vastgesteld onder welke voorwaarden dergelijke steunregelingen in
aanmerking kunnen komen voor die groepsvrijstelling. Die voorwaarden moeten met name verband houden met
de formele erkenning door de autoriteiten van de lidstaten van de gebeurtenis als natuurramp en met een recht
streeks oorzakelijk verband tussen de natuurramp en de door de begunstigde onderneming (waarbij het ook om
ondernemingen in moeilijkheden kan gaan) geleden schade, en moeten ervoor zorgen dat overcompensatie wordt
voorkomen. De compensatie mag niet meer bedragen dan wat nodig is om de begunstigde in staat te stellen terug
te keren naar de situatie zoals die vóór de ramp bestond.

(30)

Op grond van artikel 15, lid 1, onder f), en artikel 15, lid 3, van Richtlijn 2003/96/EG van de Raad (1) kunnen de
lidstaten belastingvrĳstellingen of -verlagingen toepassen op de visserij in de binnenwateren of op de visteelt.
Bijgevolg moeten deze maatregelen vrijgesteld blijven van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van
het Verdrag, mits zij voldoen aan de bij die richtlijn vastgestelde voorwaarden. Belastingvrĳstellingen voor de
visserij in EU-wateren die de lidstaten moeten invoeren op grond van artikel 14, lid 1, onder c), van die richtlijn,
kunnen niet aan de staat worden toegerekend en vormen bijgevolg geen staatssteun.

(31)

Blijkens de ervaring van de Commissie op dit gebied moet het staatssteunbeleid periodiek opnieuw worden
bezien. Daarom moet de toepassingsduur van deze verordening worden beperkt en moeten overgangsbepalingen
worden vastgesteld. Aangezien de voorwaarden voor steunverlening in het kader van deze verordening zijn afge
stemd op de voorwaarden voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 508/2014 (2), is het passend om te zorgen
voor samenhang tussen de toepassingsperiode voor deze verordening en de toepassingsperiode voor Verordening
(EU) nr. 508/2014. Als de geldigheidsduur van deze verordening verstrijkt zonder dat deze verordening is
verlengd, moeten steunregelingen die krachtens deze verordening reeds zijn vrijgesteld, nog zes maanden vrijge
steld blijven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
HOOFDSTUK I
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 1
Toepassingsgebied
1.
Deze verordening is van toepassing op steun voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) die actief zijn in
de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten.
2.
Deze verordening is ook van toepassing op steun die overeenkomstig artikel 44 voor het herstel van door natuur
rampen veroorzaakte schade wordt toegekend aan ondernemingen die actief zijn in de productie, de verwerking en de
afzet van visserij- en aquacultuurproducten, ongeacht de omvang van de onderneming van de begunstigde van de steun.
3.

Deze verordening is niet van toepassing op:

(a) steun waarvan het bedrag is vastgesteld op basis van de prijs of de hoeveelheid van de op de markt gebrachte
producten;
(b) steun voor activiteiten die verband houden met de uitvoer naar derde landen of lidstaten, namelijk rechtstreeks aan
uitgevoerde hoeveelheden gekoppelde steun, steun voor de oprichting en exploitatie van een distributienet of steun
voor andere lopende kosten in verband met de uitvoeractiviteit;
(c) steun die afhangt van het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde goederen;
(d) steun die aan ondernemingen in moeilijkheden wordt verleend, met uitzondering van steun voor het herstel van
door natuurrampen veroorzaakte schade;
(1) Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van ener
gieproducten en elektriciteit (PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51).
(2) Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme
zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG)
nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1).
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(e) steunregelingen waarin niet uitdrukkelijk de betaling wordt uitgesloten van individuele steun voor ondernemingen
ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarbij
steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, met uitzondering van steunregelingen voor
het herstel van door natuurrampen veroorzaakte schade;
(f) ad-hocsteun voor een onder e) bedoelde onderneming;
(g) steun voor concrete acties die niet in aanmerking zouden zijn gekomen voor steun op grond van artikel 11 van
Verordening (EU) nr. 508/2014;
(h) steun toegekend aan ondernemingen die geen steun uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij kunnen
aanvragen vanwege de redenen in artikel 10, leden 1, 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 508/2014.
4.
Deze verordening is niet van toepassing op staatssteunmaatregelen die, op zich, door de daaraan verbonden voor
waarden of de toegepaste financieringsmethode tot een daarmee onlosmakelijk verbonden schending van het Unierecht
leiden, met name:
(a) steun waarbij aan de steunverlening de verplichting voor de begunstigde verbonden is om zijn hoofdkantoor in de
betrokken lidstaat te hebben of om voornamelijk in die lidstaat te zijn gevestigd. Wel is het toegestaan om te eisen
dat een onderneming op het tijdstip van de uitkering van de steun een vaste inrichting of dochteronderneming in de
steunverlenende lidstaat heeft;
(b) steun waarbij aan de steunverlening de verplichting voor de begunstigde is verbonden om binnenlands geprodu
ceerde goederen of binnenlandse diensten te gebruiken;
(c) steun die beperkingen stelt aan de mogelijkheden voor de begunstigden om de resultaten van onderzoek, ontwikke
ling en innovatie in andere lidstaten te exploiteren.
Artikel 2
Aanmeldingsdrempel
1.
Deze verordening is niet van toepassing op steun voor projecten waarvan de subsidiabele kosten meer dan 2
miljoen EUR bedragen, of wanneer het steunbedrag meer dan 1 miljoen EUR per begunstigde per jaar bedraagt.
2.
De in lid 1 bedoelde drempels mogen niet door kunstmatige opsplitsing van de steunregelingen of steunprojecten
worden omzeild.
Artikel 3
Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
(1)

„steun” of „steunmaatregel”: elke maatregel die aan alle criteria van artikel 107, lid 1, van het Verdrag voldoet;

(2)

„kleine en middelgrote ondernemingen” of „kmo's”: ondernemingen die aan de in bijlage I vastgestelde criteria
voldoen;

(3)

„visserij- en aquacultuurproducten”: de producten die zijn gedefinieerd in bijlage I bij Verordening (EU)
nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 (1);

(4)

„natuurrampen”: aardbevingen, lawines, grondverschuivingen en overstromingen, tornado's, orkanen, vulkaanuit
barstingen en natuurbranden van natuurlijke oorsprong;

(5)

„onderneming in moeilijkheden”: een onderneming ten aanzien waarvan zich ten minste één van de volgende
omstandigheden voordoet:
(a) in het geval van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (niet zijnde een kmo die minder dan drie
jaar bestaat): wanneer meer dan de helft van haar geplaatste aandelenkapitaal door de opgebouwde verliezen is
verdwenen. Dit is het geval wanneer het in mindering brengen van de opgebouwde verliezen op de reserves
(en alle andere elementen die doorgaans worden beschouwd als een onderdeel van het eigen vermogen van de
onderneming) een negatief totaalbedrag oplevert dat groter is dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal.
Voor de toepassing van deze bepaling worden met „vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” met name
de rechtsvormen van ondernemingen bedoeld die zijn vermeld in bijlage I bij Richtlijn 2013/34/EU van het
Europees Parlement en de Raad (2), en omvat „aandelenkapitaal” ook het eventuele agio;

(1) Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 houdende een gemeenschappelijke
marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1184/2006 en (EG)
nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 1).
(2) Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten,
geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn
2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad
(PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19).
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(b) in het geval van een onderneming waarin ten minste een aantal van de vennoten onbeperkt aansprakelijk is
voor de schulden van de onderneming (niet zijnde een kmo die minder dan drie jaar bestaat): wanneer meer
dan de helft van het eigen vermogen, zoals in de jaarrekening van de vennootschap wordt vermeld, door de
opgebouwde verliezen is verdwenen. Voor de toepassing van deze bepaling worden met „een onderneming
waarin ten minste een aantal van de vennoten onbeperkt aansprakelijk is voor de schulden van de onderne
ming” met name de in bijlage II bij Richtlijn 2013/34/EU bedoelde rechtsvormen van ondernemingen bedoeld,
(c) wanneer tegen de onderneming een collectieve insolventieprocedure loopt of de onderneming volgens het
nationale recht aan de criteria voldoet om, op verzoek van haar schuldeisers, aan een collectieve insolventiepro
cedure te worden onderworpen,
(d) wanneer de onderneming reddingssteun heeft ontvangen en de lening nog niet heeft terugbetaald of de garantie
nog niet heeft beëindigd, dan wel herstructureringssteun heeft ontvangen en nog steeds in een herstructure
ringsplan zit;
(6)

„ad-hocsteun”: steun die niet op grond van een steunregeling wordt verleend;

(7)

„steunregeling”: elk besluit op grond waarvan aan ondernemingen die in het besluit op algemene en abstracte wijze
zijn omschreven, individuele steun kan worden toegekend zonder dat hiervoor nog uitvoeringsmaatregelen vereist
zijn, alsmede elk besluit op grond waarvan steun die niet aan een specifiek project is gebonden, voor onbepaalde
tijd en/of voor een onbepaald bedrag aan een of meer ondernemingen kan worden toegekend;

(8)

„individuele steun”::
(a) ad-hoc steun, en
(b) steun die op grond van een steunregeling aan individuele begunstigden wordt toegekend;

(9)

„brutosubsidie-equivalent”: het bedrag van de steun indien die in de vorm van een subsidie aan de begunstigde was
toegekend, vóór aftrek van belastingen of andere heffingen;

(10) „terugbetaalbaar voorschot”: een lening voor een project die in één of meer tranches wordt betaald en waarbij de
voorwaarden voor terugbetaling afhangen van de uitkomst van het project;
(11) „start van de werkzaamheden”: afhankelijk van wat als eerste plaatsvindt, hetzij de start van de bouwwerkzaam
heden met betrekking tot de investering, hetzij de eerste, juridisch bindende toezegging om uitrusting te bestellen,
hetzij een andere toezegging die de investering onomkeerbaar maakt. De aankoop van gronden en voorbereidende
werkzaamheden zoals het verkrijgen van vergunningen en de uitvoering van haalbaarheidsstudies worden niet als
start van de werkzaamheden beschouwd. Bij overnames is de start van de werkzaamheden het tijdstip van de
verwerving van de activa die rechtstreeks met de overgenomen vestiging verband houden;
(12) „fiscale vervolgregeling”: een regeling in de vorm van belastingvoordelen die een gewijzigde versie is van een reeds
bestaande regeling in de vorm van belastingvoordelen en die deze vervangt;
(13) „steunintensiteit”: het brutosteunbedrag, uitgedrukt als een percentage van de subsidiabele kosten, vóór aftrek van
belastingen of andere heffingen;
(14) „datum van de toekenning van de steun”: de datum waarop de wettelijke aanspraak om steun te ontvangen, krach
tens de nationale wettelijke regeling aan de begunstigde wordt verleend.
Artikel 4
Vrijstellingsvoorwaarden
1.
Steunregelingen, in het kader van steunregelingen toegekende individuele steun en ad-hocsteun zijn verenigbaar
met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 2 of lid 3, van het Verdrag en zijn vrijgesteld van de aanmeldingsver
plichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits die steun voldoet aan de in hoofdstuk I van deze verordening vast
gestelde voorwaarden en aan de in hoofdstuk III van deze verordening vastgestelde specifieke voorwaarden voor de
betrokken steuncategorie.
2.
Steunmaatregelen worden slechts op grond van deze verordening vrijgesteld indien daarin uitdrukkelijk is bepaald
dat de begunstigden van de steun tijdens de steunverleningsperiode de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid
moeten naleven en dat, als tijdens deze periode wordt geconstateerd dat zij dit niet doen, de steun moet worden terugbe
taald in verhouding tot de ernst van de inbreuk.
Artikel 5
Transparantie van de steun
1.
Deze verordening is alleen van toepassing op steun waarvan het brutosubsidie-equivalent vooraf precies kan
worden berekend zonder dat een risicoanalyse hoeft te worden uitgevoerd (hierna „transparante steun” genoemd).
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De volgende categorieën steun worden als transparant aangemerkt:

(a) steun in de vorm van subsidies en rentesubsidies;
(b) steun in de vorm van leningen indien voor het berekenen van het brutosubsidie-equivalent het op het tijdstip van de
steunverlening geldende referentiepercentage is gebruikt;
(c) steun in de vorm van garanties:
i) wanneer het brutosubsidie-equivalent is berekend op basis van de safe-harbour-premies die in een mededeling
van de Commissie zijn vastgesteld, of
ii) wanneer, voorafgaand aan de tenuitvoerlegging van de maatregel, de methode voor het berekenen van het bruto
subsidie-equivalent van de garantie op basis van de mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van
de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties (1), of van een mededeling die
deze vervangt, is aanvaard na aanmelding van die methode bij de Commissie op grond van een op dat tijdstip
toepasselijke verordening die de Commissie op staatssteungebied heeft vastgesteld, en de goedgekeurde methode
uitdrukkelijk is toegespitst op het soort garanties en het soort onderliggende transacties die in het kader van de
toepassing van deze verordening in het geding zijn;
(d) steun in de vorm van belastingvoordelen wanneer de maatregel voorziet in een maximum dat garandeert dat de
toepasselijke drempel niet wordt overschreden;
(e) steun in de vorm van terugbetaalbare voorschotten als het totale nominale bedrag van het terugbetaalbare voorschot
niet groter is dan de krachtens deze verordening toepasselijke drempels of als, vóór de tenuitvoerlegging van de
maatregel, de methode voor het berekenen van het brutosubsidie-equivalent van het terugbetaalbare voorschot na
aanmelding bij de Commissie is aanvaard.
3.

Voor de toepassing van deze verordening worden de volgende categorieën steun niet als transparant beschouwd:

(a) steun in de vorm van kapitaalinjecties;
(b) steun in de vorm van risicofinancieringsmaatregelen.

Artikel 6
Stimulerend effect
1.

Deze verordening is slechts van toepassing op steun die een stimulerend effect heeft.

2.
Steun wordt geacht een stimulerend effect te hebben als de begunstigde ervan, voordat de werkzaamheden in het
kader van het project of de activiteit starten, bij de betrokken lidstaat een schriftelijke steunaanvraag heeft ingediend. De
steunaanvraag bevat ten minste de volgende gegevens:
(a) de naam en de grootte van de onderneming;
(b) een beschrijving van het project of de activiteit, met inbegrip van de start- en einddatum;
(c) de plaats van het project of de activiteit;
(d) een lijst van de subsidiabele kosten;
(e) het soort steun (subsidie, lening, garantie, terugbetaalbaar voorschot enz.) en het bedrag aan overheidsfinanciering
dat voor het project of de activiteit nodig is.
3.
In afwijking van lid 2 worden maatregelen in de vorm van belastingvoordelen geacht een stimulerend effect te
hebben als de volgende voorwaarden zijn vervuld:
(a) de maatregel vestigt overeenkomstig objectieve criteria een aanspraak op steun zonder dat de lidstaat nog een beoor
delingsbevoegdheid uitoefent, en
(b) de maatregel is goedgekeurd en is in werking getreden voordat de werkzaamheden in het kader van het gesteunde
project of de gesteunde activiteit zijn gestart, behalve in het geval van fiscale vervolgregelingen, wanneer de activiteit
al onder de vroegere regelingen in de vorm van belastingvoordelen viel.
(1) PB C 155 van 20.6.2008, blz. 10.
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4.
In afwijking van de leden 1 en 2 hoeven de volgende categorieën steun geen stimulerend effect te hebben of
worden zij geacht dat effect te hebben:
(a) steun voor het herstel van schade als gevolg van natuurrampen, indien de voorwaarden van artikel 44 zijn vervuld;
(b) steun in de vorm van belastingvrijstellingen of -verlagingen die door de lidstaten zijn vastgesteld op grond van artikel
15, lid 1, onder f), en artikel 15, lid 3, van Richtlijn 2003/96/EG, indien de voorwaarden van artikel 45 van de
onderhavige verordening zijn vervuld.
Artikel 7
Steunintensiteit en subsidiabele kosten
1.
Alle bedragen die voor de berekening van de steunintensiteit en de subsidiabele kosten worden gebruikt, zijn
bedragen vóór aftrek van belastingen of andere heffingen. De subsidiabele kosten worden gestaafd met bewijsstukken die
duidelijk, specifiek en actueel zijn.
2.
Wanneer steun in een andere vorm dan een subsidie wordt verleend, is het steunbedrag het brutosubsidie-equiva
lent van de steun.
3.
Steun die in meerdere tranches wordt betaald, wordt gedisconteerd tot de waarde ervan op de datum van de
toekenning van de steun. De subsidiabele kosten worden gedisconteerd tot de waarde ervan op de datum van de toeken
ning van de steun. De rentevoet die voor de discontering wordt gehanteerd, is de disconteringsvoet die op de datum van
de toekenning van de steun van toepassing is.
4.
Wanneer steun wordt toegekend in de vorm van belastingvoordelen, worden de steuntranches gedisconteerd aan de
hand van de disconteringspercentages die gelden op de verschillende data waarop het belastingvoordeel begint te spelen.
5.
Wanneer steun wordt verleend in de vorm van terugbetaalbare voorschotten die, bij gebreke van een geaccepteerde
methode om het brutosubsidie-equivalent ervan te berekenen, worden uitgedrukt als een percentage van de subsidiabele
kosten en de maatregel erin voorziet dat, ingeval van een succesvolle uitkomst van het project als omschreven op basis
van een redelijke en prudente hypothese, de voorschotten worden terugbetaald vermeerderd met een rente die ten minste
gelijk is aan de op de datum van de toekenning van de steun toepasselijke disconteringsvoet, kunnen de in hoofdstuk III
vastgestelde maximale steunintensiteiten worden verhoogd met 10 procentpunten.
6.
De subsidiabele kosten voldoen aan de artikelen 67, 68 en 69 van Verordening (EU) nr.1303/2013 van het Euro
pees Parlement en de Raad (1).

Artikel 8
Cumulering
1.
Om te bepalen of de aanmeldingsdrempels van artikel 2 en de maximale steunintensiteiten van hoofdstuk III in
acht worden genomen, wordt het totale bedrag aan overheidssteun voor de gesteunde activiteit, het gesteunde project of
de gesteunde onderneming in aanmerking genomen, ongeacht of de steun uit lokale, regionale, nationale of uniale
bronnen wordt gefinancierd.
2.

Krachtens deze verordening vrijgestelde steun mag worden gecumuleerd met:

(a) andere staatssteun, zolang het bij die maatregelen om andere identificeerbare subsidiabele kosten gaat;
(b) andere staatssteun voor dezelfde (geheel of gedeeltelijk overlappende) subsidiabele kosten, mits die cumulering er niet
toe leidt dat de hoogste steunintensiteit of het hoogste steunbedrag die/dat krachtens deze verordening voor deze
steun geldt, wordt overschreden.
3.
Krachtens deze verordening vrijgestelde steun mag niet met de-minimissteun voor dezelfde subsidiabele kosten
worden gecumuleerd als die cumulering ertoe zou leiden dat de steunintensiteit hoger uitkomt dan de in hoofdstuk III
bedoelde steunintensiteiten.
(1) Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepa
lingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouw
fonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees
Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en
visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).
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Artikel 9
Publicatie en informatie
1.
De betrokken lidstaat zorgt voor publicatie op een uitgebreide staatssteunwebsite, op nationaal of regionaal niveau,
van:
(a) de in artikel 11 bedoelde beknopte informatie in het gestandaardiseerde formaat dat in bijlage II is vastgesteld, of een
link daarnaar;
(b) de in artikel 11 bedoelde volledige tekst van elke steunmaatregel of een link daarnaar;
(c) de in bijlage III bedoelde gegevens over elke individuele steunverlening van meer dan 30 000 EUR.
2.
Voor regelingen in de vorm van belastingvoordelen worden de in lid 1, onder c), vastgestelde voorwaarden geacht
te zijn vervuld als de lidstaten de informatie die over individuele steunbedragen is vereist, publiceren volgens de onder
staande tranches (in miljoen EUR):
(a) 0,03-0,2
(b) 0,2-0,4
(c) 0,4-0,6
(d) 0,6-0,8
(e) 0,8-1.
3.
De in lid 1, onder c), bedoelde gegevens worden op een in bijlage III beschreven gestandaardiseerde wijze georgani
seerd en toegankelijk gemaakt, en kunnen op een doeltreffende manier worden doorzocht en gedownload. De in lid 1
bedoelde gegevens worden bekendgemaakt binnen zes maanden vanaf de datum van de toekenning van de steun of, in
het geval van steun in de vorm van een belastingvoordeel, binnen één jaar vanaf de datum waarop de belastingaangifte
moet zijn ingediend, en blijven beschikbaar gedurende ten minste tien jaar vanaf de datum van de toekenning van de
steun.
4.
Elke steunregeling en individuele steun omvat een uitdrukkelijke verwijzing naar deze verordening, met vermelding
van de titel ervan en de vindplaats in het Publicatieblad van de Europese Unie, en naar de specifieke bepalingen van hoofd
stuk III waarop dat besluit betrekking heeft, of, indien van toepassing, naar de nationale wet die waarborgt dat de toepas
selijke bepalingen van deze verordening worden nageleefd. Deze wet gaat vergezeld van de uitvoeringsbepalingen en de
wijzigingen ervan.
5.

De Commissie publiceert op haar website:

(a) de links naar de in lid 1 van dit artikel bedoelde staatssteunwebsites;
(b) de in artikel 11 bedoelde beknopte informatie.
6.
De lidstaten voldoen uiterlijk binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening aan het bepaalde in
dit artikel.

HOOFDSTUK II
MONITORING

Artikel 10
Intrekking van het voordeel van de groepsvrijstelling
Wanneer een lidstaat steun toekent die, naar wordt beweerd, krachtens deze verordening van de aanmeldingsverplichting
is vrijgesteld, maar niet aan de in de hoofdstukken I, II en III vastgestelde voorwaarden voldoet, kan de Commissie, nadat
zij de betrokken lidstaat in de gelegenheid heeft gesteld zijn standpunt kenbaar te maken, een besluit vaststellen waarin
zij verklaart dat alle of sommige steunmaatregelen die de betrokken lidstaat in de toekomst vaststelt en die anders aan de
voorwaarden van deze verordening zouden voldoen, bij de Commissie overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het Verdrag
moeten worden aangemeld. De aan te melden maatregelen kunnen worden beperkt tot maatregelen waarmee bepaalde
soorten steun worden verleend, maatregelen ten behoeve van bepaalde begunstigden of maatregelen die door bepaalde
autoriteiten van de betrokken lidstaat worden genomen.
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Artikel 11
Verslaglegging
De lidstaten delen de Commissie mee:
(a) via het elektronische aanmeldingssysteem van de Commissie: de beknopte informatie over elke krachtens deze veror
dening vrijgestelde steunmaatregel in het gestandaardiseerde formaat dat in bijlage II is vastgesteld, samen met een
link naar de volledige tekst van de steunmaatregel, met inbegrip van de wijzigingen daarin, binnen 20 werkdagen na
de inwerkingtreding ervan;
(b) een in Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie (1) bedoeld jaarlijks verslag over de toepassing van deze
verordening, in elektronische vorm, dat de in Verordening (EG) nr. 794/2004 vermelde gegevens bevat, met betrek
king tot elk volledig jaar, of deel daarvan, waarin deze verordening van toepassing is.
Artikel 12
Monitoring
Om de Commissie in staat te stellen de krachtens deze verordening van aanmelding vrijgestelde steun te monitoren,
houden de lidstaten gedetailleerde dossiers bij met de gegevens en bewijsstukken die nodig zijn om aan te tonen dat alle
in deze verordening vastgestelde voorwaarden zijn vervuld. Deze dossiers worden bijgehouden gedurende tien jaar vanaf
de datum waarop de ad-hocsteun is verleend of, in het geval van regelingen, de laatste steun is verleend. De betrokken
lidstaat verstrekt de Commissie binnen 20 werkdagen, of binnen een in het verzoek vastgestelde langere termijn, alle
gegevens en bewijsstukken die de Commissie nodig acht om de toepassing van deze verordening te kunnen monitoren.

HOOFDSTUK III
SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR VERSCHILLENDE CATEGORIEËN STEUN
AFDELING 1

Duurzame ontwikkeling van de visserij
Artikel 13
Steun voor innovatie
Steun voor innovatie in de visserijsector die aan de voorwaarden van hoofdstuk I voldoet, is verenigbaar met de interne
markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van
artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 25, leden 1 en 2, en artikel 26 van Verordening (EU) nr. 508/2014,
en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.
Artikel 14
Steun voor adviesdiensten
Steun voor adviesdiensten die aan de voorwaarden van hoofdstuk I voldoet, is verenigbaar met de interne markt in de
zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid
3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 25, leden 1 en 2, en artikel 27 van Verordening (EU) nr. 508/2014,
en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.
(1) Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad tot
vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (PB L 140 van 30.4.2004, blz. 1).
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Artikel 15
Steun voor partnerschappen tussen wetenschappers en vissers
Steun voor partnerschappen tussen wetenschappers en vissers die aan de voorwaarden van hoofdstuk I voldoet, is
verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld van de
aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 25, leden 1 en 2, en artikel 28 van Verordening (EU) nr. 508/2014,
en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.
Artikel 16
Steun voor de bevordering van het menselijk kapitaal, het scheppen van banen en de sociale dialoog
Steun voor de bevordering van het menselijk kapitaal, het scheppen van banen en de sociale dialoog die aan de voor
waarden van hoofdstuk I voldoet, is verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het
Verdrag en is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 25, leden 1 en 2, en artikel 29 van Verordening (EU) nr. 508/2014,
en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.
Artikel 17
Steun om diversifiëring en nieuwe bronnen van inkomsten te vergemakkelijken
Steun om diversifiëring en nieuwe bronnen van inkomsten te vergemakkelijken die aan de voorwaarden van hoofdstuk I
voldoet, is verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld
van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 25, leden 1 en 2, en artikel 30 van Verordening (EU) nr. 508/2014,
en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.
Artikel 18
Starterssteun voor jonge vissers
Starterssteun voor jonge vissers die aan de voorwaarden van hoofdstuk I voldoet, is verenigbaar met de interne markt in
de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van artikel 108,
lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 25, leden 1 en 2, en artikel 31 van Verordening (EU) nr. 508/2014,
en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.
Artikel 19
Steun voor de verbetering van gezondheid en veiligheid
Steun voor de verbetering van gezondheid en veiligheid die aan de voorwaarden van hoofdstuk I voldoet, is verenigbaar
met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld van de aanmeldingsver
plichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 25, leden 1 en 2, en artikel 32 van Verordening (EU) nr. 508/2014
en aan de gedelegeerde handelingen die op grond van artikel 32, lid 4, van die verordening zijn vastgesteld, en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.
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Artikel 20
Steun voor onderlinge fondsen voor ongunstige weersomstandigheden en milieuongevallen
Steun voor onderlinge fondsen voor ongunstige weersomstandigheden en milieuongevallen die aan de voorwaarden van
hoofdstuk I voldoet, is verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is
vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 25, leden 1 en 2, en artikel 35 van Verordening (EU) nr. 508/2014,
en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.

Artikel 21
Steun voor systemen voor de toewijzing van vangstmogelijkheden
Steun voor systemen voor de toewijzing van vangstmogelijkheden die aan de voorwaarden van hoofdstuk I voldoet, is
verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld van de
aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 25, leden 1 en 2, en artikel 36 van Verordening (EU) nr. 508/2014,
en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.

Artikel 22
Steun voor het ontwerpen en uitvoeren van instandhoudingsmaatregelen en regionale samenwerking
Steun voor het ontwerpen en uitvoeren van instandhoudingsmaatregelen en regionale samenwerking die aan de voor
waarden van hoofdstuk I voldoet, is verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het
Verdrag en is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 25, leden 1 en 2, en artikel 37 van Verordening (EU) nr. 508/2014,
en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.

Artikel 23
Steun voor de beperking van de impact van de visserij op het mariene milieu en voor de aanpassing van de
visserij aan de bescherming van soorten
Steun voor de beperking van de impact van de visserij op het mariene milieu en voor de aanpassing van de visserij aan
de bescherming van soorten die aan de voorwaarden van hoofdstuk I voldoet, is verenigbaar met de interne markt in de
zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van artikel 108,
lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 25, leden 1 en 2, en artikel 38 van Verordening (EU) nr. 508/2014,
en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.
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Artikel 24
Steun voor innovatie in verband met de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee
Steun voor innovatie in verband met de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee die aan de voor
waarden van hoofdstuk I voldoet, is verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het
Verdrag en is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 25, leden 1 en 2, en artikel 39 van Verordening (EU) nr. 508/2014,
en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.

Artikel 25
Steun voor de bescherming en het herstel van de mariene biodiversiteit en de mariene ecosystemen en voor
compensatieregelingen in het kader van duurzame visserijactiviteiten
Steun voor de bescherming en het herstel van de mariene biodiversiteit en de mariene ecosystemen en voor compensatie
regelingen in het kader van duurzame visserijactiviteiten die aan de voorwaarden van hoofdstuk I voldoet, is verenigbaar
met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld van de aanmeldingsver
plichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 25, leden 1 en 2, en artikel 40 van Verordening (EU) nr. 508/2014
en aan de gedelegeerde handelingen die op grond van artikel 40, lid 4, van die verordening zijn vastgesteld, en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.

Artikel 26
Steun om de energie-efficiëntie te verbeteren en de gevolgen van de klimaatverandering te matigen
Steun om de energie-efficiëntie te verbeteren en de gevolgen van de klimaatverandering te matigen, met uitzondering
van steun voor het vervangen of moderniseren van motoren, die aan de voorwaarden van hoofdstuk I voldoet, is
verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld van de
aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 25, leden 1 en 2, en artikel 41 van Verordening (EU) nr. 508/2014
en aan de gedelegeerde handelingen die op grond van artikel 41, lid 10, van die verordening zijn vastgesteld, en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.

Artikel 27
Steun voor toegevoegde waarde, productkwaliteit en gebruik van ongewenste vangsten
Steun voor toegevoegde waarde, productkwaliteit en gebruik van ongewenste vangsten die aan de voorwaarden van
hoofdstuk I voldoet, is verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is
vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 25, leden 1 en 2, en artikel 42 van Verordening (EU) nr. 508/2014,
en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.
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Artikel 28
Steun voor vissershavens, aanlandingsplaatsen, afslagen en beschuttingsplaatsen
Steun voor vissershavens, aanlandingsplaatsen, afslagen en beschuttingsplaatsen die aan de voorwaarden van hoofdstuk I
voldoet, is verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld
van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 25, leden 1 en 2, en artikel 43 van Verordening (EU) nr. 508/2014,
en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.

Artikel 29
Steun voor de binnenvisserij en de aquatische fauna en flora in de binnenwateren
Steun voor de binnenvisserij en de aquatische fauna en flora in de binnenwateren die aan de voorwaarden van hoofd
stuk I voldoet, is verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijge
steld van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 25, leden 1 en 2, en artikel 44 van Verordening (EU) nr. 508/2014,
en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.

AFDELING 2

Duurzame ontwikkeling van de aquacultuur
Artikel 30
Steun voor innovatie in de aquacultuur
Steun voor innovatie in de aquacultuur die aan de voorwaarden van hoofdstuk I voldoet, is verenigbaar met de interne
markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van
artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 46 en 47 van Verordening (EU) nr. 508/2014, en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.

Artikel 31
Steun voor productieve investeringen in de aquacultuur
Steun voor productieve investeringen in de aquacultuur die aan de voorwaarden van hoofdstuk I voldoet, is verenigbaar
met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld van de aanmeldingsver
plichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 46 en 48 van Verordening (EU) nr. 508/2014, en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.
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Artikel 32
Steun voor beheers-, verzorgings- en adviesdiensten voor aquacultuurbedrijven
Steun voor beheers-, verzorgings- en adviesdiensten voor aquacultuurbedrijven die aan de voorwaarden van hoofdstuk I
voldoet, is verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld
van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 46 en 49 van Verordening (EU) nr. 508/2014, en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.

Artikel 33
Steun voor de bevordering van het menselijk kapitaal en de netwerkvorming in de aquacultuur
Steun voor de bevordering van het menselijk kapitaal en de netwerkvorming in de aquacultuur die aan de voorwaarden
van hoofdstuk I voldoet, is verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag
en is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 46 en 50 van Verordening (EU) nr. 508/2014, en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.

Artikel 34
Steun voor de vergroting van het potentieel van aquacultuurlocaties
Steun voor de vergroting van het potentieel van aquacultuurlocaties die aan de voorwaarden van hoofdstuk I voldoet, is
verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld van de
aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 46 en 51 van Verordening (EU) nr. 508/2014, en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.

Artikel 35
Steun voor het aanmoedigen van nieuwe aquacultuurexploitanten die aan duurzame aquacultuur doen
Steun voor het aanmoedigen van nieuwe aquacultuurexploitanten die aan duurzame aquacultuur doen, die aan de voor
waarden van hoofdstuk I voldoet, is verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het
Verdrag en is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 46 en 52 van Verordening (EU) nr. 508/2014, en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.
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Artikel 36
Steun voor de omschakeling naar milieubeheer- en milieu-auditregelingen en naar biologische aquacultuur
Steun voor de omschakeling naar milieubeheer- en milieu-auditregelingen en naar biologische aquacultuur die aan de
voorwaarden van hoofdstuk I voldoet, is verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van
het Verdrag en is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 46 en 53 van Verordening (EU) nr. 508/2014, en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.

Artikel 37
Steun voor aquacultuur die milieudiensten levert
Steun voor aquacultuur die milieudiensten levert, die aan de voorwaarden van hoofdstuk I voldoet, is verenigbaar met de
interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting
van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 46 en 54 van Verordening (EU) nr. 508/2014, en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.

Artikel 38
Steun voor maatregelen op het gebied van volksgezondheid
Steun voor maatregelen op het gebied van volksgezondheid die aan de voorwaarden van hoofdstuk I voldoet, is verenig
baar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld van de aanmel
dingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 46 en 55 van Verordening (EU) nr. 508/2014, en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.

Artikel 39
Steun voor maatregelen op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn
Steun voor maatregelen op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn die aan de voorwaarden van hoofdstuk I
voldoet, is verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld
van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 46 en 56 van Verordening (EU) nr. 508/2014, en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.
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Artikel 40
Steun voor een aquacultuurbestandsverzekering
Steun voor een aquacultuurbestandsverzekering die aan de voorwaarden van hoofdstuk I voldoet, is verenigbaar met de
interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting
van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 46 en 57 van Verordening (EU) nr. 508/2014, en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.
AFDELING 3

Maatregelen in verband met afzet en verwerking
Artikel 41
Steun voor afzetmaatregelen
Steun voor afzetmaatregelen die aan de voorwaarden van hoofdstuk I voldoet, is verenigbaar met de interne markt in de
zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van artikel 108,
lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 68 van Verordening (EG) nr. 508/2014, en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.
Artikel 42
Steun voor de verwerking van visserij- en aquacultuurproducten
Steun voor de verwerking van visserij- en aquacultuurproducten die aan de voorwaarden van hoofdstuk I voldoet, is
verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld van de
aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 69 van Verordening (EG) nr. 508/2014, en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.
AFDELING 4

Andere categorieën steun
Artikel 43
Steun voor gegevensverzameling
Steun voor gegevensverzameling die aan de voorwaarden van hoofdstuk I voldoet, is verenigbaar met de interne markt
in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van artikel 108,
lid 3, van het Verdrag mits:
(a) de steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 77 van Verordening (EG) nr. 508/2014, en
(b) het steunbedrag, uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent, niet hoger is dan de maximumintensiteit voor overheids
steun die is vastgesteld in artikel 95 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en de op grond van artikel 95, lid 5, van
die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen.
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Artikel 44
Steun voor het herstel van schade als gevolg van natuurrampen
1.
Steunregelingen voor het herstel van schade als gevolg van natuurrampen zijn verenigbaar met de interne markt in
de zin van artikel 107, lid 2, onder b), van het Verdrag en zijn vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van artikel 108,
lid 3, van het Verdrag als zij voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in dit artikel en in hoofdstuk I.
2.

Voor steun die in het kader van dit artikel wordt verleend, gelden de volgende voorwaarden:

(a) de bevoegde autoriteit van de lidstaat heeft de gebeurtenis formeel als natuurramp erkend, en
(b) er is een rechtstreeks oorzakelijk verband tussen de natuurramp en de schade die de onderneming heeft geleden.
3.

De steun wordt rechtstreeks uitbetaald aan de betrokken onderneming.

4.
Steunregelingen met betrekking tot een specifieke natuurramp worden ingesteld binnen drie jaar nadat de natuur
ramp zich heeft voorgedaan. De steun wordt binnen vier jaar na die datum betaald.
5.
In aanmerking komen de kosten van de schade die als een rechtstreeks gevolg van de natuurramp is ontstaan, zoals
getaxeerd door een openbare autoriteit, een door de steunverlenende autoriteit erkende onafhankelijke deskundige of een
verzekeringsonderneming. Bij de schade kan het gaan om:
(a) materiële schade aan activa, zoals gebouwen, uitrusting, machines, voorraden en productiemiddelen;
(b) inkomensverlies als gevolg van de volledige of gedeeltelijke schorsing van de activiteiten voor een periode van ten
hoogste zes maanden, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de ramp heeft plaatsgevonden.
6.
De materiële schade wordt berekend op basis van de reparatiekosten of de economische waarde van de betrokken
activa vóór de ramp. Deze schade mag niet groter zijn dan de reparatiekosten of de daling van de billijke marktwaarde
als gevolg van de ramp, dat wil zeggen het verschil tussen de waarde van het eigendom onmiddellijk vóór en onmiddel
lijk na de ramp.
7.

Het inkomensverlies wordt berekend door:

(a) de hoeveelheid visserij- en aquacultuurproducten die is geproduceerd in het jaar van de natuurramp of in elk volgend
jaar waarin de weerslag van de volledige of gedeeltelijke vernietiging van de productiemiddelen voelbaar was, verme
nigvuldigd met de in dat jaar verkregen gemiddelde verkoopprijs, af te trekken van
(b) de gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid visserij- en aquacultuurproducten die is geproduceerd in de drie jaar vooraf
gaand aan de natuurramp of het gemiddelde van drie van de vijf jaren voorafgaand aan de natuurramp, de hoogste
en de laagste productie niet meegerekend, vermenigvuldigd met de gemiddelde verkregen verkoopprijs.
8.

De schade wordt berekend op het niveau van de individuele begunstigde.

9.
De steun en de eventuele andere betalingen ter vergoeding van de schade, met inbegrip van betalingen in het kader
van verzekeringspolissen, mogen ten hoogste 100 % van de subsidiabele kosten bedragen.

Artikel 45
Belastingvrijstellingen en -verlagingen overeenkomstig Richtlijn 2003/96/EG
1.
Steun in de vorm van belastingvrijstellingen of -verlagingen die door de lidstaten zijn vastgesteld op grond van
artikel 15, lid 1, onder f), en artikel 15, lid 3, van Richtlijn 2003/96/EG zijn verenigbaar met de interne markt in de zin
van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag en zijn van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het
Verdrag vrijgesteld, mits de in Richtlijn 2003/96/EG en in hoofdstuk I van de onderhavige verordening vastgestelde voor
waarden zijn vervuld.
2.
De begunstigden van de belastingvrijstellingen of -verlagingen worden geselecteerd op basis van transparante en
objectieve criteria. Zij betalen in voorkomend geval ten minste het desbetreffende, bij Richtlijn 2003/96/EG vastgestelde
minimumbelastingniveau.
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HOOFDSTUK IV
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 46
Overgangsbepalingen
1.
Deze verordening is van toepassing op individuele steun die vóór de inwerkingtreding ervan is verleend, indien
deze steun voldoet aan de in deze verordening vastgestelde voorwaarden, met uitzondering van artikel 9.
2.
Steun die vóór 1 juli 2014 is toegekend op grond van een krachtens artikel 1 van Verordening (EG) nr. 994/98
vastgestelde verordening die voorheen van kracht was, is verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de aanmel
dingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag.
3.
Steun die niet van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag is vrijgesteld op grond van
deze verordening of van andere krachtens artikel 1 van Verordening (EG) nr. 994/98 vastgestelde verordeningen die
voorheen van kracht waren, wordt door de Commissie beoordeeld aan de hand van de toepasselijke kaderregelingen,
richtsnoeren, mededelingen en bekendmakingen.
4.
Na het verstrijken van de geldigheidsduur van deze verordening blijven op grond van deze verordening vrijgestelde
steunregelingen nog gedurende een aanpassingsperiode van zes maanden vrijgesteld.
Artikel 47
Inwerkingtreding en toepasselijkheid
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.
Zij is van toepassing tot en met 31 december 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 16 december 2014.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BIJLAGE I
DEFINITIE VAN KMO

Artikel 1
Onderneming
Als onderneming wordt beschouwd iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent.
Met name worden als zodanig beschouwd eenheden die individueel of in familieverband ambachtelijke of andere activi
teiten uitoefenen, personenvennootschappen en verenigingen die regelmatig een economische activiteit uitoefenen.
Artikel 2
Aantal werkzame personen en financiële drempels ter bepaling van de categorieën ondernemingen
1.
Tot de categorie kleine, middelgrote en micro-ondernemingen („kmo's”) behoren ondernemingen waar minder dan
250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR
niet overschrijdt.
2.
Binnen de categorie kmo's is een „kleine onderneming” een onderneming waar minder dan 50 personen werkzaam
zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 10 miljoen EUR niet overschrijdt.
3.
Binnen de categorie kmo's is een „micro-onderneming” een onderneming waar minder dan 10 personen werkzaam
zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 2 miljoen EUR niet overschrijdt.
Artikel 3
Soorten ondernemingen die voor de berekening van het aantal werkzame personen en van de financiële
bedragen in aanmerking worden genomen
1.
Een „zelfstandige onderneming” is elke onderneming die niet als partneronderneming in de zin van lid 2 of als
verbonden onderneming in de zin van lid 3 wordt aangemerkt.
2.
„Partnerondernemingen” zijn alle ondernemingen die niet als verbonden ondernemingen in de zin van lid 3
worden aangemerkt en waartussen de volgende band bestaat: een onderneming (van een hoger niveau) heeft, alleen of
samen met één of meer verbonden ondernemingen in de zin van lid 3, 25 % of meer van het kapitaal of de stemrechten
van een andere onderneming (van een lager niveau).
Ook al wordt de drempel van 25 % bereikt of overschreden, toch kan een onderneming als zelfstandige onderneming of
als onderneming zonder partnerondernemingen worden aangemerkt, indien het om de volgende categorieën investeer
ders gaat en mits dezen individueel noch gezamenlijk met de betrokken onderneming verbonden zijn in de zin van lid 3:
(a) openbare participatiemaatschappijen, risicokapitaalmaatschappijen, natuurlijke personen of groepen natuurlijke
personen die geregeld risicokapitaal beleggen en eigen vermogen in niet-beursgenoteerde ondernemingen investeren
(„business angels”), mits de totale investering van deze „business angels” in een zelfde onderneming 1 250 000 EUR
niet overschrijdt;
(b) universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk;
(c) institutionele beleggers, met inbegrip van regionale ontwikkelingsfondsen;
(d) autonome lokale autoriteiten die een jaarlijkse begroting van minder dan 10 miljoen EUR hebben en minder dan
5 000 inwoners tellen.
3.

„Verbonden ondernemingen” zijn ondernemingen die met elkaar een van de volgende banden onderhouden:

(a) een onderneming heeft de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van een andere
onderneming;
(b) een onderneming heeft het recht de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend
orgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan;
(c) een onderneming heeft het recht een overheersende invloed op een andere onderneming uit te oefenen op grond
van een met deze onderneming gesloten overeenkomst of een bepaling in de statuten van de laatstgenoemde onder
neming;
(d) een onderneming die aandeelhouder of vennoot is van een andere onderneming, heeft op grond van een met andere
aandeelhouders of vennoten van die andere onderneming gesloten overeenkomst als enige zeggenschap over de
meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van laatstgenoemde onderneming.
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Er wordt verondersteld dat geen overheersende invloed wordt uitgeoefend indien de in lid 2, tweede alinea, genoemde
investeerders zich niet direct of indirect met het beheer van de betrokken onderneming bemoeien, onverminderd de
rechten die zij als aandeelhouders of vennoten bezitten.
Ondernemingen worden eveneens als verbonden ondernemingen beschouwd indien zij via één of meerdere andere
ondernemingen of via in de tweede alinea bedoelde investeerders een van de in de eerste alinea bedoelde banden onder
houden.
Ondernemingen die via een natuurlijke persoon of een in gemeenschappelijk overleg handelende groep van natuurlijke
personen een van deze banden onderhouden, worden eveneens als verbonden ondernemingen beschouwd indien zij hun
activiteiten of een deel van hun activiteiten op dezelfde markt of op verwante markten uitoefenen.
Als „verwante markt” wordt beschouwd de producten- of dienstenmarkt die zich direct boven of onder het niveau van
de relevante markt bevindt.
4.
Behoudens de in lid 2, tweede alinea, bedoelde gevallen kan een onderneming niet als kmo worden aangemerkt,
indien één of meer overheidsinstanties of openbare lichamen gezamenlijk direct of indirect zeggenschap heeft of hebben
over 25 % of meer van het kapitaal of de stemrechten.
5.
Ondernemingen kunnen een verklaring opstellen over hun hoedanigheid van zelfstandige onderneming, partneron
derneming of verbonden onderneming en de gegevens met betrekking tot de in artikel 2 vermelde drempels. Ook
wanneer het wegens de spreiding van het kapitaal onmogelijk is precies te weten wie het in handen heeft, kan deze
verklaring toch worden opgesteld mits de onderneming te goeder trouw verklaart dat zij terecht mag aannemen niet
voor 25 % of meer in handen te zijn van één onderneming of van verscheidene verbonden ondernemingen gezamenlijk
of via natuurlijke personen afzonderlijk of in een groep. Dergelijke verklaringen doen geen afbreuk aan de controles of
verificaties waarin de nationale regelgeving of de Unieregelgeving voorziet.
Artikel 4
Gegevens voor de berekening van het aantal werkzame personen en van de financiële bedragen en referentie
periode
1.
De gegevens voor de berekening van het aantal werkzame personen en van de financiële bedragen hebben betrek
king op het laatste afgesloten boekjaar en worden jaarlijks berekend. Zij worden vanaf de datum van afsluiting van de
rekeningen in aanmerking genomen. Het bedrag van de omzet wordt berekend exclusief belasting over de toegevoegde
waarde (btw) en andere indirecte rechten of heffingen.
2.
Wanneer een onderneming op de datum van afsluiting van de rekeningen vaststelt dat de op jaarbasis berekende
gegevens boven of onder de in artikel 2 aangegeven drempels voor het aantal werkzame personen of financiële drempels
liggen, verkrijgt of verliest zij de hoedanigheid van middelgrote, kleine of micro-onderneming alleen wanneer deze drem
pels in twee opeenvolgende boekjaren worden overschreden.
3.
In het geval van recentelijk opgerichte ondernemingen waarvan de eerste jaarrekening nog niet is afgesloten,
worden de in aanmerking te nemen gegevens bepaald door middel van een in de loop van het boekjaar te goeder trouw
gemaakte schatting.
Artikel 5
Aantal werkzame personen
Het aantal werkzame personen komt overeen met het aantal arbeidsjaareenheden (AJE), d.w.z. het aantal personen dat
het hele desbetreffende referentiejaar voltijds in de betrokken onderneming of voor rekening van deze onderneming
heeft gewerkt. Het werk van personen die niet het hele jaar hebben gewerkt, deeltijdwerk ongeacht de duur ervan en
seizoenarbeid worden in breuken van AJE's uitgedrukt. Het aantal werkzame personen bestaat uit:
(a) de loontrekkenden;
(b) de personen die voor deze onderneming werken, er een ondergeschikte verhouding mee hebben en voor het natio
nale recht met loontrekkenden gelijkgesteld zijn;
(c) de eigenaren-bedrijfsleiders;
(d) de vennoten die geregeld een activiteit in de onderneming uitoefenen en financiële voordelen van de onderneming
genieten.
Leerlingen en studenten die een beroepsopleiding volgen en een leer- of beroepsopleidingsovereenkomst hebben, worden
niet meegeteld in het aantal werkzame personen. De duur van zwangerschaps- en ouderschapsverlof wordt niet meegere
kend.
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Artikel 6
Vaststelling van de gegevens van de onderneming
1.
In het geval van een zelfstandige onderneming worden de gegevens, waaronder het aantal werkzame personen,
uitsluitend op grond van de rekeningen van die onderneming vastgesteld.
2.
De gegevens, waaronder het aantal werkzame personen, van een onderneming die partnerondernemingen of
verbonden ondernemingen heeft, worden vastgesteld op basis van de rekeningen en andere gegevens van de onderne
ming of, zo van toepassing, van de geconsolideerde rekeningen van de onderneming of van de geconsolideerde reke
ningen waarin de onderneming door consolidatie is opgenomen.
De in de eerste alinea bedoelde gegevens worden samengeteld met de gegevens van de eventuele partnerondernemingen
van de betrokken onderneming die zich meteen boven of onder het niveau van die onderneming bevinden. De samentel
ling geschiedt in evenredigheid met het aandeel in het kapitaal of de stemrechten (het hoogste van de twee percentages).
Bij wederzijdse participatie geldt het hoogste van deze percentages.
De in de eerste en tweede alinea bedoelde gegevens worden samengeteld met alle, nog niet door consolidatie in de reke
ningen opgenomen gegevens (100 %) van de eventuele, direct of indirect met de betrokken onderneming verbonden
ondernemingen.
3.
Voor de toepassing van lid 2 resulteren de gegevens van de partnerondernemingen van de betrokken onderneming
uit de, indien van toepassing, geconsolideerde rekeningen en andere gegevens. Deze worden samengeteld met alle gege
vens (100 %) van de met deze partnerondernemingen verbonden ondernemingen, tenzij hun gegevens reeds door conso
lidatie daarin zijn opgenomen.
Voor de toepassing van het genoemde lid 2 resulteren de gegevens van de met de betrokken onderneming verbonden
ondernemingen uit hun, indien van toepassing, geconsolideerde rekeningen en andere gegevens. Deze worden evenredig
samengeteld met de gegevens van de eventuele partnerondernemingen van deze verbonden ondernemingen die zich
onmiddellijk boven of onder het niveau van laatstgenoemde ondernemingen bevinden, mits deze gegevens nog niet zijn
opgenomen in de geconsolideerde rekeningen in een verhouding die ten minste gelijk is aan het in de tweede alinea van
lid 2 vastgestelde percentage.
4.
Indien het aantal werkzame personen van een bepaalde onderneming niet uit de geconsolideerde rekeningen blijkt,
wordt het berekend door de gegevens van haar partnerondernemingen evenredig samen te tellen en daaraan de gegevens
toe te voegen van de ondernemingen waarmee zij is verbonden.
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Gegevens over volgens de voorwaarden van deze verordening vrijgestelde staatssteun, te
verstrekken via de geëigende IT-toepassing van de Commissie als vastgesteld in artikel 11
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BIJLAGE III

Bepalingen inzake de bekendmaking van de in artikel 9, lid 1, bedoelde informatie
De lidstaten moeten hun uitgebreide staatssteunwebsite, waarop de in artikel 9, lid 1, bedoelde informatie moet worden
bekendgemaakt, zodanig opzetten dat die informatie gemakkelijk toegankelijk is.
De informatie moet worden bekendgemaakt in een spreadsheetformaat waarmee de gegevens kunnen worden doorzocht
en geëxtraheerd en gemakkelijk op het internet kunnen worden gezet, zoals bijvoorbeeld in CSV- of XML-formaat. Iedere
belanghebbende partij krijgt zonder restricties toegang tot de website. Gebruikers hoeven zich niet vooraf te registreren
om toegang tot de website te krijgen.
Over de in artikel 9, lid 1, onder c), bedoelde individuele steunverlening moet de volgende informatie worden bekendge
maakt:
— naam van de begunstigde;
— identificator van de begunstigde;
— soort onderneming (kmo/grote onderneming) op de datum van de toekenning van de steun;
— regio waar de begunstigde is gevestigd, op NUTS 2-niveau (1);
— economische sector waarin de begunstigde actief is (op NACE-groepsniveau) (2);
— steunelement, uitgedrukt in hele bedragen, in nationale valuta (3);
— steuninstrument (4) (subsidie/rentesubsidie, lening/terugbetaalbaar voorschot/terugbetaalbare subsidie, garantie, belas
tingvoordeel of belastingvrijstelling, andere (geef aan welke));
— datum van de toekenning;
— doel van de steun;
— steunverlenende autoriteit.

(1) NUTS — Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek. Meestal wordt de regio op NUTS 2-niveau vermeld.
(2) Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activi
teiten in de Europese Gemeenschap (PB L 293 van 24.10.1990, blz. 1).
(3) Brutosubsidie-equivalent. Voor fiscale regelingen kan dit bedrag worden verstrekt volgens de in artikel 9, lid 2, vastgestelde tranches.
(4) Als de steun via verschillende steuninstrumenten wordt verleend, moet het steunbedrag per instrument worden vermeld.

