Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd
utveckling (CLLD)
1. Har något förändrats beträffande regler för statligt stöd tillämpliga på
fiskerisektorn för perioden 2014-2020?
För att avspegla den gemensamma fiskeripolitikens nya prioriteringar har vissa för fisket
specifika instrument för statligt stöd upphört respektive setts över (förordningarna om stöd av
mindre betydelse och gruppundantag). Men de grundläggande reglerna för samverkan mellan
det finansiella ramverket (EHFF) och reglerna för statligt stöd förblir desamma.
Sammanfattningsvis:
-

Enligt artikel 42 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) är fiskeri- och
vattenbrukssektorn underkastad konkurrensregler (vilket inbegriper statligt stöd) endast i
den mån som lagstiftaren beslutar det. I artikel 42 hänvisas till produktion av och
handel med jordbruksprodukter (vilket omfattar produktion, beredning och saluföring av
fiskeri- och vattenbruksprodukter).

-

I artikel 8.2 i EHFF-förordningen stadgas att regler om statligt stöd inte ska tillämpas på
betalningar som medlemsstaterna företar enligt och i överensstämmelse med EHFFförordningen och som faller inom tillämpningsområdet för artikel 42 i EUF-fördraget. En
liknande
bestämmelse
fanns
redan
i
EFF-förordningen.
Om en CLLD-aktivitet finansieras inom ramen för EHFF och ”rör fiskeri” (dvs.
artikel 42 i FEUF) är alltså reglerna om statligt stöd inte tillämpliga. Om aktiviteten
i stället inte ”rör fiskeri” är reglerna om statligt stöd tillämpliga.
Som nämnts ovan är denna regel inte ny.

Vad beträffar CLLD-projekt som medfinansieras av EHFF, måste man därför för varje enskilt
fall fastställa huruvida de ”rör fiskeri”, för att avgöra om reglerna om statligt stöd är
tillämpliga.
2. Vilka slags åtgärder finansierade inom ramen för EHFF ska betraktas som ”rörande
fiskeri” och därför vara undantagna från tillämpningen av reglerna om statligt stöd?
Som nämnts ovan omfattas detta av artikel 42 i FEUF. Åtgärder som ska betraktas som
”rörande fiske” är sådana som rör produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och
vattenbruksprodukter.
De flesta åtgärder som medfinansieras inom ramen för EHFF rör fiskeri, med undantag för
åtgärder som syftar till att främja genomförandet av den integrerade havspolitiken
(Unionsprioritering (UP) 6), liksom vissa CLLD-projekt (UP 4).
Eftersom projekt finansierade inom ramen för EHFF:s UP 4 (CLLD) inte nödvändigtvis rör
fiskeri, måste de granskas från fall till fall för att fastställa om de "rör fiskeri" eller inte.
Exempel: En familjegrupp fiskare äger ett gammalt hus som de vill göra om till ett dagcenter
för de äldre i sitt samhälle. Initiativet skulle ha den juridiska formen av ett kooperativ. Det är
tydligt att en sådan aktivitet inte ”rör fiske”, eftersom den inte rör produktion, bearbetning
eller saluföring av fiskeri- eller vattenbruksprodukter.
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Projekt som inte rör fiskeri kan inte dra nytta av det undantag från tillämpningen av regler om
statligt stöd som stadgas i artikel 8.2 i EHFF-förordningen. Följaktligen är allmänna (och inte
fiskerispecifika) regler om statligt stöd tillämpliga på sådana.
Det faktum att reglerna om statligt stöd faktiskt är tillämpliga på en åtgärd betyder inte
nödvändigtvis att en anmälan måste göras till kommissionen. Om det aktuella beloppet är
mindre än 200 000 euro per mottagare över en tidsperiod på tre år gäller förordningen om
allmänt undantag för stöd av mindre betydelse. Om beloppet är högre än 200 000 euro per
mottagare över en tidsperiod på tre år måste förvaltningsmyndigheten undersöka om projektet
skulle kunna falla inom ramen för förordningen om allmänna gruppundantag. I sådant fall
måste kommissionen informeras om projektet, men ingen anmälan krävs. Om projektet inte
uppfyller förutsättningarna för att omfattas av förordningen om allmänt undantag för stöd av
mindre betydelse eller förordningen om allmänna gruppundantag, måste anmälan göras till
kommissionen (vilket betyder att det inte kan genomföras förrän kommissionen har fattat ett
beslut).
Under punkt 5 nedan och i den sammanfattande tabellen i slutet av detta dokument finns en
översikt över vilka olika processer som kan förekomma.
3. Förordningen om fiskerispecifika gruppundantag (FIBER) innehåller inte någon
särskild artikel om CLLD. Under vilka förutsättningar skulle sådana åtgärder anses
vara undantagna från krav på anmälan om statligt stöd?
Se fråga 1 och 2.
Förordningen om fiskerispecifika gruppundantag är ett instrument som rör statligt stöd. Den
är bara tillämplig på åtgärder som uppfyller förutsättningarna för att kvalificeras som statligt
stöd. Huvudsyftet med FIBER är att från kravet på underrättelse undanta stödåtgärder som
finansieras utanför ramen för EHFF (uteslutande på grundval av nationella medel), men
som skulle ha kunnat komma i fråga för finansiering inom ramen för EHFF.
Om en CLLD-aktivitet som finansieras inom ramen för EHFF ”rör fiske” är regler om statligt
stöd, enligt artikel 8.2 i EHFF-förordningen, inte tillämpliga på den.
Om en CLLD-aktivitet som finansieras inom ramen för EHFF inte ”rör fiske” är allmänna
regler om statligt stöd, och inte fiskerispecifika som FIBER, tillämpliga på den.
4. Kan en åtgärd som rör fiskeri och som inte faller inom ramen för FIBER ändå
omfattas av de allmänna gruppundantagen respektive undantaget för stöd av mindre
betydelse? Om ja, under vilka omständigheter?
Om en CLLD-aktivitet som finansieras inom ramen för EHFF ”rör fiske” är regler om statligt
stöd, enligt artikel 8.2 i EHFF-förordningen, som redogjorts för ovan, inte tillämpliga på den.
5. Vad måste FLAG och förvaltningsmyndigheten göra så snart en aktivitet anses
omfattas av regler om statligt stöd?
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Det skulle vara frågan om CLLD-projekt som ”inte rör fiske”, som finansieras inom
ramen för EHFF och som därför omfattas av de allmänna reglerna om statligt stöd.
Det faktum att reglerna om statligt stöd faktiskt är tillämpliga på en åtgärd betyder inte att den
måste anmälas till kommissionen.
Steg 1
Om det aktuella beloppet är mindre än 200 000 euro per mottagare över en tidsperiod på tre år
omfattas projektet av förordningen om allmänt undantag för stöd av mindre betydelse.
Steg 2
Om beloppet är högre måste man undersöka om projektet skulle kunna falla inom ramen för
förordningen om allmänna gruppundantag. I sådant fall måste kommissionen informeras om
projektet, men ingen anmälan krävs.
Steg 3
Slutligen, om projektet inte uppfyller förutsättningarna för att dra nytta av förordningen om
allmänt undantag för stöd av mindre betydelse eller förordningen om allmänna
gruppundantag, så måste anmälan göras till kommissionen (vilket betyder att det inte kan
genomföras förrän kommissionen har fattat ett beslut).
Påminnelse: vad beträffar tillämpningen av reglerna om statligt stöd, och särskilt steg 2
och 3, måste förvaltningsmyndigheterna hålla kontakt med den nationella myndighet
som ansvarar för reglerna om statligt stöd.

6. Inom ramen för UP 4 väljs enskilda projekt ut av lokala aktionsgrupper för fiske
(FLAG), i linje med en lokal utvecklingsstrategi. FLAG kan stödja projekt som inte
rör fiskeri och som inte uppfyller förutsättningarna för att omfattas av
förordningarna om allmänt undantag för stöd av mindre betydelse respektive
allmänt gruppundantag.
a) Måste förvaltningsmyndigheter inleda anmälningsförfaranden till kommissionen
för vart och ett av dessa projekt?
Ja. Sådana projekt måste anmälas till kommissionen och får inte genomföras förrän
kommissionen har fattat beslut. Det rör projekt (som inte rör fiskeri), där beloppet för det
offentliga stödet är högre än tröskelbeloppet i förordningen om allmänt undantag för stöd
av mindre betydelse (200 000 euro per mottagare över en tidsperiod på tre år).
Observera att projekt är undantagna från anmälningskravet om de omfattas av
förordningen om allmänna gruppundantag.
b) Kan man samgruppera sådana projekt under en viss stödordning så att bara
stödordningen behöver anmälas till Europeiska kommissionen?
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Ja, det går att anmäla stödordningar. Enligt reglerna om statligt stöd är en stödordning
varje rättsakt på grundval av vilken individuellt stöd kan beviljas företag som i rättsakten
definieras på ett allmänt och abstrakt sätt, utan att några ytterligare genomförandeåtgärder
krävs, samt varje rättsakt på grundval av vilken stöd som inte är hänförbart till ett visst
projekt kan beviljas ett eller flera företag för obestämd tid och/eller med obestämt belopp.
Det är upp till den nationella myndigheten att säkerställa att dessa villkor respekteras.
c) Kan en sådan ordning omfatta en viss typ av projekt som finansieras av en ensam
FLAG eller av flera FLAG?
Om villkoren enligt ovanstående definition kan uppfyllas, ja.
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Sammanfattande tabell:

Typ av åtgärd
Scenario 1
CLLD-projekt
Finansierat inom EHFF:s ram1

Tillämpning av regler om statligt stöd
Artikel 8.2 i EHFF-förordningen

Regler om statligt stöd är inte tillämpliga (undantag
enligt artikel 8.2 i EHFF-förordningen)

Som rör fiskeri

Scenario 2

Allmänna regler om statligt stöd är inte tillämpliga

CLLD-projekt
Finansierat inom EHFF:s ram

Steg 1: Kan åtgärden omfattas av förordningen om allmänt
undantag för stöd av mindre betydelse?

Som inte rör fiskeri

Ja: ingen ytterligare bedömning krävs
Nej: steg 2
Steg 2: Kan åtgärden omfattas av förordningen om allmänt
gruppundantag?
Ja: Kommissionen måste informeras (anmälan krävs inte)
senast 20 dagar efter att åtgärden trätt i kraft. Kontakt bör
tas med den nationella myndighet som ansvarar för
reglerna om statligt stöd. Den vet hur man informerar
kommissionen (via det informationsformulär som bifogas till
förordningen om allmänt gruppundantag). Under tiden kan
åtgärden genomföras.
Nej: steg 3
Steg 3: åtgärden måste anmälas till kommissionen och får
inte genomföras förrän kommissionen har fattat beslut.
Kontakt bör tas med den nationella myndighet som
ansvarar för reglerna om statligt stöd.

1

Observera att särskilda regler om statligt stöd (se punkt A i referenserna nedan) är tillämpliga på åtgärder som
rör fiskeri och som finansieras utanför ramen för EHFF (uteslutande på grundval av nationella medel).
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