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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1474 

av 13. oktober 2020 

om endring av forordning (EU) nr. 360/2012 med hensyn til forlengelse av dens anvendelsesperiode og et 

tidsbegrenset unntak for kriserammede foretak for å ta hensyn til følgene av covid-19-pandemien(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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 2 nr. 1, 

etter samråd med Den rådgivende komité for statsstøtte og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 360/2012(2) anses støtte under en viss terskelverdi som tildeles foretak for 

å yte en tjeneste av allmenn økonomisk betydning, ikke å oppfylle alle kriteriene i traktatens artikkel 107 nr. 1, og slik 

støtte skal derfor på visse vilkår unntas fra meldeplikten i traktatens artikkel 108 nr. 3. 

2) Forordning (EU) nr. 360/2012 utløper 31. desember 2020. 

3) Det er nødvendig å skape forutsigbarhet og rettssikkerhet mens det forberedes en mulig framtidig oppdatering av forord-

ning (EU) nr. 360/2012 tilpasset en mulig framtidig oppdatering av Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013(3). 

4) Derfor bør for det første anvendelsesperioden for forordning (EU) nr. 360/2012 forlenges. For det andre bør det, i sam-

svar med Kommisjonens retningslinjer for bedre regelverksutforming, foretas en evaluering av forordning (EU)  

nr. 360/2012 og de andre reglene for tjenester av allmenn økonomisk betydning fastsatt i kommisjonsbeslutningen av 

20. desember 2011(4), i kommisjonsmeldingen om anvendelsen av Den europeiske unions statsstøtteregler på godtgjø-

ring for yting av tjenester av allmenn økonomisk betydning(5) og i kommisjonsmeldingen om Den europeiske unions 

rammebestemmelser om statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting (2011)(6), i den grad de får anven-

delse på helse- og sosialtjenester. Kommisjonen innledet evalueringen av disse reglene allerede i juni 2019. Forlengel-

sen av forordning (EU) nr. 360/2012 bør gjøre det mulig for Kommisjonen å ta hensyn til resultatene av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 14.10.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2021 av  

5. februar 2021 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. 360/2012 av 25. april 2012 om anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte på bagatellmessig støtte til foretak som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning (EUT L 114 av 26.4.2012, s. 8). 

(3) 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). 

(4) Kommisjonsbeslutning av 20. desember 2011 om anvendelsen av artikkel 106 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på 

statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting til visse foretak som er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn 

økonomisk betydning, C(2011) 9380 (EUT L 7 av 11.1.2012, s. 3). 

(5) EUT C 8 av 11.1.2012, s. 4. 

(6) EUT C 8 av 11.1.2012, s. 15. 
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egnethetskontrollen, som også omfatter forordning (EU) nr. 1407/2013. Forlengelsen av forordning (EU) nr. 360/2012 

bør derfor tilpasses forlengelsen av forordning (EU) nr. 1407/2013. Denne forlengelsen bør sette Kommisjonen i stand 

til å danne seg et mer fullstendig bilde av hvordan de ulike elementene i de to forordningene fungerer sammen. Den 

tidsbegrensede forlengelsen bør bidra til å skape rettssikkerhet for foretak som er blitt tillagt oppgaven å yte tjenester av 

allmenn økonomisk betydning, og bør ikke føre til en økning i den administrative byrden ettersom kompensasjonstiltak 

som ikke overstiger 500 000 euro i løpet av en periode på tre skatteår, og som tildeles foretak som yter tjenester av 

allmenn økonomisk betydning, fortsatt vil anses for ikke å utgjøre statsstøtte. 

5) Anvendelsesperioden for forordning (EU) nr. 360/2012 bør derfor forlenges med tre år fram til 31. desember 2023. 

6) 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, er det nødvendig at foretak som ble 

kriserammede foretak som følge av covid-19-utbruddet, i et begrenset tidsrom fortsatt er støtteberettiget i henhold til 

forordning (EU) nr. 360/2012. 

7) Forordning (EU) nr. 360/2012 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 360/2012 gjøres følgende endringer: 

a) I artikkel 1 skal nytt nr. 2a lyde: 

«2a. Som unntak fra nr. 2 bokstav h) får denne forordningen anvendelse på foretak som ikke var kriserammede foretak  

31. desember 2019, men som ble kriserammede foretak i perioden fra 1. januar 2020 til 30. juni 2021.» 

b) I artikkel 5 skal annet ledd lyde: 

«Den får anvendelse til 31. desember 2023.» 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  


