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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… 

af XXX 

om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om 
anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
på de minimis-støtte og Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 

om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens 
artikel 107 og 108 for så vidt angår deres gyldighedsperiode 

UDKAST 

(EØS-relevant tekst) 

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR — 
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 108, 
stk. 4, 
under henvisning til Rådets forordning (EU) 2015/1588 af 13. juli 2015 om anvendelse af 
artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse former for 
horisontal statsstøtte1 som ændret ved Rådets forordning (EU) 2018/1911 af 26. november 
20182,  
efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, og  
ud fra følgende betragtninger: 
(1) En række statsstøtteregler, der er vedtaget som led i 2012-initiativet til modernisering 

af statsstøttepolitikken, udløber ved udgangen af 2020. Navnlig udløber 
Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/20133 og Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/20144 den 31. december 2020. 

(2) For at sørge for forudsigelighed og retssikkerhed i forbindelse med forberedelsen af en 
eventuel fremtidig ajourføring af statsstøttereglerne, der vedtages som led i 
moderniseringen af statsstøttepolitikken, vil Kommissionen træffe foranstaltninger i to 
faser. 

(3) For det første vil Kommissionen forlænge gyldighedsperioden for de statsstøtteregler, 
der ellers ville udløbe ved udgangen af 2020, med to år. For det andet vil 
Kommissionen i overensstemmelse med sine retningslinjer for bedre regulering 
evaluere disse regler sammen med de andre statsstøtteregler, der er blevet vedtaget 
som led i moderniseringen af statsstøttepolitikken. Den 7. januar 2019 iværksatte 
Kommissionen en evaluering af disse regler i form af en "kvalitetskontrol". På dette 

                                                 
1 EUT L 248 af 24.9.2015, s. 1. 
2 EUT L 311 af 7.12.2018, s. 8. 
3 Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 

108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte (EUT L 352 af 
24.12.2013, s. 1). 

4 Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes 
forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, 
s. 1). 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_da
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf
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grundlag kan Kommissionen i fremtiden beslutte, om der skal foretages en yderligere 
forlængelse eller en eventuel ajourføring af reglerne. 

(4) I betragtning af kvalitetskontrollens omfang, og at resultaterne af evalueringerne ikke 
vil være tilgængelige før begyndelsen af 2020, kan der ikke rettidigt træffes en politisk 
beslutning om udformningen af reglerne i perioden efter 2020, således at der 
garanteres retssikkerhed og stabilitet for de berørte parter med hensyn til de efter 2020 
gældende regler. Forlængelsen vil derfor gøre det muligt at foretage en korrekt 
vurdering af reglerne og sikre forudsigelighed og stabilitet i reglerne for 
medlemsstaterne. 

(5) I betragtning af ovenstående vil Kommissionen forlænge gyldighedsperioden for 
forordning (EU) nr. 1407/2013 og forordning (EU) nr. 651/2014 med to år indtil den 
31. december 2022. 

(6) Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 og forordning (EU) nr. 651/2014 bør 
derfor ændres. 

(7) Som følge af forlængelsen af gyldighedsperioden for Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/2014 kan nogle medlemsstater ønske at forlænge foranstaltninger, hvorom de 
har tilsendt resuméer i overensstemmelse med forordningens artikel 11. For at sikre 
gennemsigtighed bør medlemsstaterne tilsende Kommissionen de ajourførte resuméer 
vedrørende forlængelsen af disse foranstaltninger. 

(8) Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende — 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 
Artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1407/2013 affattes således: 
"Den anvendes indtil den 31. december 2022." 

Artikel 2 
(1) Artikel 2, nr. 27, i forordning (EU) nr. 651/2014 affattes således: 
""støtteberettigede områder": områder, der er udpeget i et godkendt regionalstøttekort for 
perioden 1. juli 2014-31. december 2020 forlænget til den 31. december 2022 i henhold til 
traktatens artikel 107, stk. 3, litra a) og c)" 
(2) Artikel 59, stk. 2, i forordning (EU) nr. 651/2014 affattes således: 
"Den anvendes indtil den 31. december 2022."  

Artikel 3 
Hvis en medlemsstat som følge af ændringen af forordning (EU) nr. 651/2014 ønsker at 
forlænge foranstaltninger, for hvilke Kommissionen er blevet tilsendt resuméer i henhold til 
artikel 11 i forordning (EU) nr. 651/2014, skal resuméerne vedrørende forlængelsen af disse 
foranstaltninger ajourføres behørigt og forelægges Kommissionen senest 20 arbejdsdage efter, 
at medlemsstaten har besluttet forlængelsen. 
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Artikel 4 

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende. 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 
Udfærdiget i Bruxelles, den […]. 

 På Kommissionens vegne 
 Formand 
  
  
 


