Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter
styret af lokalsamfundet (CLLD)
1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020?
Visse fiskerispecifikke statsstøtteinstrumenter er udløbet og ændret (de minimis-forordningen
og gruppefritagelsesforordningen) for at afspejle prioriteringerne i den nye fælles
fiskeripolitik. Men de grundlæggende regler for samspillet mellem den finansielle ramme
(EHFF) og statsstøttereglerne er uændrede.
Kort fortalt:
-

Fiskeri- og akvakultursektoren er kun underlagt konkurrencereglerne (herunder om
statsstøtte) i det omfang, Europa-Parlamentet og Rådet beslutter det i
overensstemmelse med artikel 42 i traktaten om den Europiske Unions funktionsmåde
(TEUF). I artikel 42 i TEUF henvises der til produktionen af og handelen med
landbrugsvarer (som dækker produktion, forarbejdning og afsætning af fiskeri- og
akvakulturprodukter).

-

Ifølge artikel 8, stk. 2, i EHFF finder statsstøttereglerne ikke anvendelse på betalinger,
som medlemsstaterne foretager i overensstemmelse med EHFF-reglerne, og som falder
inden for anvendelsesområdet for artikel 42 i TEUF. En lignende regel var allerede
gældende
i
EFF.
Derfor: Hvis en lokaludviklingsaktivitet styret af lokalsamfundet finansieres i
henhold til EHFF og er "fiskerirelateret" (dvs. falder ind under artikel 42 i TEUF),
gælder statsstøttereglerne ikke. Hvis aktiviteten derimod ikke er "fiskerirelateret",
gælder statsstøttereglerne.
Som nævnt ovenfor er dette ikke en ny regel.

For at kunne vurdere, om statsstøttereglerne finder anvendelse på lokaludviklingsprojekter
styret af lokalsamfundet, som medfinansieres i henhold til EHFF, skal det derfor fastslås i
hvert enkelt tilfælde, om projektet er "fiskerirelateret".
2. Hvilke typer EHFF-finansierede projekter bør anses for "fiskerirelaterede" og
dermed kunne udelukkes fra anvendelsen af statsstøttereglerne?
Som nævnt ovenfor falder dette ind under artikel 42 i TEUF. Projekter, der bør anses for
"fiskerirelaterede", er dem, der omhandler produktion, forarbejdning og afsætning af
fiskeri- og akvakulturprodukter.
De fleste projekter, der medfinansieres i henhold til EHFF, er fiskerirelaterede med
undtagelse af foranstaltninger rettet mod at fremme gennemførelsen af den integrerede
havpolitik (EU's 6) samt visse lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (EU's
prioritet 4).
Da projekter finansieret i henhold til EU's prioritet 4 for EHFF (CLLD) ikke nødvendigvis er
fiskerirelaterede, skal de gennemgås hver for sig, for at det kan fastslås, om de er
"fiskerirelaterede" eller ikke.
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Eksempel: En familiegruppe af fiskere ejer et gammelt hus, som de ønsker at omdanne til et
dagcenter for lokalsamfundets ældre borgere. Der ville juridisk set blive dannet et kooperativ
til formålet. Denne aktivitet er tydeligvis ikke "fiskerirelateret", da det ikke vedrører
produktion, forarbejdning og afsætning af fiskeri- og akvakulturprodukter.
Projekter, der ikke er fiskerirelaterede, er ikke omfattet af undtagelsen fra anvendelsen af
statsstøttereglerne i henhold til artikel 8, stk. 2, i EHFF. Derfor gælder de generelle (og ikke
de fiskerispecifikke) statsstøtteregler for disse.
At statsstøttereglerne finder anvendelse på projektet, betyder ikke, at det nødvendigvis skal
anmeldes til Kommissionen. Hvis det omhandlede beløb er under 200 000 EUR pr.
støttemodtager i en periode på tre år, vil den generelle de minimis-forordning finde
anvendelse. Hvis beløbet er højere end 200 000 EUR pr. støttemodtager i en periode på tre år,
vil forvaltningsmyndigheden skulle undersøge, om projektet kunne falde ind under den
generelle gruppefritagelsesforordning. I så fald skal Kommissionen underrettes om projektet,
men der stilles ikke krav om en anmeldelse. Hvis projektet ikke opfylder betingelserne for at
falde ind under den generelle de minimis-forordning eller den generelle
gruppefritagelsesforordning, skal det anmeldes til Kommissionen (hvilket betyder, at det ikke
kan gennemføres, før Kommissionen har truffet sin afgørelse).
Se punkt 5 nedenfor og oversigten i skemaet sidst i dette dokument om de forskellige mulige
procedurer.
3. Den fiskerispecifikke gruppefritagelsesforordning indeholder ikke en særlig artikel
om lokaludvikling styret af lokalsamfundet. På hvilke betingelser kan sådanne
projekter blive fritaget for anmeldelse af statsstøtte?
Se spørgsmål 1 og 2.
Den fiskerispecifikke gruppefritagelsesforordning er et statsstøtteinstrument. Det gælder kun
foranstaltninger, som opfylder betingelserne for at blive betegnet som statsstøtte. Det primære
formål med den fiskerispecifikke gruppefritagelsesforordning er at fritage
støtteforanstaltninger for anmeldelsespligten, hvis de er finansieret på anden vis end
gennem EHFF (udelukkende med nationale midler), men kunne have været støtteberettigede
i henhold til EHFF.
Hvis en lokaludviklingsaktivitet styret af lokalsamfundet, som finansieres i henhold til EHFF,
er "fiskerirelateret", finder statsstøttereglerne ikke anvendelse på den ifølge artikel 8, stk. 2, i
EHFF.
Hvis en lokaludviklingsaktivitet styret af lokalsamfundet, som finansieres i henhold til EHFF,
ikke er "fiskerirelateret", er den underlagt de generelle statsstøtteregler og ikke
fiskerispecifikke statsstøtteregler som f.eks. den fiskerispecifikke gruppefritagelsesforordning.
4. Hvis et fiskerirelateret projekt ikke falder ind under den fiskerispecifikke
gruppefritagelsesforordning, kan det så stadig falde ind under den generelle
gruppefritagelsesforordning eller de minimis-forordningen? I givet fald under hvilke
omstændigheder?
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Som forklaret ovenfor: Hvis en lokaludviklingsaktivitet styret af lokalsamfundet, som
finansieres i henhold til EHFF, er "fiskerirelateret", finder statsstøttereglerne ikke anvendelse
på den ifølge artikel 8, stk. 2, i EHFF.
5. Hvad skal den lokale fiskeriaktionsgruppe og forvaltningsmyndigheden gøre, når en
aktivitet anses for at være omfattet af statsstøttereglerne?
Dette vil være tilfældet med "ikkefiskerirelaterede" CLLD-projekter finansieret i
henhold til EHFF, som derfor falder ind under de generelle statsstøtteregler.
At statsstøttereglerne finder anvendelse på projektet, betyder ikke, at det skal anmeldes til
Kommissionen.
Trin 1
Hvis det omhandlede beløb er under 200 000 EUR pr. støttemodtager i en periode på tre år,
vil projektet kunne falde ind under den generelle de minimis-forordning.
Trin 2
Hvis beløbet er højere, skal det undersøges, om projektet kunne falde ind under den generelle
gruppefritagelsesforordning. I så fald skal Kommissionen underrettes om projektet, men der
stilles ikke krav om en anmeldelse.
Trin 3
Hvis projektet ikke opfylder betingelserne for at falde ind under den generelle de minimisforordning eller den generelle gruppefritagelsesforordning, skal det anmeldes til
Kommissionen (hvilket betyder, at det ikke kan gennemføres, før Kommissionen har truffet
sin afgørelse).
Husk: Hvad anvendelsen af statsstøttereglerne angår, især på trin 2 og trin 3, skal
forvaltningsmyndigheden kontakte den nationale myndighed, der forvalter
statsstøttereglerne.

6. I forbindelse med EU's prioritet 4 udvælges de enkelte projekter af de lokale
fiskeriaktionsgrupper (FLAG'er) i overensstemmelse med en lokaludviklingsstrategi.
FLAG'erne kan støtte projekter, som ikke er fiskerirelaterede og ikke opfylder
betingelserne for at falde ind under den generelle de minimis-forordning og den
generelle gruppefritagelsesforordning.
a) Vil forvaltningsmyndighederne skulle anmelde hvert enkelt projekt til
Kommissionen?
Ja. Disse projekter skal anmeldes til Kommissionen og må ikke gennemføres, før
Kommissionen har truffet sin afgørelse. Dette gælder (ikkefiskerirelaterede) projekter,
hvor det offentlige støttebeløb er højere end tærsklen i den generelle de minimisforordning (200 000 EUR pr. støttemodtager i en periode på tre år).
3

Bemærk, at hvis projekterne er omfattet af den generelle gruppefritagelsesforordning, så
er de fritaget for anmeldelseskravet.
b) Er det muligt at gruppere de projekter, der hører til samme støtteordning, så kun
ordningen skal anmeldes til Europa-Kommissionen?
Ja, det er muligt at anmelde ordninger. I henhold til statsstøttereglerne er en
"støtteordning" enhver retsakt, på grundlag af hvilken der uden yderligere
gennemførelsesforanstaltninger kan ydes individuel støtte til virksomheder, som inden for
denne retsakt defineres generelt og abstrakt, og enhver retsakt, på grundlag af hvilken
støtte, der ikke er knyttet til et specifikt projekt, kan ydes til en eller flere virksomheder,
uden at tidsrummet eller beløbet er nærmere fastsat
Det påhviler den nationale myndighed at sikre sig, at disse betingelser er overholdt.
c) Kan sådan en ordning dække en bestemt type projekter finansieret af en enkelt
FLAG eller af flere FLAG'er?
Ja, hvis betingelserne i ovenstående definition kan opfyldes.
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Oversigt

Projekttype

Anvendelse af statsstøttereglerne

Scenarie 1

Artikel 8, stk. 2, i EHFF

Lokaludviklingsprojekt styret af
lokalsamfundet
Finansieret i henhold til EHFF1

Statsstøttereglerne FINDER IKKE anvendelse (undtaget
efter artikel 8, stk. 2, i EHFF)

Fiskerirelaterede

Scenarie 2

De GENERELLE statsstøtteregler FINDER anvendelse

Lokaludviklingsprojekt styret af
lokalsamfundet
Finansieret i henhold til EHFF

Trin 1: Kan projektet falde ind under den generelle de
minimis-forordning?
Ja: Der er ikke brug for yderligere vurdering.

Ikke fiskerirelateret
Nej: trin 2
Trin 2: Kan projektet falde ind under den generelle
gruppefritagelsesforordning?
Ja: Kommissionen skal underrettes (ingen anmeldelse)
inden 20 arbejdsdage efter foranstaltningens ikrafttræden.
Der skal ske henvendelse til den nationale myndighed, der
forvalter statsstøttereglerne, og som ved, hvordan man
underretter Kommissionen (via den blanket, der hører til
den generelle gruppefritagelsesforordning). Projektet kan
iværksættes i mellemtiden.
Nej: trin 3
Trin 3: Projektet skal anmeldes til Kommissionen og må
ikke gennemføres, før Kommissionen har truffet sin
afgørelse. Der skal ske henvendelse til den nationale
myndighed, der forvalter statsstøttereglerne.
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Bemærk, at der gælder særlige statsstøtteregler (se punkt A i henvisningerne nedenfor) for fiskerirelaterede
projekter finansieret på anden vis end gennem EHFF (udelukkende med nationale midler).
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6
Henvisninger

A) Fiskerirelaterede statsstøtteinstrumenter (for fiskerirelateret statsstøtte uden for EHFFrammen)
http://ec.europa.eu/fisheries/state_aid/index_da.htm:
– Gruppefritagelsesforordningen for fiskeri og akvakultur: Kommissionens forordning (EU)
nr. 1388/2014, EUT L 369 af 24.12.2014, s. 37-63
– De minimis-forordningen: Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014, EUT L 190 af
28.6.2014, s. 45-54
– Retningslinjerne for gennemgangen af statsstøtte til fiskeri- og akvakultursektoren
B) Generelle støtteinstrumenter
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html#gber
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