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(1) Sljedeća pravila o državnim potporama koja su donesena u okviru inicijative za 
modernizaciju državnih potpora iz 2012. prestaju važiti krajem 2020.: 
- Smjernice za regionalne državne potpore za 2014.–2020.1, u kojima se upućuje na 

nacionalne karte regionalnih potpora;  
- Smjernice o državnim potporama za promicanje rizičnih financijskih ulaganja2; 
- Smjernice o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju3; 
- Smjernice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje4; i 
- Komunikacija o važnim projektima od zajedničkog europskog interesa (VPZEI)5. 

(2) Kako bi osigurala predvidljivost i pravnu sigurnost, istodobno se pripremajući za 
moguće buduće ažuriranje pravila o državnim potporama donesenih u okviru 
modernizacije državnih potpora, Komisija će poduzeti mjere u dvije faze.  

(3) Prvo, Komisija će produljiti za dvije dodatne godine, do 31. prosinca 2022., razdoblje 
važenja tih pravila o državnim potporama, koje bi u suprotnom isteklo krajem 2020. 
Drugo, u skladu sa svojim Smjernicama za bolju regulativu, Komisija će ta pravila 
ocijeniti zajedno s drugim pravilima o državnim potporama koja su donesena u okviru 
modernizacije državnih potpora. Komisija je 7. siječnja 2019. pokrenula evaluaciju 
prethodno navedenih pravila u obliku „provjere prikladnosti”. Na toj osnovi Komisija 
u budućnosti može odlučiti hoće li dodatno produljiti valjanost tih pravila ili ih 
ažurirati. 

(4) S obzirom na širok opseg provjere prikladnosti i na činjenicu da rezultati evaluacija 
neće biti dostupni prije početka 2020., odluka o izradi pravila nakon 2020. ne može se 
donijeti na vrijeme kako bi se dionicima pružila pravna sigurnost i stabilnost u 
pogledu pravila koja će se primjenjivati nakon 2020. Produljenjem će se stoga 
omogućiti odgovarajuća ocjena pravila i osigurati predvidljivost i stabilnost pravila za 
države članice. 
 

                                                 
1  Smjernice za regionalne potpore za 2014.–2020., SL C 209, 23.7.2013., str. 1.–45. 
2  Komunikacija Komisije – Smjernice o državnim potporama za promicanje rizičnih financijskih 

ulaganja, SL C 19, 22.1.2014., str. 4.–34. 
3  Komunikacija Komisije – Smjernice o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 

2014.–2020., SL L 200, 28.6.2014., str. 1.–55. 
4  Komunikacija Komisije – Smjernice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih 

poduzetnika u teškoćama, SL C 249, 31.7.2014., str. 1.–28. 
5  Komunikacija Komisije – Kriteriji za analizu jesu li državne potpore za promicanje provedbe važnih 
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str. 4.–12. 
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(5) Stoga je primjereno kratkoročno produljiti pravila o državnim potporama koja prestaju 
važiti krajem 2020. kako bi ih Komisija mogla na odgovarajući način ocijeniti te kako 
bi se osigurala predvidljivost i stabilnost za države članice i dionike.  

(6) Uzimajući u obzir navedeno, Komisija produljuje razdoblje važenja Smjernica za 
regionalne državne potpore za 2014.–2020., u kojima se upućuje na nacionalne karte 
regionalnih potpora, Smjernica o državnim potporama za promicanje rizičnih 
financijskih ulaganja, Smjernica o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju, 
Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje i Komunikacije o 
važnim projektima od zajedničkog europskog interesa (VPZEI) do 31. prosinca 2022. 

(7) Kada je riječ o nacionalnim kartama regionalnih potpora, Komisija poziva države 
članice da prijave produljenje valjanosti svojih nacionalnih karata regionalnih potpora. 
Države članice mogu u skladu s metodologijom navedenom u nastavku prijaviti 
prilagodbu svojih nacionalnih karata regionalnih potpora za razdoblje od 
1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2022. U skladu s tom metodologijom pod određenim 
uvjetima mogu se unijeti ograničene izmjene odobrenih nacionalnih karata regionalnih 
potpora.  

Uzimajući u obzir prethodno navedeno,  
Smjernice za regionalne potpore za 2014.–2020. mijenjaju se kako slijedi: Nakon točke 178. 
umeću se sljedeće točke:  

178.1 Budući da 31. prosinca 2020. istječe valjanost nacionalnih karata regionalnih 
potpora, Komisija poziva države članice da je obavijeste o namjeri produljenja 
valjanosti svojih nacionalnih karata regionalnih potpora. Države članice mogu unijeti 
ograničene izmjene u nacionalne karte regionalnih potpora pod uvjetima i u skladu s 
metodologijom navedenima u nastavku. 
 
1782 Za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2022. Komisija će do lipnja 
2020. utvrditi popis regija NUTS 2 s BDP-om po stanovniku nižim od 75 % prosjeka 
EU-a6, koje nisu uključene u Prilog I. Smjernicama, te objaviti komunikaciju o 
rezultatima te analize. Komisija će potom utvrditi mogu li te utvrđene regije ispuniti 
uvjete za dobivanje regionalne potpore prema članku 107. stavku 3. točki (a) Ugovora 
te razinu intenziteta potpore prema njihovu BDP-u po stanovniku. Komisija će tada 
prilagoditi i razinu intenziteta potpore za one regije NUTS 2 koje su već uključene u 
Prilog I. Smjernicama kao područja „a” ako njihov BDP po stanovniku opravdava 
viši intenzitet potpore. Ako su novoutvrđene regije NUTS 2 čiji je BDP po stanovniku 
niži od 75 % prosjeka EU-a određene kao područja „c” na nacionalnoj karti 
regionalnih potpora koju je Komisija odobrila za razdoblje 2014.–2020., postotak 
posebne raspodjele stanovništva za područja „c” naveden u Prilogu 1.7 Smjernicama 
prilagodit će se u skladu s time8. Komisija će objaviti potrebne izmjene Priloga 1. do 
lipnja 2020. 
 

                                                 
6  Na temelju najnovijih dostupnih podataka o BDP-u po stanovniku u standardima kupovne moći (PPS), 

koje Eurostat objavljuje na razini NUTS 2 na osnovi trogodišnjeg prosjeka. 
7  Komunikacija Komisije o izmjeni Priloga I. Smjernicama za regionalne potpore za 2014.–2020. 

C/2016/3514, SL C 231, 25.6.2016., str 1.–18. 
8  Prilagođena gornja granica stanovništva izračunava se na osnovi podataka o stanovništvu upotrijebljenih 

pri izradi prvotne karte. Prilagođena raspodjela stanovništva za područja „c” dobiva se odbijanjem 
stanovništva onih područja koja su uključena u nacionalne karte regionalnih potpora kao područja „c” u 
razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2020. i mogu postati prihvatljiva za regionalnu potporu na 
temelju članka 107. stavka 3. točke (a) Ugovora za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2022. 
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1783 Država članica može unutar svoje prilagođene posebne raspodjele za područja 
„c” izmijeniti popis područja „c” koji sadržava njezina nacionalna karta regionalnih 
potpora za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2022. Te izmjene ne smiju 
premašiti 50 % prilagođenog „c” udjela.  
 
1784 Do 1. rujna 2020. države članice moraju Komisiju obavijestiti o svojoj namjeri 
da produlje valjanost nacionalnih karata regionalnih potpora i/ili o svim izmjenama i 
dopunama svojih nacionalnih karata regionalnih potpora koje proizlaze iz 
uključivanja dodatnih područja „a”, prilagodbe intenziteta potpore u postojećim 
područjima „a” i razmjene područja „c”. 
1785 Nakon odobrenja produljenja valjanosti nacionalnih karata regionalnih potpora 
do 31. prosinca 2022. države članice mogu odlučiti produljiti postojeće programe 
odobrene na temelju ovih Smjernica. Svako produljenje takvih programa mora se 
pravodobno prijaviti Komisiji prije datuma njihova isteka. 

- Točka 174. Smjernica o državnim potporama za promicanje rizičnih financijskih 
ulaganja zamjenjuje se sljedećim:  
 
Komisija će načela utvrđena u ovim Smjernicama primjenjivati pri procjeni 
sukladnosti svih potpora za rizično financiranje koje će se dodijeliti od 1. srpnja 2014. 
do 31. prosinca 2022.  
 

- Točka 108. Smjernica o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju zamjenjuje 
se sljedećim:  
 
Ove se smjernice primjenjuju u razdoblju do 2022. Međutim njima bi se trebao 
pripremiti temelj za ostvarivanje ciljeva postavljenih u Okviru za 2030. Naime, 
očekuje se da će u razdoblju od 2020. do 2030. uspostavljeni obnovljivi izvori energije 
postati konkurentni za uključivanja na mrežu, što znači da bi se subvencije i izuzeća 
od odgovornosti za uravnoteženje trebali postupno ukidati. Ove su Smjernice 
usklađene s tim ciljem i njima će se osigurati prijelaz na ekonomičnu isporuku s 
pomoću mehanizama koji se temelje na tržištu.  
 

- Točka 246. Smjernica o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju zamjenjuje 
se sljedećim:  
 
Ove će se smjernice primjenjivati od 1. srpnja 2014. i njima se zamjenjuju Smjernice o 
državnim potporama za zaštitu okoliša objavljene 1. travnja 2008. Primjenjivat će se 
do 31. prosinca 2022. 

 
- Točka 135. Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje zamjenjuje 

se sljedećim: 
 
Komisija će ove smjernice primjenjivati s učinkom od 1. kolovoza 2014. do 
31. prosinca 2022. 

 
- Točka 50. Komunikacije o važnim projektima od zajedničkog europskog interesa 

(VPZEI) zamjenjuje se sljedećim: 
 
Ova Komunikacija primjenjuje se od 1. srpnja 2014. do 31 prosinca 2022. 
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