
MT   MT 

 
 

 
IL-KUMMISSJONI 
EWROPEA  

Brussell, XXX  
[…](2019) XXX draft 

 

KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI 

dwar l-estensjoni tal-Linji Gwida tal-Kummissjoni dwar l-Għajnuna mill-Istat 
Reġjonali għall-2014-2020 li jirreferu għall-mapep tal-għajnuna reġjonali, il-Linji 

Gwida tal-Kummissjoni dwar l-Għajnuna mill-Istat għall-Promozzjoni tal-Investimenti 
ta’ Finanzjament ta’ Riskju, il-Linji Gwida tal-Kummissjoni dwar l-Għajnuna mill-Istat 

għall-Protezzjoni Ambjentali u l-Enerġija, il-Linji Gwida tal-Kummissjoni dwar l-
għajnuna mill-Istat għas-salvataġġ u r-ristrutturar u l-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni dwar il-Kriterji għall-Analiżi tal-Kompatibbiltà tal-Għajnuna mill-Istat 
mas-Suq Intern għall-Promozzjoni tal-Eżekuzzjoni ta’ Proġetti Importanti ta’ Interess 
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(1) Ir-regoli li ġejjin dwar l-għajnuna mill-Istat adottati bħala parti mill-inizjattiva tal-
2012 dwar il-Modernizzazzjoni tal-Għajnuna mill-Istat se jiskadu fl-aħħar tal-2020: 
- Il-Linji Gwida dwar l-għajnuna reġjonali mill-Istat għall-2014 - 20201 li jirreferu 

għall-mapep tal-għajnuna reġjonali;  
- Il-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat Guidelines on State aid għall-

promozzjoni tal-investimenti ta’ finanzjament ta’ riskju2; 
- Il-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-ħarsien tal-ambjent u tal-enerġija3; 
- Il-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għas-salvataġġ u r-ristrutturar4; kif ukoll 
- Il-Komunikazzjoni dwar proġetti importanti ta’ interess komuni Ewropew 

(IPCEI)5. 
(2) Sabiex tipprovdi prevedibbiltà u ċertezza legali, filwaqt li tħejji għal aġġornament 

possibbli fil-futur tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat adottati bħala parti mill-
Modernizzazzjoni tal-Għajnuna mill-Istat, il-Kummissjoni se tieħu azzjoni f’żewġ 
fażijiet.  

(3) L-ewwel nett, il-Kummissjoni se ttawwal il-perjodu ta' validità ta’ dawk ir-regoli tal-
għajnuna mill-Istat li jiskadu sa tmiem l-2020 għal sentejn addizzjonali, sal-31 ta’ 
Diċembru 2022. It-tieni, f’konformità mal-Linji Gwida tal-Kummissjoni għal 
Regolamentazzjoni Aħjar , il-Kummissjoni se tevalwa dawk ir-regoli flimkien ma’ 
regoli oħra dwar l-għajnuna mill-Istat adottati bħala parti mill-Modernizzazzjoni tal-
Għajnuna mill-Istat. On 7 January 2019, the Commission launched the evaluation of 
the above-mentioned rules under the form of a “kontroll tal-idoneità”. Abbażi ta’ dan, 
il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi fil-futur jekk tkomplix ittawwal jew possibbilment 
taġġorna r-regoli msemmija hawn fuq. 

(4) Meta jitqies l-ambitu wiesa’ tal-kontroll tal-idoneità u li r-riżultati tal-evalwazzjonijiet 
mhux se jkunu disponibbli qabel il-bidu tal-2020, ma tistax tittieħed deċiżjoni dwar it-

                                                 
1  Il-Linji Gwida dwar l-għajnuna reġjonali mill-Istat għall-2014 - 2020, ĠU C 209, 23.7.2013, p. 1–45. 
2 Il-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-promozzjoni tal-investimenti ta’ finanzjament ta’ riskju 
3  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni — Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-protezzjoni 

ambjentali u l-enerġija 2014-2020, ĠU C 200, 28.6.2014, p. 1–55. 
4  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni — Il-linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għas-salvataġġ u r-

ristrutturar ta' impriżi mhux finanzjarji f’diffikultà, ĠU C 249, 31.7.2014, p. 1-28. 
5  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni – Kriterji għall-analiżi tal-kompatibilità mas-suq intern tal-

għajnuna mill-Istat biex tippromwovi l-eżekuzzjoni ta’ proġetti importanti ta’ interess Ewropew 
komuni, ĠU C 188, 20.6.2014, p. 4-12. 
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tfassil tar-regoli ta’ wara l-2020 fil-ħin biex jiġu żgurati ċ-ċertezza legali u l-istabbiltà 
għall-partijiet ikkonċernati fir-rigward tar-regoli applikabbli wara l-2020. L-estensjoni 
għalhekk se tippermetti li ssir valutazzjoni tar-regoli u tiżgura l-prevedibbiltà u l-
istabbiltà tar-regoli għall-Istati Membru. 

(5) Għalhekk, huwa xieraq li r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat li jiskadu sa tmiem l-2020 
jiġu estiżi fuq perjodu qasir biex issir valutazzjoni xierqa tar-regoli mill-Kummissjoni 
u jiġu żgurati l-prevedibbiltà u l-istabbiltà għall-Istati Membri u għal dawk involuti.  

(6) B’kunsiderazzjoni ta’ dan ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni għandha testendi l-perjodu ta’ 
validità tal-Linji Gwida dwar l-għajnuna reġjonali mill-Istat għall-2014-2020 li li 
jirreferu għall-mapep tal-għajnuna reġjonali, il-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat 
għall-promozzjoni ta’ investimenti ta’ finanzjament ta’ riskju, il-Linji Gwida dwar l-
għajnuna mill-Istat għall-protezzjoni ambjentali u l-enerġija, il-Linji Gwida dwar l-
għajnuna mill-Istat għas-salvataġġ u r-ristrutturar u l-Komunikazzjoni dwar proġetti 
importanti ta’ interess komuni Ewropew (IPCEI) sal-31 ta’ Diċembru 2022. 

(7) Fir-rigward tal-mapep tal-għajnuna reġjonali, il-Kummissjoni tistieden lill-Istati 
Membri biex jinnotifikaw id-differment tal-validità tal-mapep tagħhom tal-għajnuna 
reġjonali. L-Istati Membri għandhom il-possibbiltà li jinnotifikaw aġġustament tal-
mapep tal-għajnuna reġjonali għall-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2021 u l-31 ta’ 
Diċembru 2022 skont il-metodoloġija stabbilita hawn taħt. Din il-metodoloġija 
tippermetti bidliet limitati tal-mapep approvati tal-għajnuna reġjonali, taħt ċerti 
kundizzjonijiet.  

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti,  
Il-Linji Gwida dwar l-għajnuna reġjonali mill-Istat għall-2014–2020 għandhom jiġu emendati 
kif ġej. Il-paragrafu li ġej jiddaħħal wara l-paragrafu 178:  

“1781 Fid-dawl tal-iskadenza tal-validità tal-mapep tal-għajnuna reġjonali fil-
31.12.2020, il-Kummissjoni tistieden lill-Istati Membri biex jinnotifikaw lill-
Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li jiddifferixxu l-validità tal-mapep tal-għajnuna 
reġjonali tagħhom. L-Istati Membri jistgħu jressqu emendi limitati għall-mapep ta’ 
għajnuna reġjonali, skont il-kundizzjonijiet u skont il-metodoloġija indikati hawn taħt. 
 
1782 Għall-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2021 u l-31 ta’ Diċembru 2022, il-
Kummissjoni se tistabbilixxi sa Ġunju 2020 il-lista tar-reġjuni NUTS 2 b’PDG per 
capita taħt il-75 % tal-medja tal-UE6, li mhumiex inklużi fl-Anness I tal-Linji Gwida u 
se tippubblika komunikazzjoni dwar ir-riżultati ta’ din l-analiżi. Il-Kummissjoni se 
tistabbilixxi f’dak il-mument jekk dawn iż-żoni identifikati jistgħux isiru eliġibbli 
għall-għajnuna reġjonali skont l-Artikolu 107(3)(a) tat-Trattat u l-livell tal-intensità 
tal-għajnuna li jikkorrispondi mal-PDG per capita tagħhom. Il-Kummissjoni se 
taġġusta wkoll, f’dak il-mument, il-livell tal-intensità tal-għajnuna ta’ dawk ir-reġjuni 
NUTS 2 li diġà huma inklużi fl-Anness I tal-Linji Gwida bħala żoni “a”, f’każ li l-
PDG tagħhom per capita jiġġustifika intensità ta’ għajnuna ogħla. Jekk ir-reġjuni 
NUTS 2 li jkunu għadhom kif ġew identifikati, b’PDG per capita ta’ inqas minn 75 % 
tal-medja tal-UE jkunu indikati bħala żoni “c” fil-mappa tal-għajnuna reġjonali 
approvata 2014-2020, il-perċentwal tal-allokazzjoni tal-popolazzjoni speċifika għaż-

                                                 
6  Fuq il-bażi tal-aktar data reċenti tal-PDG per capita skont l-istandards tal-kapaċità tal-akkwist 

ippubblikata mill-Eurostat fil-livell NUTS 2 fuq il-bażi tal-medja ta’ tliet snin. 
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żoni “c” indikat fl-Anness 17 tal-Linji Gwida jiġi aġġustat skont dan8. Sa Ġunju 2020, 
il-Kummissjoni se tippubblika l-emendi meħtieġa għall-Anness 1. 
 
1783 Stat Membru jista’ fil-limitu tal-allokazzjoni speċifika aġġustata tiegħu għaż-żoni 
“c” jemenda l-lista taż-żoni “c” li jinsabu fil-mappa reġjonali nazzjonali tiegħu 
għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2021 sal-31 ta’ Diċembru 2022. Dawn l-emendi ma 
jistgħux jaqbżu l-50 % tal-kopertura ‘c’aġġustata tagħhom.  
 
1784 Sal-1 ta’ Settembru 2020 l-Istati Membri jridu jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-
intenzjoni tagħhom li jiddifferixxu l-mapep tal-għajnuna reġjonali u / jew kull emenda 
għall-mapep ta’ għajnuna reġjonali tagħhom li tirriżulta mill-inklużjoni ta’ żoni 
‘a’addizzjonali, bl-aġġustamenti ta’ intensitajiet ta’ għajnuna f’żoni ‘a’eżistenti u fl-
iskambju ta’ żoni ‘c’. 
1785 Wara l-approvazzjoni tad-differiment tal-mapep nazzjonali tal-għajnuna 
reġjonali sal-31 ta’ Diċembru 2022, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jestendu l-
iskemi eżistenti approvati fuq il-bażi tal-Linji Gwida preżenti. Kwalunkwe differiment 
ta’ skemi bħal dawn irid jiġi nnotifikat lill-Kummissjoni fi żmien xieraq qabel id-data 
ta’ skadenza tagħhom.” 

- Il-paragrafu 174 tal-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-promozzjoni ta’ 
investimenti ta’ finanzjament ta’ riskju jinbidel b’dan li ġej:  
 
Il-Kummissjoni tapplika l-prinċipji stabbiliti f’dawn il-Linji Gwida għall-valutazzjoni 
tal-kompatibbiltà tal-għajnuna kollha għall-finanzjament ta' riskju li għandha 
tingħata mill-1 ta' Lulju 2014 sal-31 ta' Diċembru 2022.  
 

- Il-paragrafu 108 tal-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-protezzjoni 
ambjentali u l-enerġija jinbidel b’dan li ġej:  
 
“Dawn il-Linji Gwida japplikaw għall-perjodu sal-2022. Madankollu, huma jenħtieġ 
li jippreparaw il-bażi biex jintlaħqu l-objettivi stipulati fil-Qafas tal-2030. B’mod 
partikolari, huwa mistenni li matul il-perjodu bejn l-2020 u l-2030 sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli stabbiliti jalimentaw il-grilja bi prezzijiet kompetittivi, bl-implikazzjoni li 
sussidji u eżenzjonijiet mill-ibbilanċjar ta’ responsabbiltajiet jenħtieġ li jitneħħew 
gradwalment b’mod digressiv. Dawn il-Linji Gwida huma konsistenti ma’ dak l-
objettiv u se jiżguraw it-tranżizzjoni lejn twassil kosteffikaċi permezz ta’ mekkaniżmi 
bbażati fuq is-suq.  
 
Il-paragrafu 246 tal-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-protezzjoni 
ambjentali u l-enerġija jinbidel b’dan li ġej:  
 
“Dawn il-Linji Gwida se jiġu applikati mill-1 ta’ Lulju 2014 u se jissostitwixxu l-Linji 
Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-ħarsien tal-ambjent ippubblikati fl-1 ta’ April 
2008. Se jkunu applikabbli sal-31 ta’ Diċembru 2022”. 

                                                 
7  Kif emendata fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni li temenda l-Anness I tal-Linji Gwida dwar l-

għajnuna reġjonali għall-2014-2020. C/2016/3514, ĠU C 231, 25.6.2016, p. 1–18. 
8  Il-limitu aġġustat tal-popolazzjoni se jiġi kkalkulat fuq il-bażi tad-data dwar il-popolazzjoni użata biex 

tiġi stabbilita l-mappa inizjali tiegħu. L-allokazzjoni aġġustata tal-popolazzjoni taż-żoni “c” tinkiseb billi 
titnaqqas il-popolazzjoni ta’ dawk iż-żoni li kienu inklużi fil-mapep ta’ għajnuna reġjonali bħala żoni “c” 
fil-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2017 u l-31 ta’ Diċembru 2020 u jistgħu jsiru eliġibbli għal għajnuna 
reġjonali skont l-Artikolu 107(3)(a) tat-Trattat għall-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2021 u l-31 ta’ Diċembru 
2022. 
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- Il-paragrafu 135 tal-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għas-salvataġġ u r-

ristrutturar jinbidlu b’dan li ġej: 
 
Il-Kummissjoni se tapplika dawn il-linji gwida b'effett mill-1 ta' Awwissu 2014 sal-
31 ta' Diċembru 2022”. 

 
- Il-paragrafu 50 tal-Komunikazzjoni dwar proġetti importanti ta’ interess komuni 

Ewropew (IPCEI) jinbidel b’dan li ġej: 
 
“Din il-komunikazzjoni se tiġi applikata mill-1 ta’ Lulju 2014 sal-31 ta’ Diċembru 
2022. 
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