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(1) De volgende staatssteunvoorschriften die in het kader van het initiatief van 2012 voor 
de modernisering van het staatssteunbeleid (SAM) zijn vastgesteld, zullen eind 2020 
aflopen: 
- Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-20201 (waarin naar de 

nationale regionale-steunkaarten wordt verwezen);  
- Richtsnoeren inzake staatssteun ter bevordering van 

risicofinancieringsinvesteringen2; 
- Richtsnoeren inzake staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 

2014-20203; 
- Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun4, en 
- Mededeling betreffende belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees 

belang5. 
(2) Om de nodige voorspelbaarheid en rechtszekerheid te bieden in afwachting van een 

mogelijke toekomstige actualisering van de staatssteunvoorschriften die in het kader 
van het initiatief voor de modernisering van het staatssteunbeleid zijn vastgesteld, zal 
de Commissie in twee stappen te werk gaan.  

(3) Allereerst zal de Commissie de geldigheidsduur van die staatssteunvoorschriften die 
anders tegen eind 2020 zouden aflopen, met nog eens twee jaar verlengen — tot en 
met 31 december 2022. In een tweede fase zal de Commissie, in lijn met de 
richtsnoeren voor betere regelgeving, die voorschriften evalueren samen met de 
overige staatssteunvoorschriften die in het kader van het initiatief voor de 
modernisering van het staatssteunbeleid zijn vastgesteld. Op 7 januari 2019 heeft de 
Commissie de aanzet gegeven voor de evaluatie van bovengenoemde voorschriften, in 
de vorm van een "geschiktheidscontrole". Op die grondslag kan de Commissie dan in 

                                                 
1  Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020 (PB C 209 van 23.7.2013, blz. 1). 
2  Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren inzake staatssteun ter bevordering van 

risicofinancieringsinvesteringen (PB C 19 van 22.1.2014, blz. 4). 
3  Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en 

energie 2014-2020 (PB C 200 van 28.6.2014, blz. 1). 
4  Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-

financiële ondernemingen in moeilijkheden (PB C 249 van 31.7.2014, blz. 1). 
5  Mededeling van de Commissie — Criteria voor de beoordeling van de verenigbaarheid met de interne 

markt van staatssteun ter bevordering van de verwezenlijking van belangrijke projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang (PB C 188 van 20.6.2014, blz. 4). 
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de toekomst beslissen of zij de bovengenoemde voorschriften verder verlengt of 
eventueel actualiseert. 

(4) Gezien het brede opzet van deze geschiktheidscontrole en het feit dat de uitkomsten 
van de evaluaties niet vóór begin 2020 beschikbaar zullen komen, kan een 
beleidsbeslissing over de vormgeving van de voorschriften voor de periode na 2020 
niet tijdig worden genomen om de stakeholders rechtszekerheid en stabiliteit te bieden 
wat betreft de voorschriften die na 2020 van toepassing zullen zijn. Deze verlenging 
zal dus de gelegenheid bieden om een passende beoordeling van de voorschriften te 
maken en zal de lidstaten voorspelbaarheid en stabiliteit van de voorschriften 
garanderen. 

(5) Een verlenging voor een korte periode van de staatssteunvoorschriften die tegen eind 
2020 aflopen, is dus passend om de Commissie de kans te bieden de voorschriften 
terdege te beoordelen en om de lidstaten en de stakeholders voorspelbaarheid en 
stabiliteit te garanderen.  

(6) In het licht van het bovenstaande zal de Commissie de geldigheidsduur van de 
richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020 (waarin naar de nationale 
regionale-steunkaarten wordt verwezen), de richtsnoeren inzake staatssteun ter 
bevordering van risicofinancieringsinvesteringen, de richtsnoeren inzake staatssteun 
ten behoeve van milieubescherming en energie, de richtsnoeren voor reddings- en 
herstructureringssteun en de mededeling betreffende belangrijke projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang verlengen tot en met 31 december 2022. 

(7) Wat betreft de nationale regionale-steunkaarten nodigt de Commissie de lidstaten uit 
de verlenging van de geldigheidsduur van hun nationale regionale-steunkaarten aan te 
melden. De lidstaten hebben de mogelijkheid tot het aanmelden van een aanpassing 
van hun nationale regionale-steunkaart voor de periode tussen 1 januari 2021 en 31 
december 2022 volgens de hieronder uiteengezette methodiek. Deze methodiek biedt 
ruimte om, op bepaalde voorwaarden, beperkte aanpassingen aan de goedgekeurde 
nationale regionale-steunkaarten door te voeren.  

In het licht van het bovenstaande,  
De richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020 moeten als volgt worden 
gewijzigd. Na punt 178 worden de volgende punten ingevoegd:  

"1781 Aangezien de geldigheidsduur van de nationale regionale-steunkaarten op 31 
december 2020 afloopt, nodigt de Commissie de lidstaten uit hun voornemen om de 
geldigheidsduur van hun nationale regionale-steunkaarten te verlengen, bij de 
Commissie aan te melden. De lidstaten kunnen beperkte aanpassingen aanbrengen 
aan de nationale regionale-steunkaart, op de voorwaarden en volgens de methodiek 
hierna aangegeven. 
 
1782 Voor de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 zal de Commissie 
tegen juni 2020 de lijst vaststellen van NUTS 2-regio's met een bbp per hoofd van de 
bevolking van minder dan 75 % van het EU-gemiddelde6 die niet in bijlage I bij de 
richtsnoeren zijn opgenomen en zal zij een mededeling bekendmaken over de 
uitkomsten van deze beoordeling. Op dat tijdstip zal de Commissie bepalen of de aldus 
onderscheiden regio's in aanmerking kunnen komen voor regionale steun op grond 
van artikel 107, lid 3, onder a), van het Verdrag en wat de hoogte is van de 

                                                 
6  Op grond van de recentst beschikbare door Eurostat gepubliceerde gegevens over het in 

koopkrachtstandaard (KKS) gemeten bbp per hoofd van de bevolking op NUTS 2-niveau, op basis van 
het driejaarsgemiddelde. 



 

 

steunintensiteit die overeenstemt met hun bbp per hoofd van de bevolking. Op dat 
tijdstip zal de Commissie ook de hoogte van de steunintensiteit aanpassen van de 
NUTS 2-regio's die reeds als steungebieden onder a) zijn opgenomen in bijlage I bij 
de richtsnoeren, voor het geval hun bbp per hoofd van de bevolking een hogere 
steunintensiteit rechtvaardigt. Indien de nieuw geselecteerde NUTS 2-regio's met een 
bbp per hoofd van de bevolking van minder dan 75 % van het EU-gemiddelde op de 
door de Commissie voor de periode 2014-2020 nationale regionale-steunkaart 
worden aangewezen als steungebieden onder c), zal het percentage van het in bijlage 
I7 bij de richtsnoeren vermelde specifieke quotum van het bevolkingsaandeel onder c) 
dienovereenkomstig worden aangepast8. De Commissie zal de nodige wijzigingen van 
bijlage I tegen juni 2020 bekendmaken. 
 
1783 Een lidstaat mag, binnen de marges van zijn bijgestelde specifieke quotum van 
het bevolkingsaandeel onder c), de lijst met steungebieden onder c) op zijn nationale 
regionale-steunkaart aanpassen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 
december 2022. Die aanpassingen mogen niet meer dan 50 % van zijn bijgestelde 
bevolkingsaandeel onder c) bedragen.  
 
1784 Tegen 1 september 2020 moeten de lidstaten bij de Commissie aanmelding doen 
van hun voornemen tot het verlengen van de nationale regionale-steunkaarten en/of 
eventuele aanpassingen van hun nationale regionale-steunkaarten als gevolg van het 
opnemen van aanvullende steungebieden onder a), het aanpassen van 
steunintensiteiten in bestaande steungebieden onder a) en de uitwisseling van 
steungebieden onder c). 
1785 Na de goedkeuring van de verlenging van de nationale regionale-steunkaarten 
tot en met 31 december 2022 kunnen de lidstaten beslissen om de op grond van de 
onderhavige richtsnoeren goedgekeurde bestaande regelingen te verlengen. Een 
eventuele verlenging van dit soort regelingen moet tijdig vóór de afloop ervan bij de 
Commissie worden aangemeld." 

- Punt 174 van de richtsnoeren inzake staatssteun ter bevordering van 
risicofinancieringsinvesteringen wordt vervangen door:  
 
"De Commissie zal de in deze richtsnoeren uiteengezette beginselen toepassen bij het 
beoordelen van de verenigbaarheid van alle risicofinancieringssteun die wordt 
toegekend van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2022."  
 

- Punt 108 van de richtsnoeren inzake staatssteun ten behoeve van milieubescherming 
en energie wordt vervangen door:  
 
"De voorliggende richtsnoeren zijn van kracht voor de periode tot en met 2022. Zij 
dienen echter de weg te banen voor het behalen van de doelstellingen die in het 
beleidskader voor 2030 zijn vastgesteld. Met name is de verwachting dat in de periode 

                                                 
7  Als gewijzigd bij de mededeling van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij de richtsnoeren inzake 

regionale steunmaatregelen 2014-2020 (PB C 231 van 25.6.2016, blz. 18). 
8  Het aangepaste bevolkingsplafond zal worden berekend op basis van de bevolkingsgegevens die voor het 

opstellen van zijn initiële kaart zijn gebruikt. Het aangepaste quotum van het bevolkingsaandeel voor 
steungebieden onder c) wordt verkregen door het in mindering brengen van de bevolking van de gebieden 
die in de periode tussen 1 januari 2017 en 31 december 2020 als steungebieden onder c) op de nationale 
regionale-steunkaart waren opgenomen, en die voor de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 
2022 op grond van artikel 107, lid 3, onder a), van het Verdrag voor regionale steun in aanmerking 
kunnen komen. 



 

 

2020-2030 gevestigde hernieuwbare energiebronnen grid-competitive zullen worden 
(met conventionele energie zullen kunnen concurreren), hetgeen betekent dat subsidies 
en vrijstellingen van balanceringstaken degressief dienen te worden uitgefaseerd. 
Deze richtsnoeren sporen met die doelstelling en zullen zorgen voor de overgang naar 
een kostenefficiënte uitkomst via marktwerking."  
 

- Punt 246 van de richtsnoeren inzake staatssteun ten behoeve van milieubescherming 
en energie wordt vervangen door:  
 
"Deze richtsnoeren zullen worden toegepast vanaf 1 juli 2014 en vervangen de 
communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming die op 1 april 
2008 werden bekendgemaakt. Zij zullen tot en met 31 december 2022 van toepassing 
zijn." 

 
- Punt 135 van de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun wordt 

vervangen door: 
 
"De Commissie zal deze richtsnoeren toepassen van 1 augustus 2014 tot en met 31 
december 2022." 

 
- Punt 50 van de mededeling betreffende belangrijke projecten van gemeenschappelijk 

Europees belang wordt vervangen door: 
 
"Deze mededeling zal worden toegepast van 1 juli 2014 tot en met 31 december 
2022." 


