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VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE 

van XXX 

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 360/2012 wat de toepassingsperiode ervan 

betreft 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing 

van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op 

bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen
1
, en met name artikel 2, lid 1, 

Na bekendmaking van een ontwerp van deze verordening
2
, 

Na raadpleging van het Adviescomité inzake overheidssteun, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Krachtens Verordening (EU) nr. 360/2012 van de Commissie
3
 wordt onder een 

bepaalde drempel blijvende steun die wordt verleend aan ondernemingen voor het 

verrichten van een dienst van algemeen economisch belang, geacht niet aan alle 

criteria van artikel 107, lid 1, van het Verdrag te voldoen en is deze steun derhalve van 

de verplichting tot aanmelding uit hoofde van artikel 108, lid 3, van het Verdrag 

vrijgesteld, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.  

(2) De geldigheidsduur van Verordening (EU) nr. 360/2012 verstrijkt op 

31 december 2018. 

(3) Uit de ervaring die de Commissie met de toepassing van 

Verordening (EU) nr. 360/2012 heeft opgedaan, is gebleken dat de argumenten voor 

de vrijstelling van dergelijke compensatiemaatregelen van de verplichting tot 

aanmelding nog steeds geldig zijn en dat de omstandigheden op grond waarvan de 

werkingssfeer en inhoud van Verordening (EU) nr. 360/2012 zijn vastgesteld, niet 

wezenlijk veranderd zijn. De verordening biedt rechtszekerheid en verlicht de 

administratieve lasten in verband met de-minimissteun verleend aan ondernemingen 

die diensten van algemeen economisch belang verrichten. Om de continuïteit te 

verzekeren en een toename van de nalevingskosten voor de betrokken diensten te 

vermijden, moeten in dit stadium dus wijzigingen worden vermeden. 

                                                 
1 PB L 248 van 24.9.2015, blz. 1. 
2 PB XXXX. 
3 Verordening (EU) nr. 360/2012 van de Commissie van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de 

artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun 

verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen (PB L 114 van 

26.4.2012, blz. 8). 
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(4) De toepassingsperiode van Verordening (EU) nr. 360/2012 moet derhalve met twee 

jaar worden verlengd. 

(5) Verordening (EU) nr. 360/2012 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden 

gewijzigd,  

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

In artikel 5 van Verordening (EU) nr. 360/2012 wordt "31 december 2018" vervangen door 

"31 december 2020". 

Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op 31 december 2018. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 

lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 

 Voor de Commissie 

 De voorzitter 

 Jean-Claude JUNCKER 


