
SL   SL 

 
 

 
EVROPSKA 
KOMISIJA  

Bruselj, XXX  
[…](2019) XXX draft 

 

SPOROČILO KOMISIJE 

o podaljšanju veljavnosti Smernic o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020, ki 
se nanašajo na nacionalne karte regionalne pomoči, Smernic o državni pomoči za 

spodbujanje naložb tveganega financiranja, Smernic o državni pomoči za varstvo okolja 
in energijo, Smernic o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje in Sporočila 
Komisije o merilih za analizo združljivosti državne pomoči za spodbujanje izvajanja 

pomembnih projektov skupnega evropskega interesa z notranjim trgom 
OSNUTEK 

 

 



 

 

SPOROČILO KOMISIJE 

o podaljšanju veljavnosti Smernic o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020, ki 
se nanašajo na nacionalne karte regionalne pomoči, Smernic o državni pomoči za 

spodbujanje naložb tveganega financiranja, Smernic o državni pomoči za varstvo okolja 
in energijo, Smernic o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje in Sporočila 
Komisije o merilih za analizo združljivosti državne pomoči za spodbujanje izvajanja 

pomembnih projektov skupnega evropskega interesa z notranjim trgom 
OSNUTEK 

 

(1) Konec leta 2020 bodo prenehala veljati naslednja pravila o državni pomoči, ki so bila 
sprejeta v okviru pobude za posodobitev področja državnih pomoči iz leta 2012: 
- Smernice o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–20201, ki se nanašajo na 

nacionalne karte regionalne pomoči;  
- Smernice o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja2; 
- Smernice o državni pomoči za varstvo okolja in energijo3; 
- Smernice o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje4; ter 
- Sporočilo o pomembnih projektih skupnega evropskega interesa5. 

(2) Za zagotovitev predvidljivosti in pravne varnosti bo Komisija pri pripravah na 
morebitno prihodnjo posodobitev pravil o državni pomoči, sprejetih v okviru 
posodobitve področja državnih pomoči, ukrepala v dveh fazah.  

(3) Prvič, Komisija bo podaljšala obdobje veljavnosti navedenih pravil o državni pomoči, 
ki bi sicer prenehala veljati konec leta 2020, še za dve leti, tj. do 31. decembra 2022. 
Drugič, Komisija bo v skladu s svojimi smernicami za boljše pravno urejanje ocenila 
navedena pravila skupaj z drugimi pravili o državni pomoči, ki so bila sprejeta kot del 
posodobitve področja državnih pomoči. Komisija je z oceno teh pravil začela 7. 
januarja 2019, in sicer v obliki „preverjanja ustreznosti“. Na tej podlagi se lahko 
Komisija v prihodnosti odloči, da bo veljavnost navedenih pravil ponovno podaljšala 
ali da jih bo posodobila. 

(4) Glede na široko področje preverjanja ustreznosti in ker rezultati ocen ne bodo na voljo 
pred začetkom leta 2020, odločitve o zasnovi pravil po letu 2020 ni mogoče sprejeti 
pravočasno, da bi bili za zainteresirane strani zagotovljeni pravna varnost in stabilnost 
v zvezi s pravili, ki se bodo uporabljala po letu 2020. Podaljšanje bo tako omogočilo 
ustrezno oceno pravil ter zagotovilo predvidljivost in stabilnost pravil za države 
članice. 
 

                                                 
1  Smernice o državni regionalni pomoči za obdobje 2014–2020, UL C 209, 23.7.2013, str. 1. 
2  Sporočilo Komisije – Smernice o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja, UL 

C 19, 22.1.2014, str. 4. 
3  Sporočilo Komisije – Smernice o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020, 

UL C 200, 28.6.2014, str. 1. 
4  Sporočilo Komisije – Smernice o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij 

v težavah, UL C 249, 31.7.2014, str. 1. 
5  Sporočilo Komisije – Merila za analizo združljivosti državne pomoči za spodbujanje izvajanja 

pomembnih projektov skupnega evropskega interesa z notranjim trgom, UL C 188, 20.6.2014, str. 4. 
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(5) Kratkoročno podaljšanje pravil o državni pomoči, katerih veljavnost se izteče konec 
leta 2020, je torej primerno, da lahko Komisija ta pravila ustrezno oceni ter da se 
zagotovita predvidljivost in stabilnost za države članice in zainteresirane strani.  

(6) Ob upoštevanju navedenega bo Komisija podaljšala obdobje veljavnosti Smernic o 
regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020, ki se nanašajo na nacionalne karte 
regionalne pomoči, Smernic o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega 
financiranja, Smernic o državni pomoči za varstvo okolja in energijo, Smernic o 
državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje ter Sporočila o pomembnih projektih 
skupnega evropskega interesa do 31. decembra 2022. 

(7) Komisija poziva države članice, da priglasijo podaljšanje veljavnosti svojih 
nacionalnih kart regionalne pomoči. Države članice imajo možnost, da v skladu z 
metodologijo, navedeno v nadaljevanju, priglasijo prilagoditev nacionalnih kart 
regionalne pomoči za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2022. Ta 
metodologija omogoča omejene spremembe odobrenih nacionalnih kart regionalne 
pomoči pod določenimi pogoji.  

Ob upoštevanju navedenega  
se Smernice o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020 spremenijo: za odstavkom 
178 se vstavijo naslednji odstavki:  

„1781 Ker se bo veljavnost nacionalnih kart regionalne pomoči iztekla 
31. decembra 2020, Komisija poziva države članice, da jo uradno obvestijo, da 
nameravajo podaljšati veljavnost svojih nacionalnih kart regionalne pomoči. Države 
članice lahko v nacionalne karte regionalne pomoči uvedejo omejene spremembe pod 
pogoji in v skladu z metodologijo, navedeno v nadaljevanju. 
 
1782 Za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2022 bo Komisija do junija 
2020 sestavila seznam regij NUTS 2, katerih BDP na prebivalca je nižji od 75 % 
povprečja EU6 in ki niso vključene v Prilogo I k Smernicam, ter objavila sporočilo o 
rezultatih te analize. Komisija bo takrat določila, ali lahko te opredeljene regije 
postanejo upravičene do regionalne pomoči v skladu s členom 107(3)(a) Pogodbe, in 
določila stopnjo intenzivnosti pomoči, ki ustreza BDP na prebivalca v teh regijah. 
Komisija bo takrat prilagodila tudi stopnjo intenzivnosti pomoči tistih regij NUTS 2, 
ki so že vključene v Prilogo I k Smernicam kot območja ‚a‘, če njihov BDP na 
prebivalca upravičuje večjo intenzivnost pomoči. Če so v nacionalni karti regionalne 
pomoči, ki jo je Komisija odobrila za obdobje 2014–2020, novoopredeljene regije 
NUTS 2 z BDP na prebivalca pod 75 % povprečja EU določene kot območja ‚c‘, bo 
odstotek posebne dodelitve prebivalstva za območja ‚c‘, naveden v Prilogi 17 k 
Smernicam, ustrezno prilagojen8. Komisija bo potrebne spremembe Priloge 1 objavila 
do junija 2020. 
 

                                                 
6  Na podlagi najnovejših razpoložljivih podatkov o BDP v standardih kupne moči na prebivalca, ki jih je 

objavil Eurostat na ravni NUTS 2 na podlagi triletnega povprečja. 
7  Kakor je bila spremenjena v Sporočilu Komisije o spremembi Priloge I k Smernicam o regionalni državni 

pomoči za obdobje 2014–2020. C(2016) 3514, UL C 231, 25.6.2016, str. 1. 
8  Prilagojena zgornja meja prebivalstva se bo izračunala na podlagi podatkov o prebivalstvu, ki so se 

uporabili za določitev prvotne karte. Prilagojena dodelitev prebivalstva območij „c“ se izračuna tako, da 
se odšteje prebivalstvo tistih območij, ki so bila v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2020 
vključena v nacionalne karte regionalne pomoči kot območja „c“ in lahko v obdobju od 1. januarja 2021 
do 31. decembra 2022 postanejo upravičena do regionalne pomoči v skladu s členom 107(3)(a) Pogodbe. 
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1783 Država članica lahko v okviru svoje prilagojene posebne dodelitve za območja 
‚c‘ spremeni seznam območij ‚c‘, ki jih vsebuje njena nacionalna regionalna karta za 
obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2022. Te spremembe ne smejo presegati 
50 % njenega prilagojenega upravičenega deleža prebivalstva na območjih ‚c‘.  
 
1784 Države članice morajo do 1. septembra 2020 uradno obvestiti Komisijo, da 
nameravajo podaljšati veljavnost nacionalnih kart regionalne pomoči, in/ali o 
kakršnih koli spremembah nacionalnih kart regionalne pomoči, ki izhajajo iz 
vključitve dodatnih območij ‚a‘, prilagoditev intenzivnosti pomoči na obstoječih 
območjih ‚a‘ in zamenjave območij ‚c‘. 
1785 Po odobritvi podaljšanja veljavnosti nacionalnih kart regionalne pomoči do 31. 
decembra 2022 se lahko države članice odločijo za podaljšanje veljavnosti obstoječih 
shem, odobrenih na podlagi teh smernic. Vsako podaljšanje takih shem je treba pred 
prenehanjem njihove veljavnosti pravočasno priglasiti Komisiji.“; 

- odstavek 174 Smernic o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja 
se nadomesti z naslednjim:  
 
„Komisija bo načela iz teh smernic uporabljala za oceno združljivosti vseh pomoči za 
tvegano financiranje, ki se bodo dodelile od 1. julija 2014 do 31. decembra 2022.“;  
 

- odstavek 108 Smernic o državni pomoči za varstvo okolja in energijo se nadomesti z 
naslednjim:  
 
„Te smernice se uporabljajo za obdobje do leta 2022. Vendar bi morale pripraviti 
podlago za doseganje ciljev, določenih v okviru do leta 2030. Pričakuje se predvsem, 
da bodo uveljavljeni obnovljivi viri energije v obdobju med letoma 2020 in 2030 
postali omrežno konkurenčni, kar pomeni, da bi bilo treba subvencije in oprostitve 
bilančne odgovornosti postopno odpraviti. Te smernice so skladne s tem ciljem in 
bodo zagotovile prehod na stroškovno učinkovito dobavo prek tržnih mehanizmov.“;  
 

- odstavek 246 Smernic o državni pomoči za varstvo okolja in energijo se nadomesti z 
naslednjim:  
 
„Te smernice se bodo uporabljale od 1. julija 2014 in nadomeščajo Smernice o 
državni pomoči za varstvo okolja, objavljene 1. aprila 2008. Uporabljale se bodo do 
31. decembra 2022.“; 

 
- odstavek 135 Smernic o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje se nadomesti 

z naslednjim: 
 
„Komisija bo te smernice uporabljala z učinkom od 1. avgusta 2014 do 31. decembra 
2022.“; 

 
- odstavek 50 Sporočila o pomembnih projektih skupnega evropskega interesa se 

nadomesti z naslednjim: 
 
„To sporočilo se bo uporabljalo od 1. julija 2014 do 31. decembra 2022.“ 
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