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JURIDISCHE KENNISGEVING 

Doel van dit document is nationale deskundigen en belanghebbende derden te raadplegen. Het 
betreft een werkdocument dat door de diensten van DG Concurrentie is opgesteld en het geeft 
niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Europese Commissie weer. 

De Europese Commissie noch enige persoon die namens de Commissie optreedt, is 
verantwoordelijk voor het gebruik dat van de informatie in dit werkdocument wordt gemaakt. 
Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 
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TOELICHTING 

1) Doel en achtergrond van het voorstel 

Met het oog op een doelmatig toezicht en een administratieve vereenvoudiging, zonder het 
toezicht van de Commissie te verzwakken, is de Commissie bij Verordening (EG) nr. 994/98 
van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 93 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op bepaalde soorten van horizontale 
steunmaatregelen1 gemachtigd om bij verordening vast te stellen dat bepaalden soorten 
steunmaatregelen verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt en van de 
aanmeldingsverplichtingen van artikel 88, lid 3, van het Verdrag zijn vrijgesteld. Het betreft 
de-minimissteun2, steun voor kleine en middelgrote ondernemingen (hierna "KMO's" 
genoemd), voor onderzoek en ontwikkeling, milieubescherming, werkgelegenheid en 
opleiding, en steunmaatregelen waarbij de kaart die de Commissie met het oog op de 
toekenning van regionale steun voor elke lidstaat goedgekeurd heeft, in acht wordt genomen. 

De Commissie heeft in haar Actieplan Staatssteun3, dat in juni 2005 is bekendgemaakt, een 
raadpleging van belanghebbenden op gang gebracht4 en heeft een routekaart uitgetekend voor 
de hervorming van het staatssteunbeleid, die in de periode 2005-2009 ten uitvoer zal worden 
gelegd. Bij die hervorming zal de Commissie ook nauw samenwerken met de lidstaten en alle 
belanghebbenden.  

In het Actieplan heeft de Commissie met name aangekondigd dat zij zal nagaan of het 
toepassingsbereik van Verordening (EG) nr. 994/98 moet worden verruimd zodat de 
Commissie wordt gemachtigd verdere soorten maatregelen, zoals steun om de cultuur en de 
instandhouding van het culturele erfgoed te bevorderen, van de aanmeldingsverplichting vrij 
te stellen. Dat het toepassingsbereik van deze verordening moet worden verruimd, blijkt uit 
het evaluatieverslag betreffende de toepassing van Verordening (EG) nr. 994/98 van 7 mei 
1998 betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen, krachtens 
artikel 5 van die verordening5. In dit verslag wordt met name de nadruk gelegd op de 
noodzaak om het toepassingsbereik van de huidige groepsvrijstellingsverordeningen uit te 
breiden zodat de aanmeldingsverplichtingen worden beperkt, maar erover wordt gewaakt dat 
deze verordeningen alleen zien op de soorten steun die geen ernstige mededingingsbezwaren 
opleveren.  

Staatssteun in de sectoren cultuur en instandhouding van het culturele erfgoed 

Door de huidige Verordening (EG) nr. 994/98 wordt de Commissie met name gemachtigd een 
groepsvrijstellingsverordening vast te stellen voor alle soorten staatssteun ten behoeve van 

                                                 
1 PB L 142 van 14.5.1998, blz. 1. 
2 In de mogelijkheid tot vrijstelling is voorzien door artikel 2 van Verordening (EG) nr. 994/98. 
3 Actieplan Staatssteun. Minder en beter gerichte staatssteun: een routekaart voor de hervorming van het 

staatssteunbeleid (2005-2009), COM(2005) 107 definitief van 7.6.2005. 
4 Results of the Consultation on the State Aid Action Plan – Detailed summary, website DG Comp, 

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/consult/saap.pdf. 
5 Voor het opstellen van dit verslag heeft de Commissie zich gebaseerd op de vragenlijsten waarin de 

ervaring van de EU-lidstaten en de EVA-Staten is opgenomen, en op de conclusies van de bilaterale 
bijeenkomst van 27 juni 2006 met de autoriteiten van de lidstaten. Het verslag is op xx.xx.2006 aan het 
Adviescomité inzake overheidssteun voorgelegd. 

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/consult/saap.pdf
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KMO's. Op basis van die bepalingen zou de Commissie vrijstelling kunnen verlenen van de 
aanmeldingsverplichting voor staatssteun die in de sector cultuur en instandhouding van het 
culturele erfgoed aan KMO's wordt verleend. Het reële nut van een dergelijke 
groepsvrijstellingsverordening zou evenwel beperkt zijn, omdat de begunstigden van 
staatssteun, met name in de film- en audiovisuele sector, vaak grote ondernemingen zijn. Een 
en ander zou voor de Commissie en de lidstaten een aanzienlijke administratieve belasting 
meebrengen omdat het vaak om routinezaken gaat waarvan de budgetten beperkt blijven. 
Bepaalde kleine projecten (auteursfilms, hoogculturele films, lowbudgetfilms) kunnen immers 
worden geproduceerd door een grote onderneming, maar rechtvaardigen niet dat de 
Commissie aanzienlijke middelen inzet voor het toezicht. In het licht van de ervaring die is 
opgedaan met de behandeling van dit soort aanmeldingen, is de Commissie van oordeel dat, 
voor bepaalde projecten en onder bepaalde voorwaarden, dit soort steun zou moeten kunnen 
worden vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting en dat Verordening (EG) nr. 994/98 dus in 
die zin dient te worden gewijzigd. 

Staatssteun in verband met natuurrampen 

Om dezelfde redenen als hiervoor aangegeven, wordt de Commissie bij Verordening (EG) nr. 
994/98 gemachtigd staatssteun die naar aanleiding van natuurrampen aan KMO's wordt 
verleend, van de aanmeldingsverplichting vrij te stellen, maar kan hiermee niet de steun aan 
grote ondernemingen worden bestreken. 

De afgelopen jaren hebben er in Europa diverse grote overstromingen plaatsgevonden 
waardoor de lidstaten genoodzaakt waren financiële maatregelen te nemen. In een dergelijke 
situatie is het van belang dat de lidstaten de steun kunnen goedkeuren en snel aan de getroffen 
ondernemingen kunnen uitkeren. De verplichting tot voorafgaande aanmelding houdt niet 
alleen een aanzienlijke administratieve belasting in voor zowel de diensten van de Commissie 
als voor de lidstaten, maar brengt ook niet-samendrukbare vertragingen mee bij de uitkering 
van de steun aan de getroffen ondernemingen. In het licht van de ervaring die bij de 
behandeling van dit soort aanmeldingen is opgedaan, blijven de risico's op ernstige 
verstoringen van de mededinging evenwel beperkt.  

In zijn algemeenheid kan steun voor grote ondernemingen ernstigere mededingingsbezwaren 
veroorzaken en lijken de door natuurrampen veroorzaakte financiële problemen doorgaans 
minder ernstig voor KMO's. Indien de steunmaatregel echter goed is afgebakend, beperkt 
blijft tot de materiële schade als gevolg van de natuurrampen en het bedrag ervan door een 
onafhankelijke instantie wordt geverifieerd, lijkt een vrijstelling van de 
aanmeldingsverplichting gerechtvaardigd. Bijgevolg dient Verordening (EG) nr. 994/98 te 
worden gewijzigd zodat daarmee ook dit soort staatssteun wordt bestreken. 

Staatssteun in de landbouwsector 

Ingevolge artikel 36 van het EG-Verdrag zijn de regels betreffende de mededinging op de 
voortbrenging van en de handel in landbouwproducten - ook producten van Bijlage I genoemd 
- slechts in zoverre van toepassing als door de Raad wordt bepaald. In tegenstelling tot andere 
sectoren vloeit de bevoegdheid van de Commissie om toezicht uit te oefenen op staatssteun in 
de landbouwsector dus niet rechtstreeks uit het Verdrag voort, maar uit de door de Raad uit 
hoofde van artikel 37 vastgestelde wetgeving en is dit toezicht onderworpen aan beperkingen 
die de Raad kan vaststellen. In de praktijk is echter in alle verordeningen tot instelling van de 
gemeenschappelijke marktordeningen erin voorzien dat de staatssteunregels van de artikelen 
87, 88 en 89 van het Verdrag op de betrokken producten van toepassing zijn. Bijgevolg is het 
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passend voor de landbouwsector dezelfde procedureregels als in de overige sectoren toe te 
passen.  

Bij Verordening (EG) nr. 994/98 wordt de Commissie met name gemachtigd staatssteun voor 
KMO's die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten in de zin van Verordening 
(EG) nr. 1/2004 van de Commissie van 23 december 20036 (die momenteel wordt herzien), 
van de aanmeldingsverplichting vrij te stellen. Toch is het met deze verordening niet mogelijk 
de steun te bestrijken die wordt toegekend aan ondernemingen waarvan de omvang die van 
KMO's overschrijdt. Uit de ervaring die op dit gebied is opgedaan, is gebleken dat de 
Commissie talrijke aanmeldingen van landbouwsteun voor ondernemingen niet zijnde KMO's 
ontvangt, die niet in aanmerking komen voor de vrijstelling van de aanmeldingsverplichting, 
ook al blijft het steunbudget beperkt. Bijgevolg dient Verordening (EG) nr. 994/98 te worden 
gewijzigd zodat daarmee ook dit soort staatssteun wordt bestreken. 

Sociale steun in de transportsector 

Krachtens artikel 87, lid 2, onder a), kunnen steunmaatregelen van sociale aard aan 
individuele verbruikers op voorwaarde dat deze worden toegepast zonder onderscheid naar de 
oorsprong van de producten, als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden 
aangemerkt. 

De afgelopen tien jaar heeft de Commissie een forse toename gezien van aanmeldingen voor 
sociale steun in de transportsector, hetgeen een stijgende administratieve belasting voor de 
diensten van de Commissie en in de lidstaten heeft meegebracht. Niettemin constateert de 
Commissie, in het licht van haar ervaring op het gebied van sociale steun in de 
transportsector7, dat, mits het niet-discriminatiebeginsel ten aanzien van de herkomst van de 
producten of diensten en de keuze van de categorieën begunstigde verbruikers wordt 
gerespecteerd, dergelijke steunvoornemens geen bijzondere moeilijkheden blijken te hebben 
opgeleverd. Bijgevolg is de Commissie van mening dat, onder bepaalde voorwaarden, dit 
soort steun dient te kunnen worden vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting, ook wat grote 
ondernemingen betreft, en dat Verordening (EG) nr. 994/98 bijgevolg in die zin dient te 
worden aangepast. 

                                                 
6 PB L 1 van 3.1.2004, blz. 1. 
7 Besluit van de Commissie van 29 juli 1998 betreffende de compensaties voor het luchtvervoer van de 

bewoners van de Kanarische eilanden (Steunmaatregel N 387/1998) en de Balearen (Steunmaatregel N 
386/1998). 

 Besluit van de Commissie van 27 augustus 1998 betreffende de verbindingen tussen Madeira en het 
Portugese vasteland (Steunmaatregel N 414/1998). 

 Besluit van de Commissie van 3 september 1999 betreffende steun voor het luchtvervoer van de 
bewoners van de kleinere eilanden van Sicilië (Steunmaatregel N 399/1999). 

 Besluit van de Commissie van 1 maart 2000 betreffende de luchtverbindingen tussen Marseille en Nice 
enerzijds, en Ajaccio, Bastia, Calvi en Figari anderzijds (Steunmaatregel N 24/2000). Besluiten van de 
Commissie van 2 maart 2001 betreffende de luchtroutes tussen Montpellier en Ajaccio enerzijds, en 
Montpellier en Bastia, anderzijds (Steunmaatregel N 638/2000) en tussen Ajaccio, Bastia, Calvi en 
Figari, enerzijds, en Lyon, anderzijds (Steunmaatregel N 639/2000). Besluit van de Commissie van 20 
oktober 2004 betreffende de verbindingen tussen Guadeloupe en Frankrijk – Steunmaatregel N 607/04 
Sociale steun Réunion (Steunmaatregel N 385/04) besluit van de Commissie van 13 september 2006 – 
Frankrijk - Aanpassing Steunmaatregel N 516/2004 - Sociale-steunregeling ten behoeve van bepaalde 
categorieën passagiers op de luchtverbindingen tussen Martinique en het Franse vasteland 
(Steunmaatregel N 223/2006); besluit van 2 juli 2002 betreffende Steunmaatregel N 781/2000 - 
Frankrijk - Individuele sociale steun voor de scheepvaartdienst met Corsica. 



 

NL 5   NL 

Bepalingen in verband met transparantie 

De Commissie heeft in haar Actieplan Staatssteun aangekondigd dat zij voornemens is de 
transparantie op het gebied van staatssteun te vergroten, tegelijk nodeloze administratieve 
belasting te vermijden en een doeltreffend toezicht te garanderen op die zaken waar het risico 
op verstoring van de mededinging het grootst is. Het evaluatierapport van de Commissie over 
de toepassing van de machtigingsverordening maakt ook duidelijk dat de lidstaten willen dat 
met de invoering van de groepsvrijstellingsverordeningen geen buitensporige administratieve 
lasten gepaard gaan.  

In dat verband is in artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 994/98 met name bepaald: 
"Meteen bij de uitvoering van steunregelingen of van buiten een regeling toegekende 
individuele steunmaatregelen welke uit hoofde van die verordening zijn vrijgesteld, doen de 
lidstaten de Commissie met het oog op bekendmaking daarvan in het Publicatieblad van de 
Europese Gemeenschappen, een samenvatting toekomen van de inlichtingen betreffende deze 
steunregelingen of individuele steunmaatregelen die niet onder een vrijgestelde steunregeling 
vallen."  

De bekendmaking van deze samenvattingen in het Publicatieblad was in 1998 bij de 
vaststelling van Verordening (EG) nr. 994/98 het geschiktste instrument. Rekening houdend 
echter met de aanzienlijke stijging van het aantal talenversies als gevolg van de verschillende 
uitbreidingen en met de ontwikkeling van nieuwe middelen voor elektronische communicatie, 
is de Commissie van mening dat een bekendmaking van deze samenvattingen op de website 
van de Commissie de transparantie kan vergroten, de publicatietermijn kan inkrimpen en 
tegelijk ook de administratieve belasting kan beperken. Thans is het voor derden, met name 
ondernemingen, die van recente informatie op het gebied van staatssteun kennis willen 
nemen, eenvoudiger de website van de Commissie te raadplegen dan het Publicatieblad van 
de Europese Unie. 

De verplichting deze samenvattingen in het Publicatieblad van de Europese Unie te 
publiceren dient dus te worden vervangen door een verplichting tot publicatie op de 
internetsite van de Commissie. 

Bepalingen in verband met monitoring 

In artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 994/98 is bepaald: "De lidstaten registreren en 
verzamelen alle inlichtingen betreffende de toepassing van de generieke vrijstellingen. Indien 
de Commissie over gegevens beschikt die twijfel doen rijzen over de goede toepassing van 
een groepsvrijstellingsverordening, verstrekken de lidstaten de Commissie alle inlichtingen 
die zij nodig acht ter beoordeling van de verenigbaarheid van een bepaalde steunmaatregel 
met die verordening."  

Zoals aangekondigd in het Actieplan Staatssteun wil de Commissie het toepassingsbereik van 
de groepsvrijstellingsverordeningen gevoelig uitbreiden en zodoende de administratieve 
belasting die voor de lidstaten aan aanmeldingen verbonden is, beperken. Dat steun niet wordt 
gemeld, betekent echter dat de steun niet voor de Commissie zichtbaar is vooraleer hij wordt 
toegekend. Daarom dient de Commissie een evenredige, doch doeltreffende controle achteraf 
te kunnen uitvoeren, om zich ervan te vergewissen dat de desbetreffende bepalingen van het 
Gemeenschapsrecht daadwerkelijk zijn nageleefd. Deze controle moet met name kunnen 
plaatsvinden via toevalssteekproeven in de verschillende sectoren die onder de 
groepsvrijstellingsverordeningen vallen. Willen deze controles doeltreffend kunnen verlopen, 
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dan dient de Commissie de lidstaten informatie te kunnen vragen ten aanzien van de 
verenigbaarheid van bepaalde steunmaatregelen, zonder dat zij vooraf over aanwijzingen 
beschikt dat er twijfel is ten aanzien van de correcte toepassing van een verordening.  

Daarom is de Commissie van mening dat artikel 3, lid 3, in die zin dient te worden gewijzigd. 

In artikel 3, lid 4, van Verordening (EG) nr. 994/98 is met name bepaald: "De lidstaten doen 
de Commissie ten minste eenmaal per jaar, bij voorkeur in elektronische vorm, een verslag 
over de toepassing van de generieke vrijstellingen toekomen; dit verslag wordt opgesteld 
overeenkomstig de specifieke eisen van de Commissie." Gezien de ontwikkeling van nieuwe 
middelen voor elektronische communicatie is de Commissie van mening dat de toezending in 
elektronische vorm thans het snelste en meest doelmatige middel is om de Commissie het 
bedoelde verslag te doen toekomen. 

Bijgevolg dient de mogelijkheid voor de lidstaten om dit jaarlijkse verslag in elektronische 
vorm, volgens door de Commissie nader te bepalen concrete voorwaarden, mee te delen, te 
worden vervangen door een verplichting het bedoelde verslag in elektronische vorm aan de 
Commissie te zenden. 

Procedurele bepalingen in verband met de vaststelling van groepsvrijstellingsverordeningen 
door de Commissie 

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 994/98 dient de Commissie, alvorens een 
groepsvrijstellingsverordening goed te keuren: 

– het Adviescomité inzake overheidssteun te raadplegen over een ontwerp-verordening; 

– de ontwerp-verordening bekend te maken om derden de gelegenheid te geven hun 
opmerkingen te maken binnen een termijn die ten minste één maand bedraagt; 

– het Adviescomité inzake overheidssteun een tweede maal te raadplegen over de ontwerp-
verordening. 

Deze raadpleging vindt plaats tijdens een vergadering die ten vroegste twee maanden na 
toezending van de documenten aan de lidstaten, wordt georganiseerd. Deze termijn kan 
worden verkort bij de tweede raadpleging, alsmede in urgente gevallen en bij de eenvoudige 
verlenging van een verordening.  

In het Actieplan Staatssteun heeft de Commissie ook aangekondigd dat zij de bureaucratie en 
het aantal aan te melden zaken wil verminderen en de besluitvorming wil versnellen. In dat 
verband lijkt een vereenvoudiging van de procedure noodzakelijk, waarbij echter volledige 
medewerking van de lidstaten moet zijn gegarandeerd.  

De in de huidige verordening bepaalde verplichting om twee bijeenkomsten met de 
vertegenwoordigers van de lidstaten te organiseren, brengt vertragingen en aanzienlijke 
financiële kosten met zich.  

Het lijkt niet noodzakelijk bijeenkomsten te organiseren wanneer een bestaande verordening 
gewoon wordt verlengd of mineure aanpassingen worden aangebracht, zoals een aanpassing 
aan nieuwe juridische instrumenten, de intrekking van achterhaalde bepalingen, de bijwerking 
van controle-instrumenten … Voor die omstandigheden wordt voorgesteld geen bijeenkomst 
meer te organiseren vóór de bekendmaking van een ontwerp-verordening met het oog op 
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opmerkingen. Na onderzoek van de in reactie op het bekendgemaakte ontwerp ontvangen 
opmerkingen is een raadpleging van de lidstaten nodig, maar hoeft geen bijeenkomst plaats te 
vinden. Voorgesteld wordt deze bijeenkomst te vervangen door een schriftelijke raadpleging 
van de lidstaten. Wel lijkt het gerechtvaardigd in de mogelijkheid te voorzien een bijeenkomst 
te organiseren indien een meerderheid van de lidstaten daarom vraagt.  

Ook wanneer een nieuwe verordening of substantiële wijzigingen worden aangenomen, zou 
het organiseren van een eerste bijeenkomst met de lidstaten vóór de bekendmaking van een 
ontwerp-versie moeten worden afgeschaft. Na onderzoek van de in reactie op het 
bekendgemaakte ontwerp ontvangen opmerkingen is een raadpleging van de lidstaten nodig. 
Ook dient te worden voorzien in de mogelijkheid van een tweede bijeenkomst indien een 
meerderheid van de lidstaten daarom vraagt. 

Met het oog op meer transparantie acht de Commissie het ook nodig alle ontwerp-versies op 
haar website te publiceren, zodat alle belanghebbenden elke dienstige opmerking kunnen 
maken. De ontwerp-versies dienen de lidstaten langs elektronische weg te worden gezonden, 
om de toezending van informatie te versnellen. 

2) Samenhang met de andere beleidsgebieden en -doelstellingen van de EU 

Dit voorstel hangt samen met de algemene doelstelling van de Unie met name die in verband 
met de verwezenlijking van de Lissabon-strategie. Dit voorstel maakt namelijk deel uit van de 
hervorming van het staatssteunbeleid die zich over de periode 2005-2009 uitstrekt en 
waarmee wordt ingespeeld op de nieuwe uitdagingen die werden geformuleerd in het kader 
van de vernieuwde Lissabon-strategie. De Commissie heeft in het Actieplan Staatssteun de 
leidbeginselen voor deze hervorming van het staatssteunbeleid uiteengezet en heeft met name 
aangegeven hoe zij de EG-Verdragsregels inzake staatssteun wil gaan gebruiken om lidstaten 
aan te moedigen bij te dragen aan de Lissabon-strategie voor groei en banen.  

Om de doelstellingen van de strategie voor groei en banen te verwezenlijken, stelt de 
Commissie met name voor om de bestaande regels de vereenvoudigen en te rationaliseren, en 
de administratieve belasting te verminderen zodat het aantal aan te melden steunzaken kan 
afnemen en de besluitvorming wordt versneld. Binnen dat kader spoort dit voorstel volledig 
met de doelstelling van een betere wetgeving. 

3) Juridische elementen 

• Rechtsgrondslag 

Dit voorstel heeft als rechtsgrondslag artikel 89 van het EG-Verdrag op grond waarvan de 
Raad alle verordeningen kan vaststellen, dienstig voor met name het bepalen van de 
voorwaarden voor de toepassing van artikel 88, lid 3, alsmede de van die procedure 
vrijgestelde soorten steunmaatregelen. De Raad besluit op voorstel van de Commissie en na 
raadpleging van het Europees Parlement met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. 

• Subsidiariteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel 

Aangezien dit voorstel de uitsluitende bevoegdheid van de Gemeenschap betreft, is het 
subsidiariteitsbeginsel niet van toepassing. 
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Dit initiatief gaat niet verder dan hetgeen nodig is om de doelstelling ervan te behalen. 
Bijgevolg is het in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel. 

• Keuze van instrumenten 

Voorgesteld instrument: verordening. 

Een verordening is het enige geschikte rechtsinstrument om Verordening (EG) nr. 994/98 van 
de Raad van 7 mei 1998 betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 938 van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschap op bepaalde soorten van horizontale 
steunmaatregelen te wijzigen 

2) Gevolgen voor de begroting 

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de communautaire begroting. 
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Voorstel voor een 

VERORDENING VAN DE RAAD 

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad van 7 mei 1998 betreffende 
de toepassing van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschap op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 
89, 

Gezien het voorstel van de Commissie9, 

Gezien het advies van het Europees Parlement10, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité11, 

Gezien het advies van het Comité van de Regio's12, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Bij Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de 
toepassing van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen13 is de 
Commissie gemachtigd om bij verordening vast te stellen dat de bepaalden soorten 
steunmaatregelen verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt en van de 
aanmeldingsverplichting zijn vrijgesteld. Dat is met name het geval voor steun voor 
kleine en middelgrote ondernemingen (hierna "KMO's" genoemd).  

(2) Bij gebreke van een groepsvrijstellingsverordening moeten de lidstaten momenteel bij 
de Commissie steunvoornemens aanmelden op het gebied van steun ten behoeve van 
cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed. In het licht van de ervaring die 
de Commissie heeft opgedaan, blijken deze aanmeldingen doorgaans betrekking te 
hebben op steunvoornemens die, uit oogpunt van het staatssteunbeleid, geen 
bijzondere moeilijkheden opleveren. Voor bepaalde steunvoornemens en onder 
bepaalde voorwaarden zouden deze steunvoornemens dus van de 
aanmeldingsverplichting kunnen worden vrijgesteld. 

                                                 
9 PB C […] van […], blz. […]. 
10 PB C […] van […], blz. […]. 
11 PB C […] van […], blz. […]. 
12 PB C […] van […], blz. […]. 
13 PB L 142 van 14.5.1998, blz. 1. 
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(3) Bij Verordening (EG) nr. 994/98 is de Commissie enkel gemachtigd vrijstelling te 
verlenen van de aanmeldingsverplichting voor staatssteun in de sector cultuur en 
instandhouding van het culturele erfgoed wanneer de steun aan KMO's wordt 
verleend. De begunstigden van steun in deze sector, met name in de film- en 
audiovisuele sector, zijn vaak grote ondernemingen, terwijl bepaalde kleine projecten 
(auteursfilms, hoogculturele films, lowbudgetfilms), zelfs al worden ze door een grote 
onderneming geproduceerd, niet rechtvaardigen dat de Commissie aanzienlijke 
middelen inzet voor het toezicht. Om nodeloze procedures voor de aanmelding van 
staatssteun te vermijden en de Commissie in staat te stellen zich te concentreren op de 
soorten staatssteun die de mededinging het meest vervalsen, dient het 
toepassingsbereik van Verordening (EG) nr. 994/98 dus te worden uitgebreid tot steun 
om de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed te bevorderen.  

(4) Bij gebreke van een groepsvrijstellingsverordening moeten de lidstaten bij de 
Commissie ook steunvoornemens aanmelden in het geval van natuurrampen. In het 
licht van de ervaring die de Commissie heeft opgedaan, blijken deze aanmeldingen 
doorgaans betrekking te hebben op steunvoornemens die, uit oogpunt van het 
staatssteunbeleid, geen bijzondere moeilijkheden opleveren. Overigens bevinden de 
door dit soort rampen getroffen ondernemingen zich vaak in een erg moeilijke 
economische situatie die snel handelen van de lidstaten vergt. Onder bepaalde 
voorwaarden zouden deze steunvoornemens dus van de aanmeldingsverplichting 
kunnen worden vrijgesteld. 

(5) Bij Verordening (EG) nr. 994/98 is de Commissie gemachtigd uitsluitend vrijstelling 
te verlenen van de aanmeldingsverplichting voor staatssteun die bij natuurrampen 
wordt verleend, wanneer deze steun aan KMO's wordt verleend. Bij natuurrampen 
werken de lidstaten doorgaans echter steunregelingen uit die alle ondernemingen 
betreffen. Is het overigens zo dat steun aan grote ondernemingen in de regel zwaardere 
mededingingsdistorsies kan veroorzaken dan steun aan KMO's, toch kan dit soort 
steun van de aanmeldingsverplichting worden vrijgesteld op bepaalde voorwaarden die 
moeten voorkomen dat onterecht steun wordt verleend. Bijgevolg dient het 
toepassingsbereik van Verordening (EG) nr. 994/98 te worden verruimd tot steun tot 
herstel van door natuurrampen veroorzaakte schade. 

(6) Bij Verordening (EG) nr. 994/98 wordt de Commissie met name gemachtigd 
staatssteun voor KMO's die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten in 
de zin van Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie van 23 december 200314 
(die momenteel wordt herzien), van de aanmeldingsverplichting vrij te stellen. Toch is 
het met deze verordening niet mogelijk de steun te bestrijken die wordt toegekend aan 
ondernemingen waarvan de omvang die van KMO's overschrijdt. Uit de ervaring die 
op dit gebied is opgedaan, is gebleken dat de Commissie talrijke aanmeldingen van 
landbouwsteun voor ondernemingen niet zijnde KMO's ontvangt, die niet in 
aanmerking komen voor de vrijstelling van de aanmeldingsverplichting, ook al blijft 
het steunbudget beperkt. Bijgevolg dient Verordening (EG) nr. 994/98 te worden 
gewijzigd zodat daarmee ook dit soort staatssteun wordt bestreken. 

(7) Bij gebreke van een groepsvrijstellingsverordening moeten de lidstaten bij de 
Commissie ook sociale steunregelingen aanmelden, met name in de transportsector. 

                                                 
14 PB L 1 van 3.1.2004, blz. 1. 
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Mits het niet-discriminatiebeginsel ten aanzien van de herkomst van de producten of 
diensten en de keuze van de categorieën begunstigde verbruikers wordt gerespecteerd, 
blijkt uit de in deze sector opgedane ervaring dat dergelijke steunvoornemens geen 
bijzondere moeilijkheden opleveren. Bijgevolg dient het toepassingsbereik van 
Verordening (EG) nr. 994/98 te worden verruimd om, onder bepaalde voorwaarden, de 
tenuitvoerlegging mogelijk te maken van sociale steunregelingen in de transportsector.  

(8) De bekendmaking van de in artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 994/98 bedoelde 
samenvattingen is noodzakelijk om de transparantie van de door de lidstaten genomen 
maatregelen te verzekeren; ten tijde van de vaststelling van die verordening was de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad het doeltreffendste middel. Gezien evenwel 
de ontwikkeling van nieuwe middelen voor elektronische communicatie blijkt een 
bekendmaking van deze samenvattingen op de website van de Commissie een sneller 
en doeltreffender middel te zijn en zou daarmee de transparantie ten aanzien van 
belanghebbenden toenemen. Bijgevolg dient de bekendmaking van die 
samenvattingen in het Publicatieblad van de Europese Unie te worden vervangen door 
een bekendmaking op de website van de Commissie.  

(9) De in artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 994/98 bedoelde gegevens zijn 
noodzakelijk opdat de Commissie, overeenkomstig artikel 88, lid 1, van het Verdrag, 
tezamen met de lidstaten alle bestaande steunregelingen aan een voortdurend 
onderzoek kan onderwerpen. Door de verruiming van het toepassingsbereik van 
groepsvrijstellingsverordeningen wordt het voorafgaande toezicht van de Commissie 
beperkt en is vereist dat zij doeltreffendere controles achteraf kan uitvoeren om op de 
naleving van het Gemeenschapsrecht te kunnen toezien. Willen deze controles 
doelmatig kunnen verlopen, dan dient de Commissie te worden gemachtigd de 
lidstaten informatie te vragen ten aanzien van de verenigbaarheid van bepaalde 
steunmaatregelen, zonder dat zij noodzakelijkerwijs vooraf over aanwijzingen beschikt 
dat er twijfel is ten aanzien van de correcte toepassing van een verordening. 

(10) Ingevolge artikel 3, lid 4, van Verordening (EG) nr. 994/98 zijn de lidstaten verplicht 
de Commissie een verslag over de toepassing van de groepsvrijstellingen te doen 
toekomen. Gezien evenwel de ontwikkeling van nieuwe middelen voor elektronische 
communicatie, lijkt het thans sneller en doelmatiger dit verslag in elektronische vorm 
mee te delen, volgens nader door de Commissie te bepalen voorwaarden. 

(11) In het licht van de ervaring die bij het vaststellen van groepsvrijstellingsverordeningen 
is opgedaan, dient de procedure van artikel 8 van Verordening (EG) nr. 994/98 te 
worden gewijzigd om de duur ervan te beperken en het mogelijk te maken 
groepsvrijstellingsverordeningen op regelmatige basis te herzien in het licht van 
economische en juridische ontwikkelingen. Bij de eenvoudige verlenging van een 
verordening of bij mineure wijzigingen lijkt de raadpleging van het Adviescomité vóór 
de bekendmaking van een ontwerp-versie niet noodzakelijk. Na de bekendmaking van 
een ontwerp dient te worden voorzien in de raadpleging van het Adviescomité via een 
schriftelijke procedure. Een bijeenkomst kan evenwel plaatsvinden op vraag van een 
meerderheid van de lidstaten. 

(12) Bij het vaststellen van een nieuwe verordening of van substantiële wijzigingen dient 
de raadpleging van het Adviescomité vóór de publicatie van een ontwerp-versie 
eveneens te worden afgeschaft. Een bijeenkomst van het Adviescomité na 
bekendmaking van een ontwerp dient behouden te blijven en er dient te worden 
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voorzien in de mogelijkheid dat een meerderheid van de lidstaten vraagt dat een 
tweede bijeenkomst plaatsvindt. 

(13) Verordening (EG) nr. 994/98 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Verordening (EG) nr. 994/98 wordt als volgt gewijzigd: 

1) In artikel 1, lid 1, onder a), worden de volgende punten v), vi) en vii) toegevoegd: 

"v) bevorderen van de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed; 

vi) herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen; 

vii) de productie, de verwerking en de afzet van landbouwproducten.". 

2) In artikel 1, lid 1, wordt het volgende punt c) toegevoegd: 

"c) sociale steun in de transportsector.". 

3) In artikel 3 komen de leden 2, 3 en 4 als volgt te luiden: 

"2. Meteen bij de uitvoering van steunregelingen of van buiten een regeling om 
toegekende individuele steunmaatregelen welke uit hoofde van die verordeningen zijn 
vrijgesteld, doen de lidstaten de Commissie, met het oog op bekendmaking daarvan in de 
oorspronkelijke taal op de website van de Commissie, volgens de door de Commissie nader 
vastgestelde voorwaarden, een samenvatting in elektronische vorm toekomen van de 
inlichtingen betreffende deze steunregelingen of individuele steunmaatregelen die niet onder 
een vrijgestelde steunregeling vallen. 

3. De lidstaten registreren en verzamelen alle inlichtingen betreffende de toepassing van 
de groepsvrijstellingen. Op verzoek van de Commissie, verstrekken de lidstaten de 
Commissie alle inlichtingen die zij nodig acht ter beoordeling van de verenigbaarheid van een 
bepaalde steunmaatregel of steunregeling met de desbetreffende verordening. 

4. De lidstaten doen de Commissie ten minste eenmaal per jaar in elektronische vorm een 
verslag over de toepassing van de groepsvrijstellingen toekomen; dit verslag wordt opgesteld 
overeenkomstig de specifieke eisen van de Commissie. De Commissie maakt deze verslagen 
voor alle lidstaten toegankelijk. Eenmaal per jaar worden deze verslagen door het in artikel 7 
bedoelde Adviescomité besproken en beoordeeld.". 

4) Artikel 8 komt als volgt te luiden: 

"1. De Commissie raadpleegt het Adviescomité inzake overheidssteun alvorens een 
verordening vast te stellen. 

2. a) Wanneer de Commissie voornemens is een verordening vast te stellen of te wijzigen, 
wordt het Adviescomité geraadpleegd tijdens een vergadering op uitnodiging van de 
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Commissie. Bij deze uitnodiging worden de te bespreken ontwerpen en documenten gevoegd. 
Op die vergadering kan op vraag van een eenvoudige meerderheid van de leden van het 
Adviescomité in een tweede raadpleging van het Adviescomité worden voorzien.  

2. b) Wanneer de Commissie voornemens is de geldigheidsduur van een verordening te 
verlengen of mineure wijzigingen vast te stellen, nodigt zij de leden van het Adviescomité uit 
hun opmerkingen schriftelijk te maken binnen een termijn van één maand. Bij deze 
uitnodiging worden de te bespreken ontwerpen en documenten gevoegd. Op vraag echter van 
een eenvoudige meerderheid van de leden van het Adviescomité wordt een vergadering 
gehouden. 

3. Wordt een vergadering van het Adviescomité gevraagd, dan wordt deze ten vroegste 
twee maanden na toezending van de bijeenroeping gehouden. Deze termijn worden verkort tot 
één maand in het geval van de in lid 2, onder b), bedoelde raadplegingen of op vraag van een 
eenvoudige meerderheid van de leden van het Adviescomité; deze termijn kan ook in urgente 
gevallen worden verkort.  

4. Op de vergaderingen legt de vertegenwoordiger van de Commissie het Adviescomité een 
ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het Adviescomité brengt advies uit, zo nodig 
door middel van een stemming. 

5. Het advies wordt in de notulen opgenomen in het geval van een bijeenkomst of verwerkt tot 
een samenvattende notitie in het geval van schriftelijke procedures; voorts heeft iedere lidstaat 
het recht te vragen dat zijn standpunt in deze notulen of samenvattende notitie wordt 
opgenomen. Het Adviescomité kan aanbevelen dat advies bekend te maken in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 

6. De Commissie houdt zo veel mogelijk rekening met het door het Adviescomité 
uitgebrachte advies. Zij stelt het Adviescomité in kennis van de wijze waarop zij met het 
advies rekening heeft gehouden.". 

Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, op […] 

 Voor de Raad 
 De Voorzitter 
 […] 
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