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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) …/… 

av den XXX 

om ändring av förordning (EU) nr 360/2012 vad gäller förlängningen av dess 
tillämpningsperiod samt ett tidsbundet undantag för företag i svårigheter i syfte att 

beakta effekterna av covid-19-pandemin 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
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 2.1, 
efter att ha hört rådgivande kommittén för statligt stöd, och 
av följande skäl: 
(1) Enligt kommissionens förordning (EU) nr 360/20122 anses inte stödåtgärder under ett 

visst stödtak som beviljats företag för tillhandahållande av en tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse uppfylla samtliga kriterier i artikel 107.1 i fördraget och undantas 
därför, på vissa villkor, från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget. 

(2) Förordning (EU) nr 360/2012 kommer att upphöra att gälla den 31 december 2020. 
(3) Under förberedelserna för en eventuell framtida aktualisering av förordning (EU) nr 

360/2012, som skulle ske parallellt med en eventuell framtida aktualisering av 
kommissionens förordning (EU) nr 1407/20133, är det nödvändigt att garantera 
förutsebarhet och rättslig säkerhet. 

(4) Tillämpningsperioden för förordning (EU) nr 360/2012 bör därför för det första 
förlängas. I linje med kommissionens riktlinjer för bättre lagstiftning bör, för det 
andra, en utvärdering ske av förordning (EU) nr 360/2012 och övriga regler om 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, som fastställs i kommissionens beslut av den 
20 december 20124, i kommissionens meddelande om tillämpningen av Europeiska 
unionens regler om statligt stöd på ersättning för tillhandahållande av tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse5 samt i kommissionens meddelande – Europeiska 

                                                 
1 EUT L 248, 24.9.2015, s. 1. 
2 Kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 

och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas 
företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (EUT L 114, 26.4.2012, 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 beslut av den 20 december 2012 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, 
C(2011) 9380 (EUT L 7, 11.1.2012, s. 3). 

5 EUT C 8, 11.1.2012, s. 4. 
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unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster 
(2011)6 i den mån de tillämpas på hälso- och sjukvårdstjänster och sociala tjänster. 
Kommissionen inledde utvärderingen av dessa bestämmelser redan i juni 2019. 
Tidsrymden för förlängningen av förordning (EU) nr 360/2012 bör fastställas så att 
kommissionen är i stånd att beakta resultaten av kontrollen av ändamålsenligheten, 
som även omfattar förordning (EU) nr 1407/2013. Förordning (EU) nr 360/2012 bör 
därför liksom förordning (EU) nr 1407/2013 förlängas fram till och med den 31 
december 2023. Denna förlängning bör sätta kommissionen i stånd att få en mer 
fullständig bild av hur de olika delarna av de båda förordningarna fungerar 
tillsammans. Den tidsbundna förlängningen bör bidra till att skapa rättslig säkerhet för 
företag som anförtrotts en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse och torde inte öka den 
administrativa bördan, eftersom kompensationsåtgärder som inte överskrider 
500 000 euro under en period på tre beskattningsår som beviljas företag som 
tillhandahåller en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, även fortsättningsvis inte 
kommer att anses utgöra statligt stöd. 

(5) Tillämpningsperioden för förordning (EU) nr 360/2012 bör därför förlängas med tre 
år.  

(6) Med tanke på covid-19-pandemins ekonomiska och finansiella konsekvenser för 
företag och på överensstämmelsen med kommissionens allmänna politiska 
motåtgärder, särskilt under perioden 2020–2021, är det nödvändigt att företag som har 
hamnat i svårigheter till följd av covid-19-pandemin även fortsättningsvis under 
begränsad tid omfattas av förordning (EU) nr 360/2012.  

(7) Förordning (EU) nr 360/2012 bör därför ändras i enlighet med detta. 
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 
Förordning (EU) nr 360/2012 ska ändras på följande sätt: 
a) I artikel 1 ska följande punkt läggas till som punkt 2a:  

”2a. Genom undantag från punkt 2 h ska denna förordning tillämpas på företag som 
inte befann sig i svårigheter den 31 december 2019 men som har blivit företag i 
svårigheter under perioden 1 januari 2020–30 juni 2021.” 

b) I artikel 5 ska andra stycket ersättas med följande: 
”Den ska tillämpas till och med den 31 december 2023.” 

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

                                                 
6 EUT C 8, 11.1.2012, s. 15. 
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 
Utfärdad i Bryssel den 

 På kommissionens vägnar 
 Ordförande 


