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Uitnodiging opmerkingen te maken over de ontwerpverordening van de Commissie inzake de
toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector
(2014/C 92/02)
Belanghebbenden kunnen hun opmerkingen maken door deze binnen één maand vanaf de datum van de
bekendmaking van deze ontwerpverordening te zenden aan:
Europese Commissie
directoraat-generaal Maritieme zaken en visserij
1049 Brussel
BELGIË
E-mail: mare-aidesdetat@ec.europa.eu
De tekst is ook beschikbaar op de volgende website:
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/de-minimis-regulation-second-draft/index_en.
htm

ONTWERPVERORDENING (EU) Nr. …/… VAN DE COMMISSIE
van 28 maart 2014
inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector
(2014/C 92/03)
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 steunmaatregelen (1),
Na bekendmaking van een ontwerp van deze verordening (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 Com
missie worden aangemeld. Op grond van artikel 109 van
het Verdrag kan de Raad evenwel bepalen welke soorten
steunmaatregelen van die aanmeldingsverplichting zijn
vrijgesteld. Overeenkomstig artikel 108, lid 4, van het
Verdrag kan de Commissie verordeningen betreffende
die soorten staatssteun vaststellen. Bij Verordening (EG)
nr. 994/98 heeft de Raad overeenkomstig artikel 109 van
het Verdrag besloten dat de-minimissteun een van die
soorten kan zijn. Op basis daarvan wordt de-minimis
steun, d.w.z. aan één onderneming over een bepaalde
periode toegekende steun die een bepaald vastgesteld be
drag niet overschrijdt, geacht niet aan alle criteria van
artikel 107, lid 1, van het Verdrag te voldoen en valt
deze steun bijgevolg niet onder de aanmeldingsproce
dure.

(1) PB L 142 van 14.5.1998, blz. 1.
(2) PB C 92 van 29.3.2014, blz. 22.

(2)

In talrijke besluiten heeft de Commissie het begrip
„steun” in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag
verduidelijkt. De Commissie heeft ook haar beleid met
betrekking tot een de-minimisplafond beneden hetwelk
artikel 107, lid 1, van het Verdrag kan worden geacht
niet van toepassing te zijn, uiteengezet, eerst in haar
mededeling inzake de-minimissteun (3) en vervolgens in
de Verordeningen (EG) nr. 69/2001 (4) en (EG) nr.
1998/2006 (5) van de Commissie. Gelet op de bijzondere
voorschriften die in de visserij- en aquacultuursector van
toepassing zijn, en gezien het risico dat zelfs lage steun
niveaus aan de criteria van artikel 107, lid 1, van het
Verdrag kunnen voldoen, werd de visserij- en aquacul
tuursector uit de werkingssfeer van die verordeningen
gesloten. De Commissie heeft reeds een aantal verorde
ningen met voorschriften inzake de-minimissteun in de
visserij- en aquacultuursector vastgesteld; de recentste
daarvan is Verordening (EG) nr. 875/2007 van de Com
missie (6). Op grond van die verordening wordt de totale
de-minimissteun die wordt toegekend aan één onder
neming die in de visserijsector actief is, beschouwd als
steun die niet aan alle criteria van artikel 87, lid 1, van

(3) Mededeling van de Commissie inzake de-minimissteun (PB C 68 van
6.3.1996, blz. 9).
(4) Verordening (EG) nr. 69/2001 van de Commissie van 12 januari
2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het
EG-Verdrag op de-minimissteun (PB L 10 van 13.1.2001, blz. 30).
(5) Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 decem
ber 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van
het EG-Verdrag op de-minimissteun (PB L 379 van 28.12.2006,
blz. 5).
(6) Verordening (EG) nr. 875/2007 van de Commissie van 24 juli 2007
betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EGVerdrag op de-minimissteun in de visserijsector en tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1860/2004 (PB L 193 van 25.7.2007, blz. 6).

