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OZNÁMENIE KOMISIE 
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o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu a oznámenia Komisie o kritériách pre 
analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov 

spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom 
NÁVRH 

 

 



 

 

OZNÁMENIE KOMISIE 

o predĺžení platnosti usmernení Komisie o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 
2020, ktoré odkazujú na vnútroštátne mapy regionálnej pomoci, usmernení Komisie o 

štátnej pomoci na podporu rizikových finančných investícií, usmernenia Komisie o 
štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky, usmernení Komisie 

o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu a oznámenia Komisie o kritériách pre 
analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov 

spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom 
NÁVRH 

 

(1) Koncom roku 2020 uplynie platnosť týchto pravidiel štátnej pomoci, ktoré boli prijaté 
ako súčasť programu modernizácie štátnej pomoci z roku 2012: 
– Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 20201, ktoré odkazujú na 

vnútroštátne mapy regionálnej pomoci,  
– Usmernenia o štátnej pomoci na podporu rizikových finančných investícií2, 
– Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky3, 
– Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu4 a 
– Oznámenie o dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu5. 

(2) V záujme zabezpečenia predvídateľnosti a právnej istoty počas prípravy na prípadnú 
budúcu aktualizáciu pravidiel štátnej pomoci, ktoré boli prijaté ako súčasť 
modernizácie štátnej pomoci, Komisia prijme opatrenia v dvoch fázach.  

(3) V prvej fáze Komisia predĺži obdobie platnosti tých pravidiel štátnej pomoci, ktorých 
platnosť by sa inak skončila koncom roku 2020, o ďalšie dva roky, t. j. do 31. 
decembra 2022. V druhej fáze Komisia v súlade so svojimi usmerneniami o lepšej 
právnej regulácii posúdi tieto pravidlá spolu s ostatnými pravidlami štátnej pomoci, 
ktoré boli prijaté ako súčasť modernizácie štátnej pomoci. Komisia začala 7. januára 
2019 posudzovanie uvedených pravidiel v rámci tzv. kontroly vhodnosti. Na jej 
základe môže Komisia v budúcnosti rozhodnúť buď o ďalšom predĺžení platnosti, 
alebo o prípadnej aktualizácii uvedených pravidiel. 

(4) Vzhľadom na široký rozsah kontroly vhodnosti a skutočnosť, že výsledky posúdenia 
nebudú k dispozícii do začiatku roku 2020, nemožno včas prijať politické rozhodnutie 
o návrhu pravidiel, ktoré sa budú uplatňovať po roku 2020, tak aby sa zabezpečila 
právna istota a stabilita pre zainteresované strany, pokiaľ ide o pravidlá uplatniteľné 
po roku 2020. Vďaka predĺženiu platnosti bude možné riadne posúdenie pravidiel a 
zabezpečí sa predvídateľnosť a stabilita pravidiel pre členské štáty. 

                                                 
1  Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020, Ú. v. EÚ C 209, 23.7.2013, s. 1 – 45. 
2  Oznámenie Komisie – Usmernenia o štátnej pomoci na podporu rizikových finančných investícií, Ú. v. 

EÚ C 19, 22.1.2014, s. 4 – 34. 
3  Oznámenie Komisie – Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky 

na roky 2014 – 2020, Ú. v. EÚ C 200, 28.6.2014, s. 1 – 55. 
4  Oznámenie Komisie – Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných 

podnikov v ťažkostiach, Ú. v. EÚ C 249, 31.7.2014, s. 1 – 28. 
5  Oznámenie Komisie – Kritériá pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania 

dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom, Ú. v. EÚ C 188, 20.6.2014, s. 4 
– 12. 
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(5) Aby sa umožnilo riadne posúdenie pravidiel Komisiou a zabezpečila sa 
predvídateľnosť a stabilita pre členské štáty a zainteresované strany, je vhodné 
krátkodobé predĺženie platnosti pravidiel štátnej pomoci, ktorá uplynie koncom roku 
2020.  

(6) Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia predĺži obdobie platnosti usmernení o 
regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020, ktoré odkazujú na vnútroštátne mapy 
regionálnej pomoci, usmernení o štátnej pomoci na podporu rizikových finančných 
investícií, usmernenia o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a 
energetiky, usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu a oznámenia o 
dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu do 31. decembra 2022. 

(7) Pokiaľ ide o vnútroštátne mapy regionálnej pomoci, Komisia vyzýva členské štáty, 
aby oznámili predĺženie platnosti svojich vnútroštátnych máp regionálnej pomoci. 
Členské štáty majú možnosť oznámiť úpravu svojich vnútroštátnych máp regionálnej 
pomoci na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022 podľa ďalej uvedenej 
metodiky. Táto metodika umožňuje obmedzené zmeny schválených vnútroštátnych 
máp regionálnej pomoci za určitých podmienok.  

So zreteľom na uvedené skutočnosti  
sa usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 menia nasledovne. Za bod 
178 sa dopĺňajú tieto body:  

„1781 Keďže platnosť vnútroštátnych máp regionálnej pomoci uplynie 31. 12. 2020, 
Komisia vyzýva členské štáty, aby jej oznámili svoj zámer predĺžiť platnosť svojich 
vnútroštátnych máp regionálnej pomoci. Členské štáty môžu predložiť obmedzené 
zmeny vnútroštátnych máp regionálnej pomoci za ďalej uvedených podmienok a podľa 
ďalej uvedenej metodiky. 
 
1782 Pre obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022 Komisia vypracuje do 
júna 2020 zoznam regiónov NUTS 2, ktorých HDP na obyvateľa je nižší ako 75 % 
priemeru EÚ6 a ktoré nie sú uvedené v prílohe I k týmto usmerneniam, a uverejní 
oznámenie o výsledkoch tejto analýzy. Komisia v danom okamihu stanoví, či sa tieto 
oblasti môžu stať oprávnenými na regionálnu pomoc podľa článku 107 ods. 3 písm. a) 
zmluvy, a určí úroveň intenzity pomoci zodpovedajúcu ich HDP na obyvateľa. 
Komisia v danom okamihu takisto upraví úroveň intenzity pomoci tých regiónov NUTS 
2, ktoré sú už zahrnuté v prílohe I k týmto usmerneniam ako oblasti „a“, ak ich HDP 
na obyvateľa odôvodňuje vyššiu intenzitu pomoci. Ak novo identifikované regióny 
NUTS 2, ktorých HDP na obyvateľa je nižší ako 75 % priemeru EÚ, sú vo 
vnútroštátnej mape regionálnej pomoci schválenej Komisiou na obdobie 2014 – 2020 
označené ako oblasti „c“, percento osobitného prídelu pokrytia obyvateľstva pre 
oblasti „c“ uvedené v prílohe 17 k týmto usmerneniam sa zodpovedajúcim spôsobom 
upraví8. Komisia uverejní potrebné zmeny prílohy 1 do júna 2020. 
 

                                                 
6  Na základe najnovších dostupných údajov o HDP v PPS na obyvateľa zverejnených Eurostatom na úrovni 

NUTS 2 na základe trojročného priemeru. 
7  Zmenené oznámením Komisie, ktorým sa mení príloha I k usmerneniam o regionálnej pomoci na roky 

2014 – 2020, C/2016/3514, Ú. v. EÚ C 231, 25.6.2016, s. 1 – 18. 
8  Upravený strop počtu obyvateľov sa vypočíta na základe údajov o obyvateľstve použitých na zostavenie 

počiatočnej mapy. Upravený prídel pokrytia obyvateľstva v oblastiach „c“ sa získa odpočítaním 
populácie tých oblastí, ktoré boli zahrnuté do vnútroštátnych máp regionálnej pomoci ako oblasti „c“ v 
období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2020 a ktoré sa môžu stať oprávnenými na regionálnu pomoc 
podľa článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022. 
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1783 Členský štát môže v rámci svojho upraveného osobitného prídelu pre oblasti „c“ 
zmeniť zoznam oblastí „c“ obsiahnutých vo svojej vnútroštátnej mape regionálnej 
pomoci na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022. Tieto zmeny nesmú 
presiahnuť 50 % jeho upraveného pokrytia „c“.  
 
1784 Do 1. septembra 2020 musia členské štáty Komisii oznámiť svoj zámer predĺžiť 
platnosť vnútroštátnych máp regionálnej pomoci a/alebo akékoľvek zmeny svojich 
vnútroštátnych máp regionálnej pomoci vyplývajúce zo začlenenia dodatočných 
oblastí „a“, úprav intenzity pomoci v existujúcich oblastiach „a“ a výmeny oblastí 
„c“. 
1785 Po schválení predĺženia platnosti vnútroštátnych máp regionálnej pomoci do 31. 
decembra 2022 môžu členské štáty rozhodnúť o predĺžení platnosti existujúcich schém 
schválených na základe týchto usmernení. Akékoľvek predĺženie takýchto schém sa 
musí včas oznámiť Komisii pred dátumom skončenia ich platnosti.“ 

– Bod 174 usmernení o štátnej pomoci na podporu rizikových finančných investícií sa 
nahrádza takto:  
 
„Komisia uplatní zásady stanovené v týchto usmerneniach pri posudzovaní 
zlučiteľnosti všetkých opatrení rizikového financovania, ktoré sa majú poskytnúť v 
období od 1. júla 2014 do 31. decembra 2022.“  
 

– Bod 108 usmernenia o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a 
energetiky sa nahrádza takto:  
 
„Tieto usmernenia platia na obdobie do roku 2022. Mali by však byť prípravou pre 
dosiahnutie cieľov stanovených v rámci do roku 2030. Predovšetkým sa očakáva, že v 
období medzi rokmi 2020 a 2030 sa zavedené obnoviteľné zdroje energie stanú 
konkurencieschopnými voči sieti, čo znamená, že dotácie a výnimky zo zodpovednosti 
za vyrovnanie odchýlky by sa mali ukončiť postupným znižovaním. Tieto usmernenia 
sú v súlade s týmto cieľom a zabezpečia prechod na nákladovo efektívne zásobovanie 
prostredníctvom trhových mechanizmov.“ Bod 246 usmernenia o štátnej pomoci v 
oblasti ochrany životného prostredia a energetiky sa nahrádza takto:  
 
„Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. júla 2014 a nahrádzajú usmernenia o štátnej 
pomoci na ochranu životného prostredia uverejnené 1. apríla 2008. Budú sa 
uplatňovať do 31. decembra 2022.“ 

 
– Bod 135 usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu sa nahrádza 

takto: 
 
„Komisia bude uplatňovať tieto usmernenia s účinnosťou od 1. augusta 2014 do 31. 
decembra 2022.“ 

 
– Bod 50 oznámenia o dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu sa 

nahrádza takto: 
 
„Toto oznámenie sa bude uplatňovať od 1. júla 2014 do 31. decembra 2022.“ 
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