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(1) Följande regler för statligt stöd, som antogs som en del av 2012 års initiativ för 
modernisering av det statliga stödet, kommer att upphöra att gälla vid utgången av 
2020: 
- Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2014-20201 som hänvisar till de nationella 

regionalstödskartorna.  
- Riktlinjer för statligt stöd för att främja riskfinansieringsinvesteringar2. 
- Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi3. 
- Riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering4. 
- Meddelande om viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse5. 

(2) För att uppnå förutsägbarhet och rättssäkerhet vid utarbetandet av en eventuell 
framtida uppdatering av de regler för statligt stöd som antagits som en del av 
moderniseringen av det statliga stödet kommer kommissionen att vidta åtgärder i två 
faser.  

(3) Först kommer kommissionen att förlänga giltighetstiden för de regler för statligt stöd 
som annars skulle upphöra att gälla vid utgången av 2020 med ytterligare två år, dvs. 
till och med den 31 december 2022. Därefter kommer kommissionen att i linje med 
riktlinjerna för bättre lagstiftning utvärdera dessa regler tillsammans med andra regler 
för statligt stöd som antagits som en del av moderniseringen av det statliga stödet. Den 
7 januari 2019 inledde kommissionen utvärderingen av de ovannämnda reglerna i 
form av en kontroll av ändamålsenlighet. På denna grund kan kommissionen längre 
fram besluta om huruvida de nämnda reglerna ska ytterligare förlängas eller eventuellt 
uppdateras. 

(4) Med hänsyn till den stora räckvidden för kontrollen av ändamålsenlighet och till att 
resultaten av utvärderingarna inte kommer att finnas tillgängliga förrän i början av 
2020, kan ett politiskt beslut om hur reglerna ska utformas efter 2020 inte fattas i tid 
för att säkerställa rättssäkerhet och stabilitet för berörda parter vad gäller de 
tillämpliga reglerna efter 2020. Förlängningen kommer därför att möjliggöra en 

                                                 
1  Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2014–2020, EUT C 209, 23.7.2013, s. 1. 
2  Meddelande från kommissionen – Riktlinjer för statligt stöd för att främja 

riskfinansieringsinvesteringar, EUT C 19, 22.1.2014, s. 4. 
3  Meddelande från kommissionen – Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2010, 

EUT C 200, 28.6.2014. s. 1. 
4  Meddelande från kommissionen – Riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av 

icke-finansiella företag i svårigheter, EUT C 249, 31.7.2014, s. 1. 
5  Meddelande från kommissionen – Kriterier vid bedömningen av förenligheten med den inre marknaden 

hos statligt stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, EUT 
C 188, 20.6.2014, s. 4. 
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korrekt bedömning av reglerna och säkerställa att reglerna är förutsägbara och stabila 
för medlemsstaterna. 
 

(5) Det är därför lämpligt med en kortsiktig förlängning av de regler för statligt stöd som 
upphör att gälla vid utgången av 2020, för att kommissionen ska kunna göra en korrekt 
bedömning av reglerna och säkerställa förutsägbarhet och stabilitet för 
medlemsstaterna och berörda parter. 

(6) Med hänsyn till detta ska giltighetstiden för riktlinjerna för statligt regionalstöd för 
2014–2020, som hänvisar till de nationella regionalstödskartorna, riktlinjerna för 
statligt stöd för att främja riskfinansieringsinvesteringar, riktlinjerna för statligt stöd 
till miljöskydd och energi, riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och 
omstrukturering och meddelandet om viktiga projekt av gemensamt europeiskt 
intresse förlängas av kommissionen till och med den 31 december 2022. 

(7) Vad gäller de nationella regionalstödskartorna uppmanar kommissionen 
medlemsstaterna att anmäla förlängningen av giltigheten av sina nationella 
regionalstödskartor. Medlemsstaterna har möjlighet att anmäla en anpassning av sina 
nationella regionalstödskartor för perioden 1 januari 2021–31 december 2022 enligt 
den metod som anges nedan. Denna metod medger begränsade ändringar av de 
godkända nationella regionalstödskartorna, på vissa villkor.  

Med beaktande av ovanstående ska följande ändringar göras.  
Riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2014–2020 ska ändras på följande sätt. Följande 
punkter ska införas efter punkt 178:  

”1781 Mot bakgrund av att giltighetstiden för de nationella regionalstödskartorna 
löper ut den 31 december 2020 uppmanar kommissionen medlemsstaterna att till den 
anmäla sin avsikt att förlänga giltigheten av sina nationella regionalstödskartor. 
Medlemsstaterna får göra begränsade ändringar av de nationella 
regionalstödskartorna, på de villkor och enligt den metod som anges nedan. 
 
1782 För perioden 1 januari 2021–31 december 2022 kommer kommissionen senast i 
juni 2020 att fastställa förteckningen över NUTS 2-regioner med en BNP per capita 
under 75 % av genomsnittet i EU6, vilka inte är upptagna i bilaga I till dessa 
riktlinjer, och offentliggöra ett meddelande om resultaten av denna analys. 
Kommissionen kommer vid den tidpunkten att fastställa om dessa identifierade 
regioner kan bli berättigade till regionalstöd enligt artikel 107.3 a i fördraget och 
fastställa den stödnivå som motsvarar deras BNP per capita. Kommissionen kommer 
också vid den tidpunkten att anpassa stödnivån för de NUTS 2-regioner som redan är 
upptagna som a-områden i bilaga I till dessa riktlinjer, för det fall att deras BNP per 
capita berättigar en högre stödnivå. Om dessa nyidentifierade NUTS 2-regioner med 
en BNP per capita under 75 % av genomsnittet i EU utsetts till c-områden i den 
nationella regionalstödskarta som kommissionen har godkänt för perioden 2014–
2020, kommer den procentandel för den särskilda befolkningstilldelningen för c-
områden som anges i bilaga I7 till dessa riktlinjer att anpassas i enlighet därmed8. 

                                                 
6  På grundval av de mest aktuella uppgifterna om BNP i köpkraftsstandard per capita som offentliggjorts av 

Eurostat på NUTS 2-nivå på grundval av ett treårigt genomsnitt. 
7  I dess lydelse enligt meddelandet från kommissionen om ändring av bilaga I till riktlinjerna för statligt 

regionalstöd för 2014–2020, C/2016/3514, EUT C 231, 25.6.2016, s. 1. 



 

 

Kommissionen kommer att offentliggöra de nödvändiga ändringarna av bilaga I 
senast i juni 2020. 
 
1783 En medlemsstat får inom ramen för sin anpassade särskilda tilldelning för c-
områden ändra förteckningen över c-områden i sin nationella regionalstödskarta för 
perioden 1 januari 2021–31 december 2022. Dessa ändringar får inte överstiga 50 % 
av dess anpassade befolkningsandel i c-områdena.  
 
1784 Medlemsstaterna måste senast den 1 september 2020 till kommissionen anmäla 
sin avsikt att förlänga sina nationella regionalstödskartor och/eller göra de ändringar 
av de nationella regionalstödskartorna som är en följd av inkludering av ytterligare a-
områden, anpassningar av stödnivåer i befintliga a-områden och utbyte av c-
områden. 
1785 Efter godkännande av förlängningen av de nationella regionalstödskartorna och 
till och med den 31 december 2022 får medlemsstaterna besluta att förlänga de 
befintliga stödordningar som godkänts på grundval av dessa riktlinjer. Eventuella 
förlängningar av sådana stödordningar ska anmälas till kommissionen i god tid före 
den dag då de uppgör att gälla.” 

- Punkt 174 i riktlinjerna för statligt stöd för att främja riskfinansieringsinvesteringar 
ska ersättas med följande:  
 
”Kommissionen tillämpar principerna i dessa riktlinjer för bedömningen av 
förenligheten i allt riskfinansieringsstöd som beviljas mellan den 1 juli 2014 och den 
31 december 2022.”  
 

- Punkt 108 i riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi ska ersättas med 
följande:  
 
”Dessa riktlinjer gäller för perioden fram till 2022. Likväl bör de lägga grunden till 
uppnåendet av de mål som anges i 2030-ramen. Det bör framhållas att man förväntar 
sig att etablerade källor till förnybar energi ska bli konkurrenskraftiga på elnätet 
under perioden mellan 2020 och 2030, vilket innebär att bidrag och undantag från 
balanseringsansvar bör fasas ut genom en gradvis minskning. Dessa riktlinjer är 
förenliga med detta mål och kommer att säkerställa övergången till en 
kostnadseffektiv leverans via marknadsbaserade mekanismer.”  
 

- Punkt 246 i riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi ska ersättas med 
följande:  
 
”Dessa riktlinjer ska tillämpas från den 1 juli 2014 och ersätter unionens riktlinjer för 
statligt stöd för miljöskydd av den 1 april 2008. De ska tillämpas till och med den 31 
december 2022.” 

 

                                                                                                                                                         
8  Det anpassade befolkningstaket kommer att beräknas på grundval av de befolkningssiffror som 

medlemsstaten har använt för att utarbeta sin ursprungliga regionalstödskarta. Den anpassade 
befolkningstilldelningen för c-områden erhålls genom att befolkningen i de områden som ingick i de 
nationella regionalstödskartorna som c-områden under perioden 1 januari 2017–31 december 2020 dras 
av och kan bli berättigade till regionalstöd enligt artikel 107.3 a i fördraget för perioden 1 januari 2021–
31 december 2022. 



 

 

- Punkt 135 i riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering ska 
ersättas med följande: 
 
”Kommissionen kommer att tillämpa dessa riktlinjer med verkan från och med den 1 
augusti 2014 till och med den 31 december 2022.” 

 
- Punkt 50 i meddelandet om viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse ska 

ersättas med följande: 
 
”Detta meddelande kommer att tillämpas under perioden 1 juli 2014–31 december 
2022.” 


