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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) …/… 

av den XXX 

om ändring av förordning (EU) nr 360/2012 vad gäller dess tillämpningsperiod  

(Text av betydelse för EES) 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen 

av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av 

övergripande statligt stöd
1
, särskilt artikel 2.1, 

efter att ha offentliggjort ett utkast till denna förordning
2
, 

efter att ha hört rådgivande kommittén för statligt stöd, och 

av följande skäl: 

(1) Enligt kommissionens förordning (EU) nr 360/2012
3
, anses inte stödåtgärder under ett 

visst stödtak som beviljats företag för tillhandahållande av en tjänst av allmänt 

ekonomiskt intresse uppfylla samtliga kriterier i artikel 107.1 i fördraget och undantas 

därför, på vissa villkor, från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget.  

(2) Förordning (EU) nr 360/2012 kommer att upphöra att gälla den 31 december 2018. 

(3) På grundval av kommissionens erfarenheter från tillämpningen av förordning (EU) 

nr 360/2012 förefaller motiveringen för undantaget av sådana kompenserande åtgärder 

från anmälningsskyldigheten fortfarande vara giltiga och villkoren på grundval av 

vilka omfattningen av och innehållet i förordning (EU) nr 360/2012 fastställdes inte ha 

ändrats väsentligt. Förordningen skapar rättssäkerhet och minskar den administrativa 

bördan för stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster 

av allmänt ekonomiskt intresse. Ändringar bör undvikas i detta skede för att ge de 

berörda tjänsterna kontinuitet och undvika ökade kostnader för regelefterlevnad. 

(4) Tillämpningsperioden för förordning (EU) nr 360/2012 bör därför förlängas med två 

år. 

(5) Förordning (EU) nr 360/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.  

 

                                                 
1 EGT L 248, 24.9.2015, s. 1. 
2 EUT XXXX. 
3 Kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 

och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas 

företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (EUT L 114, 26.4.2012, s. 8). 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

I artikel 5 i förordning (EU) nr 360/2012 ska ”den 31 december 2018” ersättas med ”den 31 

december 2020”. 

Artikel 2 

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2018. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

 

Utfärdad i Bryssel den 

 På kommissionens vägnar 

 Ordförande 

 Jean-Claude JUNCKER 

  

 


