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Samråd om förlängning av tillämpningsperioden för 
regler om statligt stöd inom paketet Modernisering av 
Statligt Stöd (SAM)  
 

 
Nedan finns Ålands landskapsregerings svar på Europeiska 
kommissionens samråd om förlängning av tillämpningsperioden för 
regler om statligt stöd inom paketet Modernisering av Statligt Stöd 
(SAM) till och med den 31.12.2022. 
 
Bakgrund 
Följande regler om statligt stöd kommer att upphöra att gälla vid 
utgången av 2020: 
- Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 
genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre 
marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget 
- Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 
2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse 
- Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2014-2020 som hänvisar till de 
nationella regionalstödskartorna 
- Riktlinjer för statligt stöd för att främja riskfinansieringsinvesteringar 
- Riktlinjer för statligt stöd för miljöskydd och energi 
- Riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering 
- Meddelande om viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse 
 
För att uppnå förutsägbarhet och rättssäkerhet vid utarbetandet av en 
eventuell framtida uppdatering av de regler för statligt stöd som antagits 
som en del av moderniseringen av det statliga stödet kommer 
kommissionen att vidta åtgärder i två faser. 
 
Först kommer kommissionen att förlänga giltighetstiden med två år för 
de regler för statligt stöd som annars skulle upphöra att gälla vid 
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utgången av 2020. Därefter kommer kommissionen att i linje med 
riktlinjerna för bättre lagstiftning utvärdera dessa regler. Kommissionen 
vill kontrollera om reglerna verkligen fungerar som det var tänkt och om 
de är ändamålsenliga. Med hänsyn till den stora räckvidden för 
kontrollen av ändamålsenlighet och till att resultaten av utvärderingarna 
inte kommer att finnas tillgängliga förrän i början av 2020, kan ett 
politiskt beslut om hur reglerna ska utformas efter 2020 inte fattas i tid 
för att säkerställa rättssäkerhet och stabilitet för berörda parter vad gäller 
de tillämpliga reglerna efter 2020. Förlängningen kommer därför att 
möjliggöra en korrekt bedömning av reglerna och säkerställa att reglerna 
är förutsägbara och stabila för medlemsstaterna. 
 
Med hänsyn till detta kommer kommissionen att förlänga giltighetstiden 
för ovanstående regler med två år, d.v.s. till och med den 31 december 
2022. 
 
Synpunkter 
Landskapsregeringen ställer sig positiv till att kommissionen förlänger 
tillämpningsperioden för regler om statligt stöd inom paketet 
Modernisering av Statligt Stöd (SAM) till och med den 31.12.2022. 
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