
HERZIENING VAN DE RICHTSNOEREN INZAKE REGIONALE STEUNMAATREGELEN

Non-Paper van de diensten van het DG Concurrentie ten behoeve van de
bespreking op een eerste multilaterale bijeenkomst met deskundigen uit de lidstaten

1. INLEIDING

Na informele bilaterale contacten met lidstaten in 2003 heeft DG COMP op 30 april 2004
een eerste overlegdocument met initiële ideeën voor nieuwe richtsnoeren inzake
regionale steunmaatregelen (hierna ook: "de richtsnoeren") aan alle Permanente
Vertegenwoordigingen en naar de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA gezonden,
met het verzoek dat hun deskundigen tegen 30 juni opmerkingen zouden maken. Tegelijk
gaven we ook aan bereid te zijn het document bilateraal te bespreken.

Tot dusver hebben 22 lidstaten schriftelijk gereageerd. Daarnaast hebben zo'n 40
bijeenkomsten plaatsgevonden met vertegenwoordigers van lidstaten, regio's en regionale
organisaties. Ook de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en Noorwegen hebben
schriftelijk opmerkingen gemaakt.

Alle ontvangen schriftelijke opmerkingen zijn via CIRCA toegankelijk gemaakt. Het
overlegdocument is ook in de 11 bestaande talenversies op de website van DG COMP
gezet en is ruim toegankelijk gemaakt voor belanghebbenden. Een groot aantal regio's en
hun organisaties hebben hun standpunt meegedeeld.

Met het oog op de bespreking tijdens een eerste multilaterale bijeenkomst met
deskundigen uit de lidstaten geeft dit document, na zorgvuldige studie van de ontvangen
opmerkingen, in beknopte vorm aan wat de belangrijkste voorlopige conclusies zijn die
de diensten van DG COMP hebben getrokken uit het raadplegingsproces zoals dat tot
dusver is verlopen. In het licht van de uitkomst van die bespreking en na verdere
schriftelijke opmerkingen die de lidstaten tegen uiterlijk 1 maart 2005 kunnen maken,
zijn de diensten van DG COMP voornemens een gedetailleerd voorstel voor nieuwe
richtsnoeren uit te werken. Daarover zullen dan verdere bilaterale contacten en overleg
met de lidstaten plaatsvinden tijdens een tweede bilaterale bijeenkomst die later in 2005
zal worden gehouden.

Om verdere bijdragen van andere belanghebbenden aan te moedigen, wordt dit document
ook op CIRCA en op de website van DG COMP geplaatst.

2. DE RUIMERE CONTEXT VAN DE HERZIENING VAN DE RICHTSNOEREN

Deze herziening moet niet als een op zichzelf staande kwestie worden benaderd, maar
dient te worden beschouwd als integraal deel uitmakend van een algemene hervorming
van het beleid inzake staatssteun; doel daarvan is de conclusies van de Europese Raad
waarin tot minder en beter gerichte staatssteun wordt opgeroepen, naar de praktijk te
vertalen. Dit betekent een strikt toezicht op de potentieel meer verstorende vormen van
steun, terwijl lidstaten toch voldoende flexibiliteit krijgen om steunmaatregelen uit te
werken die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen en targets die in het
kader van de uitvoering van de Lissabon-agenda zijn vastgesteld.

De Commissie heeft in haar mededeling van 20 april 2004 over een proactief
mededingingsbeleid als hefboom voor Europees concurrentievermogen de belangrijkste
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onderdelen beschreven van een wetgevingsprogramma dat ervoor moet zorgen dat
nagenoeg alle staatssteuninstrumenten - met uitzondering van de kaderregeling inzake
staatssteun ten behoeve van het milieu - vóór eind 2006 zijn herzien. Naast de herziening
van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen zijn de belangrijkste onderdelen
van dit programma:

• een mededeling betreffende staatssteun en innovatie (tegen medio 2005); in
beginsel zal deze mededeling vooral een overlegdocument zijn waarin wordt
uiteengezet wat de belangrijkste aanpassingen op het gebied van de
staatssteunregels zouden moeten zijn om tot een meer "innovatievriendelijk"
systeem te komen, hetgeen dan ten uitvoer zou worden gelegd door aanpassingen
aan de regelgeving inzake regionale steun, O&O-steun, risicokapitaal, steun ten
behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen (hierna: "KMO's") enz.;

• een herziening van de kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en
ontwikkeling (tegen eind 2005);

• een herziening van de mededeling betreffende risicokapitaal (tegen eind 2005);

• een vereenvoudiging en consolidatie van alle bestaande groepsvrijstellingen
(voor KMO's, met inbegrip van O&O in KMO's, werkgelegenheidssteun en
opleidingssteun) in één enkele verordening. Deze zou ook een nieuwe vrijstelling
voor bepaalde soorten regionale steun omvatten (de Commissie zou een
gedetailleerde ontwerp-verordening vóór eind 2005 goedkeuren, zodat het
wetgevingsproces tegen eind 2006 kan worden afgerond);

• de noodzaak van een verdere hervorming van de procedures moet worden
onderzocht, met name in het licht van de ervaring die is opgedaan met de
uitvoeringsverordening die momenteel van kracht wordt.

Daarnaast heeft de Commissie ontwerp-besluiten in verband met staatssteun en diensten
van algemeen economisch belang voorgesteld. Deze worden momenteel door het
Europees Parlement onderzocht.

De Commissie / de diensten van DG COMP zijn voornemens hun ideeën over de
noodzakelijke aanpassingen aan de regels voor horizontale staatssteun zoals die na 2006
in de hele Europese Unie zouden moeten gaan gelden, nader uit te werken in een
mededeling die de lidstaten zo spoedig mogelijk wordt meegedeeld.

3. BELANGRIJKSTE VOORSTELLEN VOOR DE NIEUWE RICHTSNOEREN

De voorstellen voor de herziening van de richtsnoeren zoals die hierna worden geschetst,
zijn op twee hoofdbeginselen gebaseerd: het aantal regionale-steungebieden wordt sterk
teruggebracht en beperkt tot die gebieden waar de behoeften het grootst zijn, en de
steunintensiteiten voor regionale investeringsprojecten worden substantieel verlaagd.

3.1. Afbakening van steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder a)

Steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder a), zijn de regio's met maximaal 75 % van
het (in koopkrachtstandaard uitgedrukte) gemiddelde BBP per hoofd in de EU-25.
Met het oog op de vaststelling van de steunintensiteiten worden deze regio's in drie
groepen onderverdeeld:
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� regio's met maximaal 45% van het gemiddelde BBP per hoofd in de EU;

� regio's met meer dan 45% maar maximaal 60%, en

� regio's met meer dan 60% maar maximaal 75%.

In afwachting van de inwerkingtreding van artikel III-56, lid 3, onder a), van de
Grondwet, zullen ook de ultraperifere gebieden automatisch de status van
steungebied ex artikel 87, lid 3, onder a), krijgen.

In lijn met het Derde Cohesieverslag en om statistische anomalieën te vermijden,
zou de naleving van het 75%-criterium best op NUTS II-niveau worden beoordeeld,
op EU-25-basis.

3.2. Afbakening van steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder c)

Drie soorten regio's worden aangemerkt als steungebied ex artikel 87, lid 3,
onder c):

� de huidige NUTS II-gebieden ex artikel 87, lid 3, onder a), met meer dan
75% van het gemiddelde BBP per hoofd in de EU-25, maar met
maximaal 75% van het gemiddelde BBP per hoofd in de EU-15 ("regio's
waarvoor een statistisch effect speelt"). Ook regio's die in de periode
2000-2006 niet de status van steungebied ex artikel 87, lid 3, onder a),
hadden, maar die nà 2006 deze status op EU-15-basis zouden hebben,
zullen worden erkend als "regio's waarvoor een statistisch effect speelt";

� de huidige NUTS II-gebieden ex artikel 87, lid 3, onder a), met meer dan
75% of het gemiddelde BBP per hoofd in de EU-15 ("de economische
ontwikkelingsgebieden");

� dunbevolkte NUTS III-gebieden met een bevolkingsdichtheid van minder
dan 12,5/km² in de zin van de mededeling van de Commissie van 10
december 1994.

3.3. Overige regio's

In alle overige regio's zal geen regionale steun meer mogen worden verleend. Zie
echter ook punt 5.

3.4. Steunintensiteiten

De steunintensiteiten die voor regionale steun worden voorgesteld, zijn in Bijlage I
te vinden.

Om het beheer van de steunregelingen door de overheden te vereenvoudigen en
rekening houdende met zowel de onzekere fiscale behandeling van steun in
bepaalde gevallen als de rechtspraak van het Hof van Justitie, wordt voorgesteld dat
alle steunintensiteiten worden uitgedrukt als bruto-subsidie-equivalent.

3.5. Exploitatiesteun

Tijdelijke en degressieve exploitatiesteun zal nog steeds zijn toegestaan in
steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder a), mits daarmee helder omschreven



- 4 -

bottlenecks in regionale ontwikkeling worden aangepakt en de steun evenredig is.
De lidstaat zal dienen aan te tonen dat aan deze voorwaarden is voldaan en de
Commissie zal een diepgaand economisch onderzoek uitvoeren en toezicht houden
op cumulering.

Niet-tijdelijke of niet-degressieve exploitatiesteun ten behoeve van transport is nog
steeds toegestaan in de ultraperifere gebieden en de dunbevolkte regio's (< 12,5
inwoners/km²) in overeenstemming met de voorwaarden van de bestaande
richtsnoeren.

In de ultraperifere gebieden zal steun die niet tegelijk en degressief en tijdelijk is
nog steeds zijn toegestaan in overeenstemming met de voorwaarden bepaald in punt
4.16.2 van de bestaande richtsnoeren zoals gewijzigd op 9.9.2000.

Daarnaast mogen de dunstbevolkte regio's (< 8 inwoners/km²), mits op gezette
tijdstippen controle plaatsvindt, andere vormen van exploitatiesteun toekennen om
de ontvolking van deze regio's tegen te gaan.

3.6. In aanmerking komende uitgaven

In het licht van de ontvangen opmerkingen stelt DG COMP voor om de definitie
van "initiële investering" grotendeels ongewijzigd te laten. Wanneer DG COMP de
eigenlijke richtsnoeren uitwerkt met het oog op raadpleging tijdens een tweede
multilaterale bijeenkomst, kan het verdere suggesties doen ter verheldering van het
onderscheid tussen initiële investeringen en vervangingsinvesteringen, daarbij met
name rekening houdend met de reflectie die in verband met innovatie gaande is.
Ook zal de mogelijkheid worden overwogen om voor de definitie van de in
aanmerking komende uitgaven een balansbenadering te hanteren.

Daarnaast wordt ook voorgesteld om de overdracht van installaties of uitrusting
binnen hetzelfde multinationale concern uit te sluiten van de in aanmerking
komende uitgaven.

Ook wordt voorgesteld om de definitie van "immateriële investeringsuitgaven" aan
te passen om uitdrukkelijk de kosten van haalbaarheidsstudies en advisering uit te
sluiten.1

3.7. Relocatie- of verplaatsingsinvesteringen

Onder de huidige richtsnoeren moeten ondernemingen een gesteunde investering
gedurende vijf jaar binnen de regio behouden. De voorstellen van de Commissie
voor de verordeningen inzake de Structuurfondsen omvatten bepalingen waarbij
relocaties binnen een periode van zeven jaar na een gesteunde investering worden
bestraft. Daartegenover staat dat in het kader van het werkgelegenheidsbeleid,
volgens Verordening (EG) nr. 2204/2002, gesteunde banen slechts gedurende drie
jaar moeten behouden blijven, of twee jaar in het geval van KMO's.

Lijkt de zevenjaarsregel misschien passend om delocalisering te vermijden, toch is
er enige bezorgdheid gerezen dat die regel, bij toepassing in het kader van het

                                                
1 Bovendien kan, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 70/2001, tot 50% steun worden verleend voor

de kosten van haalbaarheidsstudies en advies van externe consultants ten behoeve van KMO's.
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staatssteunbeleid, in feite contraproductief kan blijken te zijn doordat hij nodeloos
starre investerings- en werkgelegenheidsvoorwaarden binnen de EU tot stand
brengt, met name in sectoren die aan snelle technologische ontwikkeling onderhevig
zijn. Volgens deze laatste denkschool zou het, met het oog op het toezicht op
staatssteun, passender zijn de huidige vijfjaarsregel aan te houden. Bovendien kan
het nodig blijken een gedifferentieerde aanpak te overwegen, met een strikte regel
voor alle/grootschalige investeringen door grote ondernemingen en een soepelere
benadering voor KMO's.

DG COMP zou dan ook dankbaar zijn voor verdere opmerkingen over dit
vraagstuk, alsmede over de vraag of de richtsnoeren gedetailleerdere regels dienen
te bevatten voor de terugvordering van steun ingeval de verplichtingen niet worden
nageleefd.

3.8. Integratie van de multisectorale kaderregeling in de richtsnoeren

Gezien de algemene steun van de lidstaten op dit punt handhaaft DG COMP zijn
voorstel om de multisectorale kaderregeling 2002 in de richtsnoeren te integreren.

Om een gedetailleerder voorstel te kunnen uitwerken dat tijdens een tweede
multilateraal overleg kan worden besproken, zou DG COMP met name verdere
opmerkingen willen ontvangen over de noodzaak om overgangsbepalingen voor de
automobielindustrie en de synthetische-vezelsector (deel 8 van de multisectorale
kaderregeling) nà 2006 te behouden, en over de noodzaak van speciale regelingen
voor de behandeling van investeringsprojecten in andere sectoren die met structurele
problemen te kampen hebben (deel 5 van de multisectorale kaderregeling).

3.9. Groepsvrijstelling voor regionale investeringssteun

Lidstaten hebben veralgemeende steun uitgesproken voor het voorstel transparante
vormen van regionale investeringssteun vrij te stellen van voorafgaande aanmelding
bij de Commissie, om zodoende de administratieve formaliteiten tot een minimum
te beperken.

Om juridische en procedurele redenen kan een dergelijke vrijstelling niet in de
richtsnoeren zelf worden opgenomen, maar is een tweede juridisch instrument
vereist, een verordening van de Commissie die overeenkomstig de procedures van
Verordening (EG) nr. 994/98 wordt vastgesteld. Zoals in de inleiding van dit
document werd aangegeven, overweegt DG COMP in deze fase die vrijstelling op te
nemen in een ruimere vrijstellingsverordening op het gebied van staatssteun, die ook
steun voor KMO's, opleiding, werkgelegenheid, O&O enz. zal behelzen.

Wat betreft de omvang van de vrijstelling, wensen de diensten van DG COMP
opmerkingen te ontvangen over de volgende voorstellen die van toepassing zouden
zijn, onverlet specifieke bepalingen die voor gevoelige sectoren gelden:

� transparante regelingen voor regionale steun ten behoeve van initiële
investeringen in gebieden ex artikel 87, lid 3, onder a) en c), die aan de
voorwaarden van de richtsnoeren voldoen, zouden van de verplichting tot
aanmelding zijn vrijgesteld;

� individuele steun welke in het kader van die regelingen wordt toegekend,
zou van de verplichting tot aanmelding zijn vrijgesteld, indien hij onder
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de plafonds blijft zoals die in punt 21 van de multisectorale kaderregeling
2002 zijn vastgesteld;

� naast de algemene monitoringverplichting in het kader van de
vrijstellingsverordeningen, zou de in deel 6 van de multisectorale
kaderregeling 2002 vastgestelde transparantieprocedure blijven gelden
ingeval, in het kader van bestaande regelingen, steun wordt verleend ten
behoeve van investeringen van meer dan 50 miljoen EUR;

� ad-hocsteun die aan de voorwaarden van de richtsnoeren voldoet, zou van
de verplichting tot aanmelding worden vrijgesteld indien: 1) de
investering niet meer dan 25 miljoen EUR beloopt, en 2) het
marktaandeel van de begunstigde, vastgesteld op EER-niveau, niet meer
dan 10% beloopt. Naast de algemene monitoringverplichting in het kader
van de vrijstellingsverordeningen, zou voor steun ten behoeve van
investeringen van meer dan 10 miljoen EUR een nieuwe
transparantieprocedure gelden, die op de procedure van deel 6 van de
multisectorale kaderregeling 2002 is geïnspireerd.

4. ANDERE DAN INVESTERINGSSTEUN IN STEUNGEBIEDEN

De nieuwe richtsnoeren zullen de steunintensiteiten vaststellen voor investerings- en
werkgelegenheidssteun voor grote ondernemingen en KMO's in de steungebieden.

Toch worden in een aantal richtsnoeren en kaderregelingen inzake staatssteun voor
andere dan investeringssteun hogere steunintensiteiten binnen de steungebieden
toegestaan. Dit is met name het geval voor de groepsvrijstellingsverordening voor
opleidingssteun, het O&O-steunkader, het milieusteunkader en de mededeling
betreffende risicokapitaal. Bij de herziening van deze instrumenten zal de Commissie
opnieuw nagaan of deze hogere intensiteiten nog steeds zijn gerechtvaardigd voor de
steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder a), en voor de als steungebieden ex artikel 87,
lid 3, onder c), aangemerkte regio's, zoals die eerder in punten 3.1 en 3.2 zijn
afgebakend.

5. STEUN IN REGIO'S DIE NIET VOOR REGIONALE STEUN IN AANMERKING KOMEN

Het zal niet verbazen dat vele opmerkingen van de meest rechtstreeks betrokken lidstaten
ingingen op de situatie van de regio's die in de hierboven geschetste voorstellen niet meer
voor regionale steun in aanmerking komen. De meest uiteenlopende voorstellen zijn
gedaan om dit probleem aan te pakken. In de meeste gevallen werd gevraagd nà 2006 een
zekere vorm van investeringssteun voor grote ondernemingen buiten de steungebieden
zoals die hierboven zijn afgebakend, te behouden.

DG COMP heeft deze opmerkingen zorgvuldig onderzocht, in het licht van de
beleidsoriëntaties zoals de Europese Raad die heeft vastgesteld. De Europese Raad heeft
opgeroepen niet alleen het algemene niveau van de staatssteun te verminderen, maar de
steun ook beter af te stemmen op maatregelen die bijdragen tot de versterking van het
algemene concurrentievermogen van de Europese economie.

Tijdens het raadplegingsproces is er bezorgdheid gerezen over het concurrentieversto-
rende effect van investeringssteun voor grote ondernemingen, dat moet worden
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afgewogen tegen de meerduidige uitkomsten van de studies die zijn uitgevoerd in
verband met de doelmatigheid van dit soort steun voor het bevorderen van het algemene
concurrentievermogen. Daarom lijkt het ten zeerste wenselijk dat, uit billijkheidsover-
wegingen, regionale investeringssteun uitsluitend dient te worden gericht op de armste
regio's in de Gemeenschap en dat steun die buiten deze regio's aan grote ondernemingen
wordt verleend, ter ondersteuning dient van maatregelen die directer verband houden met
het behalen van de doelstellingen van de Lissabon-agenda, met name door steun ten
behoeve van O&O en innovatie en steun ten behoeve van de opleiding en indienstneming
van geschoolde arbeidskrachten.

Zoals reeds gezegd, heeft de Commissie zich in haar mededeling over een proactief
mededingingsbeleid gecommitteerd aan een ingrijpende herziening van de regels inzake
staatssteun ten behoeve van O&O en aan een nader onderzoek van de verhouding tussen
staatssteun en innovatie en van de regels inzake risicokapitaal. Als een eerste stap in dit
proces hebben de diensten van de Commissie de Raad en de lidstaten een vademecum
gezonden over de regels inzake staatssteun ten behoeve van innovatie. De
werkzaamheden in dit verband zullen worden voortgezet, parallel met de herziening van
de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen.

Voorts wordt algemeen erkend dat grote ondernemingen bij het aantrekken van middelen
niet dezelfde moeilijkheden ondervinden als KMO's. Daarom ook gaat in de Lissabon-
agenda de aandacht naar steun voor KMO's. Zij vertegenwoordigen 99% van alle
ondernemingen in de EU (in 2003 waren er zo'n 19,3 miljoen KMO's in de EER en
Zwitserland, tegenover zo'n 40 000 grote ondernemingen). KMO's zijn goed voor meer
dan 65% van het BBP in de EU en voor meer dan twee derde van de banen (tegenover
33% in Japan en 46% in de VS). Investeringssteun buiten de armste regio's moet dan ook
op de behoeften van deze groep ondernemingen zijn toegesneden. Het is ook in die
context dat wordt overwogen de steunintensiteiten voor steun aan investeringen in
KMO's sterk te verhogen. Andere aanpassingsvoorstellen zullen worden onderzocht in
het kader van de herziening van de verordening inzake KMO-steun.

Het is de bedoeling van DG COMP dat de herziening van deze instrumenten - waarbij
ook verdere voorstellen zullen worden uitgewerkt voor steun die geen sterk negatieve
impact op de mededinging op communautair niveau heeft - de basis biedt voor de
uitbouw van een beleid dat aan de specifieke behoeften van elke regio is aangepast,
zonder dat op Gemeenschapsniveau een ruimtelijk onderscheid hoeft te worden gemaakt
dat verder reikt dan hetgeen in dit document wordt overwogen.

6. VOLGENDE STAPPEN

Zoals werd aangegeven, wordt de lidstaten verzocht hun verdere schriftelijke
opmerkingen over dit document vóór 1 maart 2005 mee te delen.

Daarna zou het de bedoeling van de diensten van DG COMP zijn om begin mei 2005
ontwerp-richtsnoeren te laten circuleren met het oog op een bespreking tijdens een
tweede multilaterale bijeenkomst die medio juni 2005 zou plaatsvinden. Zodoende
kunnen de nieuwe richtsnoeren in september 2005 door de Commissie worden
goedgekeurd.
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Bijlage I

Tabel van voorgestelde steunintensiteiten

Regio Grote
ondernemingen

Middelgrote
ondernemingen

Kleine
ondernemingen

Art. 87, lid 3, onder a)²

≤ 45% van het BBP
40% 50% 60%

Art. 87, lid 3, onder a)²

45,01% - 60% van het BBP
335% 445% 555%

Art. 87, lid 3, onder a)

60,01% -75% van het BBP
330% 440% 550%

11.1.0
7

11.1.1
0

11.1.1
2

11.1.0
7

11.1.1
0

11.1.1
2

11.1.0
7

11.1.1
0

11.1.1
2Art. 87, lid 3, onder c)

("statistisch effect") 330% 222,5
% 115% 440% 332,5

% 225% 550% 442,5
% 335%

Art. 87, lid 3, onder c)

("lage
bevolkingsdichtheid")

220% 330% 440%

Art. 87, lid 3, onder c)

("economische
ontwikkeling")

115% 225% 335%

Overige gebieden 0 110% 220%

Alle ultraperifere gebieden komen in aanmerking voor artikel 87, lid 3, onder a). Voorts
hebben ultraperifere gebieden met een BBP per hoofd van meer dan 60% recht op een
verhoging met 10% en die met een BBP per hoofd van minder dan 60% op een
verhoging met 15%.


