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BILAGA  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) …/… 

av den XXX 
om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av 

stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 
fördraget  
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, särskilt artikel 1.1 a, 
efter att ha hört rådgivande kommittén för statligt stöd, och 
av följande skäl: 
(1) Genom förordning (EU) nr 651/2014 förklaras vissa kategorier av stöd förenliga med 

den inre marknaden. 
(2) Företag som deltar i europeiska territoriella samarbetsprojekt, som omfattas av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/20132 eller av [nya ETS-
förordningen], har ofta svårigheter med att finansiera merkostnader som härrör från 
samarbetet mellan partner som är belägna i olika regioner och i olika medlemsstater 
eller tredjeländer. Med tanke på vikten av det europeiska territoriella samarbetet för 
sammanhållningspolitiken, som tillhandahåller en ram för genomförandet av 
gemensamma åtgärder och politiskt utbyte mellan nationella, regionala och lokala 
aktörer från olika medlemsstater, bör man lösa vissa problem som projekt för 
europeiskt territoriellt samarbete ställs inför för att underlätta efterlevnaden av 
reglerna för statligt stöd. Mot bakgrund av kommissionens erfarenhet bör förordning 
(EU) nr 651/2014 tillämpas på stöd för projekt för europeiskt territoriellt samarbete, 
oberoende av de stödberättigade företagens storlek. 

(3) Med hänsyn till att små stödbelopp som beviljas företag som deltar i projekt för 
europeiskt territoriellt samarbete har en begränsad effekt på handeln och 
konkurrensen, bör dessutom enkla regler föreskrivas för de fall där det samlade 
stödbeloppet per företag och projekt inte överstiger ett visst tak. 

(4) Forsknings- och utvecklingsprojekt eller genomförbarhetsstudier som har tilldelats en 
spetskompetensstämpel efter en utvärdering och rangordning utförda av oberoende 
experter, som anses ha spetskompetens och vara värda att få offentlig finansiering, 

                                                 
1 EUT L 248, 24.9.2015, s. 1.  
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda 

bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt 
samarbete (EUT L 347, 20.12.2013, s. 259). 
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men som inte kan finansieras enligt ramprogrammet Horisont Europa på grund av brist 
på tillgängliga budgetmedel, kan stödjas genom nationella medel, inbegripet medel 
från de europeiska struktur- och investeringsfonderna för perioden 2014–2020 och 
från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+ för 
perioden 2021–2027. Statligt stöd som beviljas sådana forsknings- och 
utvecklingsprojekt som genomförs av små och medelstora företag bör anses vara 
förenligt med den inre marknaden och undantas från anmälningsskyldigheten på vissa 
villkor. Dessutom bör det inte vara nödvändigt att göra en ny bedömning av villkor för 
stödberättigande som redan har bedömts på unionsnivå i enlighet med reglerna för 
ramprogrammen Horisont 2020 eller Horisont Europa innan spetskompetensstämpeln 
tilldelades. Huruvida de enheter som genomför projekten är vinstdrivande eller ej är 
inte ett relevant kriterium enligt konkurrensrätten.  

(5) Statligt stöd som beviljas vissa projekt av gemensamt intresse inom området 
infrastruktur för digital konnektivitet som omfattas av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr XX/2020 (FSE2-förordningen) bör anses vara förenligt med den 
inre marknaden och undantas från anmälningsskyldigheten på vissa villkor.  

(6) Bidrag som ges till forskare inom ramen för EFR:s konceptprovning och inom ramen 
för Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna och som anses utgöra ekonomisk verksamhet, 
bör också anses vara förenliga med den inre marknaden när de har fått en 
spetskompetensstämpel. 

(7) Kombinerad offentlig finansiering av nationella medel och unionens centralt 
förvaltade medel, som ges till forsknings- och utvecklingsprojekt (som genomförs 
inom ramen för ett europeiskt institutionaliserat partnerskap på grundval av artikel 185 
eller 187 i fördraget eller en samfinansieringsåtgärd för program enligt definitionen i 
ramprogrammet Horisont Europa), kan bidra till att förbättra konkurrenskraften för 
europeisk forskning och utveckling, eftersom sådana forsknings- och 
utvecklingsprojekt anses uppfylla mål av gemensamt europeiskt intresse och åtgärda 
väldefinierade marknadsmisslyckanden. Detta anses vara fallet om sådana projekt 
utvärderas och väljs ut av oberoende experter i enlighet med reglerna för 
ramprogrammen Horisont 2020 eller Horisont Europa, efter gränsöverskridande 
ansökningsomgångar där minst tre medlemsstater deltar (eller två medlemsstater, när 
det gäller samarbetsåtgärder). De ekonomiska bidrag som medlemsstaterna lämnar, 
inklusive medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna för perioden 
2014–2020 och från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska 
socialfonden+ för perioden 2021–2027 till dessa samfinansierade forsknings- och 
utvecklingsprojekt bör anses vara förenliga med den inre marknaden och undantas från 
anmälningsskyldigheten på vissa villkor. Dessutom bör det inte vara nödvändigt att 
göra en ny bedömning av villkor för stödberättigande som redan har bedömts på 
gränsöverskridande nivå av oberoende experter i enlighet med reglerna för 
ramprogrammen Horisont 2020 eller Horisont Europa före urvalet av ett forsknings- 
och utvecklingsprojekt. 

(8) I reglerna för ramprogrammen Horisont 2020 och Horisont Europa definieras vilka 
forsknings- och innovationsåtgärder som är berättigade till finansiering. 
Kommissionen noterar i detta sammanhang att forsknings- och innovationsåtgärden, 
enligt definitionen i ramprogrammet Horisont Europa. normalt kommer att motsvara 
verksamheter för grundforskning och industriell forskning, enligt definitionerna i 
denna förordning. Vidare kommer innovationsåtgärder som får stöd inom 
ramprogrammet Horisont Europa normalt att motsvara definitionen av verksamheter 
för experimentell utveckling i denna förordning. De förenklingar som föreskrivs i 
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denna förordning på området forskning och utveckling bör dock inte användas för att 
finansiera verksamheter som inte är stödberättigade enligt reglerna om statligt stöd till 
forskning och utveckling, dvs. verksamheter som går utöver vad som omfattas av 
experimentell utveckling. För detta ändamål kan medlemsstaterna också beakta 
definitionerna avseende teknisk mognadsgrad (TRL). Kommissionen påpekar att 
statligt stöd till forsknings- och utvecklingsverksamhet på TRL-nivå 9 anses gå utöver 
definitionen av experimentell utveckling och skulle därför inte omfattas av 
tillämpningsområdet för denna förordning. 

(9) Programmet för ett digitalt Europa kommer att stödja och påskynda digitaliseringen av 
den europeiska ekonomin och det europeiska samhället och se till att europeiska 
medborgare, offentliga förvaltningar och företag i hela unionen kan dra nytta av 
fördelarna. Programmet kompletterar forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt 
som får stöd inom programmet Horisont Europa och det kompletterar även det digitala 
programmet inom fonden för ett sammanlänkat Europa och InvestEU. Det kommer att 
stödja en förstärkning av digital kapacitet (t.ex. datakapacitet, datorkapacitet och 
kapacitet för cybersäkerhet) för den offentliga sektorn samt för små och medelstora 
företag och forsknings- och innovationsgrupper. Genom programmet kommer 
finansiella bidrag att ges till avancerade datorsystem, inbegripet högpresterande 
datorsystem, molnbaserade datortjänster, edge computing och kvantdatorteknik, samt 
artificiell intelligens, inbegripet inrättandet av europeiska centrum för digital 
innovation och test- och experimentanläggningar. Det kommer också att stödja digitala 
färdigheter samt utrustning och verktyg för cybersäkerhet. 

(10) Finansiella produkter som får stöd från InvestEU-fonden kan inbegripa medel som 
kontrolleras av medlemsstater, inbegripet EU-medel under delad förvaltning, för att 
öka hävstångseffekter och stödja ytterligare investeringar i Europa. Medlemsstaterna 
har till exempel möjlighet att bidra med en del av de unionsmedel som är föremål för 
delad förvaltning till medlemsstatens komponent i EU-garantin inom ramen för 
InvestEU-fonden. Vidare skulle medlemsstaterna kunna finansiera de finansiella 
produkter som garanteras genom InvestEU-fonden via egna medel eller nationella 
utvecklingsbanker. Sådan finansiering kan kvalificeras som ”statliga medel” och kan 
tillskrivas staten om medlemsstaterna har utrymme att själva bedöma hur medlen ska 
användas. Omvänt gäller att om medlemsstaterna inte har utrymme för skönsmässig 
bedömning i fråga om hur medlen ska användas, eller om de agerar i enlighet med 
normala marknadsvillkor, kan det vara så att användningen av dessa medel inte utgör 
statligt stöd. Vad gäller sådana fall, avser kommissionen att ge vidare vägledning om 
de typiska scenarier som stöds enligt InvestEU-förordningen. 

(11) För de fall där nationella medel, inbegripet EU-medel under delad förvaltning, utgör 
statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget, bör en uppsättning 
villkor föreskrivas på grundval av vilka stödet bör anses vara förenligt med den inre 
marknaden och undantas från anmälningsskyldigheten, i syfte att underlätta 
genomförandet av InvestEU-fonden. 

(12) Utformningen av InvestEU-fonden innefattar en rad viktiga skyddsåtgärder för 
konkurrensen, såsom att stöd ska ges till investeringar som uppnår unionens politiska 
mål och skapar mervärde för EU och kravet på InvestEU-fondens additionalitet och att 
stödet ska hantera marknadsmisslyckanden och suboptimala investeringssituationer. 
Vidare kommer styrningssystemet och beslutsprocessen att säkerställa att transaktioner 
som får stöd genom InvestEU uppfyller ovannämnda krav. Det stöd som ges genom 
InvestEU-fonden kommer slutligen att vara transparent och dess effekter kommer att 
utvärderas. Statligt stöd som ingår i finansiella produkter som får stöd från InvestEU-
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fonden bör därför anses vara förenligt med den inre marknaden och undantas från 
anmälningsskyldigheten på grundval av en begränsad uppsättning villkor. 

(13) Förordning (EU) nr 651/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.  
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 
Förordning (EU) nr 651/2014 ska ändras på följande sätt: 
(1) Artikel 1 ska ändras på följande sätt: 

(a) (berör ej den svenska versionen) 
(b) I punkt 1 ska följande led läggas till som leden o och p: 

”o) Stöd till projekt för europeiskt territoriellt samarbete. 
p) Stöd som ingår i finansiella produkter som får stöd från InvestEU-fonden.” 

(c) I punkt 2 ska led a ersättas med följande: 
”a) Stödordningar enligt kapitel III avsnitten 1 (med undantag av artikel 15), 2, 3, 4, 7 (med 
undantag av artikel 44) och 10 i denna förordning, och stöd som genomförs i form av 
finansiella produkter enligt avsnitt 16 i det kapitlet, om den genomsnittliga årliga 
statsstödsbudgeten per medlemsstat överstiger 150 miljoner euro, från sex månader efter det 
att de trätt i kraft. För stöd enligt kapitel III avsnitt 16 i denna förordning gäller att endast 
bidrag från en medlemsstat till medlemsstatens komponent i EU-garantin inom ramen för 
InvestEU-fonden, som avses i artikel 8.1 b i förordningen om [InvestEU-programmet], vilka 
är öronmärkta för en viss finansiell produkt ska beaktas vid bedömningen av om den 
medlemsstatens genomsnittliga årliga statsstödsbudget överstiger 150 miljoner euro. 
Kommissionen får besluta att denna förordning ska fortsätta att gälla för en längre tid för 
dessa stödordningar efter att ha bedömt den relevanta utvärderingsplan som medlemsstaten 
anmält till kommissionen, inom 20 arbetsdagar från stödordningens ikraftträdande.” 

(d) I punkt 3 ska leden a och b ersättas med följande: 
”a) Stöd som beviljas inom fiske- och vattenbrukssektorn, som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013(*) med undantag för stöd till 
utbildning, stöd till små och medelstora företags tillgång till finansiering, stöd till forskning 
och utveckling, innovationsstöd till små och medelstora företag, stöd till arbetstagare med 
sämre förutsättningar och arbetstagare med funktionshinder, regionalt investeringsstöd i de 
yttersta randområdena, stödordningar för regionalt driftstöd samt stöd till projekt för 
europeiskt territoriellt samarbete.  
b) Stöd som beviljas inom sektorn för primär jordbruksproduktion, med undantag för 
regionalt investeringsstöd i de yttersta randområdena, stödordningar för regionalt driftstöd, 
stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag, riskfinansieringsstöd, stöd 
till forskning och utveckling, innovationsstöd till små och medelstora företag, miljöstöd, stöd 
till utbildning, stöd till arbetstagare med sämre förutsättningar och arbetstagare med 
funktionshinder, stöd till projekt för europeiskt territoriellt samarbete samt stöd som ingår i 
finansiella produkter som får stöd från InvestEU-fonden.” 

(e) Punkt 4 ska ersättas med följande: 
”4. Denna förordning ska inte tillämpas på följande: 
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a) Stödordningar som inte uttryckligen utesluter utbetalning av individuellt stöd till förmån 
för ett företag som är föremål för ett betalningskrav på grundval av ett tidigare 
kommissionsbeslut som förklarar ett stöd beviljat av samma medlemsstat olagligt och 
oförenligt med den inre marknaden, med undantag av stödordningar för att avhjälpa skador 
som orsakats av vissa naturkatastrofer och stödordningar i enlighet med kapitel III avsnitten 
2a och 16. 
b) Stöd för särskilda ändamål till ett företag som avses i led a. 
c) Stöd till företag i svårigheter, med undantag för stödordningar för att avhjälpa skador som 
orsakats av vissa naturkatastrofer, stödordningar för startstöd, stödordningar för regionalt 
driftstöd, stöd till små och medelstora företag enligt artikel 56f och stöd till finansiella 
intermediärer enligt kapitel III avsnitt 16, förutsatt att företag i svårigheter inte behandlas mer 
gynnsamt än andra företag. 
* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 
och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 
1).” 

(2) Artikel 2 ska ändras på följande sätt: 
(a) Leden 63, 64 och 65 ska utgå. 
(b) Följande led ska införas som led 86b: 

”86b. digitalisering: införandet av teknik som utförs med hjälp av elektronisk utrustning 
och/eller system som gör det möjligt att öka produkters funktionalitet, utveckla onlinetjänster, 
modernisera processer eller migrera till affärsmodeller som bygger på avskaffande av 
mellanled vid produktion av varor och tillhandahållande av tjänster, vilket i slutändan ger 
omvälvande effekter.” 

(c) Led 138 ska ersättas med följande:  
”138. nästa generations accessnät (NGA-nät): avancerade nät som har åtminstone följande 
egenskaper:  
i) de levererar tjänster på ett tillförlitligt sätt med mycket hög hastighet per abonnent via 
optiska (eller tekniskt likvärdiga) stamnät som är tillräckligt nära användarnas lokaler för att 
garantera faktisk leverans med mycket hög hastighet,  
ii) de stöder en rad olika avancerade digitala tjänster, bland annat konvergerande, helt och 
hållet IP-baserade tjänster, och 
iii) de har betydligt högre uppladdningshastigheter (jämfört med grundläggande 
bredbandsnät).  
I det nuvarande skedet av marknadsutveckling och teknisk utveckling är NGA-näten a) 
fiberbaserade accessnät (FTTx), b) avancerade uppgraderade kabelnät och c) vissa avancerade 
trådlösa accessnät som kan erbjuda varje abonnent tillförlitliga höghastighetstjänster. NGA-
nät inbegriper nät som kan tillhandahålla nedladdnings- och uppladdningshastigheter på 1 
Gbit/s. Hänvisningar till NGA-nät omfattar nästa generations stamnät (NGN-nät), om dessa är 
nödvändiga för utbyggnaden av NGA-nät.” 

(d) Följande led ska införas som led 138a: 
”138a. nästa generations stamnät (NGN-nät): avancerade stamnät som kan stödja 
utbyggnaden av NGA-nät via optiska fibrer (eller motsvarande teknik).”  

(e) Följande led ska läggas till som leden 166–178: 
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”Definitioner för stöd som ingår i finansiella produkter som får stöd från InvestEU-
fonden  
166. InvestEU-fonden, EU-garanti, finansiell produkt, nationella utvecklingsbanker eller -
institutioner och genomförandepartner: de betydelser som anges i artikel 2 i förordningen om 
[InvestEU-programmet]. 
167. finansiell intermediär: ett finansinstitut som inte är en genomförandepartner, oavsett 
form och ägarskap, som deltar i genomförandet av budgetgarantier. Sådana intermediärer kan 
bland annat inbegripa banker, kreditinstitut som inte är banker, investeringsfonder, 
mikrofinansinstitut, garantibolag, leasingbolag och nationella utvecklingsbanker eller -
institutioner.  
168. kommersiell finansiell intermediär: en finansiell intermediär som bedriver vinstdrivande 
verksamhet helt på egen risk, utan en offentlig garanti. Nationella utvecklingsbanker eller -
institutioner betraktas inte som kommersiella finansiella intermediärer.  
169. projekt av gemensamt intresse inom området infrastruktur för digital konnektivitet: den 
betydelse som anges i artikel 8 i förordning XX (FSE2-förordningen).  
170. lämplig kartläggning: i det specifika sammanhang som gäller artikel 56e.2 b i, en 
kartläggning som inte är äldre än 18 månader av de NGA/NGN-infrastrukturer som passerar 
en stödberättigad socioekonomisk drivkrafts lokaler samt av kvaliteten på tjänsten i fråga om 
den hastighet infrastrukturen erbjuder under normala högtrafikförhållanden. Denna 
kartläggning ska utföras av den behöriga myndigheten, beakta all NGA/NGN-infrastruktur 
som finns eller som det finns trovärdiga planer för inom de kommande tre åren eller inom 
samma tidsram som det planerade understödda ingripandet, och utföras på adressnivå på 
grundval av lokaler som passeras av infrastruktur (inte anslutna anläggningar).  
171. offentligt samråd: i det specifika sammanhang som gäller artikel 56e.2 b i, ett offentligt 
samråd som genomförs av den behöriga myndigheten genom offentliggörande på en lämplig 
webbplats, som finns tillgängligt för berörda parter i en månad, i syfte att samla in 
underbyggd information från berörda parter om investeringar i NGA/NGN-infrastruktur som 
finns eller som det finns trovärdiga planer för inom de kommande tre åren, eller inom samma 
tidsram som det planerade understödda ingripandet, och som passerar en stödberättigad 
socioekonomisk drivkrafts lokaler, baserat på information på adressnivå på grundval av 
lokaler som passeras av infrastruktur. 
172. lokaler som passeras av infrastruktur: i det specifika sammanhang som gäller artikel 
56e.2 b i, lokaler som kan anslutas på kort tid till överkomliga priser för slutanvändaren 
(aktiveringsavgifter), oberoende av om dessa lokaler är anslutna till nätet. En operatör får 
ange att lokaler passeras av infrastruktur endast om operatören, på begäran av en 
slutanvändare, åtar sig att ansluta lokalerna till normala aktiveringsavgifter, dvs. utan extra 
eller exceptionella kostnader om detta är normalt handelsbruk och under alla omständigheter 
utan att överskrida den brukliga kostnaden i den berörda medlemsstaten, vilken kan definieras 
av den berörda myndigheten. Vidare måste operatören kunna ansluta och aktivera tjänsten i 
den aktuella lokalen inom fyra veckor från dagen för begäran. 
173. sociala tjänster: tydligt identifierade tjänster som fyller sociala behov, särskilt när det 
gäller sjukvård och långtidsvård, barnomsorg, tillgång till och återinträde på arbetsmarknaden, 
subventionerade bostäder (dvs. bostäder åt missgynnade medborgare eller socialt utsatta 
grupper, som på grund av bristande betalningsförmåga inte kan skaffa sig en bostad på 
marknadsvillkor) samt omsorg och social integrering av utsatta grupper (såsom förklaras i 
skäl 11 i kommissionens beslut 2012/21/EU* eller senare rättsakter som ersätter detta beslut). 
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174. urban knutpunkt i TEN-T: ett storstadsområde där TEN-T-nätets transportinfrastruktur, 
såsom hamnar, inbegripet passagerarterminaler, flygplatser, järnvägsstationer, 
logistikplattformar och godsterminaler i och utanför stadsområden, är ansluten till andra delar 
av denna infrastruktur och till infrastrukturen för regional och lokal trafik, enligt definitionen i 
artikel 3 p i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013**. 
175. ny aktör: ett järnvägsföretag enligt definitionen i artikel 3.1 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2012/34/EU***, som uppfyller följande villkor: 
(a) Det fick ett tillstånd i enlighet med artikel 17.3 i direktiv 2012/34/EU mindre än tio 

år innan stödet beviljades. 
(b) Det har inte, i den mening som avses i artikel 3.3 i bilaga I till denna förordning, 

anknutits till ett järnvägsföretag som har fått ett tillstånd i någon medlemsstat före 
den 1 januari 2010. 

176. ekosystem, biologisk mångfald och ett ekosystem i gott tillstånd: de betydelser som anges 
i artikel 2.1 i [(utkastet) till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en 
ram för att underlätta hållbara investeringar]. 
177. bostadsfastighet: en byggnad som består av enfamiljs- eller flerfamiljsbostäder, där 
enheter som inte är bostäder inte upptar mer än [25]% av den totala golvytan. 
178. litet börsnoterat företag: ett företag med högst 499 anställda, beräknat i enlighet med 
artiklarna 3–5 i bilaga I, och en årsomsättning på högst 100 miljoner euro eller en årlig 
balansräkning på högst 86 miljoner euro; flera enheter betraktas som ett enda företag om 
något av villkoren i artikel 3.3 i bilaga I är uppfyllda. 
______________ 
* Kommissionens beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag 
som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (EUT L 7, 11.1.2012, s. 3). 

** Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens 
riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU 
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 1). 

*** Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett 
gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 343, 14.12.2012, s. 32).” 

(3) Artikel 4.1 ska ändras på följande sätt:  
(a) Led f ska ersättas med följande: 

”f) För stöd till företag som deltar i projekt för europeiskt territoriellt samarbete: för stöd 
enligt artikel 20, 2 miljoner euro per företag per projekt, för stöd enligt artikel 20a, de belopp 
som anges i artikel 20a.2 per företag per projekt.” 

(b) I led i ska följande led läggas till som leden vii–x: 
”vii) För stöd till små och medelstora företag för forsknings- och utvecklingsprojekt som har 
tilldelats en spetskompetensstämpel och genomförs enligt artikel 25a, det belopp som avses i 
artikel 25a. 
viii) För stöd till Marie Skłodowska-Curie-åtgärder och EFR-åtgärder för konceptprovning 
som genomförs enligt artikel 25b, de belopp som avses i artikel 25b. 
ix) För stöd som ingår i samfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs 
enligt artikel 25c, de belopp som avses i artikel 25c. 
x) För stöd för samarbetsåtgärder, de belopp som anges i artikel 25d.” 
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(c) Följande led ska läggas till som led gg: 
”gg) För stöd som ingår i finansiella produkter som får stöd från InvestEU-fonden: de belopp 
som anges i kapitel III avsnitt 16.” 
(4) I artikel 5.2 ska följande led läggas till som led l:  
”l) Stöd som ingår i finansiella produkter som får stöd från InvestEU-fonden, om villkoren i 
kapitel III avsnitt 16 är uppfyllda.” 
(5) I artikel 6.5 ska följande led läggas till som leden i, j och k: 
”i) Stöd till företag som deltar i projekt för europeiskt territoriellt samarbete, om de relevanta 
villkoren i artikel 20 eller 20a är uppfyllda. 
j) Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt som har tilldelats en spetskompetensstämpel, 
Marie Skłodowska-Curie-åtgärder och EFR-åtgärder för konceptprovning som har tilldelats 
en spetskompetensstämpel, stöd som ingår i samfinansierade projekt och i samfinansierade 
samarbetsåtgärder, om de relevanta villkoren i artikel 25a, 25b, 25c eller 25d är uppfyllda. 
k) Stöd som ingår i finansiella produkter som får stöd från InvestEU-fonden, om villkoren i 
kapitel III avsnitt 16 är uppfyllda.” 
(6) I artikel 7.1 ska andra stycket ersättas med följande: 
”Beloppen för stödberättigande kostnader får beräknas i enlighet med de förenklade 
kostnadsalternativ som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
1303/2013*, eller [den nya förordningen om gemensamma bestämmelser], beroende på vilken 
som är tillämplig, förutsatt att transaktionen åtminstone delvis finansieras via en unionsfond 
som tillåter användning av dessa förenklade kostnadsalternativ och att kostnadskategorin är 
stödberättigande enligt den tillämpliga undantagsbestämmelsen. 
__________________________ 
* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om gemensamma 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av 
den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 
1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).” 

(7) Artikel 8 ska ändras på följande sätt: 
(a) I punkt 3 ska led b ersättas med följande: 

”b) Annat statligt stöd, med avseende på samma – helt eller delvis överlappande – 
stödberättigande kostnader, endast om kumuleringen inte leder till att den högsta tillåtna 
stödnivå eller det högsta stödbelopp som gäller för detta stöd enligt denna förordning 
överskrids.  
Finansiering som tillhandahålls de slutliga stödmottagarna inom ramen för stödet från 
InvestEU-fonden enligt kapitel III avsnitt 16 och de kostnader som täcks av den ska inte 
beaktas vid fastställandet av om kumuleringsreglerna i punkt 3 efterlevs. Det belopp som är 
relevant för sådan efterlevnad ska i stället beräknas genom att man först drar av det nominella 
beloppet av den finansiering som får stöd från InvestEU-fonden från de totala 
stödberättigande projektkostnaderna och därefter beräknar den högsta tillåtna stödnivå eller 
det högsta stödbelopp som gäller för detta stöd enligt denna förordning endast på grundval av 
de återstående stödberättigande kostnaderna. Det nominella beloppet av den totala 
finansiering som tillhandahålls de slutliga stödmottagarna inom ramen för stödet från 
InvestEU-fonden ska, när det gäller de artiklar där tröskelvärdet för anmälan uttrycks som ett 
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högsta tillåtet stödbelopp, inte heller beaktas vid fastställandet av om tröskelvärdena för 
anmälan i artikel 4 följs. 
Alternativt får, för prioriterade lån eller garantier för prioriterade lån som får stöd från 
InvestEU-fonden enligt kapitel III avsnitt 16, det stöd som ingår i sådana lån eller garantier 
som tillhandahålls de slutliga stödmottagarna beräknas på grundval av den referensränta som 
gällde när stödet beviljades och kan användas för att säkerställa att kumulering med annat 
statligt stöd för samma identifierbara stödberättigande kostnader inte leder till ett 
överskridande av den högsta tillåtna stödnivån eller det högsta stödbeloppet enligt denna 
förordning eller det relevanta tröskelvärdet för anmälan enligt denna förordning.” 

(b) Punkt 4 ska ersättas med följande: 
”4. Stöd utan identifierbara stödberättigande kostnader som undantas enligt artiklarna 20a, 21, 
22 och 23 samt kapitel III avsnitt 16 i denna förordning får kumuleras med annat statligt stöd 
med identifierbara stödberättigande kostnader. Stöd utan identifierbara stödberättigande 
kostnader får kumuleras med annat statligt stöd utan identifierbara stödberättigande kostnader, 
upp till den högsta relevanta totala finansieringströskel som fastställts med hänsyn till de 
specifika omständigheterna i varje enskilt fall enligt denna förordning eller enligt en annan 
gruppundantagsförordning eller ett beslut som antagits av kommissionen.” 
(8) I artikel 9 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande: 
”1. Den berörda medlemsstaten ska se till att följande offentliggörs på en övergripande 
webbplats för statligt stöd på nationell eller regional nivå: 
(a) Den sammanfattande information som avses i artikel 11 i det standardiserade format 

som anges i bilaga II eller en länk som ger tillgång till denna. 
(b) Den fullständiga texten till varje stödåtgärd enligt artikel 11 eller en länk som ger 

tillgång till den fullständiga texten. 
(c) Den information som anges i bilaga III om varje beviljat individuellt stöd som 

överstiger 500 000 euro eller, för stödmottagare verksamma inom primär 
jordbruksproduktion, varje beviljat individuellt stöd som överstiger 60 000 euro. 

När det gäller stöd till projekt för europeiskt territoriellt samarbete som avses i artikel 20, ska 
den information som avses i denna punkt läggas ut på webbplatsen för den medlemsstat där 
den berörda förvaltningsmyndighet som avses i artikel 21 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1299/2013 eller [artikel 44 i den nya ETS-förordningen], beroende på 
vilken som är tillämplig, är belägen. Alternativt kan de deltagande medlemsstaterna också 
bestämma att var och en av dem ska lämna information som avser stödåtgärderna inom deras 
territorier på respektive webbplatser. När det gäller stöd till projekt för europeiskt territoriellt 
samarbete som avses i artikel 20a, ska de krav på offentliggörande som föreskrivs i denna 
punkt inte gälla. 
2. För stödordningar i form av skatteförmåner och för stödordningar som omfattas av 
artiklarna 16 och 21* ska villkoren i punkt 1 c i denna artikel anses vara uppfyllda om 
medlemsstaterna offentliggör den begärda informationen om individuella stödbelopp inom 
följande intervaller (i miljoner euro): 
0,06–05 (endast för primär jordbruksproduktion), 
0,5–1, 
1–2, 

2–5, 
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5–10, 
10–30, och 

30 eller mer.” 
* När det gäller stödordningar enligt artiklarna 16 och 21 i denna förordning, kan kravet på offentliggörande av 
information om varje beviljat individuellt stöd som överstiger 500 000 euro upphävas när det gäller små och 
medelstora företag som inte genomfört någon kommersiell försäljning på någon marknad. 
(9) Artikel 11 ska ersättas med följande: 

”Artikel 11 

Rapportering 
Medlemsstaterna, eller när det gäller stöd till projekt för europeiskt territoriellt samarbete 
enligt artikel 20 alternativt den medlemsstat där förvaltningsmyndigheten enligt definitionen i 
artikel 21 i förordning (EU) nr 1299/2013 eller [artikel 44 i den nya ETS-förordningen], 
beroende på vilken som är tillämplig, är belägen, ska sända följande till kommissionen: 
(a) Via kommissionens elektroniska anmälningssystem, sammanfattande information om 

varje stödåtgärd som undantas enligt denna förordning i det standardiserade format 
som anges i bilaga II, tillsammans med en länk som ger tillgång till den fullständiga 
texten till stödåtgärden inklusive ändringar inom 20 arbetsdagar efter det att den har 
trätt i kraft. 

(b) En årlig rapport som avses i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004*, i dess 
ändrade lydelse, i elektronisk form, om tillämpningen av denna förordning, som 
innehåller de uppgifter som anges i tillämpningsförordningen, för varje helt år eller 
del av år under vilket denna förordning tillämpas. 

Denna artikel ska inte tillämpas på stöd till projekt för europeiskt territoriellt samarbete som 
avses i artikel 20a.” 
__________________________ 
* Kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning 
(EU) 2015/1589 om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUT L 140, 30.4.2004, s. 1). 

(10) Artikel 12.1 ska ersättas med följande: 
”1. För att kommissionen ska kunna övervaka det stöd som genom denna förordning beviljats 
undantag från anmälningsskyldigheten ska medlemsstaterna eller, i fråga om stöd som 
beviljats projekt för europeiskt territoriellt samarbete som avses i artikel 20, den medlemsstat 
där förvaltningsmyndigheten är belägen, föra detaljerade register med information och de 
styrkande handlingar som är nödvändiga för att fastställa att samtliga villkor i denna 
förordning är uppfyllda. Dessa register ska bevaras i tio år från den dag då stödet för särskilda 
ändamål beviljades eller det sista stödet beviljades enligt stödordningen. Denna artikel ska 
inte tillämpas på stöd till projekt för europeiskt territoriellt samarbete som avses i artikel 20a.” 
(11) Artikel 14.15 ska ersättas med följande: 
”15. För en nyinvestering som hänger samman med projekt för europeiskt territoriellt 
samarbete som omfattas av förordning (EU) nr 1299/2013 eller [den nya ETS-förordningen] 
ska stödnivån för det område i vilket den ursprungliga investeringen är belägen tillämpas på 
alla stödmottagare som deltar i projektet. Om nyinvesteringen är belägen i två eller flera 
stödområden ska den högsta tillåtna stödnivån vara den som är tillämplig i det stödområde där 
det största beloppet stödberättigande kostnader har uppstått. I stödområden som är 
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stödberättigade enligt artikel 107.3 c i fördraget ska denna bestämmelse gälla stora företag 
endast om nyinvesteringen avser en ny ekonomisk verksamhet.” 
(12) Artikel 16.4 ska ersättas med följande: 
”4. De stödberättigande kostnaderna ska vara de totala kostnaderna för 
stadsutvecklingsprojektet i den mån de är förenliga med artiklarna 37 och 65 i förordning 
(EU) nr 1303/2013 eller [den nya förordningen om gemensamma bestämmelser], beroende på 
vilken som är tillämplig.” 
__________________________ 
(13) Efter artikel 19 ska följande rubrik införas: 

”Avsnitt 2a 
Stöd för europeiskt territoriellt samarbete” 

(14) Artikel 20 ska ersättas med följande: 
”Artikel 20  

Stöd för kostnader som uppstår då företag deltar i projekt för europeiskt territoriellt 
samarbete 

1. Stöd för kostnader som uppstår då företag deltar i projekt för europeiskt territoriellt 
samarbete som omfattas av förordning (EU) nr 1299/2013 eller [nya ETS-förordningen] ska 
anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 i 
fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget, om 
villkoren i denna artikel och i kapitel I är uppfyllda. 
2. I den mån de hänger samman med samarbetsprojektet ska följande kostnader, vilka ska ha 
samma innebörd som i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 481/2014* eller 
[artiklarna 38–43 i den nya ETS-förordningen], beroende på vilken som är tillämplig, vara 
stödberättigande kostnader: 
(a) Personalkostnader, 
(b) kontorskostnader och administrativa kostnader, 
(c) kostnader för resor och logi, 
(d) kostnader för extern sakkunskap och externa tjänster, 
(e) kostnader för utrustning, och 
(f) kostnader för infrastruktur och bygg- och anläggningsarbeten. 
3. Den sakkunskap och de tjänster som avses i punkt 2 d får inte vara av ett fortlöpande eller 
periodiskt återkommande slag och de får inte ingå i företagets ordinarie driftskostnader, t.ex. 
rutinmässig skatterådgivning, regelbunden juridisk rådgivning eller annonsering av 
rutinkaraktär. 
4. Stödnivån får inte överskrida de högsta medfinansieringsnivåer som anges i förordning 
(EU) nr 1299/2013 eller [nya ETS-förordningen]. 
* Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 481/2014 av den 4 mars 2014 om komplettering av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 vad gäller särskilda regler om utgifters 
stödberättigande för samarbetsprogram (EUT L 138, 13.5.2014, s. 45).” 
(15) Följande artikel ska införas som artikel 20a: 

”Artikel 20a 
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Begränsade stödbelopp till företag för deltagande i projekt för europeiskt territoriellt 
samarbete 

1. Stöd till företag för deras deltagande i projekt för europeiskt territoriellt samarbete som 
omfattas av förordning (EU) nr 1299/2013 eller av [nya ETS-förordningen] ska anses vara 
förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 i fördraget och ska 
undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget, om villkoren i denna artikel 
och i kapitel I är uppfyllda. 
2. Det totala stödbelopp enligt denna artikel som beviljas ett företag per projekt får inte 
överstiga 20 000 euro.” 
(16) Artikel 25.1 ska ersättas med följande: 
”1. Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt, inbegripet forsknings- och utvecklingsprojekt 
som har fått en spetskompetensstämpel inom ramen för Horisont 2020- eller Horisont Europa-
programmet, ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i 
artikel 107.3 i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i 
fördraget, om villkoren i denna artikel och i kapitel I är uppfyllda.” 
(17) Följande artiklar ska införas som artiklarna 25a–25d: 

”Artikel 25a 

Stöd till projekt som har tilldelats en spetskompetensstämpel 
1. Stöd till små och medelstora företag för forsknings- och utvecklingsprojekt samt 
genomförbarhetsstudier, vilka har tilldelats en spetskompetensstämpel inom ramen för 
Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, ska anses vara förenligt med den inre 
marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 i fördraget och ska undantas från 
anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget, om villkoren i denna artikel och i kapitel I 
är uppfyllda.  
2. De stödberättigande verksamheterna inom ramen för det understödda forsknings- och 
utvecklingsprojektet eller den understödda genomförbarhetsstudien ska vara de som anges 
som stödberättigande i reglerna för Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, med 
undantag för verksamheter som går utöver verksamheter för experimentell utveckling. 
3. Kategorierna av stödberättigande kostnader, deras högsta tillåtna belopp och metoderna för 
att beräkna dem vad avser det understödda forsknings- och utvecklingsprojektet eller den 
understödda genomförbarhetsstudien ska vara de som anges som stödberättigande i reglerna 
för Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet. 
4. Det högsta tillåtna stödbeloppet får inte överstiga 2,5 miljoner euro per litet eller medelstort 
företag per forsknings- och utvecklingsprojekt eller genomförbarhetsstudie. 
5. Den totala offentliga finansiering som tillhandahålls för varje forsknings- och 
utvecklingsprojekt eller genomförbarhetsstudie får inte överstiga den finansieringsgrad som 
fastställts för det forsknings- och utvecklingsprojektet eller den genomförbarhetsstudien i 
reglerna för Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet. 

Artikel 25b 

Stöd till Marie Skłodowska-Curie-åtgärder och EFR-åtgärder för konceptprovning 
1. Stöd till Marie Skłodowska-Curie-åtgärder och EFR-åtgärder för konceptprovning som har 
tilldelats en spetskompetensstämpel inom ramen för Horisont 2020- eller Horisont Europa-
programmet ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i 
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artikel 107.3 i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i 
fördraget, om villkoren i denna artikel och i kapitel I är uppfyllda. 
2. De stödberättigande verksamheterna inom ramen för den understödda åtgärden ska vara de 
som anges som stödberättigande i reglerna för Horisont 2020- eller Horisont Europa-
programmet. 
3. Kategorierna av stödberättigande kostnader för den understödda åtgärden, deras högsta 
tillåtna belopp och metoderna för att beräkna dem ska vara de som anges som 
stödberättigande i reglerna för Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet. 
4. Den totala offentliga finansiering som tillhandahålls för varje understödd åtgärd får inte 
överstiga den högsta stödnivå som anges i Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet.  

Artikel 25c 

Stöd som ingår i samfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt 
1. Stöd som ges till ett samfinansierat forsknings- och utvecklingsprojekt eller en 
samfinansierad genomförbarhetsstudie (inbegripet forsknings- och utvecklingsprojekt som 
genomförs inom ramen för ett europeiskt institutionaliserat partnerskap på grundval av artikel 
185 eller 187 i fördraget eller en samfinansieringsåtgärd för program enligt definitionen i 
ramprogrammet Horisont Europa), som genomförs av minst tre medlemsstater och som har 
utvärderas, rangordnats och valts ut av oberoende experter efter gränsöverskridande 
ansökningsomgångar i enlighet med reglerna för Horisont 2020- eller Horisont Europa-
programmet, ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i 
artikel 107.3 i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i 
fördraget, om villkoren i denna artikel och i kapitel I är uppfyllda. 
2. De stödberättigande verksamheterna inom ramen för det understödda forsknings- och 
utvecklingsprojektet eller den understödda genomförbarhetsstudien ska vara de som anges 
som stödberättigande i reglerna för Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, med 
undantag för verksamheter som går utöver verksamheter för experimentell utveckling.  
3. Kategorierna av stödberättigande kostnader, deras högsta tillåtna belopp och metoderna för 
att beräkna dem ska vara de som anges som stödberättigande i reglerna för Horisont 2020- 
eller Horisont Europa-programmet.  
4. Den totala offentliga finansiering som tillhandahålls får inte överstiga den finansieringsgrad 
som fastställts för forsknings- och utvecklingsprojektet eller genomförbarhetsstudien efter 
urvalet, rangordningen och utvärderingen enligt Horisont 2020- eller Horisont Europa-
programmet. 
5. Den finansiering som tillhandahålls genom Horisont 2020- eller Horisont Europa-
programmet ska täcka minst 30 % av de totala stödberättigande kostnaderna för en 
forsknings- och innovationsåtgärd eller en innovationsåtgärd såsom dessa definieras i 
Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet. 

Artikel 25d 

Stöd till samarbetsåtgärder 
1. Stöd som ges till samfinansierade samarbetsåtgärder, som minst två medlemsstater deltar i 
och som har utvärderas, rangordnats och valts ut av oberoende experter i enlighet med 
reglerna för Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, ska anses vara förenligt med 
den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 i fördraget och ska undantas från 
anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget, om villkoren i denna artikel och i kapitel I 
är uppfyllda. 
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2. De stödberättigande verksamheterna inom ramen för den samfinansierade 
samarbetsåtgärden ska vara de som anges som stödberättigande i reglerna för Horisont 2020- 
eller Horisont Europa-programmet, i tillämpliga fall med undantag för verksamheter som går 
utöver verksamheter för experimentell utveckling. 
3. Kategorierna av stödberättigande kostnader, deras högsta tillåtna belopp och metoderna för 
att beräkna dem ska vara de som anges som stödberättigande i reglerna för Horisont 2020- 
eller Horisont Europa-programmet. Dessutom ska investeringskostnader i projektrelaterade 
materiella och immateriella tillgångar vara stödberättigande. 
4. Den totala offentliga finansiering som tillhandahålls får inte överstiga den finansieringsgrad 
som fastställts för samarbetsåtgärden efter urvalet, rangordningen och utvärderingen enligt 
Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet. För investeringar i projektrelaterade 
materiella och immateriella tillgångar får stödet dessutom inte överstiga 70 % av 
investeringskostnaderna. 
5. För investeringsstöd till infrastruktur inom ramen för en samarbetsåtgärd ska följande 
ytterligare villkor tillämpas: 
(a) Om infrastrukturen bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet ska 

finansieringen, kostnaderna och intäkterna för varje typ av verksamhet redovisas 
separat på grundval av konsekvent tillämpade och objektivt försvarbara principer för 
kostnadsredovisning. 

(b) Det pris som tas ut för drift eller användning av infrastrukturen ska motsvara 
marknadspriset. 

(c) Tillträdet till infrastrukturen ska vara öppet för flera användare och beviljas på ett 
transparent och icke-diskriminerande sätt. Företag som har finansierat minst 10 % av 
investeringskostnaderna för infrastrukturen får beviljas förmånstillträde på 
fördelaktigare villkor. För att undvika överkompensation ska sådant tillträde stå i 
proportion till företagets bidrag till investeringskostnaderna och dessa villkor ska 
göras tillgängliga för allmänheten. 

(d) Om infrastrukturen tar emot offentlig finansiering för både ekonomisk och icke-
ekonomisk verksamhet ska medlemsstaterna införa regler om övervakning och om 
återbetalning för att se till att den tillämpliga stödnivån inte överskrids som en följd 
av att den ekonomiska verksamhetens andel ökar jämfört med den situation som 
förutsågs vid den tidpunkt då stödet beviljades.” 

(18) Efter artikel 56c ska följande avsnitt införas som avsnitt 16: 
”Avsnitt 16 

Stöd som ingår i finansiella produkter som får stöd från InvestEU-fonden 
Artikel 56d  

Tillämpningsområde och gemensamma villkor 
1. Detta avsnitt ska tillämpas på stöd som ingår i finansiella produkter som får stöd från 
InvestEU-fonden, genom vilka stöd ges till genomförandepartner, finansiella intermediärer 
och/eller slutliga stödmottagare. 
2. Stödet ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 
107.3 i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget om 
villkoren i kapitel I, i denna artikel samt i antingen artikel 56e eller artikel 56f är uppfyllda. 
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3. Stödet ska uppfylla samtliga tillämpliga villkor i förordning [hänvisning] [om InvestEU-
fonden] och investeringsriktlinjerna för InvestEU [hänvisning]. 
4. De högsta tröskelvärden som anges i artiklarna 56e och 56f ska tillämpas på den totala 
utestående finansiering, i den mån denna finansiering innehåller stöd, som tillhandahållits 
enligt varje finansiell produkt som får stöd från InvestEU-fonden. De högsta tröskelvärdena 
ska tillämpas 
(a) per projekt när det gäller stöd som omfattas av artiklarna 56e.2, 56e.3, 56e.4 a i, 

56e.5, 56e.6, 56e.7 a och b samt 56e.8, 
(b) per slutlig stödmottagare när det gäller stöd som omfattas av artiklarna 56e.4 a ii och 

iii, 56e.7 d, 56e.9 och 56f. 
5. Stöd får inte beviljas i form av refinansiering av eller garantier för finansiella 
intermediärers befintliga portföljer. 

Artikel 56e 

Villkor för stöd som ingår i finansiella produkter som får stöd från InvestEU-fonden 
1. Stöd till den slutliga stödmottagaren inom ramen för en finansiell produkt som får stöd från 
InvestEU-fonden  
(a) ska uppfylla de villkor som anges i en av punkterna 2–9, och 
(b) om finansieringen tillhandahålls i form av lån till de slutliga stödmottagarna, ska det 

ha en räntesats som motsvarar minst basräntan för den referensränta som gällde när 
lånet beviljades. 

2. Stöd till transeuropeisk infrastruktur för digital konnektivitet ska uppfylla följande krav: 
(a) Allmänna kumulativa villkor: 

i) Projektet är ett projekt av gemensamt intresse inom området infrastruktur för 
digital konnektivitet enligt förordning XX/2020 (FSE2-förordningen). 

ii) Det nominella beloppet av den totala finansiering som ges till en slutlig 
stödmottagare per projekt inom ramen för stödet från InvestEU-fonden får inte 
överstiga 100 miljoner euro. 

iii) Stödmottagaren lämnar ett finansiellt bidrag på minst 25 % av de 
stödberättigande kostnaderna, antingen genom egna medel eller genom extern 
finansiering i en form som är helt fri från offentligt ekonomiskt stöd. 
Alternativt, när sådan extern finansiering tillhandahålls via en 
investeringsplattform som kombinerar olika finansieringskällor, ersätts detta 
villkor med att 30 % av närvaron i en sådan plattform utgörs av privata 
investeringar. 

iv) Endast stödberättigande investeringskostnader enligt förordning XX (FSE2-
förordningen) för utbyggnaden av infrastrukturen är stödberättigande. 

v) Projektet väljs ut i enlighet med förordning XX (FSE2-förordningen) i) av en 
oberoende finansiell intermediär som utsetts av Europeiska kommissionen på 
grundval av gemensamt överenskomna investeringsriktlinjer, ii) av Europeiska 
kommissionen genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande på grundval av 
tydliga, transparenta och icke-diskriminerande kriterier, eller iii) av oberoende 
experter som utsetts av Europeiska kommissionen. 
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vi) Projektet möjliggör en konnektivitetskapacitet som går utöver kraven enligt 
befintliga rättsliga skyldigheter, såsom de som ingår i en spektrumlicens. 

vii) Projektet säkerställer öppet tillträde i grossistledet för tredje part, inbegripet 
tillträde på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor i enlighet med 
artikel 52.5 och 52.6. Vid tillämpningen av denna artikel får ett projekt erbjuda 
likvärdigt virtuellt tillträde i stället för fysiskt tillträde, om produkten för 
virtuellt tillträde erkänns som likvärdig med fysiskt tillträde av den nationella 
regleringsmyndigheten eller av kommissionen.  

viii) Projektet omfattas av en av de projektkategorier som anges i led b nedan och 
uppfyller de relevanta särskilda villkoren. 

(b) Särskilda villkor: 
i) Följande kumulativa specifika kriterier ska tillämpas på investeringar i nät som 

kan tillhandahålla symmetriska nedladdnings- och uppladdningshastigheter på 
minst 1 Gbit/s. 

– Projektet syftar till att ansluta socioekonomiska drivkrafter enligt 
definitionen i artikel 8.3 a i förordning XX (FSE2-förordningen), 
vilka är offentliga eller privata företag som anförtrotts att 
tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse på områdena 
för utbildning, sociala tjänster inbegripet hälso- och sjukvård, 
offentlig förvaltning, transport, posttjänster och kultur, enligt vad 
som avses i artikel 106.2 i fördraget och i enlighet med 
kommissionens beslut 2012/21/EU eller senare rättsakter som 
ersätter detta beslut.  

– Projektet bygger på ett identifierat marknadsmisslyckande som 
verifierats genom tillgänglig lämplig kartläggning eller, om en 
sådan kartläggning inte finns tillgänglig, ett offentligt samråd. 

– Stödberättigade socioekonomiska drivkrafter kan anslutas till 
projektinfrastrukturen endast om de inte har tillgång till 
infrastruktur som finns eller som det finns trovärdiga planer för 
inom de kommande tre åren eller inom samma tidsram som det 
planerade understödda ingripandet och som kan tillhandahålla 
symmetriska nedladdnings- och uppladdningshastigheter på minst 
200 Mbit/s eller en nedladdningshastighet på minst 500 Mbit/s. 

– Projektet påvisar en radikal förändring på så sätt att om det 
understödda ingripandet leder till att i) en betydande ny investering 
i bredbandsnätet görs och ii) den understödda infrastrukturen 
skapar betydande ny kapacitet på marknaden när det gäller 
tillgången till bredbandstjänster och tjänsternas kapacitet, 
hastigheter och konkurrens jämfört med infrastruktur som finns 
eller som det finns trovärdiga planer för inom de kommande tre 
åren eller inom samma tidsram som det planerade understödda 
ingripandet. För att ett projekt ska anses leda till nya betydande 
investeringar, måste dessa investeringar gå utöver 
marginalinvesteringar som endast avser uppgradering av de aktiva 
komponenterna i nätet. Vad gäller påvisande av betydande ny 
kapacitet på marknaden när det gäller tillgången till 
bredbandstjänster och tjänsternas kapacitet, hastigheter och 
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konkurrens, ska det understödda ingripandet i) säkerställa 
åtminstone en fördubbling av nedladdnings- och 
uppladdningshastigheter jämfört med befintlig och/eller planerad 
infrastruktur och ii) kunna tillhandahålla symmetriska 
nedladdnings- och uppladdningshastigheter på minst 1 Gbit/s.  

– Stöd får inte beviljas för projekt som innefattar områden där två 
NGA/NGN-nät finns eller på ett trovärdigt sätt planeras inom de 
kommande tre åren eller inom samma tidsram som det planerade 
understödda ingripandet eller som innefattar områden där 
åtminstone ett nät med mycket hög kapacitet som kan 
tillhandahålla symmetriska nedladdnings- och 
uppladdningshastigheter på minst 1 Gbit/s finns eller på ett 
trovärdigt sätt planeras inom de kommande tre åren eller inom 
samma tidsram som det planerade understödda ingripandet. 

ii) Följande kumulativa specifika kriterier ska tillämpas på gränsöverskridande 
investeringar i utbyggnaden av 5G-korridorer längs större transportleder:  

– Projektet säkerställer oavbruten gränsöverskridande täckning i en 
5G-korridor längs större transportleder, inbegripet på väg, järnväg 
och inre vattenvägar, enligt definitionen i förordning XX (FSE2-
förordningen). 

– Projektet består av ett gränsöverskridande avsnitt enligt 
definitionen i förordning XX (FSE2-förordningen) som i) omfattar 
minst två medlemsstater genom att gränsen mellan två eller flera 
medlemsstater överskrids, eller ii) överskrider gränsen mellan 
minst en medlemsstat och ett land i Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet.  

– Projektet säkerställer en betydande ny investering i bredbandsnätet 
som går utöver marginalinvesteringar som endast avser 
uppgradering av de aktiva komponenterna i nätet.  

– Projektet stöder utbyggnaden av ny passiv infrastruktur endast om 
den befintliga passiva infrastrukturen inte kan återanvändas. 

iii) Följande kumulativa specifika kriterier ska tillämpas på gränsöverskridande 
terabitstomnätsprojekt som sammanlänkar vissa datoranläggningar och 
superdatoranläggningar och viss datainfrastruktur enligt vad som anges nedan:  

– Projektet stöder sammankoppling med oinskränkt uppkoppling 
mellan slutanvändare på minst 1 Tbit/s, antingen genom direkt 
anslutning eller genom utbyggnad av de element som är 
nödvändiga för att ansluta sig till ett alleuropeiskt stomnät, mellan 
minst två datoranläggningar, superdatoranläggningar eller 
datainfrastrukturer i) som deltar i det gemensamma företag för ett 
europeiskt högpresterande datorsystem som bildats enligt rådets 
förordning (EU) 2018/1488 (rådets förordning (EU) 2018/1488 av 
den 28 september 2018om bildande av det gemensamma företaget 
för ett europeiskt högpresterande datorsystem, 
ST/10594/2018/INIT, EUT L 252, 8.10.2018, s. 1), 
forskningsinfrastrukturer, forskningsflaggskepp och uppdrag enligt 
definitionerna i förordning XX/XXXX (förordningen om Horisont 
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Europa) och rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 
2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för 
europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) (EUT L 206, 
8.8.2009, s. 1), och ii) som är belägna i minst två EU-
medlemsstater eller i en EU-medlemsstat och en medlem i det 
europeiska forskningsområdet.  

– Projektet säkerställer en betydande ny investering i bredbandsnätet 
som går utöver marginalinvesteringar, såsom investeringar som 
endast avser uppgraderingar eller licensiering av programvara. 

– Projektet genomförs genom inköp av kapacitet och/eller utrustning 
genom offentlig upphandling. 

– Projektet stöder utbyggnaden av ny passiv infrastruktur endast om 
den befintliga passiva infrastrukturen inte kan återanvändas. 

iv) Följande kumulativa specifika kriterier ska tillämpas på gränsöverskridande 
stomnätsprojekt som sammanlänkar molninfrastrukturer:  

– Projektet sammanlänkar molninfrastrukturer för socioekonomiska 
drivkrafter enligt definitionen i artikel 8.3 a i förordning XX 
(FSE2-förordningen), vilka är offentliga eller privata företag som 
anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
på områdena för utbildning, sociala tjänster inbegripet hälso- och 
sjukvård, offentlig förvaltning, transport, posttjänster och kultur, 
enligt vad som avses i artikel 106.2 i fördraget och i enlighet med 
kommissionens beslut 2012/21/EU eller senare rättsakter som 
ersätter detta beslut. 

– Projektet består av utbyggnaden av nya gränsöverskridande 
stomnät eller en betydande uppgradering av befintliga stomnät, 
vilka i) omfattar minst två medlemsstater genom att gränsen mellan 
två eller flera medlemsstater överskrids, eller ii) överskrider 
gränsen mellan minst en medlemsstat och ett land i Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. 

– Projektet omfattar bland de stödberättigade socioekonomiska 
drivkrafterna minst tre enheter som är verksamma i en annan 
medlemsstat än de övriga. 

– Projektet säkerställer en betydande ny investering i bredbandsnätet 
som går utöver marginalinvesteringar, såsom investeringar som 
endast avser uppgraderingar eller licensiering av programvara. 
Projektet ska kunna tillhandahålla symmetriska nedladdnings- och 
uppladdningshastigheter på minst multiplar av 10 Gbit/s. 

– Projektet stöder utbyggnaden av ny passiv infrastruktur endast om 
den befintliga passiva infrastrukturen inte kan återanvändas.  

v) Följande kumulativa specifika kriterier ska tillämpas på investeringar i 
gränsöverskridande undervattenskablar: 

– Projektet består av gränsöverskridande avsnitt enligt definitionen i 
förordning XX (FSE2-förordningen) som i) omfattar minst två 
medlemsstater genom att gränsen mellan två eller flera 
medlemsstater överskrids, eller ii) överskrider gränsen mellan 
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minst en medlemsstat och ett land i Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Alternativt är den understödda infrastrukturen 
ett nät som drivs endast på grossistnivå och förbättrar europeiska 
yttersta randområdens eller utomeuropeiska territoriers 
förbindelser, även inom en och samma medlemsstat.  

– Stöd får inte beviljas för projekt på sträckor som redan trafikeras av 
två befintliga eller planerade stomnätsinfrastrukturer. 

– Projektet säkerställer en betydande ny investering i bredbandsnätet, 
genom införande av en ny undervattenskabel eller förbindelse med 
en befintlig undervattenskabel, vilket löser frågor om redundans 
och går utöver marginalinvesteringar. Projektet ska kunna 
tillhandahålla symmetriska nedladdnings- och 
uppladdningshastigheter på minst 1 Gbit/s.  

– Projektet stöder utbyggnaden av ny passiv infrastruktur endast om 
den befintliga passiva infrastrukturen inte kan återanvändas. 

3. Stöd till energiproduktion och energiinfrastruktur ska uppfylla följande krav: 
(a) Stödet får endast beviljas för investeringar i energiinfrastruktur för gas och el som är 

föremål för regler om tredjepartstillträde, tariffbestämmelser och åtskillnad 
beträffande ägandet i enlighet med lagstiftning om den inre marknaden för energi, för 
följande kategorier av projekt:  
i) Vad gäller energilagring, projekt som ingår i unionens förteckning över projekt 

av gemensamt intresse i bilaga VII till Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 347/2013*. 

ii) Vad gäller andra projekt för energiinfrastruktur än lagring:  
– intelligenta nät,  
– projekt som uppfyller något av kriterierna i artikel 4.1 c i 

förordning (EU) nr 347/2013,  
– projekt som ingår i unionens förteckning över projekt av 

gemensamt intresse i bilaga VII till förordning (EU) nr 347/2013,  
– projekt i stödområden. 

(b) Investeringsstöd för energiproduktion från förnybara energikällor ska uppfylla 
följande krav: 
i) Stöd får endast beviljas för nya anläggningar som valts ut på ett 

konkurrensutsatt, transparent, objektivt och icke-diskriminerande sätt. 
ii) Stöd får inte beviljas för vattenkraftverk som inte uppfyller villkoren i direktiv 

2000/60/EG**. 
iii) Vad gäller anläggningar som producerar biobränslen, får stöd endast beviljas 

för anläggningar som producerar andra hållbara biobränslen än 
livsmedelsbaserade biobränslen. 

(c) Det nominella beloppet av den totala finansiering som ges till en slutlig 
stödmottagare per projekt som avses i led a i denna punkt inom ramen för stödet från 
InvestEU-fonden får inte överstiga 150 miljoner euro. Det nominella beloppet av den 
totala finansiering som ges till en slutlig stödmottagare per projekt som avses i led b i 
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denna punkt inom ramen för stödet från InvestEU-fonden får inte överstiga 75 
miljoner euro. 

4. Stöd för social, utbildningsmässig och kulturell infrastruktur och verksamhet samt 
infrastruktur och verksamhet på området för naturarv ska uppfylla följande krav:  
(a) Det nominella beloppet av den totala finansiering som ges till en slutlig 

stödmottagare inom ramen för stödet från InvestEU-fonden får inte överstiga  
i) 100 miljoner euro per projekt för investeringar i infrastruktur som används för 

tillhandahållande av sociala tjänster, för utbildning eller för kulturella ändamål 
och verksamheter som anges i artikel 53.2, inbegripet naturarv, 

ii) 30 miljoner euro för tillhandahållande av verksamheter som rör sociala tjänster 
och kultur, 

iii) 5 miljoner euro för utbildning och fortbildning. 
(b) Stöd får inte beviljas för utbildning som syftar till att följa tvingande nationella 

utbildningskrav. 
5. Stöd till transport och transportinfrastruktur ska uppfylla följande krav: 
(a) Stöd till infrastruktur, med undantag för hamnar, får beviljas endast till följande 

projekt: 
i) Projekt av gemensamt intresse enligt definitionen i artikel 3 a i förordning (EU) 

nr 1315/2013, med undantag för projekt som rör flygplatsinfrastruktur. 
ii) Anslutningar till urbana knutpunkter i det transeuropeiska transportnätet. 
iii) Rullande materiel endast för tillhandahållande av järnvägstransporttjänster som 

inte omfattas av ett avtal om allmän trafik i den mening som avses i förordning 
(EG) nr 1370/2007***, under förutsättning att stödmottagaren är en ny aktör. 

iv) Stadstransport. 
v) Infrastruktur för alternativa bränslen eller infrastruktur för 

utsläppsfri/utsläppssnål mobilitet. 
(b) Stöd till projekt för hamninfrastruktur ska uppfylla följande krav: 

i) Stöd får beviljas endast för investeringar i infrastruktur för tillgänglighet och 
hamninfrastruktur som görs tillgänglig för intresserade användare på likvärdig 
och icke-diskriminerande grund och på marknadsvillkor. 

ii) Varje koncession eller annat uppdrag till en tredje part att bygga, uppgradera, 
driva eller hyra understödd hamninfrastruktur ska tilldelas på ett 
konkurrensutsatt, transparent, icke-diskriminerande och ovillkorligt sätt. 

iii) Stöd får inte beviljas för investeringar i hamnsuprastruktur. 
(c) Det nominella beloppet av den totala finansiering som ges enligt led a eller b i denna 

punkt till en slutlig stödmottagare per projekt inom ramen för stödet från InvestEU-
fonden får inte överstiga 150 miljoner euro. 

6. Stöd till annan infrastruktur ska uppfylla följande krav: 
(a) Stödet får beviljas endast följande projekt: 

i) Investeringar i infrastruktur för vattenförsörjning och avloppsvatten till förmån 
för allmänheten. 
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ii) Investeringar i återvinning av avfall och förberedelse för återanvändning av 
avfall i enlighet med artikel 47.1–47.6 i denna förordning, i den mån de syftar 
till hantering av avfall som produceras av andra företag.  

iii) Investeringar i forskningsinfrastruktur. 
iv) Investeringar i uppförande eller uppgradering av innovationskluster. 

(b) Det nominella beloppet av den totala finansiering som ges till en slutlig 
stödmottagare per projekt inom ramen för stödet från InvestEU-fonden får inte 
överstiga 100 miljoner euro. 

7. Stöd till miljöskydd, inbegripet klimatskydd, ska uppfylla följande krav: 
(a) Stödet får beviljas endast följande projekt: 

i) Investeringar som ger företag möjlighet att avhjälpa eller förebygga skador på 
den fysiska miljön (inbegripet klimatförändring) eller naturresurserna genom 
en stödmottagares egen verksamhet, i den mån investeringen går längre än 
unionsnormer för miljöskydd eller höjer nivån på miljöskyddet i avsaknad av 
unionsnormer eller utgör en tidig anpassning till framtida unionsnormer för 
miljöskydd. 

ii) Åtgärder för att förbättra ett företags energieffektivitet, i den mån 
förbättringarna av energieffektiviteten görs för att säkerställa att företagen 
rättar sig efter unionsnormer som redan har antagits men ännu inte trätt i kraft.  

iii) Sanering av förorenade områden, i den mån ingen juridisk eller fysisk person 
som är ansvarig för miljöskadan enligt tillämplig lagstiftning identifieras i 
enlighet med principen om att förorenaren betalar, som avses i artikel 45.3. 

iv) Miljöstudier. 
v) Förstärkning och återställande av biologisk mångfald och ekosystem om denna 

verksamhet bidrar till att skydda, bevara eller återställa biologisk mångfald och 
till att uppnå ett gott tillstånd för ekosystem, eller till att skydda ekosystem som 
redan befinner sig i ett gott tillstånd. 

(b) Om stödåtgärden avser förbättring av energieffektiviteten i bostadsfastigheter och 
byggnader avsedda för tillhandahållande av verksamheter som rör sociala tjänster, får 
stöd också beviljas för åtgärder som samtidigt förbättrar energieffektiviteten i 
bostadsfastigheten och integrerar anläggningar som producerar förnybar energi på 
plats i den bostadsfastighet som berörs av åtgärden för energieffektivitet, om följande 
villkor är uppfyllda: 
i) Den integrerade anläggningen för produktion av förnybar energi på plats avser 

produktion av el och/eller värme; den får kombineras med lagringsutrustning. 
ii) Produktionen från anläggningen som producerar förnybar energi på plats får 

inte överstiga 20 % av den samlade konsumtionsefterfrågan från de boende i 
byggnaden. 

iii) Den installerade kapaciteten för anläggningen som producerar förnybar energi 
får inte överstiga 500 kW. 

iv) Den slutliga stödmottagaren får vara antingen byggnadens ägare eller en 
hyresgäst. 
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(c) Det nominella beloppet av den totala finansiering som ges till en slutlig 
stödmottagare per projekt som avses i leden a och b i denna punkt inom ramen för 
stödet från InvestEU-fonden får inte överstiga 50 miljoner euro. 

(d) Stöd för åtgärder som förbättrar energieffektiviteten i byggnader får också avse att 
främja ingående av avtal om energiprestanda om följande villkor är uppfyllda: 
i) Det nominella beloppet av den totala finansiering som ges till den slutliga 

stödmottagaren inom ramen för stödet från InvestEU-fonden överstiger inte 30 
miljoner euro.  

ii) Stödet har formen av lån eller garantier.  
iii) Stödet ges till små och medelstora företag eller små börsnoterade företag.  
iv) Stöd ges endast för avtal om energiprestanda i den mening som avses i artikel 

2.27 i direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet****. 
8. Stöd till forskning, utveckling, innovation och digitalisering ska uppfylla följande krav:  
(a) Stöd får beviljas för följande: 

i) Grundforskning. 
ii) Industriell forskning.  
iii) Experimentell utveckling. 
iv) Processinnovation och organisationsinnovation för små och medelstora företag. 
v) Innovationsrådgivningstjänster och innovationsstödjande tjänster för små och 

medelstora företag. 
vi) Digitalisering för små och medelstora företag. 

(b) För projekt som omfattas av led a i, ii och iii i denna punkt får det nominella 
beloppet av den totala finansiering som ges till en slutlig stödmottagare per projekt 
inom ramen för stödet från InvestEU-fonden inte överstiga 75 miljoner euro. För 
projekt som omfattas av led a iv, v och vi i denna punkt får det nominella beloppet av 
den totala finansiering som ges till en slutlig stödmottagare per projekt inom ramen 
för stödet från InvestEU-fonden inte överstiga [30] miljoner euro. 

9. Små och medelstora företag eller små börsnoterade företag får, utöver de grunder för 
förenlighet som anges i punkterna 2–8 i denna artikel, även motta stöd i form av finansiering 
som får stöd från InvestEU-fonden, förutsatt att  
(a) det nominella beloppet av den totala finansiering som ges till den slutliga 

stödmottagaren inom ramen för stödet från InvestEU-fonden inte överstiger 15 
miljoner euro och ges till 
i) mikroföretag, 
ii) små och medelstora företag som ännu inte har varit verksamma på någon 

marknad eller som har varit verksamma mindre än sju år efter sin första 
kommersiella försäljning, 

iii) små och medelstora företag som går in på en ny produktmarknad eller 
geografisk marknad, där nyinvesteringen för att gå in på en ny produktmarknad 
eller geografisk marknad måste vara högre än 50 % av deras genomsnittliga 
årliga omsättning under de senaste fem åren,  

iv) innovativa företag, 
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v) små och medelstora företag eller små börsnoterade företag vars huvudsakliga 
verksamheter är belägna i stödområden, förutsatt att finansieringen inte 
används för omlokalisering av verksamheter enligt definitionen i artikel 2.61a, 
eller 

(b) det nominella beloppet av den totala finansiering som ges till den slutliga 
stödmottagaren inom ramen för stödet från InvestEU-fonden inte överstiger 2 
miljoner euro. 

Artikel 56f 

Villkor för stöd som ingår i kommersiella finansiella produkter som får stöd från 
InvestEU-fonden  

1. Finansiering till de slutliga stödmottagarna ska ges av kommersiella finansiella 
intermediärer vilka ska väljas ut genom ett öppet, transparent och icke-diskriminerande 
anbudsförfarande baserat på objektiva kriterier. 
2. Den kommersiella finansiella intermediär som tillhandahåller den slutliga stödmottagaren 
finansiering ska behålla en minsta riskexponering på 20 % för varje finansieringstransaktion.  
3. Det nominella beloppet av den totala finansiering som tillhandahålls varje slutlig 
stödmottagare av den kommersiella finansiella intermediären får inte överstiga 7,5 miljoner 
euro. 
__________________________ 
* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för 
transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av 
förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 (EUT L 115 25.4.2013, s. 39). 

** Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område (EGT L XXX). 

*** Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på 
järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EUT L 315 
3.12.2007, s. 1). 

**** Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om 
ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).” 

Artikel 2 
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet 
med fördragen. 
Utfärdad i Bryssel den 

 På kommissionens vägnar 
 Ordförande  
 Ursula VON DER LEYEN   
 


