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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… 

af XXX 

om ændring af forordning (EU) nr. 360/2012 for så vidt angår forlængelse af dens 
anvendelsesperiode og en tidsbegrænset undtagelse for kriseramte virksomheder for at 

tage højde for konsekvenserne af covid-19-pandemien 

(EØS-relevant tekst) 

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR — 
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
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, særlig artikel 2, stk. 1, 
efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, og 
ud fra følgende betragtninger: 
(1) Ifølge Kommissionens forordning (EU) nr. 360/20122 anses støtte under en vis 

grænseværdi ydet til virksomheder, der udfører en tjenesteydelse af almindelig 
økonomisk interesse, ikke for at opfylde alle kriterierne i traktatens artikel 107, stk. 1, 
og er derfor ikke omfattet af anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, 
forudsat at den opfylder visse betingelser. 

(2) Forordning (EU) nr. 360/2012 udløber den 31. december 2020. 
(3) Det er nødvendigt at skabe forudsigelighed og retssikkerhed og samtidig forberede en 

eventuel fremtidig ajourføring af forordning (EU) nr. 360/2012, der er tilpasset en 
eventuel fremtidig ajourføring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/20133. 

(4) Derfor bør anvendelsesperioden for forordning (EU) nr. 360/2012 forlænges. For det 
andet bør der i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for bedre 
regulering foretages en evaluering af forordning (EU) nr. 360/2012 og de øvrige regler 
for tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, der er fastsat i Kommissionens 
afgørelse af 20. december 20124, i Kommissionens meddelelse om anvendelsen af Den 
Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for levering af tjenesteydelser af 
almindelig økonomisk interesse5 og i Kommissionens meddelelse om Den Europæiske 

                                                 
1 EUT L 248 af 24.9.2015, s. 1. 
2 Kommissionens forordning (EU) nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte ydet til virksomheder, der 
udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (EUT L 114 af 26.4.2012, 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 afgørelse af 20. december 2012 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig 
tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig 
økonomisk interesse, C(2011) 9380, (EUT L 7 af 11.1.2012, s. 3). 

5 EUT C 8 af 11.1.2012, s. 4. 
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Unions rammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig 
tjeneste (2011)6. Kommissionen iværksatte allerede en evaluering af disse regler i juni 
2019. Forlængelsen af forordning (EF) nr. 360/2012 bør fastsættes således, at 
Kommissionen kan tage hensyn til resultaterne af kvalitetskontrollen, som også 
omfatter forordning (EU) nr. 1407/2013. Forordning (EU) nr. 360/2012 bør derfor i 
lighed med forordning (EU) nr. 1407/2013 forlænges indtil den 31. december 2023. 
Denne forlængelse bør gøre det muligt for Kommissionen at danne sig et mere 
fuldstændigt billede af, hvordan de forskellige elementer i de to forordninger fungerer 
sammen. Den tidsbegrænsede forlængelse bør bidrage til at skabe retssikkerhed for 
virksomheder, der har fået overdraget en tjenesteydelse af almindelig økonomisk 
interesse, og bør ikke føre til en øget administrativ byrde, da 
kompensationsforanstaltninger, der ikke overstiger 500 000 EUR over en periode på 
tre regnskabsår, og som er bevilget virksomheder, der leverer en tjenesteydelse af 
almindelig økonomisk interesse, fortsat vil blive anset for ikke at udgøre statsstøtte. 

(5) Anvendelsesperioden for forordning (EU) nr. 360/2012 bør derfor forlænges med tre 
år.  

(6) I betragtning af de økonomiske og finansielle følger, som covid-19-pandemien har for 
virksomhederne, og for at sikre overensstemmelse med de overordnede politiske tiltag, 
som Kommissionen har vedtaget, navnlig i perioden 2020-2021, bør virksomheder, 
der blev kriseramte virksomheder som følge af covid-19-udbruddet, i en begrænset 
periode fortsat være støtteberettigede i henhold til forordning (EU) nr. 360/2012.  

(7) Forordning (EU) nr. 360/2012 bør derfor ændres — 
VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 
I forordning (EU) nr. 360/2012 foretages følgende ændringer: 
a) I artikel 1 indsættes som stk. 2a:  

”2a. Uanset stk. 2, litra h), finder denne forordning anvendelse på virksomheder, som 
ikke var kriseramte pr. 31. december 2019, men som blev kriseramte virksomheder i 
perioden fra den 1. januar 2020 til den 30. juni 2021." 

b) Artikel 5, stk. 2, affattes således: 
"Den anvendes indtil den 31. december 2023." 

Artikel 2 
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende. 

                                                 
6 EUT C 8 af 11.1.2012, s. 15. 
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 
Udfærdiget i Bruxelles, den […]. 

 På Kommissionens vegne 
 Formand 


