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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/972

Nr. 45/189

2021/EØS/45/24

av 2. juli 2020
om endring av forordning (EU) nr. 1407/2013 med hensyn til dens forlengelse og om endring av
forordning (EU) nr. 651/2014 med hensyn til dens forlengelse og relevante justeringer(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 108 nr. 4,

under henvisning til rådsforordning (EU) 2015/1588 av 13. juli 2015 om anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den
europeiske unions virkemåte på visse kategorier horisontal statsstøtte(1), særlig artikkel 1 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 2,

etter samråd med Den rådgivende komité for statsstøtte og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Flere av statsstøttereglene som ble vedtatt som del av 2012-initiativet for modernisering av statsstøtteregelverket,
utløper ved utgangen av 2020. Nærmere bestemt vil kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013(2) og (EU)
nr. 651/2014(3) utløpe 31. desember 2020.

2)

For å skape forutsigbarhet og rettssikkerhet bør Kommisjonen, samtidig som den forbereder en mulig framtidig
oppdatering av statsstøttereglene som ble vedtatt som del av initiativet for modernisering av statsstøtteregelverket,
iverksette tiltak i to faser.

3)

For det første bør Kommisjonen forlenge anvendelsesperioden for statsstøtteregler som ellers ville utløpe ved utgangen
av 2020. For det andre bør Kommisjonen, i samsvar med Kommisjonens retningslinjer for bedre regelverksutforming( 4),
evaluere disse reglene sammen med de andre statsstøttereglene som ble vedtatt som del av initiativet for modernisering
av statsstøtteregelverket. Den 7. januar 2019 innledet Kommisjonen evalueringen av disse reglene i form av en
«egnethetskontroll». I forbindelse med den europeiske grønne given(5) og den europeiske digitale dagsordenen har
Kommisjonen allerede kunngjort at den har til hensikt å revidere en rekke retningslinjer innen utgangen av 2021. På
grunnlag av dette vil Kommisjonen beslutte om reglene skal forlenges ytterligere eller oppdateres.

4)

Med tanke på egnethetskontrollens omfang og det faktum at resultatene av evalueringene ikke vil være tilgjengelige før
sent i 2020, kan det ikke treffes en politisk beslutning om utformingen av statsstøttereglene etter 2020 i tide til å sikre
berørte parters rettssikkerhet og stabilitet med hensyn til de gjeldende reglene etter 2020. Det er derfor nødvendig med
en forlengelse for å gjøre det mulig å foreta en korrekt vurdering av statsstøttereglene og sikre forutsigbare og stabile
regler for medlemsstatene.

5)

Anvendelsesperioden for forordning (EU) nr. 1407/2013 og (EU) nr. 651/2014 bør derfor forlenges med tre år fram til
31. desember 2023.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 215 av 7.7.2020, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2020 av
20. august 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), ennå ikke kunngjort.
(1) EUT L 248 av 24.9.2015, s. 1.
(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 av 18. desember 2013 om anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den europeiske
unions virkemåte på bagatellmessig støtte (EUT L 352 av 24.12.2013, s. 1).
(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 av 17. juni 2014 om erklæring av visse støttekategoriers forenlighet med det indre marked i
henhold til traktatens artikkel 107 og 108 (EUT L 187 av 26.6.2014, s. 1).
(4) Kommisjonens arbeidsdokument «Retningslinjer for bedre regelverksutforming» av 7. juli 2017, SWD (2017) 350.
(5) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Det europeiske råd, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen:
«The European Green Deal» (COM(2019) 640 endelig utgave).
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6)

Forordning (EU) nr. 1407/2013 og (EU) nr. 651/2014 bør derfor endres.

7)

Som følge av forlengelsen av anvendelsesperioden for forordning (EU) nr. 651/2014 er det mulig at enkelte
medlemsstater ønsker å forlenge gyldighetsperioden for støttetiltak som er unntatt i henhold til den forordningen, og
som det er framlagt et sammendrag om i samsvar med artikkel 11 bokstav a) i nevnte forordning. For å sikre
gjennomsiktighet bør medlemsstatene oversende Kommisjonen det oppdaterte sammendraget om forlengelsen av disse
tiltakene.

8)

Ordninger som er opprettet i henhold til kapittel III avsnitt 1 (unntatt artikkel 15), 2, 3, 4, 7 (unntatt artikkel 44) og 10 i
forordning (EU) nr. 651/2014, som har et gjennomsnittlig årlig statsstøttebudsjett på over 150 millioner euro, som har
vært unntatt i mer enn seks måneder i henhold til en beslutning truffet av Kommisjonen, og som den respektive
medlemsstaten ønsker å forlenge for perioden etter 31. desember 2020, bør fortsatt unntas fram til 31. desember 2023,
forutsatt at medlemsstatene har gitt Kommisjonen det oppdaterte sammendraget og framlagt en endelig
evalueringsrapport i samsvar med evalueringsplanen godkjent av Kommisjonen.

9)

På bakgrunn av de økonomiske og finansielle følgene som covid-19-utbruddet har for foretakene, og for å sikre samsvar
med Kommisjonens overordnede politiske reaksjon, særlig i perioden 2020–2021, bør forordning (EU) nr. 651/2014
endres. Særlig bør foretak som ble foretak i vanskeligheter som følge av covid-19-utbruddet, i et begrenset tidsrom
fortsatt være støtteberettiget i henhold til forordning (EU) nr. 651/2014. På samme måte bør foretak som må permittere
eller si opp personale som følge av covid-19-utbruddet, ikke anses å ha brutt flytteforpliktelser som er pådratt før
31. desember 2019, på tidspunktet for mottak av regionalstøtte. Disse ekstraordinære bestemmelsene bør få anvendelse i
en begrenset periode fra 1. januar 2020 til 30. juni 2021.

10)

Forordning (EU) nr. 1407/2013 og (EU) nr. 651/2014 bør derfor endres.

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1
I artikkel 8 i forordning (EU) nr. 1407/2013 skal annet ledd lyde:
«Den får anvendelse til 31. desember 2023.»
Artikkel 2
I forordning (EU) nr. 651/2014 gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 1 gjøres følgende endringer:
1) I nr. 2 skal bokstav a) lyde:
«a) ordninger som er omfattet av bestemmelsene i kapittel III avsnitt 1 (unntatt artikkel 15), 2, 3, 4, 7 (unntatt artikkel
44) og 10 i denne forordningen, dersom det gjennomsnittlige årlige statsstøttebudsjettet overstiger
150 millioner euro, fra seks måneder etter at de trer i kraft. Kommisjonen kan beslutte at denne forordningen
fortsatt skal få anvendelse på slike støtteordninger for en lengre periode, etter at den har tatt stilling til den berørte
evalueringsplanen som medlemsstaten har meldt til Kommisjonen innen 20 virkedager fra ordningen trer i kraft.
Dersom Kommisjonen allerede har forlenget anvendelsen av denne forordningen utover de opprinnelige seks
månedene for slike ordninger, kan medlemsstatene beslutte å forlenge disse ordningene fram til slutten av denne
forordningens anvendelsesperiode, forutsatt at den berørte medlemsstaten har framlagt en evalueringsrapport i
samsvar med evalueringsplanen godkjent av Kommisjonen. Regionalstøtte som gis i henhold til denne
forordningen, kan imidlertid som unntak forlenges til utløpet av gyldighetsperioden for de relevante
regionalstøttekartene.»
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2) I nr. 4 skal bokstav c) lyde:
«c) støtte til foretak i vanskeligheter, unntatt støtteordninger for å kompensere for skader som skyldes visse
naturkatastrofer, ordninger for etableringsstøtte og ordninger for regional driftsstøtte, forutsatt at disse ordningene
ikke er gunstigere for foretak i vanskeligheter enn for andre foretak. Denne forordningen får imidlertid som
unntak anvendelse for foretak som ikke var i vanskeligheter 31. desember 2019, men som ble foretak i
vanskeligheter i perioden fra 1. januar 2020 til 30. juni 2021.»
2) Artikkel 2 nr. 27 skal lyde:
«27) «støtteområder» områder oppført på et godkjent regionalstøttekart for perioden 1. juli 2014 til 31. desember 2021
ved anvendelse av traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav a) og c) for regionalstøtte som ytes fram til
31. desember 2021, og områder oppført på et godkjent regionalstøttekart for perioden 1. januar 2022 til
31. desember 2027 ved anvendelse av traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav a) og c) for regionalstøtte som ytes etter
31. desember 2021,»
3) Artikkel 11 skal lyde:
«Artikkel 11
Rapportering
1. Medlemsstatene eller, når det gjelder støtte som tildeles prosjekter innenfor rammen av det europeiske territoriale
samarbeidet, eventuelt den medlemsstaten der forvaltningsmyndigheten nevnt i artikkel 21 i forordning (EU) nr. 1299/2013
er lokalisert, skal oversende til Kommisjonen
a) gjennom Kommisjonens elektroniske meldingssystem, et sammendrag om hvert støttetiltak som er omfattet av unntak i
henhold til denne forordningen, i det standardiserte formatet fastsatt i vedlegg II, sammen med en lenke som gir tilgang
til den fullstendige teksten om støttetiltaket, med endringer, innen 20 virkedager etter støttetiltakets ikrafttredelse,
b) en årlig rapport i elektronisk form, som angitt i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004(*), om anvendelsen av denne
forordningen, med de opplysningene som er angitt i forordning (EF) nr. 794/2004, for hvert kalenderår eller for hver del
av et kalenderår som denne forordningen får anvendelse på.
2. Dersom en medlemsstat, som følge av at anvendelsesperioden for denne forordningen er forlenget fram til
31. desember 2023 ved kommisjonsforordning (EU) 2020/972(**), planlegger å forlenge tiltak som det er framlagt et
sammendrag om for Kommisjonen i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen, skal medlemsstaten oppdatere dette
sammendraget med hensyn til forlengelsen av tiltakene og underrette Kommisjonen om denne oppdateringen innen
20 virkedager etter ikrafttredelsen av rettsakten som forlenger medlemsstatens tiltak.

(*)

Kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 om gjennomføring av rådsforordning (EU) 2015/1589 om
fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av artikkel 108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (EUT
L 140 av 30.4.2004, s. 1).
(**) Kommisjonsforordning (EU) 2020/972 av 2. juli 2020 om endring av forordning (EU) nr. 1407/2013 med hensyn til
dens forlengelse og om endring av forordning (EU) nr. 651/2014 med hensyn til dens forlengelse og relevante
justeringer (EUT L 215 av 7.7.2020, s. 3).»
4) I artikkel 14 nr. 16 skal nytt punktum lyde:
«Med hensyn til forpliktelser som er pådratt før 31. desember 2019, skal ethvert tap av arbeidsplasser i samme eller
lignende aktivitet i en av støttemottakerens opprinnelige virksomheter i EØS mellom 1. januar 2020 og 30. juni 2021, ikke
anses som en overføring i henhold til artikkel 2 nr. 61a i denne forordningen.»
5) I artikkel 59 skal annet ledd lyde:
«Den får anvendelse til 31. desember 2023.»
Artikkel 3
Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel 2. juli 2020.
For Kommisjonen
Ursula VON DER LEYEN

President
__________

