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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) …/… 

av den XXX 

om ändring av 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 och 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, vad gäller deras 

giltighetstid 
UTKAST 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 108.4, 
med beaktande av rådets förordning (EU) 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 stöd1, i dess ändrade lydelse enligt rådets förordning (EU) 2018/1911 av 
den 26 november 20182,  
efter att ha hört rådgivande kommittén för statligt stöd, och  
av följande skäl: 
(1) Flera av de regler för statligt stöd som antogs som en del av 2012 års initiativ för 

modernisering av det statliga stödet kommer att upphöra att gälla vid utgången av 
2020. Närmare bestämt kommer kommissionens förordningar (EU) nr 1407/20133 och 
(EU) nr 651/20144 att upphöra att gälla den 31 december 2020. 

(2) 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. 

(3) Först kommer kommissionen att förlänga giltighetstiden med två år för de regler för 
statligt stöd som annars skulle upphöra att gälla vid utgången av 2020. Därefter 
kommer kommissionen att i linje med riktlinjerna för bättre lagstiftning utvärdera 
dessa regler tillsammans med de övriga regler för statligt stöd som antogs som en del 
av moderniseringen av det statliga stödet. Kommissionen inledde utvärderingen av 
dessa regler den 7 januari 2019 i form av en kontroll av ändamålsenlighet. På denna 

                                                 
1 EUT L 248, 24.9.2015, s. 1. 
2 EUT L 311, 7.12.2018, s. 8. 
3 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, EUT L 352, 24.12.2013, s. 1. 

4 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, EUT L 187, 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_sv
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf
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grund kan kommissionen längre fram besluta om huruvida reglerna ska ytterligare 
förlängas eller eventuellt uppdateras. 

(4) 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. 

(5) Med hänsyn till det ovanstående kommer kommissionen att förlänga giltighetstiden för 
förordningarna (EU) nr 1407/2013 och (EU) nr 651/2014 med två år, dvs. till och med 
den 31 december 2022. 

(6) Förordningarna (EU) nr 1407/2013 och (EU) nr 651/2014 bör därför ändras i enlighet 
med detta. 

(7) Mot bakgrund av förlängningen av giltighetstiden för kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 är det möjligt att vissa medlemsstater vill förlänga åtgärder för vilka 
sammanfattande information har lämnats i enlighet med artikel 11 i den förordningen. 
För att säkerställa öppenhet är det lämpligt att medlemsstaterna till kommissionen 
överlämnar uppdaterad sammanfattande information angående förlängningen av 
sådana åtgärder. 

(8) Denna förordning bör träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i officiella 
tidningen. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 
I förordning (EU) nr 1407/2013 ska artikel 8 andra stycket ersättas med följande: 
”Den ska tillämpas till och med den 31 december 2022.” 

Artikel 2 
(1) Artikel 2.27 i förordning (EU) nr 651/2014 ska ersättas med följande: 
”stödområden: områden som anges i en godkänd regionalstödskarta för perioden 1.7.2014–
31.12.2020, förlängd till och med den 31.12.2022, med tillämpning av artikel 107.3 a och c i 
fördraget.” 
(2) I förordning (EU) nr 651/2014 ska artikel 59 andra stycket ersättas med följande: 
”Den ska tillämpas till och med den 31 december 2022.”  

Artikel 3 
Om en medlemsstat till följd av ändringen av förordning (EU) nr 651/2014 vill förlänga 
åtgärder för vilka sammanfattande information har lämnats i enlighet med artikel 11 i 
förordning (EU) nr 651/2014, ska den sammanfattande informationen angående förlängningen 
av dessa åtgärder uppdateras och överlämnas till kommissionen inom 20 arbetsdagar efter 
medlemsstaternas beslut om förlängning. 
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Artikel 4 

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning. 

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

 På kommissionens vägnar 
 Ordförande 
  
  
 


