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Toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag * 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 juli 2013 over het voorstel voor 

een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de 

Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-

Verdrag (COM(2012)0725 – C7-0004/2013 – 2012/0342(NLE)) 

(Raadpleging) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2012)0725), 

– gezien zijn resolutie van 17 januari 2013 over modernisering van het staatssteunbeleid1, 

– gezien artikel 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond 

waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0004/2013), 

– gezien artikel 55 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0180/2013), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement; 

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen; 

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 

goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen; 

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 

wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie; 

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

aan de Commissie. 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) In het kader van een grondige (1) In het kader van een grondige 

                                                 
1  Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0026. 



modernisering van de 

staatssteunvoorschriften als bijdrage aan 

zowel de tenuitvoerlegging van de Europa 

2020-strategie voor groei als de 

begrotingsconsolidatie, dient artikel 107 

van het Verdrag daadwerkelijk en 

eenvormig te worden toegepast in de hele 

Unie. Verordening (EG) nr. 659/1999 van 

de Raad van 22 maart 1999 codificeerde en 

versterkte de vroegere praktijk ten einde de 

rechtszekerheid te vergroten en de 

ontwikkeling van het staatssteunbeleid in 

een transparante omgeving te 

ondersteunen. In het licht echter van de 

met de toepassing van die verordening 

opgedane ervaring en van recente 

ontwikkelingen zoals uitbreidingen en de 

financieel-economische crisis, dienen 

bepaalde aspecten van die verordening te 

worden gewijzigd om de Commissie in 

staat te stellen nog doeltreffender te 

handelen. 

modernisering van de 

staatssteunvoorschriften als bijdrage aan 

zowel de tenuitvoerlegging van de Europa 

2020-strategie voor groei als de 

begrotingsconsolidatie, dient artikel 107 

van het Verdrag doeltreffend en eenvormig 

te worden toegepast in de gehele Unie. 

Verordening (EG) nr. 659/1999 van de 

Raad van 22 maart 1999 codificeerde en 

versterkte de vroegere praktijk ten einde de 

rechtszekerheid te vergroten en de 

ontwikkeling van het staatssteunbeleid in 

een transparante omgeving te 

ondersteunen. In het licht echter van de 

met de toepassing van die verordening 

opgedane ervaring en van recente 

ontwikkelingen zoals uitbreidingen en de 

financieel-economische crisis, dienen 

bepaalde aspecten van die verordening te 

worden gewijzigd om de Commissie te 

voorzien van meer gestroomlijnde en 

doeltreffendere instrumenten voor 

staatssteuntoezicht en handhaving. 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Het is belangrijk dat de Commissie 

haar aandacht concentreert op gevallen 

van staatssteun die potentieel de 

concurrentie op de interne markt kunnen 

verstoren. Dit doel sluit aan bij de 

mededeling van de Commissie van 

8 mei 2012 over modernisering van het 

EU-staatssteunbeleid en is bekrachtigd 

door het Europees Parlement in zijn 

resolutie van 17 januari 2013. Het houdt 

in dat de Commissie dient af te zien van 

maatregelen met betrekking tot kleinere 

ondernemingen en van maatregelen die 

uitsluitend plaatselijke gevolgen hebben, 

in het bijzonder wanneer met die 

maatregelen hoofdzakelijk sociale 

doelstellingen worden nagestreefd die niet 

tot een verstoring van de interne markt 

leiden. De Commissie moet daarom de 



mogelijkheid hebben om te  weigeren 

dergelijke gevallen, en met name de onder 

haar aandacht gebrachte klachten, te 

onderzoeken, zelfs wanneer volhardende 

klagers gehoor geven aan elke oproep tot 

het indienen van commentaar. De 

Commissie moet evenwel kijken naar 

zaken die door meerdere klagers onder 

haar aandacht worden gebracht en dient 

ervoor te waken dat zij niet te veel 

activiteiten vrijstelt van 

staatssteuntoezicht. 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 ter) Op dit moment bestaan er tussen de 

lidstaten verschillende interpretaties van 

diensten waar er geen daadwerkelijk 

economisch belang is en waar er een 

vermeend gebrek is aan marktgedreven 

vraag of aanbod. Dergelijke diensten 

dienen niet onder de staatssteunregels te 

vallen. De onduidelijke situatie heeft 

geleid tot problemen, vooral voor 

dienstenaanbieders zonder winstoogmerk 

uit de tertiaire sector waarin niet-

winstgedreven ondernemingen onnodig 

door de staat voorziene steun worden 

ontzegd in anticipatie op een mogelijke 

klacht. De Commissie moet, in het kader 

van de modernisering van de 

staatssteunregels, de lidstaten vragen op 

basis van een 'markttest' te bepalen of er 

sprake is van een daadwerkelijk aanbod 

van, respectievelijk een daadwerkelijke 

vraag naar de desbetreffende diensten, en 

moet hen daarbij helpen. Dit aspect moet 

ook in acht worden genomen wanneer de 

Commissie de geldigheid van een klacht 

beoordeelt. 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 quater (nieuw) 



 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1c) De rechtsgrond voor deze 

verordening, artikel 109 VWEU, voorziet 

slechts in raadpleging van het Europees 

Parlement en niet in medebeslissing, zoals 

sinds de inwerkingtreding van het 

Verdrag van Lissabon het geval is op 

andere terreinen van marktintegratie en 

economische regelgeving. Dit 

democratische tekort is onaanvaardbaar 

voor voorstellen die betrekking hebben op 

de middelen waarmee de Commissie 

toezicht houdt op besluiten en 

handelingen van gekozen nationale en 

lokale overheden, in het bijzonder 

aangaande diensten van algemeen 

economisch belang waarbij grondrechten 

in het geding zijn. Dit tekort dient bij een 

toekomstige wijziging van het Verdrag te 

worden verholpen. De mededeling van de 

Commissie van 28 november 2012 met als 

titel "Blauwdruk voor een diepere 

economische en monetaire unie" voorziet 

in voorstellen voor een verdragswijziging 

tegen 2014. Een zodanig voorstel dient 

een concreet voorstel te bevatten voor het 

wijzigingen van artikel 109 teneinde de 

daarin bedoelde verordeningen vast te 

stellen in overeenstemming met de 

gewone wetgevingsprocedure. 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Ten behoeve van de beoordeling van de 

verenigbaarheid van een steunmaatregel na 

de inleiding van de formele 

onderzoeksprocedure, met name wat 

betreft nieuwe of technisch complexe 

maatregelen waarvoor een nadere 

beoordeling moet worden uitgevoerd, dient 

de Commissie, met een gewoon verzoek of 

bij besluit, van ondernemingen, 

ondernemersverenigingen of lidstaten alle 

(3) Ten behoeve van de beoordeling van de 

verenigbaarheid van een steunmaatregel na 

de inleiding van de formele 

onderzoeksprocedure, met name wat 

betreft nieuwe of technisch complexe 

maatregelen waarvoor een nadere 

beoordeling moet worden uitgevoerd, dient 

de Commissie, met een gewoon verzoek of 

bij besluit, van ondernemingen, 

ondernemersverenigingen of lidstaten alle 



informatie te kunnen verlangen die 

noodzakelijk is om haar beoordeling te 

kunnen afronden, indien de informatie 

waarover zij beschikt, onvoldoende is, 

rekening houdende met het 

evenredigheidsbeginsel, met name voor 

kleine en middelgrote ondernemingen. 

informatie te kunnen verlangen die 

noodzakelijk is om haar beoordeling te 

kunnen afronden, indien de informatie 

waarover zij beschikt, onvoldoende is, 

rekening houdende met het 

evenredigheidsbeginsel, met name voor 

kleine en middelgrote ondernemingen. 

Dergelijke bevoegdheden bestaan reeds 

voor de handhaving van 

mededingingsrecht en het is een anormaal 

dat zij niet bestaan voor de handhaving 

van de staatssteunrecht, gezien het feit dat 

staatssteun net zo verstorend voor de 

interne markt kan zijn als inbreuken op 

de artikelen 101 en 102 van het Verdrag. 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) In zijn resolutie van 17 januari 

2013 heeft het Europees Parlement reeds 

verklaard er voorstander van te zijn dat de 

Commissie rechtstreeks informatie 

inzamelt bij marktdeelnemers, indien de 

informatie die zij tot haar beschikking 

heeft niet voldoende is. 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 ter) Om deze nieuwe 

onderzoeksbevoegdheden in evenwicht te 

houden, dient de Commissie 

verantwoording af te leggen aan het 

Europees Parlement. De Commissie dient 

het Europees Parlement regelmatig op de 

hoogte te brengen van de lopende 

onderzoeksprocedures. 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 



Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De Commissie dient de inachtneming 

van aan ondernemingen of 

ondernemersverenigingen gerichte 

verzoeken om informatie, waar passend, te 

kunnen afdwingen door middel van 

evenredige geldboeten en dwangsommen. 

De rechten van de partijen van wie wordt 

verlangd dat zij informatie verschaffen, 

dienen te worden beschermd door hen in de 

gelegenheid te stellen hun standpunten 

kenbaar te maken vóór een besluit waarbij 

geldboeten of dwangsommen worden 

opgelegd. Het Hof van Justitie van de 

Europese Unie dient, overeenkomstig 

artikel 261 van het Verdrag, volledige 

rechtsmacht terzake van beroep tegen dit 

soort geldboeten of dwangsommen te 

hebben. 

(4) De Commissie dient de inachtneming 

van aan ondernemingen of 

ondernemersverenigingen gerichte 

verzoeken om informatie, waar passend, te 

kunnen afdwingen door middel van 

evenredige geldboeten en dwangsommen. 

Bij het vaststellen van de hoogte van 

dergelijke boeten en dwangsommen dient 

de Commissie de betrokkenen te 

onderscheiden op basis van hun rol in en 

betrokkenheid bij het desbetreffende 

geval. Voor de partijen die de Commissie 

zelf - via haar verzoeken om informatie - 

bij de zaak betrekt, dienen lagere boeten 

te gelden, aangezien dergelijke derde 

partijen niet op dezelfde wijze bij het 

onderzoek betrokken zijn als de 

vermeende begunstigde en de partij die de 

klacht indient. Daarnaast dient de 

Commissie terdege rekening te houden 

met de specifieke omstandigheden van elk 

geval en met de kosten van naleving voor 

de personen tot wie de verzoeken zijn 

gericht, alsook met het 

evenredigheidsbeginsel, met name in het 

geval van kleine en middelgrote 

ondernemingen. De rechten van de 

partijen van wie wordt verlangd dat zij 

informatie verschaffen, dienen te worden 

beschermd door hen in de gelegenheid te 

stellen hun standpunten kenbaar te maken 

vóór een besluit waarbij geldboeten of 

dwangsommen worden opgelegd. Het Hof 

van Justitie van de Europese Unie dient, 

overeenkomstig artikel 261 van het 

Verdrag, volledige rechtsmacht terzake van 

beroep tegen dit soort geldboeten of 

dwangsommen te hebben. 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



(9) De Commissie mag informatie over 

onrechtmatige steun, ongeacht de bron 

ervan, ambtshalve onderzoeken om de 

inachtneming van artikel 108 van het 

Verdrag, en met name van de verplichting 

tot aanmelding en de standstill-bepaling in 

artikel 108, lid 2, van het Verdrag, te 

waarborgen en om deze op zijn 

verenigbaarheid met de interne markt te 

beoordelen. In dat verband zijn klachten 

een onmisbare bron van informatie voor 

het opsporen van inbreuken op de 

staatssteunregels van de Unie. 

(9) De Commissie mag informatie over 

onrechtmatige steun, ongeacht de bron 

ervan, ambtshalve onderzoeken om de 

inachtneming van artikel 108 van het 

Verdrag, en met name van de verplichting 

tot aanmelding en de standstill-bepaling in 

artikel 108, lid 2, van het Verdrag, te 

waarborgen en om deze op zijn 

verenigbaarheid met de interne markt te 

beoordelen. In dat verband zijn klachten 

een onmisbare bron van informatie voor 

het opsporen van inbreuken op de 

staatssteunregels van de Unie. Daarom is 

het van belang niet te veel of te formele 

beperkingen op te leggen voor het 

indienen van klachten. Met name 

individuele burgers moeten het recht 

behouden via een eenvoudige en 

gebruikersvriendelijke procedure klachten 

in te dienen. 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Er moet een prikkel voor de 

lidstaten zijn om staatssteunmaatregelen 

te melden en zij moeten niet ten onrechte 

worden gestraft indien de Commissie 

buitensporig veel tijd neemt om de 

gemelde steun te onderzoeken. Derhalve 

dient, indien niet binnen zes maanden na 

melding een beschikking van de 

Commissie is ontvangen, uit elk 

toekomstig terugvorderingsbesluit 

aangaande die steun kunnen worden 

opgemaakt dat de melding onvolledig was 

en dat de lidstaat niet voldoende op 

verzoeken om informatie heeft 

gereageerd. 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Van klagers dient te worden verlangd 

dat zij aantonen dat zij belanghebbenden 

zijn in de zin van artikel 108, lid 2, van het 

Verdrag en van artikel 1, onder h), van 

Verordening (EG) nr. 659/1999. Van hen 

dient ook te worden verlangd dat zij een 

bepaalde hoeveelheid informatie 

verschaffen via een formulier ten aanzien 

waarvan de Commissie de bevoegdheid 

dient te krijgen dat in een 

uitvoeringsbepaling vast te stellen. 

(11) Van klagers dient te worden verlangd 

dat zij aantonen dat zij belanghebbenden 

zijn in de zin van artikel 108, lid 2, van het 

Verdrag en van artikel 1, onder h), van 

Verordening (EG) nr. 659/1999. Een te 

nauwe interpretatie van de term 

"belanghebbende" dient evenwel te 

worden vermijden. Van alle klagers dient 

te worden verlangd dat zij een bepaalde 

minimumhoeveelheid informatie 

verschaffen via een gemakkelijk 

toegankelijk en gebruikersvriendelijk 
formulier ten aanzien waarvan de 

Commissie de bevoegdheid dient te krijgen 

dat in een uitvoeringsbepaling vast te 

stellen. Wanneer klagers geen 

commentaar indienen of geen informatie 

verstrekken die duidt op het bestaan van 

onrechtmatige steun of op misbruik van 

steun waardoor de concurrentie op de 

interne markt kan worden verstoord, zou 

de Commissie de klacht als ingetrokken 

moeten mogen beschouwen. 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) De Commissie moet het 

onderzoeken van een klacht van een derde 

partij in overweging nemen indien 

voldoende bewijs wordt geleverd voor een 

verstoring van de concurrentie binnen de 

interne markt. 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Teneinde te verzekeren dat de 

Commissie vergelijkbare kwesties coherent 

aanpakt voor de hele interne markt, dienen 

(13) Teneinde te verzekeren dat de 

Commissie vergelijkbare kwesties coherent 

aanpakt voor de hele interne markt, dienen 



de bestaande bevoegdheden van de 

Commissie te worden aangevuld door het 

invoeren van een specifieke 

rechtsgrondslag om onderzoeken te 

beginnen naar bepaalde economische 

sectoren of bepaalde steuninstrumenten in 

meerdere lidstaten. Om redenen van 

evenredigheid dienen sectorale 

onderzoeken te zijn gebaseerd op een 

voorafgaande analyse van publiek 

beschikbare gegevens die erop wijzen dat 

staatssteunkwesties spelen in een 

specifieke sector of met betrekking tot het 

gebruik van een specifiek steuninstrument 

in meerdere lidstaten, bijvoorbeeld dat 

bestaande steunmaatregelen in een 

bepaalde sector of op basis van een bepaald 

steuninstrument in meerdere lidstaten niet 

of niet langer verenigbaar zijn met de 

interne markt. Dit soort onderzoeken zou 

de Commissie in staat stellen om 

horizontale staatssteunvraagstukken 

doelmatig en transparant te behandelen. 

de bestaande bevoegdheden van de 

Commissie te worden aangevuld door het 

invoeren van een specifieke 

rechtsgrondslag om onderzoeken te 

beginnen naar bepaalde economische 

sectoren of bepaalde steuninstrumenten in 

meerdere lidstaten. Om redenen van 

evenredigheid dienen sectorale 

onderzoeken te zijn gebaseerd op een 

voorafgaande analyse van publiek 

beschikbare gegevens die erop wijzen dat 

staatssteunkwesties spelen in een 

specifieke sector of met betrekking tot het 

gebruik van een specifiek steuninstrument 

in meerdere lidstaten, bijvoorbeeld dat 

bestaande steunmaatregelen in een 

bepaalde sector of op basis van een bepaald 

steuninstrument in meerdere lidstaten niet 

of niet langer verenigbaar zijn met de 

interne markt. Aangezien ook de leden van 

het Europees Parlement via rechtstreekse 

contacten met hun achterban 

opmerkzaam kunnen worden gemaakt op 

mogelijke onregelmatigheden bij 

staatssteunpraktijken in bepaalde 

sectoren, dient ook aan het Europees 

Parlement de bevoegdheid te worden 

verleend om de Commissie te verzoeken 

naar de desbetreffende sector te kijken. In 

dit geval houdt de Commissie het 

Europees Parlement op de hoogte van het 

onderzoek door het tussentijdse verslagen 

toe te sturen waarin de voortgang van het 

onderzoek wordt toegelicht. Dit soort 

onderzoeken zou de Commissie in staat 

stellen om horizontale 

staatssteunvraagstukken doelmatig en 

transparant te behandelen. 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Een coherente toepassing van de 

staatssteunregels vereist ook dat regelingen 

worden uitgewerkt voor de samenwerking 

tussen de rechterlijke instanties van de 

(14) Een coherente toepassing van de 

staatssteunregels vereist ook dat regelingen 

worden uitgewerkt voor de samenwerking 

tussen de rechterlijke instanties van de 



lidstaten en de Commissie. Dit soort 

samenwerking is relevant voor alle 

rechterlijke instanties van de lidstaten die 

artikel 107, lid 1, en artikel 108 van het 

Verdrag toepassen, ongeacht de context. 

Met name dienen de nationale rechterlijke 

instanties de mogelijkheid te hebben zich 

tot de Commissie te wenden om informatie 

of adviezen over de toepassing van het 

staatssteunrecht te verkrijgen. De 

Commissie dient echter ook de 

mogelijkheid te hebben schriftelijke of 

mondelinge opmerkingen voor de nationale 

rechterlijke instanties te maken die artikel 

107, lid 1, of artikel 108 van het Verdrag 

moeten toepassen. Die opmerkingen 

moeten worden ingediend binnen het kader 

van de nationale procedures en praktijken, 

waaronder die welke de rechten van de 

partijen beschermen. 

lidstaten en de Commissie. Dit soort 

samenwerking is relevant voor alle 

rechterlijke instanties van de lidstaten die 

artikel 107, lid 1, en artikel 108 van het 

Verdrag toepassen, ongeacht de context. 

Met name dienen de nationale rechterlijke 

instanties de mogelijkheid te hebben zich 

tot de Commissie te wenden om informatie 

of adviezen over de toepassing van het 

staatssteunrecht te verkrijgen. De 

Commissie dient echter ook de 

mogelijkheid te hebben schriftelijke of 

mondelinge opmerkingen voor de nationale 

rechterlijke instanties te maken die artikel 

107, lid 1, of artikel 108 van het Verdrag 

moeten toepassen. Die niet-bindende 

opmerkingen moeten worden ingediend 

binnen het kader van de nationale 

procedures en praktijken, waaronder die 

welke de rechten van de partijen 

beschermen. 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 659/1999 

Artikel 6 bis – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Na de inleiding van de formele 

onderzoeksprocedure van artikel 6 kan de 

Commissie, indien zij dat relevant acht, 

van een onderneming, 

ondernemersvereniging of een andere 

lidstaat verlangen dat deze alle informatie 

verstrekt die nodig is om haar in staat te 

stellen haar beoordeling van de betrokken 

maatregel af te ronden, indien de 

informatie waarover zij beschikt, 

ontoereikend is. 

1. Na de inleiding van de formele 

onderzoeksprocedure van artikel 6 kan de 

Commissie, indien zij dat relevant en 

evenredig acht, van een onderneming, 

ondernemersvereniging of een andere 

lidstaat verlangen dat deze alle informatie 

verstrekt die nodig is om haar in staat te 

stellen haar beoordeling van de betrokken 

maatregel af te ronden, indien de 

informatie waarover zij beschikt, 

ontoereikend is. 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 659/1999 

Artikel 6 bis – lid 5 

 



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De Commissie stelt de betrokken lidstaat 

in kennis van de inhoud van de verzoeken 

om informatie die overeenkomstig de leden 

1 tot en met 4 worden gezonden. 

5. Wanneer zij verzoeken verzendt, 

verstrekt de Commissie aan de betrokken 

lidstaat gelijktijdig een kopie van de 

verzoeken om informatie die 

overeenkomstig de leden 1 tot en met 4 

worden gezonden. 

 Binnen één maand na ontvangst verstrekt 

de Commissie aan de betrokken lidstaat 

ook kopieën van alle documenten die zij 

in reactie op de verzoeken om informatie 

ontvangt, voor zover de informatie geen 

vetrouwelijke elementen bevat die niet 

kunnen worden geaggregeerd of op 

andere wijze kunnen worden aangepast 

om de identiteit van de verstrekker te 

beschermen. Binnen één maand na 

ontvangst stelt de Commissie de betrokken 

lidstaat in de gelegenheid die documenten 

van commentaar te voorzien. 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 659/1999 

Artikel 6 ter – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) in antwoord op een verzoek in de zin 

van artikel 6 bis, lid 3, onjuiste of 

misleidende informatie verstrekken; 

(a) in antwoord op een verzoek in de zin 

van artikel 6 bis, lid 3, onjuiste, 

onvolledige of misleidende informatie 

verstrekken, of relevante informatie 

opzettelijk weglaten; 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 659/1999 

Artikel 6 ter – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) in antwoord op een overeenkomstig 

artikel 6 bis, lid 4, vastgesteld besluit 

onjuiste, onvolledige of misleidende 

(b) in antwoord op een overeenkomstig 

artikel 6 bis, lid 4, vastgesteld besluit 

onjuiste, onvolledige of misleidende 



informatie verstrekken, dan wel de 

informatie niet binnen de vastgestelde 

termijn verstrekken. 

informatie verstrekken, dan wel relevante 

informatie opzettelijk weglaten of de 

informatie niet binnen de vastgestelde 

termijn verstrekken. 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 659/1999 

Artikel 6 ter – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Bij de vaststelling van het bedrag van de 

geldboete of de dwangsom wordt met de 

aard, de zwaarte en de duur van de inbreuk 

rekening gehouden. 

3. Bij de vaststelling van het bedrag van de 

geldboete of de dwangsom wordt rekening 

gehouden met: 

 (a) de aard, de zwaarte en de duur van de 

inbreuk;  

 (b) de vraag of de onderneming of de 

ondernemersvereniging als betrokken 

partij of als derde partij in het onderzoek 

kan worden beschouwd; 

 (c) het beginsel van evenredigheid, met 

name met betrekking tot kleine en 

middelgrote ondernemingen; 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 4 

Verordening (EG) nr. 659/1999 

Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie onderzoekt een klacht die 

een belanghebbende overeenkomstig 

artikel 20, lid 2, heeft ingediend, zo snel 

mogelijk. 

De Commissie onderzoekt een klacht die 

een belanghebbende overeenkomstig 

artikel 20, lid 2, heeft ingediend, zo snel 

mogelijk. De Commissie overweegt een 

klacht van een derde partij in onderzoek 

te nemen indien voldoende bewijs wordt 

geleverd voor een verstoring van de 

concurrentie binnen de interne markt 

door mogelijk onrechtmatige steun of 

misbruik van steun. 



Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 659/1999 

Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Aan artikel 14 wordt het volgende 

lid toegevoegd: 

 "1 bis. Wanneer onrechtmatige steun 

tevoren aan de Commissie is gemeld en 

meer dan zes maanden na die melding ten 

uitvoer is gelegd zonder dat de Commissie 

binnen die periode een besluit als bedoeld 

in artikel 4 heeft genomen, moet de 

Commissie in elk besluit zoals bedoeld in 

lid 1 van dit artikel aantonen dat de 

melding onvolledig was en dat de lidstaat 

niet tijdig alle nodige en door de 

Commissie gevraagde informatie heeft 

verstrekt." 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 9 

Verordening (EG) nr. 659/1999 

Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Elke belanghebbende kan een klacht 

indienen om de Commissie in kennis te 

stellen van mogelijk onrechtmatige steun 

en van mogelijk misbruik van steun. Met 

het oog daarop vult de belanghebbende 

correct een formulier in ten aanzien 

waarvan de Commissie de bevoegdheid 

dient te krijgen dat in een 

uitvoeringsbepaling vast te stellen, en 

verschaft deze alle daarin gevraagde 

verplichte informatie. 

2. Elke belanghebbende kan een klacht 

indienen om de Commissie in kennis te 

stellen van mogelijk onrechtmatige steun 

en van mogelijk misbruik van steun. Met 

het oog daarop vult de belanghebbende 

correct een formulier in ten aanzien 

waarvan de Commissie de bevoegdheid 

dient te krijgen dat in een 

uitvoeringsbepaling vast te stellen, en 

verschaft deze alle daarin gevraagde 

verplichte informatie. De Commissie 

overweegt een onderzoek in te stellen 

wanneer een derde partij voldoende bewijs 

levert voor vermeend onrechtmatige steun 

of vermeend misbruik van steun. 



Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 9 

Verordening (EG) nr. 659/1999 

Artikel 20 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de Commissie van mening is dat 

de feiten en juridische argumenten die de 

belanghebbende heeft aangevoerd, 

onvoldoende gronden bieden om, op grond 

van een eerste onderzoek, aan te tonen dat 

er sprake is van onrechtmatige steun of 

misbruik van steun, stelt zij de 

belanghebbende partij daarvan in kennis en 

nodigt zij deze uit om opmerkingen in te 

dienen binnen een bepaalde termijn die in 

de regel niet meer dan één maand bedraagt. 

Indien de belanghebbende partij haar 

standpunten niet binnen die vastgestelde 

termijn kenbaar maakt, wordt de klacht 

geacht te zijn ingetrokken. 

Wanneer de Commissie, onverminderd het 

bepaalde in artikel 13, van mening is dat 

de feiten en juridische argumenten die de 

belanghebbende heeft aangevoerd, 

onvoldoende gronden bieden om, op grond 

van een eerste onderzoek, aan te tonen dat 

er sprake is van onrechtmatige steun of 

misbruik van steun, waardoor de 

concurrentie binnen de interne markt zou 

kunnen worden verstoord, stelt zij de 

belanghebbende partij daarvan in kennis en 

nodigt zij deze uit om opmerkingen in te 

dienen binnen een bepaalde termijn die in 

de regel niet meer dan één maand bedraagt. 

Deze opmerkingen worden ingediend 

binnen een voorgeschreven termijn die in 

de regel niet meer dan één maand 

bedraagt, tenzij gerechtvaardigd op basis 

van evenredigheid en door de hoeveelheid 

of de complexiteit van de informatie die 

nodig is om de zaak te onderbouwen. 
Indien de belanghebbende partij haar 

standpunten niet binnen die vastgestelde 

termijn kenbaar maakt, of verzuimt 

aanvullende informatie te verstrekken die 

duidt op het bestaan van onrechtmatige 

steun of misbruik van steun waardoor de 

concurrentie binnen de interne markt kan 

worden verstoord, wordt de klacht geacht 

te zijn ingetrokken. 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 10 

Verordening (EG) nr. 659/1999 

Artikel 20 bis – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer de beschikbare informatie doet 1. Wanneer de voor de Commissie 



vermoeden dat staatssteunmaatregelen in 

een bepaalde sector of op basis van een 

bepaald steuninstrument de mededinging 

binnen de interne markt wellicht beperken 

of vervalsen, of dat bestaande 

steunmaatregelen in een bepaalde sector of 

op basis van een bepaald steuninstrument 

in meerdere lidstaten niet of niet meer 

verenigbaar zijn met de interne markt, kan 

de Commissie onderzoek doen naar die 

sector van de economie of naar het gebruik 

van het betrokken steuninstrument in 

meerdere lidstaten. In het kader van dat 

onderzoek kan de Commissie de lidstaten 

of de betrokken ondernemingen of 

ondernemersverenigingen verzoeken alle 

informatie te verschaffen die voor de 

toepassing van de artikelen 107 en 108 van 

het Verdrag noodzakelijk is, rekening 

houdende met het evenredigheidsbeginsel. 

beschikbare informatie doet vermoeden dat 

staatssteunmaatregelen in een bepaalde 

sector of op basis van een bepaald 

steuninstrument de mededinging binnen de 

interne markt wellicht beperken of 

vervalsen, of dat bestaande 

steunmaatregelen in een bepaalde sector of 

op basis van een bepaald steuninstrument 

in meerdere lidstaten niet of niet meer 

verenigbaar zijn met de interne markt, of 

op verzoek van het Europees Parlement 

op basis van vergelijkbare informatie, kan 

de Commissie onderzoek doen naar die 

sector van de economie of naar het gebruik 

van het betrokken steuninstrument in 

meerdere lidstaten. In het kader van dat 

onderzoek kan de Commissie de lidstaten 

of de betrokken ondernemingen of 

ondernemersverenigingen verzoeken alle 

informatie te verschaffen die voor de 

toepassing van de artikelen 107 en 108 van 

het Verdrag noodzakelijk is, rekening 

houdende met het evenredigheidsbeginsel. 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 10 

Verordening (EG) nr. 659/1999 

Artikel 20 bis – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie kan een verslag over de 

uitkomsten van haar onderzoek naar 

bepaalde sectoren van de economie of 

bepaalde soorten steuninstrumenten in 

meerdere lidstaten bekendmaken en de 

lidstaten en betrokken ondernemingen of 

ondernemersverenigingen verzoeken 

opmerkingen te maken. 

De Commissie maakt op haar website een 

verslag bekend over de uitkomsten van 

haar onderzoek naar bepaalde sectoren van 

de economie of bepaalde soorten 

steuninstrumenten in meerdere lidstaten en 

verzoekt de lidstaten en betrokken 

ondernemingen of 

ondernemersverenigingen opmerkingen te 

maken. Wanneer het Europees Parlement 

om een onderzoek vraagt, dient de 

Commissie een tussentijds verslag in bij 

het Europees Parlement. De Commissie 

dient bij het bekend maken van haar 

verslagen, de regels inzake de 

geheimhoudingsplicht in 

overeenstemming met artikel 339 van het 



Verdrag na te leven. 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 11 

Verordening (EG) nr. 659/1999 

Artikel 23 bis – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Indien de coherente toepassing van 

artikel 107, lid 1, en artikel 108 van het 

Verdrag zulks vereist, kan de Commissie, 

eigener beweging, schriftelijke 

opmerkingen bij de rechterlijke instanties 

van de lidstaten indienen. Met 

toestemming van de betrokken rechterlijke 

instantie kan zij ook mondelinge 

opmerkingen maken. 

2. Indien de coherente toepassing van 

artikel 107, lid 1, en artikel 108 van het 

Verdrag zulks vereist, kan de Commissie, 

eigener beweging, schriftelijke 

opmerkingen bij de rechterlijke instanties 

van de lidstaten indienen. Met 

toestemming van de betrokken rechterlijke 

instantie kan zij ook mondelinge 

opmerkingen maken. De opmerkingen die 

de Commissie bij de rechterlijke instanties 

van de lidstaten indient, zijn niet bindend. 

De Commissie mag in het kader van deze 

bepaling slechts handelen in het algemeen 

belang van de Unie (als amicus curiae) en 

niet ter ondersteuning van een van de 

partijen. 

 

 


