Întrebări frecvente referitoare la normele privind ajutoarele de stat aplicabile
proiectelor de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)
1. Au apărut schimbări în cadrul normelor privind ajutoarele de stat aplicabile
sectorului pescăresc pentru perioada 2014-2020?
Anumite instrumente în materie de ajutoare de stat specifice pescuitului au expirat și au fost
revizuite (Regulamentele de minimis și de exceptare pe categorii de ajutoare) pentru a reflecta
prioritățile noii PCP. Totuși, normele de bază privind interacțiunea dintre cadrul financiar
(FEPAM) și normele privind ajutorul de stat rămân aceleași.
În esență:
-

Sectorul pescuitului și acvaculturii este supus normelor în materie de concurență (care
includ ajutorul de stat) numai în măsura stabilită de legiuitor, astfel cum prevede
articolul 42 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). Articolul 42 din
TFUE se referă la producția și comercializarea produselor agricole (care acoperă
producția, procesarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură).

-

Articolul 8 alineatul (2) din FEPAM prevede că normele privind ajutoarele de stat nu se
aplică plăților efectuate de statele membre care respectă normele FEPAM și care intră sub
incidența articolului 42 din TFUE. O normă similară exista deja în FEP. În consecință,
dacă o activitate DLRC este finanțată în cadrul FEPAM și este „legată de pescuit”
(articolul 42 din TFUE), normele privind ajutoarele de stat nu se aplică. Dimpotrivă,
dacă activitatea nu este „legată de pescuit”, normele privind ajutoarele de stat se
aplică.
Astfel cum s-a menționat mai sus, această normă nu este nouă.

În ceea ce privește proiectele DLRC cofinanțate de FEPAM, nu este așadar necesar să se
stabilească de la caz la caz dacă acestea sunt „legate de pescuit” pentru a evalua dacă se aplică
normele privind ajutoarele de stat.
2. Ce tipuri de operațiuni finanțate în cadrul FEPAM trebuie considerate „legate de
pescuit”, fiind așadar excluse de la aplicarea normelor privind ajutoarele de stat?
Astfel cum se menționează mai sus, acest aspect este vizat de articolul 42 din TFUE.
Operațiunile care trebuie considerate „legate de pescuit” sunt cele care se referă la
producția, prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură.
Majoritatea operațiunilor cofinanțate în cadrul FEPAM sunt legate de pescuit, cu excepția
măsurilor de favorizare a punerii în aplicare a PMI [Prioritatea 6 a Uniunii (PU)], precum și a
unor proiecte DLRC (PU 4).
Deoarece proiectele finanțate în cadrul PU 4 a FEPAM (DLRC) nu sunt neapărat legate de
pescuit, ele trebuie să fie examinate de la caz la caz pentru a determina dacă sunt sau nu
„legate de pescuit”.
Exemplu: O familie de pescari deține o casă veche pe care dorește să o transforme în centru
de tratament de zi pentru persoanele în vârstă din comunitatea lor. Inițiativa ar adopta forma
juridică a unei cooperative. Este evident că o astfel de activitate nu este „legată de pescuit”,
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deoarece nu se referă la producția, prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de
acvacultură.
Proiectele care nu sunt legate de pescuit nu beneficiază de exceptarea de la aplicarea normelor
privind ajutoarele de stat prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din FEPAM. Prin urmare, li se
aplică normele generale privind ajutoarele de stat (nu cele legate de pescuit).
Faptul că normele privind ajutoarele de stat nu se aplică operațiunii nu înseamnă că aceasta
trebuie neapărat notificată Comisiei. Dacă suma implicată este mai mică de 200 000 EUR per
beneficiar pe o perioadă de 3 ani, se aplică Regulamentul general de minimis. Dacă suma
depășește valoarea de 200 000 EUR per beneficiar pe o perioadă de 3 ani, autoritatea de
management va trebui să examineze dacă proiectul poate intra sub incidența Regulamentului
general de exceptare pe categorii de ajutoare. În acest caz, Comisia trebuie informată în
legătură cu proiectul, dar nu este necesară nicio notificare. Dacă proiectul nu îndeplinește
condițiile pentru a beneficia de prevederile Regulamentului general de minimis sau de cele ale
Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare, va trebui să fie notificat
Comisiei (ceea ce înseamnă că nu poate fi implementat înainte de decizia Comisiei).
A se vedea punctul 5 de mai jos și tabelul de sinteză de la sfârșitul acestui document pentru o
imagine de ansamblu a diferitelor procese posibile.
3. Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare specific pescuitului
(FIBER) nu conține un articol specific privind DLRC. În ce condiții aceste
operațiuni ar fi considerate scutite de notificarea privind ajutorul de stat?
A se vedea întrebările 1 și 2.
Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare specific pescuitului este un
instrument în materie de ajutoare de stat. Se aplică doar măsurilor care îndeplinesc condițiile
pentru a fi calificate drept ajutoare de stat. Obiectivul principal al FIBER este de a scuti de la
obligativitatea notificării măsurile de ajutor finanțate în afara cadrului FEPAM (exclusiv
pe baza fondurilor naționale), dar care ar fi putut fi eligibile pentru finanțare în cadrul
FEPAM.
Dacă o activitate DLRC finanțată în cadrul FEPAM este „legată de pescuit”, normele privind
ajutoarele de stat nu i se aplică în temeiul articolului 8 alineatul (2) din FEPAM.
Dacă o activitate DLRC finanțată în cadrul FEPAM nu este „legată de pescuit”, i se aplică
normele generale privind ajutoarele de stat, și nu norme privind ajutoarele de stat specifice
pescuitului precum FIBER.
4. Dacă o operațiune legată de pescuit nu intră sub incidența FIBER, mai poate
beneficia de Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare sau de
scutirea de minimis? Dacă da, în ce condiții?
Astfel cum se explică mai sus, dacă o activitate DLRC finanțată în cadrul FEPAM este
„legată de pescuit”, normele privind ajutoarele de stat nu i se aplică în temeiul articolului 8
alineatul (2) din FEPAM.
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5. Ce trebuie să facă FLAG-ul și autoritatea de management odată ce se consideră că o
activitate este supusă normelor privind ajutoarele de stat?
Aceasta ar fi situația proiectelor DLRC „care nu sunt legate de pescuit” finanțate în
cadrul FEPAM și care intră așadar sub incidența normelor generale privind ajutoarele
de stat.
Faptul că normele privind ajutoarele de stat nu se aplică operațiunii nu înseamnă că aceasta
trebuie notificată Comisiei.
Etapa 1
Dacă suma implicată este mai mică de 200 000 EUR per beneficiar pe o perioadă de 3 ani,
proiectul va putea beneficia de Regulamentul general de minimis.
Etapa 2
Dacă suma este mai mare, va trebui să se examineze dacă proiectul poate intra sub incidența
Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare. În acest caz, Comisia trebuie
informată în legătură cu proiectul, dar nu este necesară nicio notificare.
Etapa 3
În cele din urmă, dacă proiectul nu îndeplinește condițiile pentru a beneficia de dispozițiile
Regulamentului general de minimis sau de cele ale Regulamentului general de exceptare pe
categorii de ajutoare, va trebui să fie notificat Comisiei (ceea ce înseamnă că nu poate fi
implementat înainte de decizia Comisiei).
Nu uitați: în legătură cu aplicarea normelor privind ajutoarele de stat, și în special a
etapelor 2 și 3, autoritățile de management trebuie să păstreze legătura cu autoritatea
națională responsabilă de normele privind ajutoarele de stat.
6. În PU 4, Grupurile de Acţiune Locală Pescărești (FLAG-uri) selectează proiecte
individuale, în conformitate cu o strategie de dezvoltare locală. FLAG-urile pot
susține proiecte care nu sunt legate de pescuit și care nu îndeplinesc condițiile pentru
a beneficia de Regulamentul general de minimis sau de Regulamentul general de
exceptare pe categorii de ajutoare.
a) Va trebui ca autoritățile de management să demareze procedurile de notificare a
Comisiei pentru fiecare dintre aceste proiecte?
Da. Aceste proiecte trebuie notificate Comisiei și nu pot fi implementate înainte de decizia
Comisiei. Aceasta se referă la proiectele (nelegate de pescuit) în care suma ajutorului
public depășește pragul Regulamentului general de minimis (200 000 EUR per beneficiar
pe o perioadă de 3 ani).
Rețineți că, în cazul în care proiectele intră sub incidența Regulamentului general de
exceptare pe categorii de ajutoare, acestea sunt scutite de la obligativitatea notificării.
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b) Este posibil ca aceste proiecte să fie regrupate în cadrul unei scheme de ajutoare
specifice, astfel încât doar schema să trebuiască să fie notificată Comisiei Europene?
Da, este posibil să se notifice scheme. Conform normelor privind ajutoarele de stat,
„schemă de ajutoare” înseamnă orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de
punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor
definite în cadrul actului într-un mod general și abstract, precum și orice act pe baza
căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific, uneia sau mai
multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp și/sau pentru o valoare
nedefinită.
Este de datoria autorității naționale să se sigure că aceste condiții sunt respectate.
c) Poate o astfel de schemă să acopere un anumit tip de proiecte finanțate de un
singur FLAG sau de către mai multe FLAG-uri?
Dacă pot fi îndeplinite condițiile definiției de mai sus, da.
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Tabel de sinteză:
Tipuri de operaţiuni
Scenariul 1
Proiect DLRC
Finanțat în cadrul FEPAM1

Aplicarea normelor privind ajutoarele de stat
Articolul 8 alineatul (2) din FEPAM
Normele privind ajutoarele de stat NU se aplică [scutire
în temeiul articolului 8 alineatul (2) din FEPAM]

Legat de pescuit

Scenariul 2

Normele GENERALE privind ajutoarele de stat se aplică

Proiect DLRC
Finanțat în cadrul FEPAM

Etapa 1: Poate operațiunea
Regulamentul general de minimis?

Nelegat de pescuit

Da: nu mai este necesară o evaluare

să

beneficieze

de

Nu: etapa 2
Etapa 2: Operațiunea poate beneficia de Regulamentul
general de exceptare pe categorii de ajutoare?
Da: Comisia trebuie informată (fără notificare) într-un
interval de 20 de zile lucrătoare după intrarea în vigoare a
măsurii. Trebuie luată legătura cu autoritatea națională
responsabilă de normele privind ajutoarele de stat, care va
ști cum să informeze Comisia (prin intermediul formularului
de informare anexat Regulamentului general de exceptare
pe categorii de ajutoare). În acest timp, operațiunea poate fi
implementată.
Nu: etapa 3
Etapa 3: Operațiunea trebuie notificată Comisiei și nu
poate fi implementată înaintea deciziei Comisiei. Trebuie
luată legătura cu autoritatea națională responsabilă de
normele privind ajutoarele de stat.

Rețineți că se aplică norme specifice privind ajutoarele de stat (a se vedea punctul A din trimiterile de mai jos)
operațiunilor legate de pescuit finanțate în afara cadrului FEPAM (exclusiv pe baza unor fonduri naționale).
1

5

6
Trimiteri

A) Pentru instrumente în materie de ajutoare de stat legate de pescuit (pentru ajutoare de
stat legate de pescuit din afara cadrului FEPAM):
http://ec.europa.eu/fisheries/state_aid/index_ro.htm:
- Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare pentru pescuit și acvacultură
Regulamentul (UE) nr. 1388/2014 al Comisiei, JO L 369, 24.12.2014, p. 37–63
Regulamentul de minimis – Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei, JO L 190,
28.6.2014, p. 45–54
- Orientări pentru examinarea ajutoarelor de stat în sectorul pescuitului și al acvaculturii
B) Pentru instrumente generale în materie de ajutoare de stat
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html#gber
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