
 
 

IL-POLITIKA TAL-UE DWAR L-GĦAJNUNA MILL-ISTAT: Ir-
Regolament dwar l-Eżenzjoni ta' Kategorija 
Applikabbli mid-29 ta' Awwissu 2008 sal-31 ta' Diċembru 2013 
 
 

 

L-għanijiet 
 

Is-simplifikazzjoni u l-immirar aħjar tal-għajnuna mill-istat 
lejn it-tkabbir ekonomiku u l- impjiegi. L-għoti ta' 
approvazzjoni awtomatika għal 26 tip ta' miżura ta' 
għajnuna sabiex l-Istati Membri jiffrankaw iż-żmien fl-għoti 
tal-għajnuna mill-istat.  
 
 

 Dan ir-Regolament il-ġdid − ir-Regolament Ġenerali dwar l-Eżenzjoni ta' Kategorija, jew ir-RĠEK 
− inaqqas il-piż ta' amministrazzjoni involut fl-għoti ta' għajnuna mill-istat billi jżid għal 26 l-għadd 
ta' kategoriji ta' għajnuna mill-istat li dwarhom ma jkunx hemm bżonn ta' notifika lill-Kummissjoni u 
billi jikkonsolida f'test wieħed u jarmonizza r-regoli li qabel kienu mxerrda f'ħames Regolamenti.  
 
 Is-26 kategorija ta' għajnuna mill-istat huma dawk li se jkunu ta' benefiċċju reali għall-ħolqien 

tal-impjiegi u tal-kompetittività Ewropea.  Għalhekk, barra milli li jitnaqqs il-piż amministrattiv 
għall-awtoritajiet pubbliċi u għall-Kummissjoni, dan ir-Regolament iħajjar lill-Istati Membri jużaw 
riżorsi limitati bl-aktar mod effettiv.  
 

 Dan ir-RĠEK huwa importanti b'mod partikolari għal impriżi żgħar u medji (l-SMEs) peress li s-26 
miżura kollha koperti minn dan ir-Regolament jistgħu jingħataw lill-SMEs, u xi wħud minnhom 
huma anki mfassla apposta għalihom. 

 
 
………………………. 
 

"Dawn ir-regoli l-ġodda ifasslu qafas ċar sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħtu għajnuna mmirata lejn il-ħolqien tal-
impjiegi, jagħtu spinta lill-kompetittività u jtejbu l-ambjent mingħajr l-ebda ndħil min-naħa tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni 

għalhekk qed twettaq l-impenji tagħha, f'konformità mal-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Għajnuna mill-Istat u l-Att dwar in-
Negozji Żgħar, sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħtu l-għajnuna mill-istat xierqa aktar malajr u b'aktar faċilità."  

 

Neelie KROES, Kummissarju Ewropew għall-Kompetittività. 
 
………………………………………………………………………… 
 

1       Il-prinċipji ġenerali tar-RĠEK 
 
 Sabiex l-għajnuna tkun taqa' f'waħda mis-26 kategorija tar-RĠEK, għandha tissodisfa ċerti kundizzjonijiet 

sabiex jiġi żgurat li l-għajnuna twassal sew għal attivitajiet ġodda li altrimenti ma jkunux jistgħu jsiru, kif ukoll 
tippromwovi l-iżvilupp ekonomiku mingħajr ma jkun hemm distorsjoni mhux xierqa tal-kompetizzjoni. 
 
 Meta jiġu ssodisfati dawn il-kundizzjonijiet, l-għajnuna tkun tista' tingħata immedjatament mill-Istati Membri 

mingħajr ma ssir notifikazzjoni minn qabel lill-Kummissjoni. L-Istati Membri għandhom biss jinfurmaw lill-
Kummissjoni − billi jużaw formula sempliċi ta' informazzjoni − u biss wara li jkunu taw l-għajnuna. 
 
 Ir-Regolament japplika għal forom "trasparenti" ta' għajnuna: jiġifieri għotjiet u sussidji fuq ir-rati tal-interessi, 

self fejn l-ekwivalenti tal-għotja gross tkun tieħu kont tar-rata ta' referenza, skemi ta' garanziji, miżuri fiskali 
(b'limitu) u xi tipi ta' avvanzi ripagabbli.  
 
 Ir-RĠEK japplika għal kważi s-setturi kollha tal-ekonomija, ħlief għas-sajd u l-akwakultura, l-agrikultura u 

partijiet mis-settur tal-faħam. L-għajnuna reġjonali fl-azzar, il-bini tal-vapuri u s-settur tal-fibri sintetiċi, kif ukoll 



skemi ta' għajnuna reġjonali mmirati lejn setturi speċifiċi ta' attività ekonomija huma esklużi wkoll. Ma 
japplikax għal attivitajiet marbuta mal-esportazzjoni jew sabiex ikunu ppreferuti prodotti domestiċi kontra 
dawk importati. Ma japplikax ad hoc għal impriżi kbar, (din l-esklużjoni ma tikkonċernax l-investiment 
reġjonali u l-għajnuna għall-impjiegi). 
 
 Huwa possibbli li miżuri differenti tar-RĠEK jiġu akkumulati sakemm dawn ikunu jikkonċernaw spejjeż 

differenti eliġibbli identifikabbli. L-akkumulazzjoni ma tkunx tista' ssir fejn jidħlu spejjeż li jkunu parzjalment jew 
għal kollox jirkbu fuq xulxin jew meta l-akkumulazzjoni tkun twassal biex jinqabeż il-livell massimu ta' intensità 
ta' għajnuna permessa mir-RĠEK. 
 
 Miżuri ta' għajnuna mhux inklużi fir-RĠEK jistgħu jibqgħu jiġu permessi.  Dawn jibqgħu sempliċement 

soġġetti għall-obbligu tradizzjonali ta' notifikazzjoni: il-Kummissjoni se teżamina notifika bħal dawn fuq il-bażi 
tal-linji-gwida u tal-linji ta' qafas eżistenti. 
 
 
………………………………………………………………………… 
 

2       Kategoriji ta' għajnuna awtorizzata skont ir-RĠEK 
 
Il-kategoriji li ġejjin ta' għajnuna jistgħu jingħataw skont ir-RĠEK, sa massimu ta' ammont ta' għajnuna kif 
definit f'dan ir-Regolament. 
 

2.1      Għajnuna limitata lill-SMEs 
 
Għajnuna lil impriżi żgħar u medji 
Lil hinn mill-kategoriji ta' għajnuna disponibbli għall-impriżi, tipi differenti ta' għajnuna mhux speċifikament 
imfassla biex jiġu mgħejjuna l-SMEs sabiex jegħlbu n-"nuqqasijiet tas-suq" speċifiċi li jkunu qed jaffaċċjaw. L-
SMEs jistgħu jkunu ssussidjati fl-istadji ta' żvilupp differenti tagħhom.  
 

 Għajnuna għall-investiment u l-impjiegi fl-SMEs  
 Għajnuna dwar il-konsulenza favur l-SMEs 
 Għajnuna għall-parteċipazzjoni tal-SMEs fil-fieri  

 
Għajnuna fil-forma ta’ kapital ta’ riskju 
Il-kapital ta' riskju jikkostitwixxi strumenti importanti għall-iffinanzjar tal-SMEs. Ir-RĠEK jeżenta min-notifika l-
għajnuna għall-kapital ta' riskju fil-forma tal-kostituzzjoni ta' fondi ta' investiment ta' ekwità privata li fihom l-
Istati ikun sħab, jew investur jew parteċipant, anki jekk fuq termini anqas vantaġġjużi minn investituri oħrajn. 
Il-fond ta' investiment jista' jinvesti sa EUR 1.5 miljun għal kull impriża fil-mira fuq perjodu ta' tnax-il xahar. 
 
Għajnuna għall-promozzjoni ta' imprenditorija femminili 
Ir-RĠEK tippermetti lill-Istati Membri li jagħtu appoġġ lill-impriżi żgħar li jkunu għadhom kif twaqqfu minn 
imprendituri nisa sabiex dawn l-imprendituri jkunu jistgħu jegħlbu n-nuqqasijiet speċifiċi fis-suq li jkollhom 
iħabbtu wiċċhom magħhom, speċjalment l-aċċess għall-finanzi. Ir-Regolament jippermetti li tingħata 
għajnuna marbuta ma' spejjeż operattivi differenti, inkluż spejjeż assistenzjali marbuta mat-tfal u l-ġenituri. 
 

2.2      Għajnuna lill-impriżi kollha 
 
Għajnuna għar-Riċerka u l-Iżvilupp u l-Innovazzjoni (R&D&I): 
Lil hinn mill-kategoriji l-aktar tradizzjonali ta' għajnuna għar-R&D, ir-RĠEK jinkludi wkoll serje ta' miżuri 
innovattivi sabiex tisseddaq il-kompettività tal-industrija Ewropea permezz ta' aktar flus minfuqa fir-R&D&I. 
 

 Għajnuna għal proġetti ta’ riċerka u ta’ żvilupp  
 Għajnuna għal studji tekniċi ta' vijabilità  
 Għajnuna għall-ispejjeż tal-proprjetà industrijali għall-SME  
 Għajnuna għal intrapriżi żgħażagħ innovattivi 
 Għajnuna għal servizzi ta' konsulenza tal-innovazzjoni u għal servizzi ta' appoġġ għall-

innovazzjoni 
 Għajnuna għas-self ta' persunal bi kwalifiki għolja  
 Għajnuna għar-riċerka u l-iżvilupp fis-settur agrikolu u dak tas-sajd 

 
Għajnuna ambjentali  



Ir-RĠEK jagħmilha aktar faċli li l-awtoritajiet nazzjonali jagħtu għadd tajjeb ta' miżuri ta' għajnuna għall-
ħarsien ambjentali jew sabiex jiġi ffaċċjat it-tibdil fil-klima.  
 

 Għajnuna għall-investiment li tmur lil hinn mill-istandards tal-Komunità fil-ħarsien tal-ambjent  
 Għajnuna għall-akkwist ta' vetturi tat-trasport li jmorru lil hinn mill-istandards ambjentali tal-

Komunità  
 Għajnuna għal adattament bikri ma’ standards futuri tal-Komunità għall-SMEs  
 Għajnuna għall-investiment rigward miżuri ta' iffrankar ta' enerġija 
 Għajnuna għall-investiment għal koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja 
 Għajnuna għall-investiment għal promozzjoni tal-produzzjoni ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli 
 Għajnuna għal studji dwar l-ambjent 
 Għajnuna fil-forma ta' tnaqqis f'taxxi ambjentali 

 
Għajnuna reġjonali 
L-għajnuna nazzjonali b'għan reġjonali tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-UE billi 
tindirizza n-nuqqasijiet ta' reġjuni fi żvantaġġ.  
 

 Għajnuna b'għan reġjonali għall-investiment u għall-impjiegi  
 Għajnuna għall-intrapriżi żgħar ġodda f'reġjuni assistiti  

 
Għajnuna għat-taħriġ 
Ir-regolament jawtorizza l-għoti ta' għajnuna għal taħriġ ġenerali kif ukoll speċifiku. 
 

 
Għajnuna għal ħaddiema żvantaġġati jew b’diżabilità. 
Ir-RĠEK tkopri għajnuna biex tinċentiva kumpaniji jimpjegaw ħaddiema li jkollhom bżonnijiet partikolari, jew li 
jkollhom xi żvantaġġ ieħor.  
 

 Għajnuna għar-reklutaġġ ta’ ħaddiema li jsofru minn xi żvantaġġ fil-forma ta’ sussidji fuq il-pagi  
 Għajnuna għall-ingaġġ ta’ ħaddiema li jkollhom bżonnijiet partikolari fil-forma ta’ sussidji ta’ 

pagi  
 Għajnuna biex jiġu kkumpensati l-ispejjeż addizzjonali ta' meta jiġu ngaġġati ħaddiema bi 

bżonnijiet partikolari  
 
 
………………………………………………………………………… 
 

3       Kif tinkiseb l-għajnujna mill-istat awtorizzata mir-RĠEK? 
 
Ir-RĠEK tapplika għal għajnuna mogħtija mill-Istati Membri u mhux mill-Kummissjoni. Sabiex tinkiseb 
għajnuna bħal din l-impriżi għandhom jikkuntattjaw lill-awtoritajiet pubbliċi fuq livell nazzjonali jew 
reġjonali/lokali. 
 
 

     
 
 
 
 

It-test sħiħ tar-RĠEK jinsab fis-sit: 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas- 6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti kategoriji 
ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat  

Il-Ġurnal Uffiċjali L 241, 9.8.2008, p. 3. 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

 
 Għak aktar tagħrif dwar dan ir-Regolament, inti tista' tikkuntattja lid-Direttorat-Ġenerali għall-

Kompetizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, Unità A3, Għajnuna mill-Istat - Politika u Skrutinju 
 
 

Informazzjoni oħra disponibbli dwar regoli tal-għajnuna mill-istat: 

Vademecum dwar regoli tal-għajnuna mill-istat 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html


Manwal dwar ir-regoli tal-għajnuna mill-istat lill-SMEs 
 (għandu jkun ippubblikat dalwaqt) 

Għajnuna mill-Istat: x'jista' jsir skont ir-regoli tal-UE − ħarsa ġenerali 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 

Għajnuna mill-Istat: mistoqsijiet li spiss isiru dwar ir-regoli tal-UE 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 
 
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

