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(Mededelingen)

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN
DE EUROPESE UNIE

EUROPESE COMMISSIE
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
interpretatieve richtsnoeren bij Verordening (EG) nr. 1370/2007 betreffende het openbaar
personenvervoer per spoor en over de weg
(2014/C 92/01)
1. INLEIDING
Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het openbaar per
sonenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad
en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (1) is vastgesteld op 23 oktober 2007. Deze verordening, die
op 3 december 2009 in werking trad, heeft tot doel een interne markt voor het aanbieden van openbaar
personenvervoer tot stand te brengen. De verordening vormt hiertoe een aanvulling op de algemene regels
voor overheidsopdrachten. Bovendien zijn in de verordening de voorwaarden vastgesteld waaronder in
overeenkomsten en concessies voor openbaar personenvervoer vastgelegde compensatiebetalingen worden
geacht verenigbaar te zijn met de interne markt en zijn vrijgesteld van voorafgaande aanmelding van
staatssteun bij de Commissie.

Verordening (EG) nr. 1370/2007 is van groot belang voor de organisatie en financiering van openbaar
vervoer per bus, tram, metro en spoor in de lidstaten. De coherente en correcte toepassing van de
bepalingen uit deze verordening is in economisch en politiek opzicht belangrijk omdat het openbaar vervoer
een toegevoegde waarde en werkgelegenheid vertegenwoordigt van telkens ongeveer 1 % van het bbp en van
de totale werkgelegenheid in de Unie. Een goed functionerende openbaarvervoerssector is een hoeksteen van
een doeltreffend sociaal, economisch en milieubeleid.

In een door een externe consultant uitgevoerde ex post evaluatie van de tenuitvoerlegging van Verordening
(EG) nr. 1370/2007 (2) werd de Commissie verzocht richtsnoeren te geven over bepaalde bepalingen van die
verordening. Eenzelfde verzoek is geformuleerd door vertegenwoordigers van Europese verenigingen en van
lidstaten op een door de Commissie op 14 november 2011 gehouden EU-conferentie van belanghebbenden
over de tenuitvoerlegging van de verordening (3). Uiteenlopende interpretaties van bepalingen inzake de
definitie van openbaredienstverplichtingen, de reikwijdte van openbaredienstcontracten, de gunning van die
contracten en de compensatie voor openbaredienstverplichtingen kunnen de totstandkoming van een in
terne markt voor openbaar vervoer in de weg staan en tot ongewenste marktverstoringen leiden.

Alvorens deze mededeling goed te keuren heeft de Commissie de lidstaten en vertegenwoordigers van
belanghebbenden op dit terrein geraadpleegd, waaronder Europese organisaties uit de openbaarvervoers
sector, personeel uit de vervoerssector en passagiersorganisaties.
(1) PB L 315 van 3.12.2007, blz. 1.
(2) DLA Piper, Study on the implementation of Regulation (EC) No 1370/2007 on public passenger transport services by
rail and by road, 31 oktober 2010, gepubliceerd op http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/studies/rail_en.htm
(3) Documenten over de conferentie zijn gepubliceerd op http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/events/2011-11-14workshop_en.htm
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In deze mededeling licht de Commissie toe hoe zij, zich inspirerend op beste praktijken, een aantal
bepalingen van de verordening uitlegt om de lidstaten te helpen alle mogelijkheden die de interne markt
biedt optimaal te benutten. Deze mededeling beoogt niet alle bepalingen uitputtend te behandelen en er
wordt evenmin nieuwe wet- of regelgeving ingevoerd. Er zij op gewezen dat uiteindelijk het Hof van Justitie
van de Europese Unie verantwoordelijk is voor de interpretatie van de Uniewetgeving.
Op 30 januari 2013 heeft de Commissie een voorstel goedgekeurd tot wijziging van Verordening (EG) nr.
1370/2007 in afwachting van de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per
spoor (1). Een aantal bepalingen van de verordening waarvoor de Commissie aanpassingen heeft voorgesteld,
zoals de bepalingen inzake de gunning van openbaredienstcontracten voor vervoer per spoor, wordt in deze
mededeling uitgelegd. Wat deze bepalingen betreft, gelden de in dit document gegeven richtsnoeren totdat
de wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007 in werking treedt.
2. INTERPRETATIE VAN VERORDENING (EG) Nr. 1370/2007 DOOR DE COMMISSIE
2.1. Toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1370/2007
Dit hoofdstuk over het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1370/2007 voorziet in richtsnoeren
voor de interpretatie van het verband tussen die verordening enerzijds en de volgende richtlijnen anderzijds:
Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het plaatsen van overheids
opdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (2) („Richtlijn 2014/24/EU”), Richtlijn 2014/25/EU
betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdien
sten en tot intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (3) („Richtlijn 2014/25/EU”) en Richtlijn 2014/23/EU
betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (4) („Richtlijn 2014/23/EU”). Dit hoofdstuk verduide
lijkt ook de modaliteiten voor de toepassing van de verordening op de binnenwateren en nationale zee
wateren, en verduidelijkt de toepasselijkheid ervan voor het goederenvervoer tot en met 2 december 2012.
2.1.1. Artikel 1, lid 3, en artikel 5, lid 1. Verband tussen Verordening (EG) nr. 1370/2007 en de richtlijnen
betreffende overheidsopdrachten en concessies
Verordening (EG) nr. 1370/2007 regelt de gunning van openbaredienstcontracten, zoals gedefinieerd in
artikel 2, onder i), voor openbaar personenvervoer over de weg en per spoor. Deze openbaredienstcon
tracten kunnen echter ook onder het toepassingsgebied van de richtlijnen betreffende het plaatsen van
overheidsopdrachten vallen (Richtlijn 2014/24/EU en Richtlijn 2014/25/EU). Aangezien de in Verordening
(EG) nr. 1370/2007 bedoelde richtlijnen (Richtlijn 2004/17/EG en Richtlijn 2004/18/EG) zijn ingetrokken
en vervangen door de hierboven vermelde richtlijnen, moeten de verwijzingen in Verordening (EG) nr.
1370/2007 worden opgevat als verband houdend met de nieuwe richtlijnen.
Volgens artikel 1, lid 3, is Verordening (EG) nr. 1370/2007 niet van toepassing op concessies voor
openbare werken in de zin van artikel 1, lid 3, onder a), van Richtlijn 2004/17/EG of artikel 1, lid 3,
van Richtlijn 2004/18/EG. Na de inwerkingtreding van Richtlijn 2014/23/EU betreffende het plaatsen van
concessieovereenkomsten is de term „concessie voor werken” gedefinieerd in artikel 5, lid 1, onder a), van
deze richtlijn. Concessies voor werken op het gebied van openbaar personenvervoer per spoor en andere
vormen van railvervoer en vervoer over de weg vallen daarom uitsluitend onder Richtlijn 2014/23/EU.
Voor het verband tussen Verordening (EG) nr. 1370/2007, de richtlijnen betreffende het plaatsen van
overheidsopdrachten en Richtlijn 2014/23/EU is het belangrijk om onderscheid te maken tussen opdrachten
voor diensten en concessies voor diensten.
Artikel 2, onder 1), 2) en 5), van Richtlijn 2014/25/EU definieert „opdrachten voor diensten” als schriftelijke
overeenkomsten onder bezwarende titel tussen een of meer aanbestedende instanties en een of meer
ondernemers die betrekking hebben op het verrichten van diensten. Wanneer deze opdrachten betrekking
hebben op „aanbestedende diensten” als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder 1), van Richtlijn 2014/24/EU,
worden ze als „overheidsopdrachten voor diensten” beschouwd overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder 6) en
9), van Richtlijn 2014/24/EU.
(1) Voorstel voor een verordening van het europees parlement en de raad tot wijziging van Verordening (EG) nr.
1370/2007 met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor,
COM/2013/028 final.
(2) PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65.
(3) PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243.
(4) PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1.
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In artikel 5, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten
wordt een „concessie voor diensten” gedefinieerd als „een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel
waarbij een of meer aanbestedende diensten of aanbestedende instanties de verrichting van diensten met
uitzondering van de uitvoering van werken als bedoeld in punt a) laten uitvoeren door een of meer
ondernemers, waarvoor de tegenprestatie bestaat hetzij uitsluitend in het recht de diensten die het voorwerp
van het contract vormen, te exploiteren, hetzij in dit recht en een betaling”. In artikel 5, lid 1, wordt voorts
bepaald dat „de gunning van een concessie voor werken of diensten de overdracht aan de concessiehouder
inhoudt van het operationeel risico dat inherent is aan de exploitatie van de werken of diensten en dat het
vraagrisico of het aanbodrisico of beide omvat. De concessiehouder wordt geacht het operationeel risico op
zich te nemen wanneer er geen garantie voorhanden is dat de gedane investeringen of de kosten die
gemaakt zijn bij het exploiteren van de werken of diensten die het voorwerp van de concessie vormen,
kunnen worden terugverdiend. Het deel van het aan de concessiehouder overgedragen risico behelst een
werkelijke blootstelling aan de grillen van de markt, hetgeen betekent dat elk potentieel door de conces
siehouder geleden verlies niet louter nominaal of te verwaarlozen is”.
Het onderscheid tussen (overheids)opdrachten en concessies voor diensten is belangrijk omdat overeenkom
stig artikel 10, lid 3, van Richtlijn 2014/23/EU deze richtlijn niet van toepassing is op concessies voor
openbaar personenvervoer per spoor in de zin van Verordening (EG) nr. 1370/2007. De gunning van
concessieovereenkomsten voor diensten voor openbaar personenvervoer valt uitsluitend onder Verordening
(EG) nr. 1370/2007.
In artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1370/2007 wordt bepaald dat de gunning van (openbare)dienst
contracten voor vervoer per bus of tram onder de Richtlijnen 2004/17/EG (1) en 2004/18/EG (2) valt,
behalve als dergelijke contracten de vorm aannemen van concessieovereenkomsten voor diensten. Het
gunnen van (overheids)opdrachten voor diensten voor openbaar personenvervoer per bus of tram valt
derhalve uitsluitend onder de Richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU.
Het gunnen van (overheids) opdrachten voor diensten voor openbaar personenvervoer per spoor en metro
valt onder Verordening (EG) nr. 1370/2007 en is uitgesloten van het toepassingsgebied van Richtlijn
2014/24/EU volgens overweging 27 en artikel 10, onder i), van die richtlijn en van het toepassingsgebied
van Richtlijn 2014/25/EU volgens overweging 35 en artikel 21, onder g), van laatstgenoemde richtlijn.
Tabel
Overzicht van de toepasselijke rechtsgrondslag voor contractgunningen per type contractuele regeling en per
vervoerswijze

Openbaar personenvervoer per

(Overheids)opdrachten voor diensten als
gedefinieerd
in
de
Richtlijnen
2014/24/EU en 2014/25/EU

Concessies voor diensten als gedefini
eerd in Richtlijn 2014/23/EU

Bus en tram

Richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU

Verordening (EG) nr. 1370/2007

Spoor en metro

Verordening (EG) nr. 1370/2007

Verordening (EG) nr. 1370/2007

2.1.2. Artikel 1, lid 2. Toepassing van Verordening (EG) nr. 1370/2007 op de binnenwateren en nationale zee
wateren
Volgens artikel 1, lid 2, is Verordening (EG) nr. 1370/2007 van toepassing op nationaal en internationaal
openbaar personenvervoer per spoor, andere vormen van spoorvervoer en vervoer over de weg, en kunnen
de lidstaten de verordening toepassen op openbaar personenvervoer over de binnenwateren. Om de rechts
zekerheid te waarborgen, moet een besluit van een lidstaat voor de toepassing van Verordening (EG) nr.
1370/2007 op het openbaar personenvervoer over de binnenwateren op transparante wijze worden vast
gesteld door middel van een juridisch bindende handeling. De toepassing van Verordening (EG) nr.
1370/2007 op passagiervervoersdiensten over de binnenwateren kan met name nuttig zijn wanneer deze
diensten deel uitmaken van een ruimer stedelijk, voorstedelijk of regionaal openbaarvervoernet.
(1) Ingetrokken en vervangen door Richtlijn 2014/25/EU.
(2) Ingetrokken en vervangen door Richtlijn 2014/24/EU.
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Indien een besluit voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1370/2007 op passagiervervoersdiensten
over de binnenwateren ontbreekt, vallen deze diensten rechtstreeks onder artikel 93 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Bepaalde aspecten van het personenvervoer over
de binnenwateren vallen onder Verordening (EEG) nr. 3921/91 van de Raad van 16 december 1991 tot
vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot binnenlands goe
deren- en personenvervoer over de binnenwateren in een lidstaat waar zij niet gevestigd zijn (1) en Ver
ordening (EG) nr. 1356/96 van de Raad van 8 juli 1996 tot vaststelling van gemeenschappelijke voor
schriften voor het vervoer van goederen of personen over de binnenwateren, tussen lidstaten, om voor dit
vervoer het vrij verrichten van diensten te verzekeren (2).
Artikel 1, lid 2, stipuleert bovendien dat de lidstaten Verordening (EG) nr. 1370/2007 alleen kunnen
toepassen op het vervoer in de nationale zeewateren indien dit Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de
Raad van 7 december 1992 houdende toepassing van het beginsel van het vrij verrichten van diensten op
het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer) (3) onverlet laat. Een aantal belangrijke
bepalingen uit deze verordening stemmen niet geheel overeen met de bepalingen in Verordening (EG) nr.
1370/2007 (zoals de bepalingen over de toepassing op het vrachtvervoer, de looptijd van contracten,
exclusieve rechten en de drempelwaarden waaronder kleinere contracten onderhands kunnen worden ge
gund). De toepassing van Verordening (EG) nr. 1370/2007 op nationale zeewateren roept een aantal
problemen op. In een mededeling (4) verstrekt de Commissie richtsnoeren over Verordening (EEG) nr.
3577/92, waarin deze problemen worden aangepakt.
2.1.3. Artikel 10, lid 1. Toepasselijkheid van Verordening (EEG) nr. 1191/69 op contracten voor goederenvervoer tot
2 december 2012
In het verleden vielen bepaalde goederenvervoersdiensten per spoor soms onder openbaredienstverplichtin
gen, waarop Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad van 26 juni 1969 betreffende het optreden van de
lidstaten ten aanzien van met het begrip openbare dienst verbonden verplichtingen op het gebied van het
vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren (5) van toepassing was. Verordening (EG) nr.
1370/2007, houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69, is echter niet van toepassing op
goederenvervoersdiensten. Om bij te dragen tot de geleidelijke afschaffing van compensatie waarvoor de
Commissie geen toestemming heeft verleend krachtens de artikelen 93, 107 en 108 VWEU, is in artikel 10,
lid 1, van Verordening (EG) nr. 1370/2007 vastgelegd dat Verordening (EEG) nr. 1191/69 na de inwerking
treding van Verordening (EG) nr. 1370/2007 gedurende drie jaar van toepassing blijft op goederenvervoers
diensten, d.w.z. tot 2 december 2012). Goederenvervoersdiensten kunnen alleen als diensten van algemeen
economisch belang worden aangemerkt indien de betrokken lidstaat vaststelt dat zij speciale kenmerken
hebben ten opzichte van commerciële vrachtdiensten (6). Indien lidstaten ervoor opteren staatssteunregelin
gen te behouden voor goederenvervoersdiensten per spoor die niet voldoen aan de specifieke voorwaarden
zoals bedoeld in het Altmark-arrest (7), dienen zij de Commissie van deze regelingen op de hoogte te stellen
zodat deze vooraf kunnen worden goedgekeurd. De regelingen zullen rechtstreeks worden getoetst aan
artikel 93 VWEU. Als deze regelingen niet vooraf worden aangemeld, gelden deze als nieuwe en onrecht
matige steun, aangezien zij niet langer vrijgesteld zijn van de verplichting om staatssteun aan te melden.
2.2. Definitie

van

openbaredienstverplichtingen en algemene
openbaredienstcontracten

bepalingen/inhoud

van

Dit hoofdstuk voorziet in richtsnoeren voor de interpretatie van de wezenlijke kenmerken van openbare
dienstcontracten, belangrijke kenmerken van algemene regels, en de wijze waarop bevoegde instanties de
aard en omvang van openbaredienstverplichtingen en van exclusieve rechten in het kader van Verordening
(EG) nr. 1370/2007 definiëren. Daarnaast worden de voorwaarden behandeld waaronder een verlenging van
de looptijd van openbaredienstcontracten kan worden toegestaan, alsmede de voorwaarden voor onder
aanneming, met inbegrip van contracten die aan interne exploitanten zijn gegund.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

PB L 373 van 31.12.1991, blz. 1.
PB L 175 van 13.7.1996, blz. 7.
PB L 364 van 12.12.1992, blz. 7.
Mededeling van de Commissie over de interpretatie van Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad houdende
toepassing van het beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in
het zeevervoer) (moet nog worden bekendgemaakt).
(5) PB L 156 van 28.6.1969, blz. 1.
(6) Zaak C-179/90 — Merci Convenzionali Porto di Genova SpA vs. Siderurgica Gabrielli SpA, Jurispr. 1991, blz. I-5889,
punt 27. Zaak C-242/95 — GT-Link A/S vs. De Danske Statsbaner (DSB), Jurispr. 1997, blz. I-4449, punt 53. Zaak
C-266/96 — Corsica Ferries France SA vs. Gruppo Antichi Ormeggiatori del Porto di Genova Coop, arl en anderen,
Jurispr. 1998, blz. I-3949, punt 45.
(7) Zaak C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark
GmbH, en Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, Jurispr. 2003, blz. I-7747.
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2.2.1. Artikel 2, onder i). Wezenlijke kenmerken van een openbaredienstcontract
Volgens artikel 2, onder i), bestaat een openbaredienstcontract uit „een of meer juridisch bindende over
eenkomsten tussen een bevoegde instantie en een exploitant van openbare diensten waarbij de exploitant
van openbare diensten in het kader van de openbaredienstverplichtingen wordt belast met het beheer en de
exploitatie van openbare personenvervoersdiensten”. Het contract kan ook bestaan uit een door een be
voegde instantie vastgesteld besluit dat de vorm aanneemt van een specifieke handeling van wetgevende of
regelgevende aard of de voorwaarden bevat waaronder de bevoegde instantie de diensten zelf verricht of aan
een interne exploitant toevertrouwt. Het begrip „openbaredienstcontract” in de zin van Verordening (EG) nr.
1370/2007 omvat dus ook concessies voor openbare diensten.

Om rekening te houden met de verschillende wettelijke regelingen en tradities in de lidstaten is de definitie
van een openbaredienstcontract in Verordening (EG) nr. 1370/2007 erg breed en omvat deze verschillende
soorten juridisch bindende handelingen. Op die manier wordt gewaarborgd dat die verordening op alle
rechtssituaties van toepassing is, zelfs als de relatie tussen de bevoegde instantie en de exploitant niet
formeel en nauwgezet is vastgelegd in de vorm van een contract in de meest strikte zin van het woord.
De definitie omvat daarom ook openbaredienstcontracten die bestaan uit een besluit in de vorm van een
specifieke handeling van wetgevende of regelgevende aard. Een combinatie van een algemene rechtshan
deling die de exploitatie van diensten toewijst aan een exploitant en een administratieve handeling die de
gedetailleerde eisen ten aanzien van de te leveren diensten bevat alsmede de toe te passen methode voor de
compensatieberekening, kan ook een openbaredienstcontract vormen. De definitie bestrijkt ook besluiten
van de bevoegde instantie waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waaronder de instantie zelf de diensten
levert of de levering van diensten aan een interne exploitant toevertrouwt.

2.2.2. Artikel 2, onder l). Kenmerken en vastlegging van algemene regels
Een algemene regel is in artikel 2, onder l), gedefinieerd als een regel die „zonder onderscheid van toepassing
is op gelijksoortige openbare personenvervoersdiensten in een bepaald geografisch gebied dat onder de
verantwoordelijkheid van een bevoegde instantie valt”. Algemene regels zijn dus maatregelen voor één of
meerdere soorten vervoersdiensten over de weg of per spoor die eenzijdig, op niet-discriminerende wijze,
door de overheidsinstanties worden opgelegd aan exploitanten van openbare diensten, of die kunnen
worden opgenomen in contracten tussen de bevoegde instantie en de exploitanten van openbare diensten.
De maatregel is beperkt tot het geografisch gebied waarvoor een bevoegde instantie verantwoordelijk is
maar hoeft niet per se het gehele geografische gebied te beslaan. Een algemene regel kan ook een regionale
of nationale wet zijn die van toepassing is op alle bestaande of potentiële vervoersexploitanten in een regio
of lidstaat. Doorgaans wordt er derhalve niet over onderhandeld met afzonderlijke exploitanten van open
bare diensten. Zelfs als de algemene regel door middel van een eenzijdige handeling wordt opgelegd, staat
niets een transparante en niet-discriminerende raadpleging van exploitanten van openbare diensten voor
afgaand aan de vaststelling van algemene regels in de weg.

2.2.3. Artikel 3, leden 2 en 3. Vaststelling van algemene regels binnen en buiten een openbaredienstcontract.
Toepassingsgebied van algemene regels
In overweging 17 van Verordening (EG) nr. 1370/2007 staat: „In overeenstemming met het subsidiariteits
beginsel staat het de bevoegde instanties vrij om sociale en kwaliteitscriteria vast te stellen om de kwaliteits
normen voor openbaredienstverplichtingen te handhaven en te verhogen, bijvoorbeeld met betrekking tot
minimale arbeidsomstandigheden, rechten van reizigers, de behoeften van mensen met een verminderde
mobiliteit, milieubescherming, de veiligheid van passagiers en werknemers alsook verplichtingen uit hoofde
van collectieve overeenkomsten en andere voorschriften en overeenkomsten betreffende arbeidsplaatsen en
sociale bescherming op de plaats waar de dienst wordt verricht. Met het oog op transparante en voor alle
exploitanten vergelijkbare mededingingsvoorwaarden en ter voorkoming van het gevaar van sociale uitslui
ting moeten de bevoegde instanties specifieke eisen betreffende sociale en dienstkwaliteitsnormen kunnen
opleggen.”

Lidstaten en/of bevoegde instanties kunnen het openbaar vervoer organiseren middels algemene regels zoals
wetten, besluiten of regelgevende maatregelen. Wanneer deze algemene regels impliceren dat compensatie of
een exclusief recht wordt toegekend, geldt bovendien de verplichting een openbaredienstcontract te sluiten
volgens artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1370/2007. Deze verplichting geldt niet wanneer in
algemene regels maximumtarieven voor alle passagiers of voor bepaalde categorieën passagiers zijn vast
gelegd overeenkomstig artikel 3, lid 2, van deze verordening. In dat geval hoeft er geen openbaredienst
contract te worden gesloten en kan de compensatieregeling op een niet-discriminerende, algemeen geldende
grondslag worden gedefinieerd.
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Een bevoegde instantie kan besluiten algemene regels toe te passen voor de vaststelling van sociale of
kwalitatieve normen overeenkomstig het nationaal recht. Als de algemene regels voorzien in compensatie of
als de bevoegde instantie van mening is dat compensatie vereist is voor de toepassing van algemene regels,
moeten ook een of meer openbaredienstcontracten met daarin de verplichtingen en de parameters voor de
compensatie van het netto financieel effect van die regels worden gesloten, overeenkomstig de artikelen 4 en
6 en de bijlage van Verordening (EG) nr. 1370/2007.

2.2.4. Artikel 3, lid 3. Aanmelding overeenkomstig de voorschriften van de Unie inzake staatssteun van algemene
regels inzake maximumtariefregelingen voor het vervoer van scholieren, studenten, leerlingen en personen met
verminderde mobiliteit die buiten het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1370/2007 vallen
Volgens artikel 3, lid 3, mogen de lidstaten algemene regels inzake financiële compensaties voor openbare
dienstverplichtingen waarbij de maximumtarieven voor het vervoer van scholieren, studenten, leerlingen en
personen met verminderde mobiliteit worden vastgesteld, uitsluiten van het toepassingsgebied van Ver
ordening (EG) nr. 1370/2007. Wanneer een lidstaat hiertoe besluit, moeten de nationale instanties de
compensatiebepalingen toetsen aan de voorschriften van het Verdrag, met name die betreffende staatssteun.
Indien deze algemene regels staatssteun vormen, dient de lidstaat de bepalingen overeenkomstig artikel 108
VWEU aan te melden bij de Commissie.

2.2.5. Artikel 2, onder e), en artikel 4, lid 1. Definiëren door de bevoegde instanties van de aard en de omvang van
openbaredienstverplichtingen en de werkingssfeer van openbaredienstcontracten
Artikel 14 VWEU en het aan het VWEU gehechte Protocol nr. 26 over diensten van algemeen belang
bevatten de algemene beginselen volgens welke de lidstaten diensten van algemeen economisch belang
definiëren en verrichten. Krachtens artikel 14 VWEU „dragen de Unie en de lidstaten er, in het kader
van hun onderscheiden bevoegdheden en binnen het toepassingsgebied van de Verdragen er zorg voor
dat deze diensten (van algemeen economisch belang (DAEB)) functioneren op basis van beginselen en, met
name economische en financiële, voorwaarden die hen in staat stellen hun taken te vervullen.” Het aan het
VWEU gehechte Protocol nr. 26 betreffende diensten van algemeen belang wijst op de essentiële rol en de
ruime discretionaire bevoegdheid van de nationale, regionale en lokale autoriteiten om diensten van alge
meen economisch belang te verrichten, te doen verrichten en organiseren op een manier die zoveel mogelijk
in overeenstemming is met de behoeften van de gebruikers. Het streven naar een hoog niveau van kwaliteit,
veiligheid en betaalbaarheid, gelijke behandeling en de bevordering van de algemene toegang en van de
rechten van de gebruikers met betrekking tot diensten van algemeen economisch belang behoort tot de
gedeelde waarden van de Unie. De mogelijkheden voor lidstaten om diensten van algemeen economisch
belang op het gebied van openbaar personenvervoer per spoor en over de weg te verrichten, te doen
verrichten en te organiseren, zijn geregeld bij Verordening (EG) nr. 1370/2007. Artikel 1 van Verordening
(EG) nr. 1370/2007 heeft „tot doel vast te stellen op welke manier instanties die bevoegd zijn voor het
openbaar personenvervoer er, in het licht van het Unierecht, voor kunnen zorgen dat, in vergelijking met
een volledig vrije marktwerking, onder meer het aantal, de veiligheid en de kwaliteit van de diensten van
algemeen belang toenemen en deze diensten worden verzekerd tegen een lagere kostprijs”. Zoals vermeld in
artikel 2, onder e), van Verordening (EG) nr. 1370/2007 is een openbaredienstverplichting een verplichting
met het oog op de algemene dienstverlening inzake openbaar personenvervoer die een exploitant, indien hij
zich door zijn eigen commerciële belangen zou laten leiden, zonder compensatie niet, of niet in dezelfde
mate of onder dezelfde voorwaarden, zou aangaan (1). Lidstaten hebben zodoende binnen het bij Ver
ordening (EG) nr. 1370/2007 vastgestelde kader ruime bevoegdheid bij de omschrijving van openbare
dienstverplichtingen in overeenstemming met de behoeften van eindgebruikers.

Openbaredienstverplichtingen hebben gewoonlijk, maar niet uitsluitend, betrekking op specifieke vereisten
die aan de exploitant van de openbare dienst worden opgelegd wat betreft bijvoorbeeld de frequentie en
kwaliteit van de diensten, de dienstverlening met name op kleinere tussenstations, die commercieel niet
aantrekkelijk kan zijn, en de verlening van treindiensten in de vroege ochtend en late avond. Ter illustratie is
de Commissie van oordeel dat diensten, om als openbare diensten te kunnen worden aangemerkt, gericht
moeten zijn op burgers of in het belang moeten zijn van de samenleving als geheel. Bevoegde instanties
stellen de aard en omvang van openbaredienstverplichtingen vast met inachtneming van de algemene
beginselen van het Verdrag. Om de doelstelling van de verordening te verwezenlijken, namelijk het garan
deren van veilig, kostenefficiënt en hoogwaardig personenvervoer, moeten bevoegde instanties streven naar
(1) Deze benadering strookt met de algemene benadering van de Commissie van diensten van algemeen economisch
belang in andere sectoren. Zie met name punt 48 van de Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van
de staatssteunregels van de Europese Unie op voor het verrichten van diensten van algemeen economisch belang
verleende compensatie (PB C 8 van 11.1.2012, blz. 4).
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een economisch en financieel duurzame verrichting van de betreffende diensten. In het kader van de
vastlegging in contracten zoals bepaald in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1370/2007 kunnen
beide partijen ervan uitgaan dat hun rechten worden gerespecteerd en moeten beide partijen hun contrac
tuele verplichtingen nakomen, met inbegrip van financiële rechten en verplichtingen. Aan de hand van de
geografische werkingssfeer van openbaredienstcontracten kunnen bevoegde instanties de rendabiliteit van
openbaarvervoersdiensten die onder hun verantwoordelijkheid worden geëxploiteerd, waaronder eventuele
lokale, regionale en subnationale netwerkeffecten, optimaliseren. Netwerkeffecten maken een kostenefficiënte
levering van openbaarvervoersdiensten mogelijk dankzij de kruisfinanciering tussen meer dan kostendek
kende diensten en niet-kostendekkende diensten. Dit moet de autoriteiten op hun beurt in staat stellen
vastgestelde vervoersbeleidsdoelstellingen te verwezenlijken en er, desgevallend, voor te zorgen dat de voor
waarden voor effectieve, eerlijke mededinging op het netwerk vervuld zijn, eventueel bijvoorbeeld voor
bepaalde hogesnelheidsdiensten.

2.2.6. Artikel 2, onder f), en artikel 3, lid 1. Vaststelling van de aard en omvang van exclusieve rechten om de
naleving van het Unierecht te garanderen
Volgens artikel 3, lid 1, moet een openbaredienstcontract worden gesloten wanneer een bevoegde instantie
besluit een exploitant een exclusief recht en/of compensatie te verlenen als tegenprestatie voor het vervullen
van openbaredienstverplichtingen. Een exclusief recht wordt in artikel 2, onder f), gedefinieerd als „het recht
van een exploitant van openbare diensten om bepaalde openbare personenvervoersdiensten van een lijn, net
of gebied te exploiteren, met uitsluiting van andere exploitanten”. Dit recht kan worden vastgelegd in een
wettelijk of bestuursrechtelijk besluit. Vaak worden in het openbaredienstcontract de voorwaarden voor de
uitoefening van het exclusieve recht genoemd, met name de geografische werkingssfeer en de duur van het
exclusieve recht. Exclusiviteit beschermt de onderneming tegen concurrentie van andere exploitanten in een
bepaalde markt in die zin dat andere ondernemingen niet dezelfde dienst mogen verlenen. Lidstaten kunnen
echter bepaalde rechten toekennen die niet-exclusief lijken te zijn, maar via rechtsregels of administratieve
praktijken wel feitelijk verhinderen dat andere ondernemingen aan de markt deelnemen. Administratieve
regelingen waarin onder voorwaarden, zoals eisen aan volume en kwaliteit van de diensten, toestemming
wordt verleend voor de exploitatie van openbaarvervoersdiensten, zouden bijvoorbeeld het aantal exploi
tanten op de markt in de praktijk kunnen beperken. De Commissie is van mening dat het begrip exclu
siviteit zoals dat in Verordening (EG) nr. 1370/2007 wordt gebruikt, ook in de laatstgenoemde situatie van
toepassing is.

Om de goede werking van de interne markt voor openbaarvervoersdiensten te garanderen moeten de
bevoegde instanties een precieze definitie van exclusieve rechten geven als rechten die niet verder gaan
dan wat nodig is om de betreffende diensten de benodigde economische bescherming te bieden en tege
lijkertijd waar mogelijk ruimte bieden voor andere soorten vervoersdiensten. In deze context is in over
weging 8 van Verordening (EG) nr. 1370/2007: bepaald dat „gedereguleerde markten voor personenvervoer
waar geen exclusieve rechten meer gelden de mogelijkheid moeten hebben hun kenmerken en hun wijze
van functioneren te behouden voor zover een en ander verenigbaar is met de eisen van het Verdrag”. De
Commissie wil er echter op wijzen dat het introduceren van contractuele regelingen om busdiensten voor
bepaalde delen van de bevolking toegankelijker te maken ook in een gedereguleerd systeem een openbare
dienstverplichting vormt. Deze verplichting valt onder Verordening (EG) nr. 1370/2007 (1).

Indien alle voorwaarden voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1370/2007 van toepassing zijn,
inclusief de voorwaarde dat een exploitant van openbaarvervoersdiensten een exclusief recht geniet, kan
het te sluiten openbaredienstcontract onderhands worden gegund, bijvoorbeeld als het gaat om een contract
van geringe waarde en om een kleine en middelgrote onderneming, mits aan de voorwaarden van artikel 5,
lid 4, is voldaan.

2.2.7. Artikel 4, lid 4. Voorwaarden waaronder een verlenging van de looptijd van een openbaredienstcontract met
50 % kan worden toegestaan
In artikel 4, lid 3, is bepaald dat de maximumduur van een openbaredienstcontract „tien jaar (bedraagt) voor
busdiensten en vijftien jaar voor personenvervoersdiensten per spoor of met andere vormen van spoor
vervoer”. Volgens artikel 4, lid 4, kan de looptijd van een openbaredienstcontract zo nodig met 50 %
worden verlengd, rekening houdend met de afschrijvingstermijn van de activa. Verlenging is mogelijk als
(1) Zie de Beschikking van de Commissie betreffende een subsidieregeling voor langeafstandsdiensten met touringcars, N
588/2002 — Verenigd Koninkrijk — BSO.
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de exploitant van openbare diensten een aanzienlijk deel van de totale activa beschikbaar stelt die nood
zakelijk zijn voor de uitvoering van de in het openbaredienstcontract vastgestelde vervoersdiensten en de
betrokken activa hoofdzakelijk worden ingezet voor de vervoersdiensten uit hoofde van het contract.
De interpretatie van deze twee voorwaarden hangt af van de specifieke omstandigheden in elk afzonderlijk
geval. In overweging 15 van Verordening (EG) nr. 1370/2007 wordt benadrukt dat „langlopende contracten
kunnen leiden tot een onnodig lange uitsluiting van de markt, waardoor het gunstige effect van concurrentie
verloren gaat. Om concurrentievervalsing zoveel mogelijk te beperken en tegelijk de kwaliteit van de
dienstverlening te beschermen, dienen openbaredienstcontracten van beperkte duur te zijn”. Daarnaast wordt
het bij een zeer lange looptijd van contracten moeilijk, vanwege toenemende onzekerheden, om risico's
correct toe te wijzen tussen de exploitant en de instantie. Anderzijds stelt overweging 15 dat „(h)et (…)
noodzakelijk (is) te voorzien in de mogelijkheid om openbaredienstcontracten te verlengen met ten hoogste
de helft van hun oorspronkelijke looptijd, wanneer de exploitant van openbare diensten moet investeren in
activa met een uitzonderlijke terugverdientijd alsmede, vanwege hun specifieke kenmerken en beperkingen,
in het geval van ultraperifere gebieden, als vermeld in artikel 349 VWEU”.
Elk besluit om de looptijd van een openbaredienstcontract met 50 % te verlengen, moet worden getoetst aan
de overweging dat het openbaredienstcontract de exploitant ertoe moet verplichten te investeren in activa
met een uitzonderlijk lange terugverdientijd, zoals rollend materieel, onderhoudsinstallaties of infrastructuur.
Normaliter besluit de bevoegde instantie vóór de gunning van een nieuw contract de looptijd van het
contract te verlengen. Indien gedurende de looptijd van het contract moet worden besloten over verlenging
ervan, omdat voorgenomen investeringen in nieuw rollend materieel niet aan het begin van de contract
periode worden gedaan maar, bijvoorbeeld om technische redenen, in een later stadium, moet die moge
lijkheid duidelijk in de aanbestedingsdocumenten worden aangegeven en naar behoren in de compensatie
tot uiting komen. In ieder geval mag het contract met niet meer dan 50 % van de in artikel 4, lid 4,
bedoelde periode worden verlengd.
2.2.8. Artikel 4, lid 5. Beschikbare opties voor bevoegde instanties indien zij het wenselijk achten om maatregelen te
nemen voor de bescherming van personeel bij verandering van exploitant
Artikel 4, lid 5, bepaalt het volgende: „Onverminderd de nationale wetgeving en het Gemeenschapsrecht,
inclusief collectieve overeenkomsten tussen sociale partners, kunnen de bevoegde instanties, van de gese
lecteerde exploitant van openbare diensten eisen dat hij het reeds eerder in de diensten werkzame personeel
de rechten aanbiedt die het genoten zou hebben, indien een overgang in de zin van Richtlijn 2001/23/EG
van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het
behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van
ondernemingen of vestigingen (1) zou hebben plaatsgevonden. Wanneer de bevoegde instanties van exploi
tanten van openbare diensten eisen dat zij bepaalde sociale normen in acht nemen, bevatten aanbestedings
documenten en openbaredienstcontracten een lijst van het betrokken personeel en een transparant gedetail
leerd overzicht van de contractuele rechten van het personeel en van de voorwaarden waaronder de werk
nemers geacht worden met de diensten te zijn verbonden.”
Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en zoals bepaald in de overwegingen 16 en 17 hebben de
bevoegde instanties in principe de volgende mogelijkheden op het vlak van personeelsbescherming in geval
van verandering van exploitant:
(i) Niets doen. In dit geval moeten rechten van werknemers, zoals een overgang van personeel, alleen
verleend worden indien de voorwaarden voor de toepassing van Richtlijn 2001/23/EG zijn vervuld,
bijvoorbeeld wanneer essentiële materiële activa, zoals rollend materieel, worden overgedragen (2).
(1) PB L 82 van 22.3.2001, blz. 16.
(2) Overeenkomstig de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie is Richtlijn 2001/23/EG van
toepassing bij een overgang van onderneming die plaatsvindt na een inschrijvingsprocedure voor de gunning van
een openbaredienstcontract. In bedrijfstakken die gebaseerd zijn op materiële activa, zoals vervoer per bus of per
spoor, is de richtlijn van toepassing indien essentiële activa worden overgedragen. Het bestaan van een overgang in de
zin van Richtlijn 2001/23/EG sluit de omstandigheid niet uit dat de eigendom van de materiële activa die voorheen
door een overdrager zijn gebruikt en door een overnemer zijn overgenomen niet overgaat, bijvoorbeeld indien de
door de nieuwe aannemer overgenomen materiële activa geen eigendom van diens voorganger waren, doch door de
aanbestedende instantie ter beschikking waren gesteld. Zie in dit verband het memorandum van de Commissie over de
rechten van werknemers bij overgangen van ondernemingen op: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=
en&intPageId=208
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(ii) Verzoeken om een overgang van personeel dat eerder in dienst is genomen om diensten te verrichten
met de rechten waarover het personeel zou beschikken, ongeacht of Richtlijn 2001/23/EG al dan niet
van toepassing is, indien er een overgang in de zin van Richtlijn 2001/23/EG heeft plaatsgevonden.
Overweging 16 van Verordening (EG) nr. 1370/2007 luidt als volgt: „Deze richtlijn belet de lidstaten
niet om, met inachtneming van de voorwaarden voor de overdracht van rechten van werknemers
andere rechten van werknemers te waarborgen dan die welke worden bestreken door Richtlijn
2001/23/EG en, in voorkomend geval rekening houdend, met sociale normen, vastgesteld bij nationale
wetgeving, wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen of tussen de sociale partners gesloten collectieve
overeenkomsten of bedrijfsovereenkomsten”.
(iii) De openbaarvervoerexploitant verzoeken bepaalde sociale normen te eerbiedigen ten behoeve van alle
werknemers die betrokken zijn bij de levering van openbaarvervoersdiensten „(m)et het oog op trans
parante en voor alle exploitanten vergelijkbare mededingingsvoorwaarden en ter voorkoming van het
gevaar van sociale uitsluiting”, zoals bepaald in overweging 17 van Verordening (EG) nr. 1370/2007.
Deze normen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op een collectieve overeenkomst op onder
nemings- of marktsegmentniveau.
(iv) Kiezen voor een combinatie van de opties (ii) en (iii).
Om de transparantie van de arbeidsvoorwaarden te waarborgen, moeten de bevoegde instanties, indien zij
een overgang van personeel of bepaalde sociale normen opleggen, de betreffende verplichtingen duidelijk en
uitvoerig omschrijven in de aanbestedingsdocumenten en openbaredienstcontracten.
2.2.9. Artikel 5, lid 2, onder e). Voorwaarden voor onderaanneming indien openbaredienstcontracten door interne
exploitanten worden gegund
Openbaredienstcontracten die onderhands aan een interne exploitant zijn gegund kunnen onder strikte
voorwaarden in onderaanneming worden gegeven. In dit geval is de interne exploitant volgens artikel 5,
lid 2, onder e), verplicht de openbare personenvervoersdienst „grotendeels” zelf uit te voeren. De wetgever
heeft deze bepaling opgenomen om te voorkomen dat het concept van een „interne exploitant” onder de
controle van de bevoegde instantie geen betekenis meer zou hebben, aangezien de interne exploitant de
vervoersdiensten anders geheel of grotendeels door een andere onderaannemer zou mogen laten uitvoeren.
Artikel 5, lid 2, onder e), is derhalve bedoeld om de aanwijzing van „onechte” interne exploitanten te
voorkomen. Het aanbieden van openbaar personenvervoer door een interne exploitant is een uitzondering
op het beginsel zoals uiteengezet in artikel 5, lid 3, op grond waarvan openbaredienstcontracten worden
gegund „via een openbare aanbestedingsprocedure”. In overweging 7 van Verordening (EG) nr. 1370/2007
wordt gesteld dat „de invoering (…) van gecontroleerde mededinging tussen exploitanten heeft geleid tot een
aantrekkelijkere en innovatievere goedkopere dienstverlening”. Een beoordeling van geval tot geval onverlet
latende, lijkt het redelijk om te stellen dat de onderaanneming van meer dan een derde van de openbaar
vervoersdiensten nadrukkelijk moet worden gerechtvaardigd, in het bijzonder gezien de doelstellingen van
artikel 5, lid 2, onder e), zoals uiteengezet. In de regel worden deze vervoersdiensten in waarde uitgedrukt.
Hoe dan ook moet het in onderaanneming geven van opdrachten door interne exploitanten geschieden
onder naleving van de desbetreffende wetgeving inzake overheidsopdrachten.
Tot slot mag volgens Verordening (EG) nr. 1370/2007 in het openbaredienstcontract een minimumper
centage van vervoersdiensten, uitgedrukt in waarde, worden vastgesteld de exploitant uit hoofde van het
contract door een onderaannemer mag laten verrichten. Dit kan in het contract worden opgenomen mits de
bepalingen van die verordening worden nageleefd, met name de bepalingen over het maximale aandeel van
een openbaredienstcontract dat in onderaanneming kan worden gegeven.
2.3. Gunning van openbaredienstcontracten
Dit hoofdstuk voorziet in richtsnoeren voor de interpretatie van een aantal bepalingen in verband met de
gunning van openbaredienstcontracten. De richtsnoeren hebben betrekking op de voorwaarden waaronder
openbaredienstcontracten onderhands mogen worden gegund en op de procedurele voorschriften voor de
openbare aanbestedingsprocedure.
2.3.1. Artikel 5, lid 2, onder b) Voorwaarden waaronder een openbaredienstcontract onderhands aan een interne
exploitant mag worden gegund
Krachtens Verordening (EG) nr. 1370/2007 mogen bevoegde plaatselijke overheden zelf openbare personen
vervoersdiensten over de weg of per spoor aanbieden of een openbaredienstcontract onderhands aan een
interne exploitant gunnen. Kiezen zij voor de tweede optie, dan moeten zij een aantal strikte, in artikel 5, lid
2, genoemde regels en voorwaarden in acht nemen. In dit verband doet de Commissie het volgende
opmerken.
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(i) Volgens artikel 5, lid 2, mag een openbaredienstcontract door een bevoegde plaatselijke overheid of een
groepering van overheden onderhands aan interne exploitanten worden gegund voor de levering van
geïntegreerde diensten voor openbaar personenvervoer. Dit wil zeggen dat de openbare personenver
voersdiensten uit hoofde van een contract dat onderhands is gegund door een groepering van bevoegde
plaatselijke overheden vanuit geografisch, vervoers- en tarifair oogpunt moeten worden geïntegreerd
over het volledige grondgebied dat onder de verantwoordelijkheid van de betrokken groepering van
overheden valt. De Commissie is voorts van mening dat het geografische toepassingsgebied van der
gelijke diensten die verleend worden onder verantwoordelijkheid van een bevoegde plaatselijke overheid
of een groepering van dergelijke overheden, zodanig moet worden gedefinieerd dat deze plaatselijke
diensten in de meeste gevallen aan de behoeften van een stedelijke agglomeratie en/of een plattelands
regio beantwoorden.
(ii) De regels betreffende het uitoefenen van zeggenschap over de interne exploitant door de bevoegde
overheid zoals bepaald in artikel 2, onder j), en uiteengezet in artikel 5, lid 2, moeten in elk geval
worden nageleefd. Een interne exploitant moet „een juridisch onafhankelijke entiteit (zijn) waarover een
bevoegde plaatselijke overheid (…) net als over haar eigen diensten zeggenschap uitoefent”. Artikel 5, lid
2, onder a), geeft een aantal criteria aan de hand waarvan zal worden beoordeeld of een bevoegde
overheid daadwerkelijk zeggenschap uitoefent over haar interne exploitant. Deze criteria zijn „de mate
van vertegenwoordiging in de bestuurs-, beheers- of toezichtsorganen, de bepalingen ter zake in de
statuten, de eigendomsstructuur en de daadwerkelijke invloed op en de daadwerkelijke zeggenschap
over strategische en individuele beheersbeslissingen”. De beoordeling van de zeggenschap moet in
voorkomend geval op alle criteria zijn gebaseerd.
Met betrekking tot het eigendomscriterium wordt in Verordening (EG) nr. 1370/2007 niet vereist dat de
bevoegde overheden 100 % van het kapitaal van de interne exploitant in handen hebben. Dit kan
bijvoorbeeld relevant zijn in het geval van publiek-private partnerschappen. In dit verband wordt het
begrip "interne exploitant" in Verordening (EG) nr. 1370/2007 breder geïnterpreteerd dan door het Hof
van Justitie van de Europese Unie in zijn jurisprudentie (1). Daadwerkelijke zeggenschap door de
bevoegde overheid moet echter worden aangetoond aan de hand van andere criteria, zoals vermeld
in artikel 5, lid 2, onder a).
(iii) Om concurrentieverstoringen te voorkomen, is in artikel 5, lid 2, onder b), vastgelegd dat de vervoers
activiteiten van interne exploitanten en elk orgaan waarover zij zeggenschap uitoefenen geografisch
moeten worden afgebakend, d.w.z. beperkt moeten blijven tot het grondgebied van de bevoegde
overheid of een gebied dat onder gezamenlijke zeggenschap met een bevoegde plaatselijke overheid
staat. Deze exploitanten of organen kunnen derhalve niet deelnemen aan openbare aanbestedingspro
cedures voor openbaar personenvervoer buiten het grondgebied van de bevoegde overheid. Artikel 5, lid
2, onder b), is doelbewust in algemene bewoordingen gesteld om te voorkomen dat er ondernemings
structuren worden opgezet om deze geografische afbakening te omzeilen. Zonder afbreuk te doen aan
de bepalingen inzake uitgaande lijnen zoals vermeld in punt (v), zal de Commissie de genoemde
bepaling betreffende de geografische afbakening bijzonder strikt toepassen, met name wanneer de
interne exploitant en een ander orgaan dat vervoersdiensten levert beide onder de zeggenschap van
een bevoegde overheid staan.
(iv) Naar analogie van de rechtspraak inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, volgens
welke de activiteiten van interne exploitanten niet „marktgericht” (2) mogen zijn, moet de voorwaarde
van artikel 5, lid 2, onder b), dat „de interne exploitant (…) personenvervoersdiensten exploiteren op
het grondgebied van de bevoegde plaatselijke overheid, (…) en niet deelnemen aan openbare aan
bestedingen voor het verrichten van openbare personenvervoersdiensten buiten dit grondgebied” als
volgt worden geïnterpreteerd. De interne exploitant of de entiteit onder diens invloed, mag geen
openbare personenvervoersdiensten verrichten, ook niet als onderaannemer, of deelnemen aan aan
bestedingsprocedures buiten het grondgebied van de bevoegde overheid binnen de Unie of, vanwege
een mogelijk indirect effect op de interne markt, elders in de wereld.
(v) Volgens artikel 5, lid 2, onder b), mogen interne exploitanten „uitgaande lijnen of andere kleinere
elementen van die activiteit die het grondgebied van naburige bevoegde plaatselijke overheden binnen
komen” exploiteren. Deze bepaling biedt enige flexibiliteit doordat zij het mogelijk maakt vervoer tussen
naburige regio's aan te bieden. Interne exploitanten kunnen daarom tot op zekere hoogte diensten
(1) Zaak C-324/07 — Coditel Brabant SA vs Commune d’Uccle en Région de Bruxelles-Capitale, Jurispr. 2008, blz. I8457, punt 30.
(2) De rechtspraak inzake interne ondernemingen maakt geen gewag van een voorwaarde die het deze ondernemingen
verbiedt in te schrijven op openbare aanbestedingen buiten het grondgebied van de bevoegde overheid. Uit de
rechtspraak komt echter duidelijk naar voren dat een onderneming die marktgericht gaat opereren, de zeggenschap
door de gemeente verzwakt. (Zie zaak C-458/03 — Parking Brixen GmbH vs. Gemeinde Brixen en Stadtwerke Brixen
AG, Jurispr. 2005, blz. I-08585).
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verrichten buiten het grondgebied van hun bevoegde plaatselijke overheid. Om te beoordelen of de
diensten uit hoofde van een openbaredienstcontract in overeenstemming zijn met deze bepaling,
moeten de volgende criteria worden toegepast: of deze diensten het grondgebied van de bevoegde
overheid in kwestie verbinden met een naburig gebied, en of het gaat om kleinere diensten, en niet
om het hoofddoel van de openbaarvervoersactiviteiten op grond van het openbaredienstcontract. De
Commissie zal beoordelen of de openbaarvervoersactiviteiten secundair van aard zijn door de omvang
in voertuig- of spoorkilometers af te zetten tegen de totale omvang van de openbaarvervoersactiviteiten
die de interne exploitant uit hoofde van het/de contract(en) aanbiedt.
2.3.2. Artikel 5, lid 3. Procedurele voorschriften voor de openbare aanbestedingsprocedure van openbaredienstcontracten
In artikel 5, lid 3, is bepaald dat wanneer een bevoegde instantie voor het aanbieden van openbare
personenvervoersdiensten een beroep doet op een andere derde partij dan een interne exploitant, zij
openbaredienstcontracten dient te gunnen via een eerlijke, open, transparante en niet-discriminatoire open
bare aanbestedingsprocedure.
Artikel 5, lid 3, bevat verder weinig informatie over de voorwaarden voor het organiseren van een openbare
aanbestedingsprocedure. Zoals vermeld in punt 2.4.1 moet er bij de vaststelling van procedures voor de
gunning van contracten voor worden gezorgd dat er sprake is van daadwerkelijke mededinging. De toe
passing van de algemene beginselen van het Verdrag, zoals transparantie en niet-discriminatie, brengt
bijvoorbeeld met zich mee dat de beoordelingscriteria voor de selectie van inschrijvingen samen met de
aanbestedingsdocumenten moeten worden gepubliceerd. De lidstaten mogen desgewenst de gedetailleerdere
voorschriften van de EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten toepassen, zoals de Richtlijnen 2014/24/EU
en 2014/25/EU of Richtlijn 2014/23/EU betreffende concessies. Er bestaat evenwel geen verplichting daar
toe.
Krachtens artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1370/2007 kan de bevoegde instantie er echter voor
opteren met partijen die na de eerste selectie zijn overgebleven te onderhandelen over specifieke of com
plexe behoeften. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer exploitanten die meedoen aan de aanbesteding,
technologisch innovatieve vervoersoplossingen moeten voorstellen om te voldoen aan de eisen uit de
aanbestedingsdocumenten. Ook wanneer gebruik wordt gemaakt van een eerste selectie en onderhandelin
gen, moeten de selectieprocedure en de gunningsprocedure voldoen aan alle voorwaarden van artikel 5,
lid 3.
Om potentiële inschrijvers eerlijke en gelijke kansen te bieden, moeten de termijnen tussen respectievelijk de
bekendmaking van de openbare aanbestedingsprocedure en de indiening van de offertes, en de bekendma
king van de openbare aanbestedingsprocedure en het moment vanaf waar de exploitatie van de vervoers
diensten een aanvang neemt, passend en redelijk zijn.
Om de openbare aanbestedingsprocedure transparanter te maken, dienen bevoegde instanties alle relevante
technische en financiële gegevens, met inbegrip van eventueel beschikbare informatie over de toewijzing van
kosten en inkomsten, beschikbaar te stellen aan mogelijke inschrijvers om behulpzaam te zijn bij de
opstelling van een inschrijving. Deze gedeelde informatie mag de wettige bescherming van commerciële
belangen van derden evenwel niet ondermijnen. Spoorwegondernemingen, spoorinfrastructuurbeheerders en
alle overige relevante partijen dienen passende accurate gegevens beschikbaar te stellen aan de bevoegde
instanties om hen in staat te stellen aan hun informatieverplichting te voldoen.
2.3.3. Artikel 5, lid 4. Voorwaarden waaronder een bevoegde instantie een openbaredienstcontract onderhands kan
gunnen als het gaat om een contract van geringe waarde of het mkb
Voor de onderhandse gunning van een openbaredienstcontract van geringe waarde of aan een kleine of
middelgrote exploitant (artikel 5, lid 4) is de bevoegde instantie niet verplicht een openbare aanbestedings
procedure te starten. Een openbaredienstcontract is van geringe waarde wanneer de gemiddelde jaarlijkse
waarde kleiner is dan 1 miljoen EUR of wanneer het aantal kilometer openbaar personenvervoer lager ligt
dan 300 000 kilometer per jaar. Een kleine of middelgrote exploitant is een onderneming die met niet meer
dan 23 voertuigen werkt. In dit geval kunnen de drempelwaarden worden verhoogd tot hetzij een geschatte
gemiddelde jaarlijkse waarde van 2 miljoen EUR, hetzij minder dan 600 000 kilometer openbaar personen
vervoer per jaar.
De aan de hand van „voertuigen” gedefinieerde mkb-drempel geeft aan dat deze bepaling is afgestemd op
busvervoer, maar niet op vervoer per spoor, metro, of tram. De drempel van 23 voertuigen moet op
restrictieve wijze worden uitgelegd om te voorkomen dat het begrip „uitzonderlijke aard” van artikel 5,
lid 4, wordt misbruikt. Derhalve moet het begrip „voertuigen die geëxploiteerd worden” worden uitgelegd als
het totale aantal voertuigen dat door de exploitant van openbaar vervoer wordt geëxploiteerd en niet als het
aantal voertuigen dat wordt geëxploiteerd voor diensten die onder een bepaald openbaredienstcontract
vallen.
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De nationale wetgever kan echter besluiten de bevoegde instantie te verplichten in dergelijke gevallen de
regel toe te passen dat openbaredienstcontracten moeten worden gegund via een eerlijke, open, transparante
en niet-discriminatoire openbare aanbestedingsprocedure.
2.3.4. Artikel 5, lid 4. Mogelijkheid om de drempelwaarden te verlagen zodat zij bij contracten van geringe waarde of
kleine en middelgrote exploitanten onderhands kunnen gunnen
Net zoals artikel 5, lid 4, de lidstaten de mogelijkheid geeft om (i) hun bevoegde instanties te verplichten de
regel toe te passen dat openbaredienstcontracten via een eerlijke, open, transparante en niet-discriminatoire
openbare aanbestedingsprocedure moeten worden gegund in geval van contracten met een geringe waarde
of gunning aan kleine en middelgrote exploitanten, kunnen de lidstaten ook besluiten (ii) de drempel
waarden uit die bepaling voor de onderhandse gunning van dergelijke contracten te verlagen, of (iii) de
drempelwaarden toe te passen waarin artikel 5, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1370/2007 voorziet.
2.3.5. Artikel 5, lid 6. Spoordiensten die voor onderhandse gunning in aanmerking komen
Volgens artikel 5, lid 6, mogen bevoegde instanties openbaredienstcontracten voor vervoer per spoor, „met
uitzondering van andere vormen van spoorvervoer, zoals metro of tram”, onderhands gunnen.
De gunning van contracten voor de verrichting van diensten van algemeen belang door een overheid aan
een derde partij moet in overeenstemming zijn met de algemene beginselen van het Verdrag, waaronder
transparantie en gelijke behandeling (1). Contracten die op grond van artikel 5, lid 6, onderhands worden
gegund, zijn niet vrijgesteld van naleving van deze beginselen uit het Verdrag. Om die reden is in artikel 7,
leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 1370/2007 bepaald dat bevoegde instanties bepaalde informatie
over onderhands gegunde openbaredienstcontracten voor vervoer per spoor ten minste één jaar voor en één
jaar na de gunning bekendmaken.
De uitzondering op de algemene regel voor een openbare gunningsprocedure moet eveneens op restrictieve
wijze worden toegepast. Spoorvervangende busdiensten bijvoorbeeld, waarin de openbaarvervoersexploitant
mogelijk contractueel moet voorzien bij een verstoorde treinloop, kunnen niet als spoorvervoerdiensten
worden aangemerkt en vallen derhalve niet onder artikel 5, lid 6. Onderaanneming van spoorvervangend
busvervoer overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake overheidsopdrachten is dan vereist.
Of bepaalde typen stedelijke of voorstedelijke vervoersystemen per spoor, zoals de S-Bahn (in Oostenrijk,
Duitsland en Denemarken) en de RER (in Frankrijk), of vervoerswijzen die vergelijkbaar zijn met „andere
vormen van spoorvervoer” (bijvoorbeeld metro- of tramdiensten), zoals tramtreinen en bepaalde automati
sche treindiensten die gebruikmaken van optische geleidingssystemen, onder de uitzondering voor vervoer
per spoor vallen van artikel 5, lid 6, moet geval per geval worden beoordeeld aan de hand van passende
criteria. Dit hangt met name af van factoren zoals de vraag of de betreffende systemen doorgaans inter
operabel zijn en/of infrastructuur delen met het traditionele „heavy rail”-netwerk. Tram-treindiensten maken
geen gebruik van „heavy rail”-infrastructuur, maar op basis van hun specifieke kenmerken moeten zij toch
worden gezien als een „andere vorm van spoorvervoer”.
2.3.6. Aanpassing van openbaredienstcontracten
Wanneer een lopend openbaredienstcontract moet worden gewijzigd, bijvoorbeeld wanneer de omvang van
de vervoersdienst en het bijbehorende compensatiebedrag moeten worden aangepast ten gevolge van de
uitbreiding van een metrolijn, rijst de vraag of de bevoegde instantie een nieuwe gunningsprocedure moet
starten of dat het contract zonder een nieuwe gunning kan worden aangepast.

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat in het geval van kleine niet-substantiële aanpassingen een nieuwe
gunning niet noodzakelijk is om naleving van de algemene beginselen van het Verdrag, zoals transparantie
en non-discriminatie, te waarborgen en dat een eenvoudige aanpassing van het contract voldoende kan
(1) Zie bijvoorbeeld overweging 20 van Verordening (EG) nr. 1370/2007: „Wanneer een overheid ervoor opteert een taak
van algemeen belang toe te vertrouwen aan een derde partij, is zij gehouden bij de keuze van de exploitant van
openbare diensten het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten na te leven zoals
dat voortvloeit uit de artikelen 43 tot en met 49 van het Verdrag en uit de beginselen van transparantie en gelijke
behandeling.”
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zijn (1). Ter verzekering van de transparantie van de procedures en de gelijke behandeling van de inschrijvers
vereisen wezenlijke wijzigingen van de essentiële bepalingen van een concessieovereenkomst voor diensten
of opdrachten die aan de richtlijnen inzake overheidsopdrachten zijn onderworpen volgens het Hof in
bepaalde gevallen de gunning van een nieuwe overeenkomst. Dit is met name het geval wanneer zij
kenmerken vertonen die wezenlijk verschillen van die van de oorspronkelijke overeenkomst en bijgevolg
blijk geven van de wil van de partijen om opnieuw te onderhandelen over de wezenlijke voorwaarden van
deze overeenkomst.
Volgens het Hof kan de wijziging van een nog lopende concessieovereenkomst voor diensten worden
aangemerkt als wezenlijk wanneer hierbij voorwaarden worden ingevoerd die, indien zij in de oorspronke
lijke aanbestedingsprocedure waren vastgesteld, hadden kunnen leiden tot toelating van andere dan de
oorspronkelijk toegelaten inschrijvers of tot de keuze van een andere dan de oorspronkelijk uitgekozen
offerte.
Bij het ontbreken van specifieke bepalingen in Verordening (EG) nr. 1370/2007 zijn de beginselen van
bovengenoemde rechtspraak onverkort van toepassing op aanpassingen van openbaredienstcontracten die
zijn onderworpen aan deze verordening. Van geval tot geval zal aan de hand van objectieve criteria moeten
worden beoordeeld wat niet-wezenlijke wijzigingen zijn (2).
2.4. Compensaties voor de openbare dienst
De regels inzake overcompensatie zoals beschreven in Verordening (EG) nr. 1370/2007 waarborgen dat er
geen sprake is van overcompensatie en dat de regels van het Verdrag worden nageleefd. Andere begrippen
die aan bod komen zijn: redelijke winst en efficiëntieprikkels, kruissubsidiëring van commerciële activiteiten
door compensatiebetalingen voor openbaredienstverplichtingen en ondercompensatie, alsmede de procedu
res van de Commissie voor ex ante en ex post onderzoeken inzake compensatie voor de openbare dienst.
2.4.1. Artikel 4, lid 1, en artikel 5, lid 3. Afwezigheid van overcompensatie in geval van openbaredienstcontracten die
zijn gegund op basis van een open en openbare aanbestedingsprocedure
Anders dan bij andere economische sectoren is artikel 106, lid 2, VWEU niet van toepassing in gevallen
waarbij compensatie wordt betaald voor openbaredienstverplichtingen bij vervoer over land. Dergelijke
compensatie valt onder artikel 93, VWEU. Voorschriften van de Unie betreffende compensatie voor diensten
van algemeen economisch belang (3), die gebaseerd zijn op artikel 106, lid 2, VWEU, zijn niet van toepas
sing op over-landvervoer (4).
In het geval van openbaar personenvervoer per spoor en over de weg wordt, indien compensatie voor deze
diensten wordt betaald die voldoet aan Verordening (EG) nr. 1370/2007, deze compensatie geacht met de
interne markt verenigbaar te zijn en van de verplichting tot voorafgaande aanmelding als bedoeld in
artikel 108, lid 3, VWEU te zijn vrijgesteld overeenkomstig artikel 9, lid 1, van genoemde verordening.
Deze veronderstelling van verenigbaarheid en vrijstelling van de aanmeldingsverplichting gaat niet in op de
vraag of de compensatie die is betaald voor de verrichting van openbaarvervoersdiensten staatssteun vormt.
Om niet als staatssteun te worden aangemerkt, moet de compensatie voldoen aan elk van de vier voor
waarden die zijn vastgesteld in het Altmark-arrest (5) van het Europese Hof van Justitie.
(1) Zaak C-337/98 — Commissie vs. Frankrijk, Jurispr. 2000, blz. I-8377, punten 44 en 46; Zaak C-454/06 — pressetext
Nachrichtenagentur, Jurispr. 2008, blz. I-4401, punt 34; Zaak C-91/08 — Wall AG, Jurispr. 2010, blz. I- 02815,
punten 37 en 38.
(2) Het Hof van Justitie wees in de zaak Wall AG op het volgende: „Een vervanging van een onderaannemer kan, zelfs
indien de overeenkomst in deze mogelijkheid voorziet, in uitzonderlijke gevallen een dergelijke wijziging van een van
de essentiële elementen van de concessieovereenkomst vormen wanneer de omstandigheid dat een beroep is gedaan
op een bepaalde onderaannemer en niet op een andere, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de
betrokken dienst, een beslissend element is geweest bij de sluiting van de overeenkomst, wat hoe dan ook door de
verwijzende rechter dient te worden onderzocht”.
(3) Met name het besluit van de Commissie betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, VWEU op staatssteun in de
vorm van compensatie voor de openbare dienst toegekend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen
economisch belang belaste ondernemingen (PB L 7 van 11.1.2012, blz. 3) en de EU-kaderregeling inzake staatssteun
in de vorm van compensatie voor de openbare dienst (PB C 8 van 11.1.2012, blz. 15).
(4) Verordening (EU) nr. 360/2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 VWEU op de-minimissteun
verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen (PB L 114 van 26.4.2012,
blz. 8) is wel van toepassing op vervoer over land.
(5) Zaak C-280/00 — Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark
GmbH, en Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, Jurispr. 2003, blz. I-7747. Zie met name punt 3 van de
Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de staatssteunregels van de Europese Unie op voor het
verrichten van diensten van algemeen economisch belang verleende compensatie, PB C 8 van 11.1.2012, blz. 4.
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Een open, transparante en niet-discriminatoire openbare aanbestedingsprocedure in de zin van artikel 5, lid
3, zal de compensatie die de bevoegde instanties aan de dienstverlener moeten betalen om het in de
aanbesteding verlangde niveau van openbare dienstverlening te bereiken drukken, waardoor overcompen
satie wordt voorkomen. In dergelijke gevallen hoeven de gedetailleerde voorschriften inzake compensatie uit
de bijlage niet te worden toegepast.
Om te voldoen aan artikel 5, lid 3, moet er bij de vaststelling van de procedures voor overheidsopdrachten
voor worden gezorgd dat de voorwaarden voor daadwerkelijke mededinging aanwezig zijn. De precieze
kenmerken van de aanbesteding kunnen verschillen overeenkomstig artikel 5, lid 3, dat bijvoorbeeld een
zekere marge toelaat bij onderhandelingen tussen de bevoegde instantie en ondernemingen die binnen de
aanbestedingsprocedure inschrijvingen hebben ingediend. De onderhandelingen moeten echter eerlijk zijn en
de beginselen van transparantie en niet-discriminatie eerbiedigen. Zo is plaatsing van een opdracht puur
door toepassing van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in strijd met de
beginselen van transparantie en niet-discriminatie zoals bedoeld in artikel 5, lid 3. Een dergelijke procedure
voldoet dus niet aan artikel 5, lid 3. Eveneens in strijd met artikel 5, lid 3, is een aanbestedingsprocedure op
dusdanige wijze organiseren dat het aantal potentiële inschrijvers op een niet te rechtvaardigen wijze wordt
beperkt. Bevoegde instanties moeten extra waakzaam zijn als er duidelijke aanwijzingen zijn dat er geen
sprake is van reële concurrentie, bijvoorbeeld wanneer slechts één inschrijving wordt ingediend. In dergelijke
gevallen is het ook waarschijnlijker dat de Commissie inlichtingen zal inwinnen over de specifieke om
standigheden van de aanbestedingsprocedure.
De selectiecriteria, met inbegrip van bijvoorbeeld kwaliteits-, milieu of sociale criteria, moeten nauw verband
houden met het voorwerp van de verleende dienst. Een en ander staat er niet aan in de weg dat de
gunnende dienst kwaliteitsnormen bepaalt waaraan alle economische spelers moeten voldoen, of kwaliteits
aspecten met betrekking tot de verschillende voorstellen in aanmerking neemt in zijn gunningsbesluit.
Ten slotte kunnen er omstandigheden zijn waarin een aanbestedingsprocedure overeenkomstig artikel 5, lid
3, niet voldoende open en daadwerkelijke mededinging oplevert. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als
gevolg van de complexiteit of omvang van de te verrichten diensten, of van de noodzakelijke infrastructuur
of activa die hetzij eigendom zijn van een bepaalde dienstverrichter, hetzij voor de uitvoering van het
contract beschikbaar moeten worden gesteld.
2.4.2. Artikel 6. Afwezigheid van overcompensatie in geval van onderhands gegunde openbaredienstcontracten
De onderhandse gunning van een openbaredienstcontract overeenkomstig artikel 5, leden 2, 4, 5 of 6, of
het opleggen van algemene regels in de zin van artikel 3, lid 2, garandeert niet dat de compensatie tot een
minimum wordt beperkt. Dit komt doordat deze onderhandse gunning niet het resultaat is van de interactie
tussen concurrerende marktpartijen, maar van de directe onderhandeling tussen de bevoegde instantie en de
dienstverrichter.
Volgens artikel 6, lid 1, moet de compensatie in geval van onderhands gegunde openbaredienstcontracten of
algemene regels voldoen aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1370/2007 alsook de bijlage bij deze
verordening om overcompensatie te voorkomen. De bijlage bij die verordening voorziet in een ex post
controle om ervoor te zorgen dat de compensatiebetalingen niet hoger zijn dan de werkelijke nettokosten
voor de levering van de openbare dienst gedurende de looptijd van het contract. Voorts is de Commissie van
mening dat regelmatige controles gedurende de looptijd van het contract in beginsel noodzakelijk zijn om
duidelijke gevallen van overcompensatie in een vroeg stadium op te sporen en aan te pakken. Dat geldt met
name voor langetermijncontracten.
Compensatie moet worden beperkt tot het netto financiële effect van de openbaredienstverplichting. Dit
wordt berekend als kosten minus door de exploitatie van de openbare dienst gegenereerde opbrengsten,
minus potentiële inkomsten voortvloeiend uit netwerkeffecten, plus een redelijke winst.
Aan de kostenzijde kunnen alle kosten die direct verband houden met het verrichten van de openbare dienst
in aanmerking worden genomen (zoals salarissen van machinisten, tractiespanning, onderhoud van rollend
materieel, algemene kosten (zoals beheer- en administratiekosten) en contractgebonden kosten van dochter
bedrijven). Wanneer de onderneming ook activiteiten onderneemt die buiten het bestek van de openbare
dienst vallen, kan een passend deel van de kosten die worden verdeeld over openbaredienst- en andere
activiteiten (zoals huur van kantoorruimte, salarissen van accountants of administratief personeel) ook in
aanmerking worden genomen, bovenop de directe kosten die voortvloeien uit de uitvoering van de open
bare dienst. Als de onderneming meerdere openbaredienstcontracten heeft gesloten, moeten de algemene
kosten niet alleen worden verdeeld tussen de openbaredienstcontracten en andere activiteiten, maar ook
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tussen de verschillende openbaredienstcontracten onderling. Voor zover beschikbaar kunnen marktprijzen
voor het gebruik van de middelen als referentie worden gehanteerd bij de bepaling van de passende bijdrage
in de gemeenschappelijke kosten. Zijn deze marktprijzen niet beschikbaar, dan kunnen andere methodieken
worden gebruikt.
Opbrengsten die direct of indirect verband houden met de uitvoering van de openbare dienst, zoals
inkomsten uit de verkoop van vervoerbewijzen of uit de verkoop van voedingsmiddelen en dranken, moeten
worden afgetrokken van de kosten waarvoor compensatie wordt gevraagd.
De exploitatie van openbare personenvervoersdiensten uit hoofde van een openbaredienstcontract door een
vervoersonderneming die ook andere commerciële diensten verricht, kan positieve netwerkeffecten met zich
meebrengen. Door bijvoorbeeld uit hoofde van een openbaredienstcontract een bepaald netwerk te bedienen
dat is aangesloten op andere routes die onder commerciële voorwaarden worden geëxploiteerd, kan een
exploitant zijn klantenbestand uitbreiden. De Commissie is voorstander van netwerkeffecten door bijvoor
beeld het aanbieden van doorgaande tickets en een geïntegreerde dienstregeling, mits deze de passagiers ten
goede komen. De Commissie is zich ook bewust van de praktische moeilijkheden bij het kwantificeren van
deze mogelijke netwerkeffecten. Niettemin moeten eventuele kwantificeerbare financiële baten overeenkom
stig de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1370/2007 worden afgetrokken van de kosten waarvoor compen
satie wordt gevraagd.
2.4.3. Artikel 4, lid 1, en de bijlage. Het begrip „redelijke winst”
In artikel 4, lid 1, onder c), is bepaald dat de kosten die in een openbaredienstcontract in aanmerking
moeten worden genomen „een passende vergoeding voor het eigen kapitaal” kunnen omvatten. In de bijlage
wordt vermeld dat de compensatie voor een openbaredienstverplichting niet hoger mag zijn dan het netto
financiële effect van de verplichting, vastgesteld als kosten minus door de uitvoering van openbare diensten
gegenereerde opbrengsten minus potentiële netwerkinkomsten die daaruit voortvloeien plus een „redelijke
winst”.
In de bijlage staat: „Onder redelijke winst wordt een vergoeding verstaan die overeenstemt met de gebrui
kelijke kapitaalbeloning in de sector in een bepaalde lidstaat, rekening houdend met het risico, of het
ontbreken daarvan, voor de exploitant van de openbare dienst ingevolge de tussenkomst van de overheid”.
Er wordt echter niet nader vermeld wat een passend niveau van „vergoeding voor eigen kapitaal” of
„redelijke winst” is.
De mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de staatssteunregels van de Europese Unie
op voor het verrichten van diensten van algemeen economisch belang verleende compensatie (1) (DAEBmededeling) is gebaseerd op een andere rechtsgrondslag dan Verordening (EG) nr. 1370/2007 en is derhalve
niet van toepassing in gevallen waarin compensatie wordt betaald voor openbaredienstverplichtingen bij
vervoer over land, maar biedt een aantal aanknopingspunten voor de bepaling van de hoogte van een
redelijke winst die voor bevoegde instanties als indicator kunnen dienen bij de gunning van openbaredienst
contracten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1370/2007 (2). In de DAEB-mededeling wordt dit nader
toegelicht: "Wanneer er voor een bepaalde dienst een algemeen geaccepteerde marktvergoeding bestaat,
biedt die marktvergoeding de beste benchmark voor de compensatie wanneer er geen aanbesteding plaats
vindt" (3). Deze benchmarks zijn idealiter opgenomen in contracten in dezelfde bedrijfstak met soortgelijke
kenmerken en in dezelfde lidstaat. De redelijke winst moet daarom in overeenstemming zijn met de
normale marktvoorwaarden en mag niet hoger zijn dan nodig om het risico van de verrichte dienst
weer te geven.
Dergelijke benchmarks bestaan echter niet altijd. In dat geval kan het niveau van redelijke winst worden
bepaald door de winstmarge te vergelijken met die welke een gemiddelde, goed geleide onderneming die in
dezelfde branche actief is, zou hanteren voor het aanbieden van de dienst in kwestie (4).
In een standaardmethode om het rendement op kapitaal van een openbaredienstcontract te meten, moet
gebruik worden gemaakt van de interne opbrengstvoet (IRR) die de onderneming voor de looptijd van het
project op haar geïnvesteerde kapitaal behaalt, d.w.z. de IRR op de kasstromen van het contract. Ook andere
boekhoudkundige maatstaven, zoals het rendement op eigen vermogen (ROE), het rendement op geïnves
teerd vermogen (ROCE) of andere algemeen aanvaarde economische indicatoren voor het rendement op
kapitaal, kunnen worden benut.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

PB C 8 van 11.1.2012, blz. 4.
Zie met name punt 61 van de DAEB-mededeling.
Punt 69 van de DAEB-mededeling.
In de DAEB-mededeling wordt verder uitgelegd wat onder een „gemiddelde, goed geleide onderneming” moet worden
verstaan. Zie met name de punten 70 tot en met 76.
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Er zij op gewezen dat indicatoren kunnen worden beïnvloed door de boekhoudmethoden die de onder
neming gebruikt en een afspiegeling vormen van de situatie van de onderneming in een bepaald jaar. Is dit
het geval, dan moet ervoor worden gezorgd dat de boekhoudpraktijken van de onderneming de economi
sche realiteit op de lange termijn van het openbaredienstcontract weerspiegelen. In die context moet de
redelijke winstmarge waar mogelijk worden bepaald over de gehele looptijd van het openbaredienstcontract.
Ook moet rekening worden gehouden met de verschillen in de economische modellen van vervoer per trein,
tram, metro en bus. Zo is treinvervoer in het algemeen zeer kapitaalintensief, terwijl bij busvervoer de
personeelskosten zwaarder wegen.

In elk geval moet de bevoegde instantie, naargelang de specifieke omstandigheden van elk openbaredienst
contract, geval per geval bepalen wat een passend niveau van redelijke winst is. Daarbij moet zij onder
andere de specifieke kenmerken van de onderneming in kwestie, de normale marktvergoeding voor soort
gelijke diensten en het risiconiveau van elk openbaredienstcontract in aanmerking nemen. Een openbare
dienstcontract dat specifieke bepalingen bevat ter bescherming van de hoogte van de vergoeding in geval
van onvoorziene kosten is bijvoorbeeld minder riskant dan een openbaredienstcontract dat niet in dergelijke
waarborgen voorziet. De redelijke winst in het eerstgenoemde contract moet bij voor het overige gelijke
omstandigheden daarom lager zijn dan in het laatstgenoemde contract.

De toepassing van efficiëntieprikkels in het compensatiemechanisme moet in het algemeen worden aange
moedigd (1). Benadrukt moet worden dat compensatieregelingen die simpelweg zijn bedoeld om de werke
lijke kosten te dekken wanneer die zich aandienen, het vervoerbedrijf maar weinig zullen stimuleren de
kosten te beheersen of efficiënter te werken. Het gebruik ervan kan daarom beter worden beperkt tot
momenten waarop grote onzekerheid heerst over de kosten en de vervoerder goed moet worden beschermd
tegen die onzekerheid.

2.4.4. Artikel 4, leden 1 en 2, en de bijlage. Voorkomen dat compensatie voor een openbaredienstverplichting wordt
gebruikt voor de kruissubsidiëring van commerciële activiteiten
Wanneer een openbaredienstverlener ook commerciële activiteiten verricht, moet ervoor worden gezorgd
dat de overheidscompensatie die hij ontvangt niet wordt aangewend om zijn concurrentiepositie bij zijn
commerciële activiteiten te verstevigen. In deze context bevat de bijlage voorschriften ter vermijding van
kruissubsidiëring van commerciële activiteiten met inkomsten uit openbare dienstverlening. In wezen be
staan deze voorschriften uit een boekhoudkundige scheiding tussen de twee soorten activiteiten (openbare
en commerciële diensten) en een deugdelijke kostentoewijzingsmethode waarin de werkelijke kosten van de
openbare dienstverlening tot uitdrukking komen.

Volgens artikel 4, leden 1 en 2, alsmede de voorschriften zoals vermeld in de bijlage, moeten de kosten en
opbrengsten van de dienstverlening uit hoofde van elk openbaredienstcontract dat aan een vervoersonder
neming wordt gegund en de kosten en opbrengsten van commerciële activiteiten correct worden verdeeld
over de twee soorten activiteiten. Doel is om effectief toezicht te houden op de overheidscompensatie en
mogelijke kruissubsidiëring tussen de twee soorten activiteiten. De adequaatheid van de kostenverdelings- en
afschermingsmaatregelen tussen de openbaredienstverplichting en de commerciële activiteiten is in dit ver
band cruciaal. Wanneer bijvoorbeeld vervoersmiddelen (zoals rollend spoormaterieel of bussen) of andere
bedrijfsmiddelen of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de openbaredienstverplichting (zoals
kantoorruimte, personeel of stations) worden verdeeld over openbare diensten en commerciële activiteiten,
moeten de kosten hiervan worden toegewezen aan de twee verschillende soorten activiteiten, naargelang
hun relatieve gewicht in alle vervoersdiensten die de vervoersonderneming verricht.

Wanneer de openbare dienst en de commerciële activiteiten van dezelfde vervoersonderneming bijvoorbeeld
gebruik hebben gemaakt van diensten in stations, maar de totale kosten van deze diensten alleen zijn
toegerekend aan de openbaredienstverrichtingen, is er sprake van kruissubsidiëring die strijdig is met Ver
ordening (EG) nr. 1370/2007. In Richtlijn 2012/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van
21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (2) zijn ook specifieke verplichtingen
vastgelegd voor de gescheiden boekhouding van spoorwegondernemingen.
(1) Zie met name punt 7 van de bijlage bij de verordening.
(2) PB L 343 van 14.12.2012, blz. 32. Zie artikel 6 over de scheiding van rekeningen van spoorwegondernemingen en
spoorweginfrastructuurbeheerders.
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Elk openbaredienstcontract moet specifieke voorschriften betreffende compensatie bevatten en moet speci
fieke boekingen opleveren. Met andere woorden: als dezelfde onderneming partij is in verschillende open
baredienstcontracten moet in de boekhouding van de vervoersondernemingen worden vermeld welke over
heidscompensatie aan welk openbaredienstcontract is gekoppeld. Op schriftelijk verzoek van de Commissie
moet deze boekhouding worden overgelegd overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr.
1370/2007.
2.4.5. Artikel 4, lid 1. Compensatieregelingen om de efficiëntie te bevorderen
In overweging 27 van Verordening (EG) nr. 1370/2007 staat dat er bij de bepaling van de parameters voor
compensatie in geval van onderhandse gunning of algemene regels voor moet worden gezorgd dat een
passende vergoeding wordt vastgesteld en dat de diensten op een efficiënte manier en met een hoog
kwaliteitsniveau worden verricht. Dit betekent dat de bevoegde instantie de dienstverleners via het com
pensatiemechanisme moet stimuleren om efficiënter te werken door met zo min mogelijk middelen te
voorzien in het vereiste niveau en de vereiste kwaliteit van de dienst.
De regels inzake compensatie in Verordening (EG) nr. 1370/2007 bieden de bevoegde instanties enige
ruimte om stimuleringsregelingen voor openbaredienstverleners op te zetten. Zij dienen echter in elk geval
„aan te zetten tot het behoud of de ontwikkeling van een objectief controleerbaar, efficiënt beheer door de
exploitant van openbare diensten” (punt 7 van de bijlage). Dit houdt in dat het compensatiestelsel zo moet
worden opgezet dat de efficiëntie mettertijd een zekere mate van verbetering te zien geeft.
Efficiëntieprikkels moeten desondanks evenredig zijn en binnen redelijke perken blijven, rekening houdend
met de inspanningen die nodig zijn om de efficiëntiedoelstellingen te bereiken. Daar kan bijvoorbeeld voor
gezorgd worden via een evenwichtige verdeling van eventuele, aan efficiëntiewinsten gekoppelde beloningen
tussen de exploitant, overheidsinstanties en/of gebruikers. Er moet in elk geval een systeem worden inge
voerd dat voorkomt dat de onderneming zich verzekert van onevenredige efficiëntievoordelen. Daarnaast
moeten de parameters van dergelijke stimuleringsregelingen volledig en precies worden gedefinieerd in het
openbaredienstcontract.
Stimuleringsmaatregelen voor een efficiëntere openbare dienstverlening mogen de levering van hoogwaar
dige diensten echter niet in de weg staan. In het kader van Verordening (EG) nr. 1370/2007 wordt onder
efficiëntie verstaan: het verband tussen de kwaliteit of het niveau van de openbare dienst en de middelen die
voor de levering ervan nodig zijn. Efficiëntieprikkels moeten daarom gericht zijn op kostenbesparing en/of
op verhoging van de kwaliteit of het niveau van de dienstverlening.
2.4.6. Artikel 6, lid 1. Omstandigheden waaronder de Commissie zal onderzoeken of een compensatieregeling in
overeenstemming is met Verordening (EG) nr. 1370/2007
Compensatie voor de openbare dienst die wordt betaald uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1370/2007 is
vrijgesteld van de verplichting om staatssteun aan te melden voordat deze wordt verleend, zoals vastgelegd
in artikel 108, lid 3, VWEU. Niettemin kan een compensatieregeling aan de Commissie ter beoordeling
worden voorgelegd om rechtszekerheid te verkrijgen wanneer een lidstaat er niet zeker van is dat de regeling
in overeenstemming is met de verordening. Wanneer de Commissie aanwijzingen heeft dat de regeling in
strijd is met de compensatievoorschriften van de verordening, kan zij een compensatieregeling ook beoor
delen op basis van een klacht of een ambtshalve onderzoek.
2.4.7. Artikel 6, lid 1. Verschillen tussen de ex ante en ex post onderzoeken van de Commissie naar compensatie
regelingen
Het belangrijkste verschil tussen de ex ante en ex post onderzoeken van de Commissie naar compensatie
regelingen houdt verband met het moment waarop de Commissie de regeling beoordeelt en niet met de
gebruikte methode voor de beoordeling of er sprake is van overcompensatie.
Bij de beoordeling ex ante of een compensatieregeling overcompensatie voorkomt, bijvoorbeeld in de
context van een aanmelding, kijkt de Commissie onder andere naar de precieze compensatieparameters.
Zij schenkt in het bijzonder aandacht aan de kostencategorieën die voor de berekening van de compensatie
in aanmerking worden genomen, en aan de voorgestelde omvang van de redelijke winst. Bovendien zal de
Commissie kijken of er een geschikt mechanisme voorhanden is dat ervoor zorgt dat, mochten de inkom
sten uit de levering van openbare diensten gedurende de looptijd van het openbaredienstcontract hoger
uitvallen dan verwacht, de exploitant een buitensporige compensatie die uitgaat boven de werkelijke net
tokosten, een redelijke winstmarge en eventuele beloningen uit efficiëntiewinsten zoals bepaald in het
contract, niet mag houden.
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Het openbaredienstcontract moet in beginsel ook voorzien in regelmatige controles gedurende de looptijd
van het contract, met name bij langetermijncontracten, om in een vroeg stadium duidelijke gevallen van
overcompensatie op te sporen en aan te pakken. De bevoegde instanties zijn verplicht om gedurende de
looptijd van het contract te controleren of aan de voorwaarden van het openbaredienstcontract wordt
voldaan. Er kunnen IT-tools worden ontwikkeld om deze controles op een gestandaardiseerde manier uit
te voeren. Overcompensatie moet voor elk openbaredienstcontract apart worden onderzocht om buiten
sporige winsten te vermijden voor afzonderlijke openbare diensten die worden verdeeld over verschillende
contracten.
In geval van een ex post onderzoek kan op basis van de werkelijke gegevens over financiële inkomsten en
kosten worden bepaald of de ontvangen compensatie het netto financiële effect van de openbare dienst
overschrijdt, zoals bedoeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1370/2007, aangezien de compensatie
regelingen al zijn opgesteld. De methode verandert echter niet: de compensatie mag niet hoger zijn dan het
bedrag waarop de onderneming volgens de vooraf gestelde parameters in het contract recht had, zelfs als dit
bedrag niet toereikend is om de werkelijke nettokosten te dekken.
2.4.8. Artikel 1, lid 1, en artikel 6, lid 1. Waarborgen dat bevoegde instanties exploitanten een „passende” com
pensatie betalen voor de vervulling van openbaredienstverplichtingen
In artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1370/2007 is echter het volgende bepaald: „Deze verordening heeft
tot doel vast te stellen op welke manier instanties die bevoegd zijn voor het openbaar personenvervoer er, in
het licht van het Gemeenschapsrecht, voor kunnen zorgen dat, in vergelijking met een volledig vrije
marktwerking, onder meer het aantal, de veiligheid en de kwaliteit van de diensten van algemeen belang
toenemen en deze diensten worden verzekerd tegen een lagere kostprijs. Daartoe worden in deze ver
ordening de voorwaarden gesteld waaronder de bevoegde instanties, wanneer zij een openbaredienstver
plichting opleggen of daartoe een contract afsluiten, aan exploitanten van openbare diensten een compen
satie voor de kosten en/of exclusieve rechten verlenen als tegenprestatie voor het vervullen van openbare
dienstverplichtingen”. Daarnaast staat in punt 7 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1370/2007: „De
compensatieregeling dient aan te zetten tot het behoud of de ontwikkeling van (…) de verlening van
personenvervoersdiensten van voldoende kwaliteit”.
Dit betekent dat de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1370/2007 niet alleen tot doel hebben een
mogelijke overcompensatie voor openbaredienstverplichtingen te voorkomen, maar er ook voor moeten
zorgen dat de verlening van openbare diensten uit hoofde van een openbaredienstcontract financieel
haalbaar is om een hoogwaardige dienst te kunnen (blijven) leveren. De openbaredienstverplichting moet
daarom op passende wijze worden gecompenseerd zodat de eigen middelen van de exploitant die een
openbare dienst levert op de lange termijn niet worden uitgehold, waardoor hij niet langer in staat zou zijn
naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen en niet langer de hoogwaardige personen
vervoersdiensten zou kunnen leveren als bedoeld in punt 7 van de bijlage bij Verordening (EG) nr.
1370/2007.
Wanneer de bevoegde instantie onvoldoende compensatie betaalt, riskeert zij in elk geval dat er minder
inschrijvers zullen zijn bij openbare aanbestedingen voor de gunning van openbaredienstcontracten waar
door de exploitant in ernstige financiële moeilijkheden komt wanneer het openbaredienstcontract onder
hands is gegund. Een ander risico is dat het algemene niveau en de kwaliteit van de verrichte openbare
diensten in hun geheel afnemen gedurende de looptijd van het contract.
2.5. Bekendmaking en transparantie
De interpretatieve richtsnoeren in dit hoofdstuk betreffen de verplichting van bevoegde instanties om jaar
verslagen te publiceren over de openbaredienstcontracten die onder hun bevoegdheid vallen, alsmede hun
verplichting om voor en na de gunningsprocedure de transparantie te waarborgen bij de gunning van
openbaredienstcontracten.
2.5.1. Artikel 7, lid 1. Verplichtingen inzake de bekendmaking van jaarverslagen over openbaredienstcontracten
waarvoor de bevoegde instanties bevoegd zijn
Volgens artikel 7, lid 1, moet elke bevoegde instantie jaarlijks een overzichtsverslag publiceren van de
openbaredienstverplichtingen die onder haar bevoegdheid vallen, de aangewezen exploitanten van openbare
diensten en de compensaties en de exclusieve rechten die als vergoeding voor de dienstverlening aan die
exploitanten zijn toegekend. Dit verslag maakt onderscheid tussen busvervoer en spoorvervoer, maakt het
mogelijk de prestaties, de kwaliteit en de financiering van het openbaarvervoersnet te toetsen en te beoor
delen en bevat informatie over de aard en de reikwijdte van eventuele toegekende exclusieve rechten, indien
van toepassing.
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De term „overzichtsverslag” betekent volgens de Commissie dat een bevoegde instantie een uitvoerig verslag
dient te publiceren over alle door haar gegunde openbaredienstcontracten, met vermelding van alle afzon
derlijke contracten. De verstrekte informatie moet daarom, afgezien van de totale waarden, betrekking
hebben op elk contract zonder afbreuk te doen aan de bescherming van de rechtmatige handelsbelangen
van exploitanten.
De exploitanten van openbaar vervoer moeten alle informatie en gegevens verstrekken aan de bevoegde
instantie zodat die aan haar bekendmakingsverplichtingen kan voldoen.
Om de doelstelling van deze bepaling te realiseren, namelijk de zinvolle toetsing en beoordeling van het
openbaarvervoersnetwerk mogelijk te maken zodat binnen een transparant, gestructureerd kader een ver
gelijking kan worden gemaakt met andere openbaarvervoersnetwerken, moedigt de Commissie de lidstaten
en hun instanties aan om deze informatie op vrijwillige basis toegankelijker te maken en een zinvolle
vergelijking mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de informatie wordt gepubliceerd op een
centrale website van bijvoorbeeld een vereniging van bevoegde instanties of het ministerie van vervoer. De
informatie en gegevens moeten ook op een methodologisch consistente en uniforme manier worden
samengesteld en aangeboden.
2.5.2. Artikel 7, leden 2 en 3. Mogelijkheden van bevoegde instanties om te voldoen aan hun bekendmakings
verplichtingen inzake openbaredienstcontracten overeenkomstig artikel 7, leden 2 en 3
Bevoegde instanties hebben volgens artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1370/2007 bepaalde verplichtingen
om de voorgenomen (en gesloten) gunning van openbaredienstcontracten in het Publicatieblad van de Euro
pese Unie te publiceren.
In artikel 7, lid 2, is bepaald dat bevoegde instanties ten minste één jaar vóór de bekendmaking van de
uitnodiging tot inschrijving of de onderhandse gunning van een openbaredienstcontract bepaalde informatie
over het beoogde contract dienen bekend te maken in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Op grond van artikel 7, lid 3, dienen de bevoegde instanties binnen een jaar vanaf de onderhandse gunning
van een openbaredienstcontract voor spoorwegdiensten bepaalde informatie over het gegunde contract te
publiceren.
De diensten van de Commissie hebben modelformulieren en -procedures opgesteld aan de hand waarvan
instanties kunnen voldoen aan deze bekendmakingsvereisten. Dankzij de mogelijkheid gegevens te her
gebruiken, moeten de formulieren en de bekendmakingsprocedure bevoegde instanties in staat stellen
desgewenst synergieën te bewerkstelligen bij de bekendmaking van een openbare aanbesteding voor diensten
overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1370/2007.
De formulieren voldoen aan de volgende vereisten:
— ze vereenvoudigen de toegang tot en navigatie op de webapplicatie voor instanties en zijn begrijpelijk en
duidelijk;
— ze maken duidelijk onderscheid tussen de bekendmakingsvereisten van Verordening (EG) nr. 1370/2007
en die van de Richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU;
— ze vereisen een bepaalde detaillering van informatie die door instanties niet als belastend wordt gezien
en dus acceptabel wordt geacht;
— ze zijn geschikt om bruikbare statistieken te genereren over de gunningsprocedure van openbaredienst
contracten en dus over de effectieve tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1370/2007.
In 2013 heeft het Publicatiebureau een onlinebekendmakingsprocedure beschikbaar gesteld op „eNotices” (1).
De modelformulieren voor bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn hiervoor als uit
gangspunt genomen, overeenkomstig artikel 7, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 1370/2007. De
bekendmaking van informatie over onderhands gegunde openbaredienstcontracten voor vervoer per spoor
in het Publicatieblad van de Europese Unie overeenkomstig artikel 7, lid 3, gebeurt op vrijwillige basis.
(1) http://simap.europa.eu/enotices/choiceLanguage.do
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2.5.3. Artikel 7, lid 4. Het recht van belanghebbenden om informatie aan te vragen over te gunnen openbaredienst
contracten vlak vóór de datum van de gunning
In artikel 7, lid 4, is bepaald dat een bevoegde instantie een belanghebbende op diens verzoek haar redenen
voor de onderhandse gunning van een openbaredienstcontract dient toe te zenden. Overweging 30 luidt als
volgt: „Voor onderhands gegunde openbaredienstcontracten moet een hoger niveau van transparantie gel
den”. Dit moet worden gezien in samenhang met overweging 29, waarin staat dat voorgenomen aan
bestedingen van contracten moeten worden bekendgemaakt zodat potentiële exploitanten van openbare
diensten over de nodige tijd beschikken om in te schrijven. Een bevoegde instantie moet ten minste een jaar
van tevoren uiting geven aan haar voornemen een contract onderhands te gunnen, omdat deze informatie
in het Publicatieblad van de Europese Unie (artikel 7, lid 2, met name onder b)) moet worden bekendgemaakt.
Op die manier worden belanghebbenden in staat gesteld om gedurende een lange periode voordat het
contract wordt gegund, hetgeen ten vroegste een jaar later zal gebeuren, vragen te stellen. Om doeltreffende
rechtsbescherming te verlenen, moet overeenkomstig artikel 7, lid 4, gevraagde informatie onverwijld
worden verstrekt.

Het transparanter maken van contracten is per definitie ook verbonden aan de procedure voor gunning van
een contract. De eis van grotere transparantie in overweging 30 omvat dus niet alleen transparantie na
gunning van het contract, maar heeft ook betrekking op de procedure voorafgaand aan de daadwerkelijke
gunning van het contract aan het betreffende openbaarvervoerbedrijf.

2.6. Overgangsregelingen
Dit hoofdstuk voorziet in richtsnoeren voor de interpretatie van enkele aspecten van de bepalingen be
treffende overgangsregelingen voor contracten die respectievelijk vóór de inwerkingtreding van Verordening
(EG) nr. 1370/2007 en in de overgangsperiode van 2009 tot december 2019 worden gegund.

2.6.1. Artikel 8, lid 2. Het toepassingsgebied van de overgangsperiode van tien jaar, die op 3 december 2009 is
begonnen
Artikel 8, lid 2, luidt als volgt: „Onverminderd lid 3 verloopt de gunning van openbaredienstcontracten voor
vervoer per spoor en over de weg volgens artikel 5, en wel vanaf 3 december 2019.” Tijdens deze over
gangsperiode nemen de lidstaten maatregelen om geleidelijk te voldoen aan artikel 5, teneinde te vermijden
dat zich ernstige structurele problemen voordoen, in het bijzonder wat betreft de vervoerscapaciteit.

Artikel 8, lid 2, verwijst naar artikel 5 in zijn geheel. De Commissie is echter van mening dat alleen
artikel 5, lid 3, betreffende de verplichting om open, transparante, niet-discriminatoire en eerlijke procedures
toe te passen bij de gunning van openbaredienstcontracten in deze context relevant lijkt. Zoals blijkt uit
overweging 31 hebben de overgangsregelingen tot doel bevoegde instanties en exploitanten van openbare
diensten voldoende tijd te geven om zich aan te passen aan de bepalingen van Verordening (EG) nr.
1370/2007. De aan de lidstaten opgelegde verplichting om geleidelijk te voldoen aan artikel 5 is alleen
redelijk als het gaat om de verplichting om openbaredienstcontracten volgens open, transparante, nietdiscriminatoire en eerlijke procedures te gunnen. Het heeft geen zin dat de lidstaten het begrip interne
exploitant of de uitzonderingen uit de leden 4, 5 en 6 van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1370/2007
„geleidelijk” toepassen, aangezien de bepalingen hiervan minder strikt zijn dan de algemene beginselen uit
het Verdrag en de overeenkomstige rechtspraak. Voorts kan redelijkerwijs niet worden aangenomen dat de
wetgever de volledige toepassing van artikel 5, lid 7, betreffende de procedurele waarborgen en rechterlijke
toetsing wilde uitstellen tot 3 december 2019.

2.6.2. Artikel 8, lid 2. Verplichtingen van de lidstaten tijdens de overgangsperiode tot 2 december 2019
In artikel 8, lid 2, staat: „Binnen zes maanden na de eerste helft van de overgangsperiode (voor 3 mei 2015)
leggen de lidstaten de Commissie een voortgangsverslag voor over de invoering van het geleidelijk gunnen
van openbaredienstcontracten volgens artikel 5”. Hieruit blijkt duidelijk dat de lidstaten niet mogen wachten
tot 2 december 2019 met de naleving van de algemene regel volgens welke openbaredienstcontracten
moeten worden gegund volgens openbare aanbestedingsprocedures die op een eerlijke, transparante en
niet-discriminatoire basis openstaan voor alle exploitanten. De lidstaten dienen passende maatregelen te
nemen om gedurende de overgangsperiode geleidelijk te voldoen aan deze eis om te voorkomen dat
vervoersbedrijven op de markt voor openbaar vervoer over onvoldoende capaciteit beschikken om in te
kunnen schrijven op alle openbare aanbestedingen die aan het einde van de overgangsperiode worden
uitgeschreven.
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2.6.3. Artikel 8, lid 3. De betekenis van „beperkte duur met een looptijd die vergelijkbaar is met de in artikel 4
vermelde looptijden”
In artikel 8, lid 3, onder d), staat dat „vanaf 26 juli 2000 en vóór 3 december 2009, op grond van een
andere procedure dan een eerlijke openbare aanbestedingsprocedure” gegunde openbaredienstcontracten
„kunnen doorlopen tot zij verstrijken, op voorwaarde dat het gaat om contracten van beperkte duur met
een looptijd die vergelijkbaar is met de in artikel 4 vermelde looptijden.”
De Commissie meent dat de bewoordingen „vergelijkbaar met de in artikel 4 vermelde looptijden” restrictief
moeten worden geïnterpreteerd om ervoor te zorgen dat de lidstaten proberen de doelstellingen van de
verordening te realiseren vanaf de datum van inwerkingtreding op 3 december 2009. De Commissie is
daarom van mening dat het aanbeveling verdient de looptijd van openbaredienstcontracten niet te laten
afwijken van de in artikel 4 genoemde looptijden.
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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).
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het EG-Verdrag voldoet indien over een periode van drie
belastingjaren de steun per begunstigde niet meer be
draagt dan 30 000 EUR en het voor elke lidstaat vast
gestelde cumulatieve bedrag ten belope van 2,5 % van de
waarde van de jaarlijkse productie van de visserijsector
niet wordt overschreden. In het licht van de ervaring die
bij de toepassing van Verordening (EG) nr. 875/2007 is
opgedaan, is het passend een aantal van de in die ver
ordening vastgestelde voorwaarden te herzien en die ver
ordening te vervangen.
(3)

(4)

Het is passend het plafond van 30 000 EUR voor het
bedrag aan de-minimissteun dat één onderneming gedu
rende een periode van drie jaar per lidstaat mag ontvan
gen, te behouden. Dat plafond blijft nog steeds nood
zakelijk om te garanderen dat maatregelen die onder
deze verordening vallen, kunnen worden geacht het han
delsverkeer tussen de lidstaten niet te beïnvloeden en de
mededinging niet te vervalsen of dreigen te vervalsen
wanneer het totale steunbedrag dat over een periode
van drie jaar aan alle ondernemingen in de visserij- en
aquacultuursector wordt verleend, lager is dan het per
lidstaat vastgestelde cumulatieve bedrag ten belope van
2,5 % van de jaarlijkse omzet in de visserijsector, d.w.z.
de omzet van de vangst-, verwerkings- en aquacultuur
activiteiten (het nationale maximum).
Een onderneming is, voor de toepassing van de mede
dingingsregels van het Verdrag, elke entiteit die een eco
nomische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm
en de wijze waarop zij wordt gefinancierd (1). Het Hof
van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat alle
entiteiten die (juridisch of feitelijk) onder de zeggenschap
staan van dezelfde entiteit, als één onderneming dienen te
worden beschouwd (2). Met het oog op rechtszekerheid
en om de administratieve rompslomp te verlichten moet
in deze verordening een uitputtende lijst van duidelijke
criteria worden vastgesteld aan de hand waarvan kan
worden bepaald wanneer twee of meer ondernemingen
in dezelfde lidstaat als één onderneming moeten worden
beschouwd. De Commissie heeft uit de vaststaande crite
ria voor het definiëren van „verbonden ondernemingen”
die zijn opgenomen in de definitie van kleine en middel
grote ondernemingen (hierna „kmo's” genoemd) van Aan
beveling 2003/361/EG van de Commissie (3) en bijlage I
bij Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie (4),
de criteria gekozen die zinvol zijn voor de toepassing van
deze verordening. De criteria, waarmee de overheids
instanties reeds vertrouwd zijn, moeten, gelet op het
toepassingsgebied van deze verordening, van toepassing
zijn op zowel kmo's als grote ondernemingen. Die crite
ria moeten garanderen dat een groep verbonden onder
nemingen voor de toepassing van de de-minimisregel als
één enkele onderneming wordt beschouwd, maar dat
ondernemingen die geen banden met elkaar onderhou
den tenzij dat elk van hen een rechtstreekse band met
dezelfde overheidsinstantie of -instanties heeft, niet als

(1) Zaak C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Rispar
mio di Firenze SpA e.a., Jurispr. 2006, blz. I-289.
(2) Zaak C-382/99, Nederland/Commissie, Jurispr. 2002, blz. I-5163.
(3) Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 be
treffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemin
gen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).
(4) Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus
2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen
87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt ver
enigbaar worden verklaard (PB L 214 van 9.8.2008, blz. 3).
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onderling verbonden worden behandeld. Zo wordt reke
ning gehouden met de specifieke situatie van onder
nemingen die onder de zeggenschap van dezelfde over
heidsinstantie of -instanties staan, maar een zelfstandige
beslissingsbevoegdheid kunnen hebben.
(5)

Gezien de werkingssfeer van het gemeenschappelijk vis
serijbeleid en de definitie van visserij- en aquacultuursec
tor die in artikel 5, onder d), van Verordening (EU) nr.
1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad (5) is
vastgesteld, moet deze verordening van toepassing zijn
op ondernemingen die actief zijn in de productie, ver
werking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten.

(6)

Gelet op de doelstellingen van het gemeenschappelijk
visserijbeleid mogen met name steun die de vangstcapa
citeit van de vaartuigen of hun capaciteit om vis te vin
den vergroot, steun voor de bouw van nieuwe vissers
vaartuigen of voor de aankoop van vissersvaartuigen of
enige andere steun voor concrete acties die niet in aan
merking komen op grond van artikel 13 van Verorde
ning (EU) nr. … van het Europees Parlement en de
Raad (6), niet binnen de werkingssfeer van deze verorde
ning vallen.

(7)

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft verklaard
dat de lidstaten zich, zodra de Unie een regeling voor de
totstandbrenging van een gemeenschappelijke marktorde
ning in een bepaalde landbouwsector heeft vastgesteld,
moeten onthouden van elke maatregel die daarvan zou
afwijken of er inbreuk op zou maken (7). Dit beginsel
geldt ook voor de visserij- en aquacultuursector. Daarom
mag deze verordening niet van toepassing zijn op steun
waarvan het bedrag wordt vastgesteld op basis van de
prijs of de hoeveelheid van de afgenomen of op de markt
gebrachte producten. Evenmin mag zij van toepassing
zijn op steun waaraan de verplichting is gekoppeld om
deze met primaire producenten te delen.

(8)

Deze verordening mag niet van toepassing zijn op ex
portsteun of steun die afhangt van het gebruik van bin
nenlandse producten in plaats van ingevoerde producten.
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 in derde
landen. Steun voor de financiering van de kosten van
deelneming aan handelsbeurzen of van studies of con
sultancydiensten die noodzakelijk zijn om een nieuw of
een bestaand product op een nieuwe markt in een andere
lidstaat of een derde land te introduceren, is in de regel
geen exportsteun.

(9)

Wanneer een onderneming actief is in de visserij- en
aquacultuursector en ook actief is in andere sectoren of

(5) 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).
(6) Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de
Raad van … 2014 inzake het Europees Fonds voor Maritieme Zaken
en Visserij (tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1198/2006 van
de Raad, Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad en Verorde
ning (EU) nr. …/2011 van de Raad inzake het geïntegreerd maritiem
beleid) (PB L …).
(7) Zaak C-456/00, Frankrijk/Commissie, Jurispr. 2002, blz. I-11949.
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andere activiteiten verricht die onder Verordening (EU)
nr. 1407/2013 van de Commissie (1) vallen, moet die
verordening van toepassing zijn op steun die voor die
andere sectoren of activiteiten wordt verleend, mits de
betrokken lidstaat, met passende middelen zoals een
scheiding van activiteiten of een uitsplitsing van de kos
ten, ervoor zorgt dat de activiteiten in de visserij- en
aquacultuursector geen overeenkomstig die verordening
verleende de-minimissteun genieten.
(10)

Wanneer een onderneming zowel in de visserij- en aqua
cultuursector als in de sector van de primaire productie
van landbouwproducten actief is, moet deze verordening
van toepassing zijn op steun die voor de eerstgenoemde
sector of activiteiten wordt verleend, mits de betrokken
lidstaat, met passende middelen zoals een scheiding van
activiteiten of een uitsplitsing van de kosten, ervoor zorgt
dat de primaire productie van landbouwproducten geen
overeenkomstig deze verordening verleende de-minimis
steun geniet.

(11)

Bij deze verordening moeten regels worden vastgesteld
die garanderen dat de maximale steunintensiteiten die
in specifieke verordeningen of in besluiten van de Com
missie zijn vastgesteld, niet kunnen worden omzeild. In
deze verordening moeten ook duidelijke, gemakkelijk
toepasbare regels inzake cumulering worden opgenomen.

(12)

De voor de toepassing van deze verordening in aanmer
king te nemen periode van drie jaar moet op voortschrij
dende grondslag worden beoordeeld, zodat bij elke
nieuwe verlening van de-minimissteun het totale in het
betrokken belastingjaar en in de twee voorgaande belas
tingjaren aan de-minimissteun verleende bedrag in aan
merking wordt genomen.

(13)

Deze verordening sluit niet de mogelijkheid uit dat een
maatregel misschien op andere gronden dan die welke in
deze verordening worden vastgesteld, niet als staatssteun
in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag wordt
beschouwd, bijvoorbeeld omdat de maatregel voldoet aan
het beginsel van de marktdeelnemer in een markteco
nomie of omdat met de maatregel geen overdracht van
staatsmiddelen gemoeid is. Met name vormt centraal
door de Commissie beheerde Uniefinanciering die niet
direct of indirect onder de controle van de lidstaat staat,
geen staatssteun en hoeft die niet in aanmerking te wor
den genomen wanneer wordt bepaald of het desbetref
fende plafond of het nationale maximum in acht wordt
genomen.

(14)

Met het oog op transparantie, gelijke behandeling en een
doelmatige monitoring mag deze verordening slechts van
toepassing zijn op de-minimissteun waarvan het bruto
subsidie-equivalent vooraf precies kan worden berekend
zonder dat een risicoanalyse hoeft te worden uitgevoerd
(„transparante steun”). Deze precieze berekening kan bij
voorbeeld worden uitgevoerd voor subsidies, rentesubsi
dies en belastingvrijstellingen waarvoor een maximum
geldt, of voor andere instrumenten die in een maximum
voorzien dat garandeert dat het betrokken plafond niet
wordt overschreden. De vaststelling van een maximum
betekent dat de lidstaat, zolang het precieze steunbedrag
niet of nog niet bekend is, moet aannemen dat het be

(1) Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 decem
ber 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op deminimissteun (PB L 352 van 24.12.2013, blz. 1).
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drag gelijk is aan het maximum, om te garanderen dat
diverse steunmaatregelen samen het in deze verordening
vastgestelde plafond niet overschrijden en om de regels
inzake cumulering toe te passen.
(15)

Met het oog op transparantie, gelijke behandeling en
correcte toepassing van het de-minimisplafond moeten
alle lidstaten dezelfde berekeningsmethode toepassen.
Om deze berekening te vergemakkelijken moeten steun
bedragen die in een andere vorm dan een subsidie wor
den verleend, in brutosubsidie-equivalent worden omge
rekend. Om het brutosubsidie-equivalent te berekenen
voor andere soorten transparante steun dan subsidies
en voor steun die in verschillende tranches wordt uit
gekeerd, moeten de marktrentepercentages worden ge
bruikt die van toepassing zijn op het tijdstip waarop
die steun wordt verleend. Met het oog op een eenvormi
ge, transparante en eenvoudige toepassing van de staats
steunregels moeten, voor de toepassing van deze verorde
ning, de referentiepercentages die zijn vastgesteld in de
mededeling van de Commissie over de herziening van de
methode waarmee de referentie- en disconteringspercen
tages worden vastgesteld (2), als marktpercentages gelden.

(16)

Steun vervat in leningen, waaronder ook de-minimisrisi
cofinancieringssteun in de vorm van leningen, moet als
transparante de-minimissteun worden beschouwd indien
voor het berekenen van het brutosubsidie-equivalent de
marktrentepercentages zijn gebruikt die van toepassing
zijn op het tijdstip van de steunverlening. Om de behan
deling van kleine, kortlopende leningen te vereenvoudi
gen moet in deze verordening een duidelijke regel wor
den opgenomen die gemakkelijk kan worden toegepast
en rekening houdt met zowel het bedrag als de looptijd
van de lening. Op basis van de ervaring van de Com
missie kunnen leningen die zijn afgedekt door zekerhe
den ten belope van ten minste 50 % van het lening
bedrag en die ten hoogste betrekking hebben op ofwel
150 000 EUR en een looptijd van vijf jaar ofwel
75 000 EUR en een looptijd van tien jaar, worden be
schouwd als leningen met een brutosubsidie-equivalent
dat het de-minimisplafond niet overschrijdt. Gelet op
de moeilijkheden die zijn verbonden aan het bepalen
van het brutosubsidie-equivalent van steun die wordt ver
leend aan ondernemingen die wellicht niet in staat zijn
de lening terug te betalen, mag deze regel niet op die
ondernemingen van toepassing zijn.

(17)

Steun vervat in kapitaalinjecties mag niet worden geacht
transparante de-minimissteun te zijn tenzij het totale
door de overheid ingebrachte bedrag het de-minimispla
fond niet overschrijdt. Steun vervat in risicofinancierings
maatregelen in de vorm van investeringen in aandelen
kapitaal of hybride kapitaal, als bedoeld in de richtsnoe
ren inzake risicofinanciering (3), mag niet worden geacht
transparante de-minimissteun te zijn tenzij het met de
betrokken maatregel verstrekte kapitaal het de-minimis
plafond niet overschrijdt.

(18)

Steun vervat in garanties, waaronder ook de-minimisrisi
cofinancieringssteun in de vorm van garanties, moet als

(2) Mededeling van de Commissie over de herziening van de methode
waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vast
gesteld (PB C 14 van 19.1.2008, blz. 6).
(3) Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun ter bevordering van
risicokapitaalinvesteringen in kleine en middelgrote ondernemingen
(PB C 194 van 18.8.2006, blz. 2).
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transparant worden beschouwd indien het brutosubsidieequivalent is berekend op basis van de safe-harbour-pre
mies die voor het betrokken soort onderneming in een
mededeling van de Commissie zijn vastgesteld (1). Om de
behandeling van kortlopende garanties ten behoeve van
maximaal 80 % van een betrekkelijk kleine lening te ver
eenvoudigen, moet deze verordening voorzien in een
duidelijke regel, die gemakkelijk kan worden toegepast
en rekening houdt met zowel het bedrag als de looptijd
van de garantie. Deze regel mag niet gelden voor garan
ties voor onderliggende transacties niet zijnde een lening,
zoals garanties voor eigen-vermogenstransacties. Wan
neer de garantie niet meer dan 80 % van de onderlig
gende lening bedraagt, het garantiebedrag niet groter is
dan 225 000 EUR en de garantie een looptijd van ten
hoogste vijf jaar heeft, kan de garantie worden be
schouwd als een garantie met een brutosubsidie-equiva
lent dat het de-minimisplafond niet overschrijdt. Het
zelfde geldt indien de garantie niet meer dan 80 % van
de onderliggende lening bedraagt, het garantiebedrag niet
groter is dan 112 500 EUR en de garantie een looptijd
van ten hoogste tien jaar heeft. Daarnaast kunnen de
lidstaten voor het berekenen van het brutosubsidie-equi
valent van garanties een methode gebruiken die bij de
Commissie is aangemeld op grond van een andere op dat
tijdstip toepasselijke verordening van de Commissie op
het gebied van staatssteun, en door de Commissie is
goedgekeurd als in overeenstemming met de garantieme
dedeling of een mededeling ter vervanging daarvan, mits
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. Gelet op de moeilijkheden die zijn
verbonden aan het bepalen van het brutosubsidie-equiva
lent van steun die wordt verleend aan ondernemingen die
wellicht niet in staat zijn de lening terug te betalen, dient
deze regel niet op die ondernemingen van toepassing te
zijn.
(19)

(20)

(21)

Als een de-minimissteunregeling via financiële intermedi
airs wordt uitgevoerd, moet erop worden toegezien dat
de laatstgenoemden geen staatssteun ontvangen. Dit kan
bijvoorbeeld door te eisen dat financiële intermediairs die
een staatsgarantie genieten, een marktconforme premie
betalen of elk voordeel volledig aan de eindbegunstigden
doorberekenen of door het de-minimisplafond en andere
voorwaarden van deze verordening ook op het niveau
van de intermediairs in acht te nemen.
Bij aanmelding door een lidstaat kan de Commissie na
gaan of een maatregel die geen subsidie, lening, garantie,
kapitaalinjectie of risicofinancieringsmaatregel in de vorm
van een investering in aandelenkapitaal of hybride kapi
taal is, een brutosubsidie-equivalent oplevert dat het deminimisplafond niet overschrijdt, en dus onder het toe
passingsgebied van deze verordening kan vallen.
Het is de plicht van de Commissie erop toe te zien dat de
staatssteunregels worden nageleefd en de lidstaten moe
ten, overeenkomstig het in artikel 4, lid 3, van het Ver
drag betreffende de Europese Unie neergelegde samen
werkingsbeginsel, de vervulling van deze taak vergemak
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kelijken door de nodige instrumenten uit te werken om
te waarborgen dat het totale bedrag aan de-minimissteun
dat in het kader van de de-minimisregel aan één onder
neming wordt verleend, het totale toelaatbare plafond
niet overschrijdt. Daartoe moeten de lidstaten bij het ver
lenen van de-minimissteun de betrokken onderneming in
kennis stellen van het toegekende bedrag aan de-mini
missteun en van het feit dat het om de-minimissteun gaat
en daarbij uitdrukkelijk naar deze verordening verwijzen.
De lidstaten moeten ertoe worden verplicht de verleende
steun te monitoren om ervoor te zorgen dat de plafonds
niet worden overschreden en de regels inzake cumulering
worden nageleefd. Om aan die monitoringverplichting te
voldoen moet de betrokken lidstaat, voordat hij die steun
verleent, van de onderneming een verklaring krijgen over
andere onder deze verordening of andere de-minimisver
ordeningen vallende de-minimissteun die deze onder
neming gedurende het betrokken belastingjaar en de
twee voorgaande belastingjaren heeft ontvangen. Bij wijze
van alternatief moet het voor de lidstaten mogelijk zijn
om aan de monitoringverplichting te voldoen door een
centraal register op te zetten met volledige informatie
over de verleende de-minimissteun en te controleren of
door een nieuwe steunverlening het desbetreffende pla
fond niet wordt overschreden.
(22)

Elke lidstaat moet zich, voordat hij nieuwe de-minimis
steun verleent, ervan vergewissen dat het de-minimispla
fond noch het nationale maximum in die lidstaat met de
nieuwe de-minimissteun zal worden overschreden en dat
aan de overige voorwaarden van deze verordening is vol
daan.

(23)

Gezien de ervaring van de Commissie en met name de
frequentie waarmee het staatssteunbeleid over het alge
meen moet worden herzien, moet de geldigheidsduur van
deze verordening worden beperkt. Als de geldigheidsduur
van deze verordening verstrijkt zonder dat deze is ver
lengd, moeten de lidstaten voor onder deze verordening
vallende de-minimissteun kunnen beschikken over een
aanpassingsperiode van zes maanden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Toepassingsgebied
1.
Deze verordening is van toepassing op steun die aan on
dernemingen in de visserij- en aquacultuursector wordt ver
leend, met uitzondering van:
a) steun waarvan het bedrag wordt vastgesteld op basis van de
prijs of de hoeveelheid van de afgenomen of op de markt
gebrachte producten;
b) steun voor activiteiten die verband houden met de uitvoer
naar derde landen of lidstaten, namelijk steun die direct aan
de uitgevoerde hoeveelheden is gerelateerd, steun voor de
oprichting en exploitatie van een distributienet of steun
voor andere lopende uitgaven in verband met activiteiten
op het gebied van uitvoer;
c) steun die afhangt van het gebruik van binnenlandse in plaats
van ingevoerde goederen;
d) steun voor de aankoop van vissersvaartuigen;

(1) Bijvoorbeeld de mededeling van de Commissie betreffende de toe
passing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun
in de vorm van garanties (PB C 155 van 20.6.2008, blz. 10).

e) steun voor de modernisering of de vervanging van hoofd- of
hulpmotoren van vissersvaartuigen;
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f) steun voor concrete acties die niet in aanmerking komen op
grond van artikel 13 van Verordening (EU) nr. …:
a) steun voor concrete acties die de vangstcapaciteit van het
vaartuig vergroten of voor uitrusting die de capaciteit van
het vaartuig om vis te vinden vergroot;
b) steun voor de bouw van nieuwe vissersvaartuigen of de
invoer van vissersvaartuigen;
c) steun voor de buitenbedrijfstelling van vissersvaartuigen
en de tijdelijke beëindiging van de visserijactiviteiten, ten
zij daarin specifiek is voorzien bij die verordening;
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tussen het moment van de aanlanding of oogst en de fase
van het eindproduct.
2.
„Één onderneming” omvat, voor de toepassing van deze
verordening, alle ondernemingen die ten minste een van de
volgende banden met elkaar onderhouden:
a) één onderneming heeft de meerderheid van de stemrechten
van de aandeelhouders of vennoten van een andere onder
neming;

e) steun voor de overdracht van de eigendom van een be
drijf;

b) één onderneming heeft het recht de meerderheid van de
leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend
orgaan van een andere onderneming te benoemen of te ont
slaan;

f) steun voor het rechtstreeks uitzetten van vis, behalve als
instandhoudingsmaatregel waarin uitdrukkelijk bij een
rechtshandeling van de Unie is voorzien of wanneer
sprake is van het experimenteel uitzetten van vis.

c) één onderneming heeft het recht een overheersende invloed
op een andere onderneming uit te oefenen op grond van een
met die onderneming gesloten overeenkomst of een bepaling
in de statuten van die laatstgenoemde onderneming;

d) steun voor de experimentele visserij;

2.
Wanneer een onderneming actief is in de visserij- en aqua
cultuursector en ook actief is in één of meer van de onder
Verordening (EU) nr. 1407/2013 vallende sectoren of andere
onder Verordening (EU) nr. 1407/2013 vallende activiteiten ver
richt, is die verordening van toepassing op steun die voor de
laatstgenoemde sectoren of activiteiten wordt verleend, mits de
betrokken lidstaat, met passende middelen zoals een scheiding
van activiteiten of een uitsplitsing van de kosten, ervoor zorgt
dat de activiteiten in de visserij- en aquacultuursector geen over
eenkomstig die verordening verleende de-minimissteun genieten.
3.
Als een onderneming actief is in zowel de visserij- en
aquacultuursector als de primaire productie van landbouwpro
ducten, die onder Verordening (EU) nr. 1408/2013 (1) valt, is
deze verordening van toepassing op steun die voor de eerst
genoemde sector wordt verleend, mits de betrokken lidstaat,
met passende middelen zoals een scheiding van activiteiten of
een uitsplitsing van de kosten, ervoor zorgt dat de primaire
productie van landbouwproducten geen overeenkomstig deze
verordening verleende de-minimissteun geniet.
Artikel 2

d) één 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 meer
derheid van de stemrechten van de aandeelhouders of ven
noten van die laatstgenoemde onderneming.
Ondernemingen die via één of meer andere ondernemingen een
van de in de eerste alinea, onder a) tot en met d), bedoelde
betrekkingen hebben, worden als één onderneming beschouwd.
Artikel 3
De-minimissteun
1.
Steunmaatregelen worden geacht niet aan alle criteria van
artikel 107, lid 1, van het Verdrag te voldoen en zijn derhalve
vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van artikel 108,
lid 3, van het Verdrag, indien zij voldoen aan de voorwaarden
die in deze verordening zijn vastgesteld.

Definities
1.
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan
onder:
a) „ondernemingen in de visserij- en aquacultuursector”: onder
nemingen die actief zijn in de productie, verwerking en afzet
van visserij- en aquacultuurproducten;
b) „visserij- en aquacultuurproducten”: de producten als om
schreven in artikel 5, onder a) en b), van Verordening (EU)
nr. 1379/2013;
c) „verwerking en afzet”: alle handelingen, met inbegrip van de
behandeling, de bewerking, de productie en de distributie,
(1 )

Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 decem
ber 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-mini
missteun in de landbouwsector (PB L 352 van 24.12.2013, blz. 9).

2.
Het totale bedrag aan de-minimissteun dat per lidstaat aan
één onderneming van de visserij- en aquacultuursector wordt
verleend, mag niet hoger zijn dan 30 000 EUR over een periode
van drie belastingjaren.
3.
Het cumulatieve bedrag aan de-minimissteun dat per lid
staat over een periode van drie belastingjaren wordt verleend
aan ondernemingen die in de visserij- en aquacultuursector ac
tief zijn, mag niet hoger zijn dan het in de bijlage vastgestelde
nationale maximum.
4.
De de-minimissteun wordt geacht te zijn verleend op het
tijdstip waarop de onderneming krachtens de toepasselijke na
tionale wet- en regelgeving een wettelijke aanspraak op de steun
verwerft, ongeacht de datum waarop de de-minimissteun aan de
onderneming wordt betaald.
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5.
Het in lid 2 vastgestelde plafond en het in lid 3 bedoelde
nationale maximum zijn van toepassing ongeacht de vorm van
de de-minimissteun of het daarmee nagestreefde doel en onge
acht of de door de lidstaat verleende steun geheel of ten dele uit
middelen van Unie-oorsprong wordt gefinancierd. De periode
van drie belastingjaren wordt vastgesteld op basis van de belas
tingjaren zoals de onderneming die in de betrokken lidstaat
toepast.
6.
Voor de toepassing van het in lid 2 vastgestelde plafond
en het in lid 3 bedoelde nationale maximum wordt steun als
een subsidiebedrag uitgedrukt. Alle bedragen die worden ge
bruikt, zijn brutobedragen, dus vóór aftrek van belastingen of
andere heffingen. Wanneer steun in een andere vorm dan een
subsidie wordt verleend, is het steunbedrag het brutosubsidieequivalent van de steun.
Van steun die in meerdere tranches wordt betaald, wordt door
discontering de waarde op het tijdstip van de toekenning ervan
berekend. De rentevoet die bij die discontering wordt gehan
teerd, is de disconteringsvoet die op het tijdstip van de steun
verlening van toepassing is.
7.
Wanneer het in lid 2 vastgestelde plafond of het in lid 3
bedoelde nationale maximum door de toekenning van nieuwe
de-minimisssteun zou worden overschreden, komt deze nieuwe
steun in zijn geheel niet in aanmerking voor het voordeel van
deze verordening.
8.
In het geval van fusies of overnames wordt alle de-mini
missteun die voordien aan een van de fuserende ondernemingen
is verleend, in aanmerking genomen om te bepalen of nieuwe
de-minimissteun voor de nieuwe of de overnemende onder
neming het plafond of het nationale maximum overschrijdt.
De-minimissteun die vóór de fusie of overname rechtmatig is
verleend, blijft rechtmatig.
9.
Indien één onderneming in twee of meer afzonderlijke
ondernemingen wordt opgesplitst, wordt de vóór de splitsing
verleende de-minimissteun toegerekend aan de onderneming die
de steun genoot; dat is in beginsel de onderneming die de
activiteiten overneemt waarvoor de de-minimissteun werd ge
bruikt. Indien deze toerekening niet mogelijk is, wordt de deminimissteun evenredig toegerekend op basis van de boek
waarde van het aandelenkapitaal van de nieuwe ondernemingen
op het daadwerkelijke tijdstip van de splitsing.
Artikel 4
Berekening van het brutosubsidie-equivalent
1.
Deze verordening is alleen van toepassing op steun waar
van het brutosubsidie-equivalent vooraf precies kan worden be
rekend zonder dat een risicoanalyse hoeft te worden uitgevoerd
(hierna „transparante steun” genoemd).
2.
Steun vervat in subsidies of rentesubsidies wordt als trans
parante de-minimissteun beschouwd.
3.
Steun vervat in leningen wordt als transparante de-mini
missteun beschouwd indien:
a) tegen de begunstigde geen collectieve insolventieprocedure
loopt en hij niet voldoet aan de criteria volgens het nationale
recht om, op verzoek van zijn schuldeisers, aan een collec
tieve insolventieprocedure te worden onderworpen. In geval
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van grote ondernemingen verkeert de begunstigde in een
situatie die vergelijkbaar is met een kredietrating van ten
minste B-, en
b) voor de lening zekerheden zijn gesteld van ten minste 50 %
van de lening en het een lening betreft van ofwel
150 000 EUR met een looptijd van vijf jaar ofwel
75 000 EUR met een looptijd van tien jaar; indien een lening
wordt toegekend voor een bedrag dat lager ligt dan die
bedragen en/of wordt toegekend voor een looptijd van min
der dan vijf jaar, respectievelijk tien jaar, wordt het bruto
subsidie-equivalent van die lening berekend als een overeen
komstig deel van het in artikel 3, lid 2, vastgestelde plafond,
of
c) het brutosubsidie-equivalent is berekend aan de hand van het
referentiepercentage dat van toepassing is op het tijdstip van
de steunverlening.
4.
Steun vervat in kapitaalinjecties wordt alleen als trans
parante de-minimissteun beschouwd indien het totale door de
overheid ingebrachte bedrag het in artikel 3, lid 2, vastgestelde
de-minimisplafond niet overschrijdt.
5.
Steun vervat in risicofinancieringsmaatregelen in de vorm
van investeringen in aandelenkapitaal of hybride kapitaal wordt
alleen als transparante de-minimissteun beschouwd indien het
aan één onderneming verstrekte kapitaal het in artikel 3, lid 2,
vastgestelde de-minimisplafond niet overschrijdt.
6.
Steun vervat in garanties wordt als transparante de-mini
missteun behandeld indien:
a) tegen de begunstigde geen collectieve insolventieprocedure
loopt en hij niet voldoet aan de criteria volgens het nationale
recht om, op verzoek van zijn schuldeisers, aan een collec
tieve insolventieprocedure te worden onderworpen. In geval
van grote ondernemingen verkeert de begunstigde in een
situatie die vergelijkbaar is met een kredietrating van ten
minste B-, en
b) de garantie niet meer dan 80 % van de onderliggende lening
bedraagt en ofwel het garantiebedrag niet groter is dan
225 000 EUR en de garantie een looptijd van vijf jaar heeft,
ofwel het garantiebedrag niet groter is dan 112 500 EUR en
de garantie een looptijd van tien jaar heeft; indien het ga
rantiebedrag lager ligt dan die bedragen en/of de garantie
wordt toegekend voor een periode van minder dan vijf, res
pectievelijk tien jaar, wordt het brutosubsidie-equivalent van
die lening berekend als een overeenkomstig deel van het in
artikel 3, lid 2, vastgestelde plafond, of
c) het brutosubsidie-equivalent wordt berekend op basis van de
safe-harbour-premies die in een mededeling van de Commis
sie zijn vastgesteld, of
d) voordat zij ten uitvoer wordt gelegd,
i) de methode voor het berekenen van het brutosubsidieequivalent van de garantie bij de Commissie is aangemeld
op grond van een andere op dat tijdstip toepasselijke
verordening van de Commissie op het gebied van staats
steun, en door de Commissie is goedgekeurd als in over
eenstemming met de garantiemededeling of een medede
ling ter vervanging daarvan, en

C 92/28

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

ii) die methode uitdrukkelijk is toegespitst op het soort ga
ranties en het soort onderliggende transacties die in het
kader van de toepassing van deze verordening in het
geding zijn.
7.
Steun vervat in andere instrumenten wordt als trans
parante de-minimissteun beschouwd indien het instrument
voorziet in een maximum dat garandeert dat het betrokken
plafond niet wordt overschreden.
Artikel 5
Cumulering
1.
Wanneer een onderneming actief is in visserij- en aqua
cultuursector en ook actief is in één of meer van de onder
Verordening (EU) nr. 1407/2013 vallende sectoren of andere
onder Verordening (EU) nr. 1407/2013 vallende activiteiten ver
richt, mag de-minimissteun die overeenkomstig deze verorde
ning voor activiteiten in de visserij- en aquacultuursector wordt
verleend, met de-minimissteun voor de laatstgenoemde sec
tor(en) of activiteiten worden gecumuleerd tot het desbetref
fende in artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1407/2013
vastgestelde plafond, mits de betrokken lidstaat, met passende
middelen zoals een scheiding van activiteiten of een uitsplitsing
van de kosten, ervoor zorgt dat de activiteiten in de visserij- en
aquacultuursector geen overeenkomstig Verordening (EU) nr.
1407/2013 verleende steun genieten.
2.
Wanneer een onderneming zowel in de visserij- en aqua
cultuursector als in de primaire productie van landbouwproduc
ten actief is, mag de-minimissteun die overeenkomstig Verorde
ning (EU) nr. 1408/2013 wordt verleend, met de-minimissteun
die overeenkomstig de onderhavige verordening in de visserijen aquacultuursector wordt verleend, worden gecumuleerd tot
het in deze verordening vastgestelde plafond, mits de betrokken
lidstaat, met passende middelen zoals een scheiding van activi
teiten of een uitsplitsing van de kosten, ervoor zorgt dat de
primaire productie van landbouwproducten geen overeenkom
stig de onderhavige verordening verleende steun geniet.
3.
De-minimissteun mag niet worden gecumuleerd met
staatssteun voor dezelfde in aanmerking komende kosten of
met staatssteun voor dezelfde risicofinancieringsmaatregel in
dien deze cumulering leidt tot het overschrijden van de hoogste
toepasselijke steunintensiteit die of het hoogste toepasselijke
steunbedrag dat voor de specifieke omstandigheden van elke
zaak door een groepsvrijstellingsverordening of een besluit
van de Commissie is vastgesteld. De-minimissteun die niet
wordt verleend voor of kan worden toegewezen aan specifieke
in aanmerking komende kosten, mag worden gecumuleerd met
andere staatssteun die krachtens een groepsvrijstellingsverorde
ning of een besluit van de Commissie wordt verleend.
Artikel 6
Monitoring
1.
Wanneer een lidstaat voornemens is overeenkomstig deze
verordening de-minimissteun aan een onderneming te verlenen,
stelt hij die onderneming schriftelijk in kennis van het voor
genomen steunbedrag, uitgedrukt als brutosubsidie-equivalent,
en van het feit dat het om de-minimissteun gaat, waarbij hij
uitdrukkelijk naar deze verordening verwijst en de titel en de
vindplaats ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie ver
meldt. Wanneer overeenkomstig deze verordening in het kader
van een regeling de-minimissteun wordt verleend aan verschil
lende ondernemingen en in het kader van die regeling aan die
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ondernemingen uiteenlopende bedragen aan individuele steun
worden verleend, kan de betrokken lidstaat ervoor kiezen
deze verplichting te vervullen door de ondernemingen een
vast bedrag mee te delen dat met het in het kader van die
regeling maximaal te verlenen steunbedrag overeenstemt. In
dat geval wordt het vaste bedrag gebruikt om te bepalen of
het in artikel 3, lid 2, vastgestelde plafond wordt bereikt en
het in artikel 3, lid 3, bedoelde nationale maximum niet wordt
overschreden. Voordat de lidstaat de steun verleent, verlangt hij
van de betrokken onderneming een schriftelijke of elektronische
verklaring over alle andere onder deze verordening of andere
de-minimisverordeningen vallende de-minimissteun die deze on
derneming gedurende de twee voorgaande belastingjaren en het
lopende belastingjaar heeft ontvangen.
2.
Wanneer een lidstaat een centraal register voor de-mini
missteun heeft opgezet dat alle gegevens bevat over alle deminimissteun die door enige autoriteit in die lidstaat is verstrekt,
is lid 1 niet meer van toepassing vanaf het tijdstip waarop het
register een periode van drie belastingjaren bestrijkt.
3.
Een lidstaat verleent pas nieuwe de-minimissteun overeen
komstig deze verordening nadat hij zich ervan heeft vergewist
dat dit het totale bedrag aan de-minimissteun dat aan de be
trokken onderneming is verleend, niet zodanig doet toenemen
dat het in artikel 3, lid 2, vastgestelde plafond en het in artikel 3,
lid 3, bedoelde nationale maximum wordt overschreden, en
voorts dat aan alle in deze verordening vastgestelde voorwaar
den is voldaan.
4.
De lidstaten leggen dossiers aan die alle informatie bevat
ten met betrekking tot de toepassing van deze verordening.
Deze dossiers bevatten alle informatie die nodig is om te kun
nen nagaan of aan de voorwaarden van deze verordening is
voldaan. De dossiers betreffende individuele de-minimissteun
worden gedurende tien belastingjaren vanaf het tijdstip van de
steunverlening bewaard. Voor de-minimissteunregelingen wor
den de dossiers bewaard gedurende tien belastingjaren te reke
nen vanaf het tijdstip van de laatste individuele steunverlening
op grond van die regeling.
5.
De betrokken lidstaat verstrekt de Commissie op haar
schriftelijk verzoek binnen 20 werkdagen, of binnen de langere
termijn die in het verzoek is vastgesteld, alle informatie die de
Commissie nodig acht om te kunnen nagaan of aan de voor
waarden van deze verordening is voldaan, en met name het
totale bedrag aan de-minimissteun in de zin van deze verorde
ning of andere de-minimisverordeningen dat een onderneming
heeft ontvangen.
Artikel 7
Overgangsbepalingen
1.
Deze verordening is van toepassing op vóór haar inwer
kingtreding verleende steun indien de steun aan alle in deze
verordening vervatte voorwaarden voldoet. Steun die niet aan
die voorwaarden voldoet, wordt door de Commissie beoordeeld
overeenkomstig de desbetreffende kaderregelingen, richtsnoeren,
mededelingen en bekendmakingen.
2.
Alle individuele de-minimissteun die tussen 1 januari
2005 en 30 juni 2008 werd verleend en aan de voorwaarden
van Verordening (EG) nr. 1860/2004 voldoet, wordt geacht niet
aan alle criteria van artikel 107, lid 1, van het Verdrag te vol
doen en is bijgevolg van de aanmeldingsverplichting van arti
kel 108, lid 3, van het Verdrag vrijgesteld.
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3.
Alle tussen 31 juli 2007 en 30 juni 2014 verleende in
dividuele de-minimissteun die aan de voorwaarden van Verorde
ning (EG) nr. 875/2007 voldoet, wordt geacht niet aan alle
criteria van artikel 107, lid 1, van het Verdrag te voldoen en
is bijgevolg van de aanmeldingsverplichting van artikel 108,
lid 3, van het Verdrag vrijgesteld.
4.
Na het verstrijken van de geldigheidsduur van deze ver
ordening blijft elke de-minimissteunregeling die aan de voor
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waarden van deze verordening voldoet, nog gedurende zes
maanden onder deze verordening vallen.
Artikel 8
Inwerkingtreding en toepassingsperiode
Deze verordening treedt in werking op ….
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, 28 maart 2014.
Voor de Commissie
De voorzitter
[…] […]
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BIJLAGE
Nationaal plafond als bedoeld in artikel 3, lid 3
(in EUR)
Lidstaat

België

Maximaal cumulatief bedrag aan de-minimissteun dat per lidstaat in
de visserij- en aquacultuursector mag worden verleend

11 240 000

Bulgarije

1 230 000

Tsjechië

3 010 000

Denemarken

51 710 000

Duitsland

55 000 000

Estland

3 810 000

Ierland

20 800 000

Griekenland

27 210 000

Spanje

165 760 000

Frankrijk

112 290 000

Kroatië
Italië

6 260 000
96 090 000

Cyprus

1 090 000

Letland

4 420 000

Litouwen

8 260 000

Luxemburg
Hongarije
Malta

0
830 000
2 500 000

Nederland

22 630 000

Oostenrijk

1 420 000

Polen

41 200 000

Portugal

29 010 000

Roemenië

2 340 000

Slovenië

990 000

Slowakije

860 000

Finland

7 180 000

Zweden

18 580 000

Verenigd Koninkrijk

114 660 000
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IV
(Informatie)

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN
INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

EUROPESE COMMISSIE
Wisselkoersen van de euro (1)
28 maart 2014
(2014/C 92/04)
1 euro =
Munteenheid

USD

US-dollar

JPY

Japanse yen

Koers

1,3759
140,90

Munteenheid

CAD

Canadese dollar

HKD

Hongkongse dollar

Koers

1,5187
10,6741

DKK

Deense kroon

7,4657

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,5863

GBP

Pond sterling

0,82720

SGD

Singaporese dollar

1,7345

SEK

Zweedse kroon

8,9312

KRW

Zuid-Koreaanse won

CHF

Zwitserse frank

1,2186

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

ISK

IJslandse kroon

CNY

Chinese yuan renminbi

NOK

Noorse kroon

8,2455

HRK

Kroatische kuna

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

IDR

Indonesische roepia

CZK

Tsjechische koruna

MYR

Maleisische ringgit

HUF

Hongaarse forint

PHP

Filipijnse peso

61,574

27,423
308,89

1 470,08
14,5839
8,5474
7,6540
15 607,64
4,4891

LTL

Litouwse litas

3,4528

RUB

Russische roebel

49,1646

PLN

Poolse zloty

4,1739

THB

Thaise baht

44,717

RON

Roemeense leu

4,4603

BRL

Braziliaanse real

3,1220

TRY

Turkse lira

3,0138

MXN

Mexicaanse peso

17,9924

AUD

Australische dollar

1,4886

INR

Indiase roepie

82,9736

(1) Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.
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RECTIFICATIES
Rectificatie van de goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
— Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Publicatieblad van de Europese Unie C 50 van 21 februari 2014)
(2014/C 92/05)
Bladzijde 22, de tekst betreffende steunmaatregel SA.37549 wordt geschrapt en vervangen door het volgende:

„Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)

Datum waarop het besluit is genomen

16.12.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.37549 (2013/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

SAARLAND

Benaming van de steunregeling en/of naam
van de begunstigde

Saarland:
Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft
(Erhaltung genetischer Ressourcen EGR)

Rechtsgrondslag

— Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe ”Verbesserung der Agrar
struktur und des Küstenschutzes” (GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl.
I S. 1055) in der jeweils geltenden Fassung hier: Grundsätze für die
Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Land
wirtschaft;
— Verwaltungsvorschrift „Förderung der Erhaltung genetischer Res
sourcen in der Landwirtschaft;
— §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO)
— Verwaltungsvorschrift über den Vollzug der Landeshaushaltsord
nung (VV-LHO)

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Agromilieuverbintenissen

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 0,02 (in miljoen)
Jaarbudget: EUR 0,02 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

1.1.2014 - 31.12.2014

Economische sectoren

LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ

Naam en adres van de steunverlenende auto
riteit

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
Keplerstraße 18, 66117 Saarbrücken

Andere informatie

—

—

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”

NL
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Rectificatie van de goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
— Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Publicatieblad van de Europese Unie C 50 van 21 februari 2014)
(2014/C 92/06)
Bladzijde 23, de tekst betreffende steunmaatregel SA.37572 wordt geschrapt en vervangen door het volgende:

„Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)

Datum waarop het besluit is genomen

9.12.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.37572 (2013/N)

Lidstaat

Italië

Regio

—

Benaming van de steunregeling en/of naam
van de begunstigde

Aid for animal welfare measures (Bolzano)

Rechtsgrondslag

Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche
Articolo4, comma 1, lettera g)

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Dierenwelzijnverbintenissen

Vorm van de steun

Overige

Begrotingsmiddelen

—

Maximale steunintensiteit

0%

Looptijd (periode)

1.1.2014 - 31.12.2014

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende auto
riteit

Ripartizione provinciale agricoltura
Via Brennero 6, 39100 Bolzano

Andere informatie

—

—

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”
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Rectificatie van de goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
— Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Publicatieblad van de Europese Unie C 50 van 21 februari 2014)
(2014/C 92/07)
Bladzijde 24, de tekst betreffende steunmaatregel SA.37587 wordt geschrapt en vervangen door het volgende:

„Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)

Datum waarop het besluit is genomen

16.12.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.37587 (2013/N)

Lidstaat

Frankrijk

Regio

—

Benaming van de steunregeling en/of naam
van de begunstigde

Aides à la recherche et au développement dans le secteur de la viande,
des produits carnés, des ovoproduits, du lait et des produits laitiers

Rechtsgrondslag

articles L. 621-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Onderzoek en ontwikkeling

Vorm van de steun

Overige

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 9,6 (in miljoen)
Jaarbudget: EUR 1,6 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2019

Economische sectoren

LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ

Naam en adres van de steunverlenende auto
riteit

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 3 rue Barbet
de Jouy - 75349 Paris 07 SP

Andere informatie

—

Gemengd

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”

NL
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Rectificatie van de goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
— Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Publicatieblad van de Europese Unie C 50 van 21 februari 2014)
(2014/C 92/08)
Bladzijde 24, de tekst betreffende steunmaatregel SA.37588 wordt geschrapt en vervangen door het volgende:

„Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)

Datum waarop het besluit is genomen

19.12.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.37588 (2013/N)

Lidstaat

Frankrijk

Regio

—

Benaming van de steunregeling en/of naam
van de begunstigde

Programmes pour l''installation et le développement des initiatives lo
cales (PIDIL)

Rechtsgrondslag

— articles D. 343-34 et suivants du code rural et de la pêche maritime

—

— articles L. 1551-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales
Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Overige

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 12 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

%

Looptijd (periode)

01.01.2014 - 31.12.2015

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende auto
riteit

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
3 rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP

Andere informatie

—

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”
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Rectificatie van de goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
— Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Publicatieblad van de Europese Unie C 50 van 21 februari 2014)
(2014/C 92/09)
Bladzijde 25, de tekst betreffende steunmaatregel SA.37607 wordt geschrapt en vervangen door het volgende:

„Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)

Datum waarop het besluit is genomen

16.12.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.37607 (2013/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

HESSEN

Benaming van de steunregeling en/of naam
van de begunstigde

Hessen- Beihilfen im Zusammenhang mit dem Transport und der Be
seitigung von Falltieren

Rechtsgrondslag

§ 15 Absatz 2 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Tierseuchen
gesetz

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Dierziekten

Vorm van de steun

Gesubsidieerde diensten

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 24,5 (in miljoen)
Jaarbudget: EUR 3,5 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

01.01.2014 - 31.12.2020

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende auto
riteit

Die Landkreise in Hessen

Andere informatie

—

—

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”

NL
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Rectificatie van de goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
— Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Publicatieblad van de Europese Unie C 50 van 21 februari 2014)
(2014/C 92/10)
Bladzijde 26, de tekst betreffende steunmaatregel SA.37666 wordt geschrapt en vervangen door het volgende:

„Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)

Datum waarop het besluit is genomen

16.12.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.37666 (2013/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

BAYERN

Benaming van de steunregeling en/of naam
van de begunstigde

Bayern: Bayerisches Bergbauernprogramm, Teil B - Förderung der Wei
de- und Alm-/Alpwirschaft (BBP-B);

Rechtsgrondslag

— Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten für die Durchführung des Bayerischen Berg
bauernprogramms (BBP-B)- 2011; Teil B: Förderung der Weide- und
Alm-/Alpwirtschaft

—

— Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten für die Durchführung des Bayerischen Berg
bauernprogramms (BBP-B)- 2014; Teil B: Förderung der Weide- und
Alm-/Alpwirtschaft
— Art 23 und 44 der BayHO einschl. Verwaltungsvorschriften
Type maatregel

Regeling

—

Doelstelling

Investeringen in landbouwbedrijven

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 6 (in miljoen)
Jaarbudget: EUR 2 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

%

Looptijd (periode)

01.01.2014 - 31.12.2016

Economische sectoren

LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ

Naam en adres van de steunverlenende auto
riteit

Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Südliche Landkreise
Bayerns

Andere informatie

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”
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Rectificatie van de goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
— Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Publicatieblad van de Europese Unie C 50 van 21 februari 2014)
(2014/C 92/11)
Bladzijde 28, de tekst betreffende steunmaatregel SA.37689 wordt geschrapt en vervangen door het volgende:

„Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)

Datum waarop het besluit is genomen

16.12.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.37689 (2013/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

—

Benaming van de steunregeling en/of naam
van de begunstigde

Bund: Weinfonds

Rechtsgrondslag

§§ 37 ff. Weingesetz

—

Weinfonds-Verordnung
Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Reclame (AGRI)

Vorm van de steun

Gesubsidieerde diensten

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 72 (in miljoen)
Jaarbudget: EUR 12 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

01.01.2014 - 31.12.2019

Economische sectoren

LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ

Naam en adres van de steunverlenende auto
riteit

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn

Andere informatie

—

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”

NL

29.3.2014

Publicatieblad van de Europese Unie

C 92/39

Rectificatie van de goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
— Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Publicatieblad van de Europese Unie C 50 van 21 februari 2014)
(2014/C 92/12)
Bladzijde 29, de tekst betreffende steunmaatregel SA.37692 wordt geschrapt en vervangen door het volgende:

„Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)

Datum waarop het besluit is genomen

9.12.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.37692 (2013/N)

Lidstaat

Letland

Regio

—

Benaming van de steunregeling en/of naam
van de begunstigde

Setting up of buffer zones

Rechtsgrondslag

Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumi Nr.295 "Noteikumi
par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu,
administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai"

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Agromilieuverbintenissen

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

—

Maximale steunintensiteit

0%

Looptijd (periode)

1.1.2014 - 30.12.2015

Economische sectoren

LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ

Naam en adres van de steunverlenende auto
riteit

Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2 LV-1981

Andere informatie

—

—

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”

NL

C 92/40

Publicatieblad van de Europese Unie

29.3.2014

Rectificatie van de goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
— Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Publicatieblad van de Europese Unie C 50 van 21 februari 2014)
(2014/C 92/13)
Bladzijde 31, de tekst betreffende steunmaatregel SA.37739 wordt geschrapt en vervangen door het volgende:

„Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)

Datum waarop het besluit is genomen

18.12.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.37739 (13/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

THUERINGEN

Benaming van de steunregeling en/of naam
van de begunstigde

Thüringen — Förderung von Bodenschutzkalkungsmaßnahmen in Thü
ringen

Rechtsgrondslag

§ 44 ThürLHO i.V.m. Richtlinien zur Förderung von Bodenschutzkal
kungsmaßnahmen im Freistaat Thüringen

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Bosbouw

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 1,95 (in miljoen)
Jaarbudget: EUR 0,975 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

1.1.2014-31.12.2015

Economische sectoren

LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ

Naam en adres van de steunverlenende auto
riteit

Anstalt öffentlichen Rechts "Thüringen Forst", Thüringer Forstamt Frau
enwald
Forsthaus Alzunah, 98711 Frauenwald

Andere informatie

—

—

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”

NL

29.3.2014

Publicatieblad van de Europese Unie

C 92/41

Rectificatie van de goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
— Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Publicatieblad van de Europese Unie C 50 van 21 februari 2014)
(2014/C 92/14)
Bladzijde 32, de tekst betreffende steunmaatregel SA.37802 wordt geschrapt en vervangen door het volgende:

„Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)

Datum waarop het besluit is genomen

16.12.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.37802 (2013/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

—

Benaming van de steunregeling en/of naam
van de begunstigde

Niedersachsen: Beihilfe für die Entfernung und Beseitigung von Fall
tieren

Rechtsgrondslag

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Be
seitigungsgesetz (Nds. AG TierNebG);

—

Niedersächsische Richtlinie über die Gewährung von staatlichen Beihil
fen für die Entfernung und Beseitigung von Falltieren
Type maatregel

Regeling

—

Doelstelling

Dierziekten

Vorm van de steun

Gesubsidieerde diensten

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 79,5 (in miljoen)
Jaarbudget: EUR 26,5 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

01.01.2014 - 31.12.2016

Economische sectoren

LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ

Naam en adres van de steunverlenende auto
riteit

Niedersächsische Gebietskörperschaften
Niedersächsische Tierseuchenkasse - anstalt des öffentlichen RechtsBrühlstraße 9, D-30169 Hannover

Andere informatie

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”

NL

C 92/42

Publicatieblad van de Europese Unie

29.3.2014

Rectificatie van de goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
— Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Publicatieblad van de Europese Unie C 50 van 21 februari 2014)
(2014/C 92/15)
Bladzijde 33, de tekst betreffende steunmaatregel SA.37803 wordt geschrapt en vervangen door het volgende:

„Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)

Datum waarop het besluit is genomen

16.12.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.37803 (2013/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

—

Benaming van de steunregeling en/of naam
van de begunstigde

Baden-Württemberg Zuschuss für die Tierkörperbeseitigung von gefal
lenen Tieren

Rechtsgrondslag

— Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz vom 25.1.2004 (BGBl.
I S. 82)

—

— Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungs
gesetzes vom 14.12.2004 (GBl. S. 914)
Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Dierziekten

Vorm van de steun

Gesubsidieerde diensten

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 60 (in miljoen)
Jaarbudget: EUR 10 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

01.01.2014 - 31.12.2019

Economische sectoren

LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ

Naam en adres van de steunverlenende auto
riteit

Stadt- und Landkreise

Andere informatie

—

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”

NL

29.3.2014

Publicatieblad van de Europese Unie

C 92/43

Rectificatie van de goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
— Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Publicatieblad van de Europese Unie C 50 van 21 februari 2014)
(2014/C 92/16)
Bladzijde 34, de tekst betreffende steunmaatregel SA.37822 wordt geschrapt en vervangen door het volgende:

„Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)

Datum waarop het besluit is genomen

18.12.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.37822 (2013/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

RHEINLAND-PFALZ

Benaming van de steunregeling en/of naam
van de begunstigde

Rheinland-Pfalz; „Beihilfe zu den Kosten der Entfernung und Beseiti
gung gefallener Tiere, für die Beiträge zur Tierseuchenkasse gezahlt
werden“

Rechtsgrondslag

Landesgesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseiti
gungsgesetzes (AGTierNebG) von 2010

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Dierziekten

Vorm van de steun

Gesubsidieerde diensten

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 30 (in miljoen)
Jaarbudget: EUR 5 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2019

Economische sectoren

Veeteelt

Naam en adres van de steunverlenende auto
riteit

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung,Weinbau und For
sten
Kaiser-Friedrich-Straße 1

Andere informatie

—

Gemengd

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”

Nummer

Inhoud (vervolg)

Bladzijde

2014/C 92/15

Rectificatie van de goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU —
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (PB C 50 van 21.2.2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

2014/C 92/16

Rectificatie van de goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU —
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (PB C 50 van 21.2.2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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