
/ i cc. P V E G 

S3 I Cj \ J f l l DIE/AO 
M E M O R A N D U M • > - ^ T ^ , l U « ^ 3URA 

Van D&W!§fÊÊiËÈ; LJA Datum : 27 december 1 9 8 3 ^ ^ - ^ 

% nitii 

/ £ \ Datum : oecemoer ^"^<t^%^ 

Aan : $)en T via DGE& en 3^ nr W2/717 

Onderuerp : Procedure steunmeldingen aan Brussel 

/ . 

Binnen EZ is onlangs een nota opgesteld voor de Minister van Economische 

Zaken (zie bijgevoegd concept), waarin gepleit wordt voor vereenvoudiging van 

de procedures bij meldingen van nationale steunmaatregelen aan de Europese 

Commissie. DGI pleiteti^/oor u een brief te sturen, waarin wordt voorgesteld 

steunmaatregelen voortaan rechtstreeks van EZ naar PVEG te leiden en te 

volstaan met copieverlening aan BZ. Aangenomen wordt dat een dergel-

brief u binnenkort zal bereiken. 
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Dezerzijds zou ernstig bezwaar bestaan tegen het voorstel van DGI. Het zou 

een ongewenste inbreuk maken op de algemene regel, dat correspondentie van 

en naar de Europese Commissie via BZ en PVEG verloopt. Belangrijker is, dat 

de problematiek van de steunmaatregelen in de communautaire context niet 

zelden tot beoordelingsverschillen tussen BZ en EZ heeft geleid, getuige onder 

meer de bijgevoegde briefwisseling over mogelijke strijdigheid van steun

verlening aan de ADM en de RSV met het EEG-verdrag. In dit verband is 

tevens van belang de brief van de Minister van Economische Zaken van 

16 februari 1983 betreffende steun aan de ADM (die door BZ onzorgvuldig zou 

(zijn behandeld) en uw reactie hierop dd. 7 maart 1983. In laatstgenoemde brie-

is onder meer neergelegd dat de rol van BZ meer is dan die van postbode: ook 

verificatie van de formele conformiteit van de steunaanvragen met het 

EEG-recht vormt onderdeel van de toetsing*. Hier komt nog bij dat BZ bij 

geschillen medeverantwoordelijk is en in het ergste geval in rechte moet 

optreden namens Nederland. 

Interessant is nu dat DGI blijkens de concept-nota van oordeel is dat op het 

terrein van het EEG-recht binnenshuis voldoende deskundigheid is opgebouwd. 

Er zou dus geen aanleiding meer zijn voor "procedurele fases die geen 

inhoudelijke bijdrage vragen", aldus het concept. 

Dezerzijds wordt aanbevolen de gebruikelijke procedures te handha>x:i^I°° h x 

EZ bezwaar hebben tegen de vertraging als gevolg van de gebruikelijke 

procedure (gemiddeld 6,2 dagen), dan kan afgesproken worden in urgente 

gevallen van de telex gebruik te maken. Gebleken is dat e 

doorzending via BZ niet meer dan hoogstens één werkdag pleegt te kosten. 
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Procedure steunmeldingen aan Brussel 

Steunmaatregelen dienen vooraf aan de Europese Commissie te worden 
gemeld (art. 93,3 EEG-Verdrag) en mogen niet tot uitvoering worden 
gebracht alvorens de Commissie deze heeft goedgekeurd. Vanaf de datu» 
van ontvangst van de melding heeft de Commissie twee maanden de tijd 
voor een eerste onderzoek. Indien de melding onvolledig geacht wordt, 
kan de Commissie binnen 14 dagen nadere vragen stellen; eerdergenoemde 
termijn van twee maanden begint dan opnieuw te lopen na ontvangst van de 
gevraagde inlichtingen. 
Als de Commissie na deze termijn niets van zich laat horen mag de 
maatregel tot uitvoering worden gebracht, met een kennisgeving aan de 
Commissie. 
Als de Commissie oordeelt, dat het steunvoornemen niet zonder meer 
verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, start zij de procedure 
van art. 83,2: een volledig onderzoek. Alle belanghebbenden, ook de 
lidstaten, worden in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken. 
Wanneer de procedure is geopend, is de Commissie zelf niet meer aan een 
termijn gebonden. De procedure eindigt door een negatieve beschikking 
van de Commissie, door het intrekken van het steunvoornemen van de 
lidstaat, door het wijzigen van het voornemen conform de wensen van de 
Commissie, of door het alsnog accepteren door de Commissie van het 
s teunvoornemen. 

De melding van en correspondentie over steun legt een lange weg af 
alvorens bij het Directoraat-Generaal Concurrentie van de Commissie te 
arriveren: van DGI naar BEB, van BEB naar BZ, van BZ naar PV-Brussel, 
van PV-Brussel naar het Secretariaat-Generaal van de Commissie» en 
vandaar naar DG-IV. 
De inhoud van de melding wordt vastgesteld binnen EZ, waarbij verschil-
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Steunmaatregelen dienen vooraf aan de Europese Commissie te worden 
gemeld (art. 93,3 EEG-Verdrag) en mogen niet tot uitvoering worden 
gebracht alvorens de Commissie deze heeft goedgekeurd. Vanaf de datum 
van ontvangst van de melding heeft de Commissie twee maanden de tijd 
voor een eerste onderzoek. Indien de melding onvolledig geacht wordt» 
kan de Commissie binnen IA dagen nadere vragen stellen; eerdergenoemde 
termijn van twee maanden begint dan opnieuw te lopen na ontvangst van de 
gevraagde inlichtingen. 
Als de Commissie na deze termijn niets van zich laat horen mag de 
maatregel tot uitvoering worden gebracht, met een kennisgeving aan de 
Commissie. 
Als de Commissie oordeelt, dat het steunvoornemen niet zonder «eer 
verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, start zij de procedure 
van art. 83,2: een volledig onderzoek. Alle belanghebbenden, ook de 
lidstaten, worden in de gelegenheid gesteld opmerkingen te make 
Wanneer de procedure is geopend, is de Commissie zelf niet meer aan een 
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De melding van en correspondentie over steun legt een lange weg af 
alvorens bij het Directoraat-Generaal Concurrentie van de Commiaala t e 
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lend onderdelen betrokken worden. De PV-Brussel vervult in deze route de 

functie van formeel contactpunt met de Europese Commissie. 

Deze lange weg leidt vaak tot aanzienlijke vertraging in de verzending 

en soms ook tot het, ongewild, optreden van wijzigingen in de tekst. De 

uiteindelijke melding wordt door PV-Brussel aan de Commissie gezonden 

met in vele gevallen een aanhef als "namens het Ministerie van 

Economische Zaken11 of "het Ministerie van Economische Zaken verzoekt Mij 

u mede te delen11 e.d. 

In het verre verleden stond BZ erop, dat zij werden ingeschakeld in het 

meldingsproces, zodat rekening gehouden kon worden met de formele en 

materiële Europees-rechtelijke aspecten. Destijds kwamen Nederlandse 

steunmeldingen nauwelijks voor. 

Thans hebben wij te maken met een sterk toegenomen correspondentie met 

de Europese Commissie, zowel wat betreft het aantal steunmeldingen als 

het aantal antwoorden op de gestelde nadere vragen. Deskundigheid op he 

terrein van het EEG-recht is op EZ in ruime mate aanwezig. Het contact 

met de betrokken Commissiediensten is zeer intensief. 

In het belang van de zaak, de voorgenomen steunmaatregelen, is het, 

wenselijk dat het contact met de Commissie, zowel formeel als informeel, 

zo goed en snel mogelijk kan plaatsvinden, zonder procedurele fases die 

geen inhoudelijke bijdrage vragen. De tijd lijkt bovendien bijzonder 

rijp voor het elimineren van onnodige ambtelijke doublures. Voorgesteld 

wordt om een rechtstreekse weg te hanteren voor de steunmeldingen 

EZ naar PV-Brussel (is ook BZ), met afschrift naar het Ministerie van 

BZ. 

Bijgaande brief aan uw ambtgenoot van BZ strekt daartoe. 
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