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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1574/2012 af Marlies van Hoef, nederlandsk statsborger, om 
ulighed i forbindelse med tildeling af EU-midler

1. Sammendrag

Andrageren har en lille virksomhed i medicinalindustrien. Hun mener, at der finder 
diskrimination sted i forbindelse med tildeling af støtte og tilskud. Hun anfører, at personer 
fra den akademiske verden let kan ansøge om individuelle tilskud, hvilket ikke er muligt for 
personer i små og mellemstore virksomheder. Hun giver dog ikke noget konkret eksempel 
herpå. Hun har forhørt sig hos de nederlandske myndigheder og har fået at vide, at situationen 
skyldes de europæiske konkurrenceregler. Andrageren mener, at det ville være godt for 
beskæftigelsen, hvis der blev skabt større lighed i procedurerne for ansøgning om støtte og 
tilskud. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

"Det bemærkes, at andrageren ikke har forelagt en kopi af de nederlandske myndigheders 
erklæring, som danner grundlag for hendes formodning om forskelsbehandling over for 
enkeltpersoner og SMV’er ved tildeling af offentlige tilskud;  hun har heller ikke forelagt 
konkrete eksempler på sine egne ansøgninger om tilskud. Derfor er dette svar udelukkende 
baseret på en fortolkning af selve andragendet. 

Så vidt Kommissionen har forstået, vedrører påstanden om forskelsbehandling tildelingen af 
offentlige tilskud, der kan betragtes som statsstøtte ifølge artikel 107, stk. 1, i TEUF. Der er 
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tale om statsstøtte, når en given foranstaltning opfylder følgende kumulative betingelser:  i) 
Der skal være tale om statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler (f.eks. 
tilskud); ii)  støtten skal give modtageren en fordel på et selektivt grundlag, f.eks. til bestemte 
virksomheder eller industrisektorer; iii) der skal foreligge en fordrejning af 
konkurrencevilkårene eller en mulighed herfor; iv) støtten skal kunne påvirke samhandelen 
mellem medlemsstaterne.

Offentlig støtte er kun omfattet af EU’s regler om statsstøtte, hvis der er risiko for 
konkurrenceforvridning mellem "virksomheder". I overensstemmelse med artikel 107, stk. 1, 
i TEUF og Domstolens praksis kan en modtager af offentlig støtte betragtes som en 
virksomhed, hvis den udøver økonomisk aktivitet, der består i at udbyde varer og/eller 
tjenesteydelser på et bestemt marked.  Ifølge statsstøttereglerne gælder der visse 
begrænsninger for statsstøtte til virksomheder, navnlig for så vidt angår støtteberettigede 
modtagere, aktiviteter, omkostninger og støttebeløb. Formålet er at begrænse fordrejning af 
konkurrencevilkårene og samtidig tillade statsstøtte, hvor det er nødvendigt af hensyn til den 
fælles interesse. 

Der gælder i princippet et forbud mod statsstøtte, jf. artikel 107, stk. 1, i TEUF. TEUF 
opererer imidlertid med visse undtagelser fra dette forbud i forbindelse med visse politiske 
målsætninger (jf. artikel 107, stk. 2 og 3). I den afledte EU-ret, der indgår i EU’s 
statsstøtteregler, findes der detaljeret regulering af sådanne undtagelser. 

Andragerens væsentligste indvending er, at ansøgere fra den akademiske verden, der søger 
om offentlige tilskud, vil blive foretrukket frem for andre personer eller SMV’er.

Det fremgår, at andrageren har søgt om tilskud til sin virksomhed "Transplant Cretations [sic] 
& Van Hoof Consulting", som tilsyneladende er en SMV. 

Det fremgår endvidere, at andrageren særligt interesserer sig for tilskud til forskning, 
udvikling og innovation (FUI) samt til små og mellemstore virksomheder (SMV’er). 

I henhold til artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF råder medlemsstaterne over en bred vifte af 
muligheder for at støtte FUI og særlig SMV'er.

Navnlig indeholder den generelle gruppefritagelsesforordning bestemmelser, hvorefter 
medlemsstaterne under visse betingelser ikke behøver at anmelde visse former for støtte til 
Kommissionen til godkendelse (herunder støtte til FUI og støtte i form af risikovillig kapital) 
forud for tildeling af støtten1. 

Desuden præciserer FUI-rammen, under hvilke betingelser FUI-støtteforanstaltninger, der 
ikke opfylder betingelserne i den generelle gruppefritagelsesforordning, kan godkendes af 
Kommissionen efter anmeldelse2. Desuden indeholder retningslinjerne for risikovillig kapital 

                                               
1 Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med 

fællesmarkedet, EUT L 214 af 9.8.2008, s. 3.
2 Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation (EUT C 323 af 

30.12.2006, s. 1).
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tilsvarende præciseringer med hensyn til statsstøtte i form af risikovillig kapital til SMV’er1. 

I lyset af dette retsgrundlag og ud fra de oplysninger, der er forelagt Kommissionen, lader det 
til, at andrageren har søgt om offentlig støtte til sin virksomhed, altså til en økonomisk 
aktivitet, af tilsvarende karakter som den støtte, den nederlandske stat yder til individuelle 
forskere og forskningsorganisationer. Offentlige tilskud til enkeltpersoner (f.eks. forskere) 
eller enheder (f.eks. under visse omstændigheder offentlige universiteter) betragtes ikke som 
støtte til "virksomheder", for så vidt som sådanne enheder ikke driver økonomisk virksomhed 
og derfor ikke er underlagt EU's regler om statsstøtte.

Medlemsstaterne har enekompetence til at udvælge politiske instrumenter, da der ikke ifølge 
statsstøttereglerne gælder én bestemt fremgangsmåde, der skal følges for at intervenere i 
økonomien.
Der er således flere årsager til, at andrageren kan føle sig forskelsbehandlet. For det første er 
det muligt, at de nederlandske myndigheder har intentioner om udelukkende at tildele 
bestemte tilskud til ikke-økonomiske aktiviteter, således at andrageren ikke kan komme i 
betragtning til sådanne tilskud. For det andet kan det ikke udelukkes, at den støtte, som 
andrageren har søgt om, ikke er forenelig med EU’s statsstøtteregler eller ikke kan ydes i 
henhold til de nederlandske støtteordninger. 

Konklusioner 

Andrageren foreslår, at konkurrencereglerne bliver taget op til revision, eller at der findes en 
løsning for at skabe større lighed og således forhindre situationer, der opleves som 
forskelsbehandling. 

Først må det imidlertid fastslås, at EU's statsstøtteregler ikke finder anvendelse på offentlig 
støtte, der slet ikke kan betragtes som statsstøtte, f.eks. fordi støtten ikke retter sig mod 
økonomiske aktiviteter. For det andet har Kommissionen ikke beføjelse til at gribe ind, når 
medlemsstaterne yder offentlig støtte til ikke-økonomiske aktiviteter. Endelig har 
Kommissionen ikke kompetence til at pålægge medlemsstaterne at sikre, at bestemte 
modtagere inkluderes i eller ekskluderes fra retmæssige statsstøtteforanstaltninger. 

Afslutningsvis må det konstateres, at der ikke er grundlag for at kræve, at Kommissionen 
ændrer statsstøttereglerne som foreslået i andragendet."

                                               
1 EF-retningslinjer for statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder, 

EUT C 194 af 18.8.2006, s. 2.


