
Herziening van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het
milieu

Vragenlijst

De huidige kaderregeling loopt eind 2007 af. Om de herziening van de kaderregeling voor te
bereiden, verzoekt de Commissie alle lidstaten en overige belanghebbenden haar hun
ervaringen met de bestaande kaderregeling mee te delen. De Commissie heeft een vragenlijst
opgesteld die als uitgangspunt kan dienen voor het geven van reacties. Nadere opmerkingen
zijn meer dan welkom; met name zou het nuttig zijn reacties te ontvangen omtrent de vraag of
het toepassingsbereik van de huidige kaderregeling moet worden beperkt of verruimd.

Deze vragen zijn vrij open geformuleerd, om een zo groot mogelijk aantal bruikbare
antwoorden en opmerkingen te kunnen ontvangen. In ieder geval zijn wij dankbaar voor alle
verdere informatie die u nog wil toevoegen en die u voor de aanpassing van het
milieusteunkader nuttig vindt.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Antwoorden moeten worden ingediend vóór 10 oktober 2005. U kunt uw antwoorden
zenden naar: Europese Commissie, DG COMP, BE-1049 Brussel, België, of bij voorkeur via
e-mail aan: COMP-I1@cec.eu.int.



VRAGENLIJST

A. Algemene vragen

1. Opzet en toepassingsbereik van de kaderregeling

Tot dusver bleef het toepassingsbereik van de kaderregeling tot milieusteun beperkt. Er zijn
echter diverse gebieden die verband houden met of vergelijkbaar zijn met milieusteun en
waarbij de argumenten vóór het toekennen van steun sterk gelijklopen. Één vraag daarbij is
dus of het huidige toepassingsbereik van de kaderregeling moet worden behouden, dan wel of
andere gebieden moeten worden opgenomen?

Veiligheid en het milieu: moet het toepassingsbereik ook "veiligheid voor burgers en hun
omgeving", "veiligheid van werknemers", "gezondheid van consumenten" en "gezondheid
van werknemers" omvatten? Zo ja, zijn er dan, naast de bestaande regels voor milieusteun,
specifieke regels nodig?

De huidige regels voor steun ten behoeve van milieu-investeringen gelden voor investeringen
die de eigen milieuvervuiling van de begunstigde helpen te verminderen. Voor de Commissie
bestaat er een duidelijke noodzaak expliciete regels vast te stellen voor steun ten behoeve van
milieu-investeringen om door andere ondernemingen veroorzaakte vervuiling aan te pakken.
Zie hierover de meer specifieke vragen in punt B7.

2. Verfijnde economische benadering

Het actieplan staatssteun schetst de algemene afweging (�balancing test�) waarvan in het
staatssteunbeleid wordt uitgegaan:

1. er moet een welomschreven doelstelling van gemeenschappelijk belang  
worden bepaald (b.v.: cohesie, groei, werkgelegenheid, milieu)

2. het staatssteuninstrument moet goed afgestemd zijn op de beoogde 
doelstelling van gemeenschappelijk belang:

� staatssteun is het geschikte beleidsinstrument
� de steunmaatregel heeft een stimulerend effect
� de steunmaatregel is evenredig met het aangepakte probleem

3. de concurrentieverstoring en de invloed op het handelsverkeer moeten beperkt 
zijn, zodat de steunmaatregel per saldo niet het gemeenschappelijk belang 
schaadt.

De huidige kaderregeling gaat al grotendeels uit van die afweging, maar de herziening van de
communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu moet worden
gebruikt om de balancing test duidelijk toe te passen en om de voorgestelde regels beter te
rechtvaardigen op basis van een verfijnde economische benadering.

De Commissie had graag, op basis van ervaringen uit het verleden, standpunten ontvangen
over concreet marktfalen dat een negatieve invloed heeft op milieubescherming en dat zou
kunnen worden verholpen met staatssteun. Zij is ook geïnteresseerd in standpunten over
andere rechtvaardigingen die zijn aangevoerd om staatssteun ten behoeve van het milieu te
verlenen.



De Commissie wil meer in het algemeen standpunten verzamelen over de mogelijkheid om de
huidige benadering in de kaderregeling aan te passen, b.v. verder uitweiden over de
concurrentieverstoring en de invloed op het handelsverkeer van specifieke maatregelen, en
eventueel de regels differentiëren op grond van economische parameters (b.v.: marktstructuur,
relevante markt, marktaandelen van de steunontvanger, enz.).

3. Mogelijkheid van een groepsvrijstellingsverordening

Zoals is vastgesteld in het actieplan staatssteun, zou een groepsvrijstellingsverordening voor
milieusteun kunnen worden ingevoerd. Welke categorie(ën) milieusteun zou(den) volgens u
in een dergelijke groepsvrijstellingsverordening kunnen worden opgenomen?

4. Het beginsel "de vervuiler betaalt"

Moet het beginsel "de vervuiler betaalt" worden aangescherpt?  Dit zou kunnen betekenen dat
de kaderregeling enigszins strenger wordt toegepast, zodat ook minder steun voor vervuilende
ondernemingen wordt goedgekeurd. (Wat zijn bijvoorbeeld de consequenties in verband met
belastingvrijstellingen?)

5. Bestaande steunpercentages: behouden, verhogen of verlagen?

Een cruciaal element in de huidige kaderregeling is de mogelijkheid een stimulans te creëren
om een hoger beschermingsniveau te bereiken dan vereist is volgens de communautaire
normen. Moeten, op basis van de ervaring en voor elk van de hoofdstukken van de
kaderregeling, de bestaande percentages voor toegestane steun worden behouden, verhoogd of
verlaagd?

6. Is een hoger steunpeil voor het MKB en steungebieden gerechtvaardigd.

Volgens de huidige kaderregeling kan het MKB een hoger steunpeil krijgen, in een aantal
gevallen tot 10% hoger dan de steun voor andere ondernemingen (punt 35). Ondervindt het
MKB over het algemeen beperkingen door marktimperfecties, heeft het beperkte toegang tot
informatie en misschien ook tot risicokapitaal, toch kan worden gediscussieerd of een
steunpeil dat voor het MKB 10% hoger ligt, een positief effect op het milieu heeft.

Dezelfde vragen kunnen worden gesteld voor de extrasteun voor steungebieden, die een
vergelijkbare verhoging mogelijk maakt (punten 33-34), die met de MKB-verhoging kan
worden gecumuleerd. Heeft zulks een positief effect, en moet het nog steeds worden
toegestaan?

7. Mogelijke steun voor milieu-innovatie

Volgens het actieplan staatssteun zal de Commissie, in de lijn van het actieplan inzake
milieutechnologie (ETAP), milieu-innovatie en verbetering van de productiviteit via milieu-
efficiëntie proberen te stimuleren.



Steun voor milieu-investeringen kan worden toegekend aan ondernemingen die investeren om
de vervuiling verder te verlagen dan op grond van communautaire normen is vereist.
Communautaire normen zijn vaak van de beste beschikbare technieken afgeleid, zodat mag
worden aangenomen dat steun ten behoeve van milieu-investeringen deze ondernemingen
stimuleert om in hun productieproces milieu-innovaties te introduceren. In de bestaande
regels wordt niet voorzien in investerings- of exploitatiesteun ten behoeve van innoverende
producten die de vervuiling verminderen omdat zij rechtstreekse substituten zijn voor de meer
vervuilende, conventionele producten.

Wanneer steun verder gaat dan "state of the art"-technologie, zou dit in sommige gevallen als
steun voor nieuwe technologie kunnen worden beschouwd. Milieusteun houdt vaak verband
met innovatie, al hangt dit af van het soort technologie in kwestie. Welke categorie milieu-
innovatie vindt u noodzakelijk/verenigbaar? Wat voor regels zijn er nodig?
(Voorbeelden van steun: fiscale prikkels? energie-efficiëntie? energiebesparing? andere?)

8. Individuele aanmeldingsdrempels

Moet er een herziening komen van de drempels (punt 76) waarboven individuele zaken in het
kader van goedgekeurde regelingen afzonderlijk moeten worden aangemeld? Moeten er
uiteenlopende drempels komen die verschillen naar gelang het soort zaak?

B. Specifieke hoofdstukken van de bestaande kaderregeling

9. Investeringssteun

Moet het MKB nog steeds aanspraak kunnen maken op de tijdelijke investeringssteun tot 15%
van de subsidiabele kosten gedurende drie jaar na de goedkeuring van nieuwe communautaire
normen? Normaalgesproken kan geen steun worden toegestaan om communautaire normen te
halen. Wel kan steun tot 30% van de subsidiabele kosten worden goedgekeurd om verder te
gaan dan de communautaire normen. Bestaat er een garantie dat de tijdelijke investeringssteun
tot 15% van de subsidiabele kosten voor het MKB effect sorteert? Of moet dit percentage
worden verlaagd/verhoogd?

Voor hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling kan investeringssteun tot 40%
van de subsidiabele kosten worden goedgekeurd, in sommige gevallen kan dit voor
hernieuwbare energiebronnen oplopen tot 100%. Welke hernieuwbare energiebronnen zijn
volgens u het meest experimenteel of staan volgens u het verst af van marktrijpheid dat zij
dergelijke hogere intensiteiten te rechtvaardigen?  Vindt u percentages tot 100% nog steeds te
rechtvaardigen? Moet dit peil worden verhoogd/verlaagd?

Kan de definitie van subsidiabele kosten beter/strenger worden geformuleerd, om problemen
te voorkomen?

Kan steun voor het saneren van vervuilde bedrijfslocaties ten belope van 100% van de
subsidiabele kosten, vermeerderd met 15% van de kosten van de werkzaamheden worden
goedgekeurd? Is dit percentage te hoog / te laag?



Het toepassingsbereik van de regels inzake verhuizing is beperkt, en blijft tot redenen van
milieubescherming beperkt. Moet dit toepassingsbereik worden versoepeld of verruimd, zodat
het ook andere criteria omvat zoals veiligheid in stedelijke gebieden?

Kan steun worden goedgekeurd om nationale normen te halen die strenger zijn dan de
communautaire normen?

Wat steun voor technologieoverdracht betreft, weerspiegelen de drie voorwaarden de huidige
marktrealiteit, of moeten zij worden veranderd?

Zoals gezegd (punt A.1), bestaat er voor de Commissie een duidelijke noodzaak expliciete
regels vast te stellen voor steun ten behoeve van milieu-investeringen om door andere
ondernemingen veroorzaakte vervuiling aan te pakken. Daarbij kan het gaan om sterk
uiteenlopende situaties zoals investeringssteun voor afvalbeheer of recyclingcapaciteit,
investeringen in transportinfrastructuur zoals pijpleidingen, investeringen in
productiecapaciteit voor producten die milieuvriendelijke substituten voor conventionele
producten zijn. De nieuwe regels moeten onder meer ervoor zorgen dat het beginsel "de
vervuiler betaalt" niet wordt omzeild en dat de milieubaten reëel zijn. Welke regels zijn nodig
en hoeveel steun kan worden toegestaan?

De berekening van subsidiabele kosten, waarbij rekening dient te worden gehouden met de
nettovoordelen over een periode van vijf jaar, kan in sommige zaken erg ingewikkeld zijn. Is
een vereenvoudigde berekening nodig en mogelijk (misschien alleen voor zaken tot een
bepaalde omvang)?

10. Exploitatiesteun - Afvalbeheer, energiebesparing, hernieuwbare energiebronnen,
warmtekrachtkoppeling (WKK) en belastingkortingen/-vrijstellingen

Moet het toepassingsbereik van de regels inzake exploitatiesteun worden verruimd zodat het
verder reikt dan afvalbeheer, energiebesparing, hernieuwbare energiebronnen, WKK en
belastingkortingen/-vrijstellingen? Of moet het toepassingsbereik worden beperkt of
veranderd?

Zijn de percentages voor degressieve en niet-degressieve steun (punten 45-46) passend en is
de vijfjaarsperiode passend?

Moeten de regels inzake belastingkortingen/-vrijstellingen worden aangepast zodat eerlijke
concurrentie tussen de ontvangers van dergelijke steun in verschillende lidstaten beter is
gegarandeerd.

Zijn de opties om exploitatiesteun voor hernieuwbare energiebronnen goed te keuren, correct
afgebakend zodat zij de uiteenlopende soorten steun ten behoeve van duurzame
energiebronnen omvatten? Is het bedrag van 0,05 EUR/kWh als subsidie voor hernieuwbare
energiebronnen (optie 3) nog steeds passend? Zijn er op deze basis besluiten genomen? Zo
nee, moet deze optie behouden blijven? Zijn de regels om WKK-steun te kunnen goedkeuren
te restrictief of te soepel? Stemmen zij overeen met de jongste wetgevingsinitiatieven van de
Gemeenschap?


