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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1574/2012, внесена от Марлис ван Хуф, с нидерландско 
гражданство, относно неравенството при предоставянето на европейски 
субсидии

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията има малък бизнес в медицинския сектор. Тя счита, че се 
проявява дискриминация при предоставянето на субсидии и безвъзмездни средства. Тя 
посочва, че хората от академичните среди лесно могат да кандидатстват за 
индивидуални безвъзмездни средства, докато това не е възможно за хората в малките и 
средните предприятия. Тя обаче не дава конкретни примери за това. Тя е отправила 
запитвания до нидерландските органи и е била информирана, че ситуацията се дължи 
на европейските правила за конкуренцията. Вносителката на петицията счита, че би 
било добре за заетостта, ако се постигне по-голяма равнопоставеност при процедурите 
за кандидатстване за субсидии и безвъзмездни средства.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 май 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.

Следва да се отбележи, че вносителката на петицията не е представила копие от 
писмото на нидерландските органи, на което тя основава своето предположение за 
дискриминация по отношение на частни лица или МСП в отпускането на безвъзмездни 
публични средства; тя не е предоставила и никакви действителни примери за 
кандидатстване от нейна страна за безвъзмездни средства. Поради това настоящото 
съобщение се основава единствено на тълкуване на текста на петицията.
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Според разбирането на Комисията твърдението е, че съществува дискриминация в 
отпускането на безвъзмездни публични средства, които може да се считат за държавна 
помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС. За да се счита за държавна 
помощ, мярката трябва да отговаря на следните кумулативни условия: i) има намеса от 
страна на държавата или чрез държавни ресурси под най-различни форми (напр. 
безвъзмездни средства); ii) намесата дава предимство на получателя на селективна 
основа, напр. на конкретни предприятия или промишлени сектори; iii) конкуренцията е 
или може да бъде нарушена; iv) има вероятност намесата да окаже влияние върху 
търговията между държавите членки;

Публичните помощи са предмет на правилата на ЕС за държавните помощи, ако могат 
да нарушат конкуренцията между „предприятията“. В съответствие с член 107, 
параграф 1 от ДФЕС и със съдебната практика на Съда на ЕС получател на публична 
помощ би могъл да бъде определен като предприятие, ако извършва икономическа 
дейност, т.е. дейност, състояща се в предлагане на стоки и/или услуги на определен 
пазар. Правилата за държавната помощ предвиждат някои ограничения за държавните 
помощи за предприятия, по-специално по отношение на допустимите получатели, 
дейности, разходи и размери на помощта. Целта е да се ограничат нарушенията на 
конкуренцията, като в същото време се разреши предоставянето на държавни помощи, 
когато е необходимо в името на общия интерес.

Съгласно член 107, параграф 1 от ДФЕС държавните помощи са забранени по принцип. 
ДФЕС обаче предвижда някои изключения от тази забрана за някои цели на политиката 
(член 107, параграфи 2 и 3). Вторичното законодателство, което представлява част от 
правилата на ЕС за държавните помощи, определя в подробности тези изключения.

Основната загриженост на вносителя на петиция е, че на кандидатите от академичните 
среди, кандидатстващи за публични безвъзмездни средства, ще бъдат предпочетени 
пред други лица или МСП.

Изглежда, че вносителката на петицията е кандидатствала за безвъзмездни средства за 
нейно предприятие „Transplant Cretations [sic] & Van Hoof Consulting“, очевидно МСП. 

Изглежда, че вносителката на петицията проявява особен интерес към безвъзмездни 
средства за научни изследвания, развойна дейност и иновации (НИРДИ), както и за 
малки и средни предприятия (МСП).

Член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС предвижда основа за широк набор от 
възможности за държавите членки за подкрепа на НИРДИ и по-специално на МСП.

По-специално в общия регламент за групово освобождаване са предвидени разпоредби, 
съгласно които при определени условия не е необходимо държавите членки да 
изпращат на Комисията за одобрение някои форми на помощ (включително помощ за 
НИРДИ и за предоставянето на рисков капитал) преди предоставянето на помощта1.

                                               
1 Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои 

категории помощи за съвместими с общия пазар, ОВ L 214 от 9.8.2008, стр.3.
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Освен това в рамката за НИРДИ се разясняват условията, при които мерки за помощ за 
НИРДИ, неотговарящи на условията на Общия регламент за групово освобождаване, 
могат да бъдат одобрени от Комисията след уведомяване1. Освен това Насоките за 
рисковия капитал съдържат подобни разяснения по отношение на държавните помощи 
под формата на финансиране на рисков капитал за МСП2. 

В този правен контекст и като се имат предвид фактите, представени на Комисията, 
изглежда, че вносителката на петицията е кандидатствала за публична помощ за 
нейното предприятие, следователно за стопанска дейност, подобна на подкрепата, 
предоставяна от нидерландското правителство на отделни изследователи и 
изследователски организации. Публичните безвъзмездни средства за отделни лица 
(напр. научни работници) или юридически лица (напр. при определени условия 
държавните университети) не следва да се разглеждат като помощи за „предприятия“, 
доколкото такива субекти не се занимават с икономически дейности и следователно не 
подлежат на правилата на ЕС за държавните помощи.

Държавите членки имат пълна свобода да правят селективен избор по отношение на 
инструменти на политиката, тъй като правилата за държавна помощ не налагат единен 
начин за намеса в икономиката.
Следователно съществуват няколко причини, поради които вносителката на петицията 
може да се чувства дискриминирана. На първо място, възможно е нидерландските 
органи да възнамеряват да предоставят определени безвъзмездни средства само за 
дейности с нестопанска цел, така че вносителката на петицията не би отговаряла на 
критериите за този вид безвъзмездни средства. На второ място, не е изключено 
поисканата от вносителката на петицията помощ да не е съвместима с правилата на ЕС 
за държавните помощи или не да не е допустима съгласно нидерландската система за 
помощи.

Заключение

Вносителката на петицията предлага законодателството в областта на конкуренцията да 
бъде преразгледано или да се намери решение за създаване на равенство и по този 
начин да се предотврати дискриминацията, за която тя твърди, че съществува.

Въпреки това, на първо място, правилата на ЕС за държавни помощи не се прилагат за 
публична подкрепа, която не се счита за държавна помощ, напр. поради това, че не е 
предназначена за стопански дейности. На второ място, Комисията не разполага с 
правомощия да се намесва в публичната подкрепа, предоставяна от държавите членки 
за дейности с нестопанска цел. И накрая, Комисията не е компетентна да препоръчва на 
държавите членки да включват или изключват определени получатели от техните 
законни мерки за държавна помощ.

                                               
1 Рамка на Общността за държавна помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации, 

ОВ C 323, 30.12.2006 г., стр. 1.
2 Насоки на Общността за държавните помощи за насърчаване на инвестициите в рисков капитал в 

малки и средни предприятия, ОВ C 194, 18.8.2006 г., стр. 2.
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В заключение, няма основания да се иска от Комисията да променя правилата за 
държавните помощи така, както се предлага в петицията.


