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με ανισότητες κατά τη χορήγηση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαθέτει μια μικρή επιχείρηση στον ιατρικό τομέα. Θεωρεί ότι κατά τη 
χορήγηση επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων εισάγονται διακρίσεις. Ισχυρίζεται δε ότι οι 
ακαδημαϊκοί μπορούν εύκολα να υποβάλουν αίτηση για ατομική επιχορήγηση, κάτι που δεν 
είναι εφικτό για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, χωρίς ωστόσο να παρέχει συγκεκριμένα 
παραδείγματα. Έχει υποβάλει σχετικά ερωτήματα στις ολλανδικές αρχές που την 
πληροφόρησαν ότι η εν λόγω κατάσταση οφείλεται στους ευρωπαϊκούς κανόνες 
ανταγωνισμού. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι θα ήταν προς όφελος της απασχόλησης να 
εξασφαλισθεί μεγαλύτερη ισότητα κατά τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για επιδοτήσεις 
και επιχορηγήσεις. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αναφέρουσα δεν προσκόμισε αντίγραφο της δήλωσης των 
ολλανδικών αρχών στην οποία βασίζει την εικασία της περί διάκρισης εις βάρος ιδιωτών ή 
ΜΜΕ κατά την παροχή κρατικών επιχορηγήσεων, ούτε αντίγραφα αιτήσεων για 
επιχορηγήσεις που υπέβαλε η ίδια. Ως εκ τούτου, η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται
αποκλειστικά στην ερμηνεία του κειμένου της αναφοράς. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εικαζόμενη διάκριση εισήχθη ενδεχομένως κατά την παροχή 
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κρατικών επιχορηγήσεων, οι οποίες θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του 
άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Θεωρείται κρατική ενίσχυση οποιοδήποτε μέτρο όταν 
πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις : i) έχει χορηγηθεί ενίσχυση από τα κράτη ή από 
κρατικούς πόρους η οποία μπορεί να έχει ποικίλες μορφές (π.χ. επιχορηγήσεις), ii) η ενίσχυση 
προσφέρει πλεονεκτήματα στον δικαιούχο σε επιλεκτική βάση, π.χ. σε συγκεκριμένες 
επιχειρήσεις ή βιομηχανικούς τομείς, iii) ο ανταγωνισμός έχει ήδη ή μπορεί να νοθευτεί, iv) η 
ενίσχυση είναι πιθανό να επηρεάσει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών.

Οι κρατικές ενισχύσεις υπόκεινται στους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, μόνο 
εφόσον υπάρχει πιθανότητα να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ «επιχειρήσεων». 
Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και τη νομολογία του Δικαστηρίου ο 
δικαιούχος κρατικής ενίσχυσης μπορεί να λογίζεται ως επιχείρηση, εφόσον ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα η οποία συνίσταται στην προσφορά αγαθών ή/ και υπηρεσιών εντός 
συγκεκριμένης αγοράς. Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις προβλέπουν περιορισμούς 
στις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά την 
επιλεξιμότητα των δικαιούχων, τις δραστηριότητες, το κόστος, καθώς και το ύψος των 
ενισχύσεων. Στόχος είναι να περιοριστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, επιτρέποντας, 
ωστόσο, τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για το κοινό 
συμφέρον. 

Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ οι κρατικές ενισχύσεις κατ’ αρχήν 
απαγορεύονται. Η ΣΛΕΕ, ωστόσο, προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις από την εν λόγω 
απαγόρευση για συγκεκριμένους στόχους πολιτικών (άρθρο 107 παράγραφοι 2 και 3 ). Το 
παράγωγο δίκαιο που αποτελεί μέρος των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις 
αναφέρει λεπτομερώς τις σχετικές εξαιρέσεις. 

Ο κύριος προβληματισμός της αναφέρουσας αφορά το γεγονός ότι οι αιτούντες κρατικών 
ενισχύσεων που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο προτιμώνται από άλλους ιδιώτες ή 
ΜΜΕ.

Από ό,τι φαίνεται η αναφέρουσα ζήτησε να της χορηγηθεί ενίσχυση για την επιχείρησή της 
«Transplant Cretations [sic] & Van Hoof Consulting», η οποία φαίνεται να είναι ΜΜΕ. 

Όπως φαίνεται, η αναφέρουσα ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για επιχορηγήσεις που αφορούν την 
έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία (ΕΑΚ), καθώς και τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

Το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ)ΣΛΕΕ προσφέρει τη νομική βάση για την παροχή 
στα κράτη μέλη μεγάλου εύρους δυνατοτήτων για τη στήριξη της ΕΑΚ και ιδίως των ΜΜΕ.

Ειδικότερα, ο γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία περιλαμβάνει διατάξεις 
σύμφωνα με τις οποίες και υπό ορισμένες συνθήκες τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να 
κοινοποιούν προς έγκριση στην Επιτροπή ορισμένες μορφές ενισχύσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων για την ΕΑΚ και για την παροχή επιχειρηματικών 
κεφαλαίων), πριν από την χορήγηση της ενίσχυσης.1  
Επιπλέον, το πλαίσιο ΕΑΚ διευκρινίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά, ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 3.
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εγκρίνονται από την Επιτροπή κατόπιν κοινοποίησης τα μέτρα ενίσχυσης ΕΑΚ που δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία, 1  Εκτός 
αυτού, οι κατευθυντήριες γραμμές για τα επιχειρηματικά κεφάλαια περιλαμβάνουν παρόμοιες 
διευκρινίσεις που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις στις οποίες η χρηματοδότηση των ΜΜΕ 
πραγματοποιείται μέσω επιχειρηματικών κεφαλαίων ·2 Με βάση το συγκεκριμένο νομικό 
πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα των οποίων έλαβε γνώση η Επιτροπή, η 
αναφέρουσα ζήτησε, από ό,τι φαίνεται, να της χορηγηθεί κρατική ενίσχυση για την 
επιχείρησή της, δηλαδή για οικονομική δραστηριότητα, ανάλογης φύσης με την ενίσχυση την 
οποία παρέχει η ολλανδική κυβέρνηση σε μεμονωμένους ερευνητές και ερευνητικούς 
οργανισμούς. Οι κρατικές επιχορηγήσεις σε ιδιώτες (π.χ. ερευνητές) ή οντότητες (π.χ. 
δημόσια πανεπιστήμια υπό ορισμένες προϋποθέσεις) δεν πρέπει να θεωρούνται ως ενίσχυση 
προς «επιχειρήσεις», εφόσον οι εν λόγω φορείς δεν αναπτύσσουν οικονομική δραστηριότητα 
και, ως εκ τούτου, δεν υπόκεινται στους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Τα κράτη μέλη διαθέτουν πλήρη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τα μέσα άσκησης 
πολιτικής, καθότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις δεν επιβάλλουν έναν μοναδικό 
τρόπο παρέμβασης στην οικονομία.
Συνεπώς υπάρχουν αρκετοί λόγοι, για τους οποίους η αναφέρουσα μπορεί να αισθάνεται ότι 
υπέστη διάκριση: Πρώτον, είναι πιθανόν οι ολλανδικές αρχές να προτίθενται να παρέχουν 
ορισμένες επιχορηγήσεις μόνο για μη οικονομικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα η 
αναφέρουσα να μην είναι επιλέξιμη εν προκειμένω. Δεύτερον, δεν αποκλείεται η ενίσχυση 
την οποία ζήτησε η αναφέρουσα να μην είναι συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ για τις 
κρατικές ενισχύσεις ή να μην είναι επιλέξιμη σύμφωνα με το ολλανδικό καθεστώς 
ενισχύσεων. 

Συμπεράσματα 

Η αναφέρουσα προτείνει να επανεξεταστεί η νομοθεσία περί ανταγωνισμού ή να βρεθεί 
κάποια λύση ώστε να επέλθει ισότητα και άρα να προλαμβάνονται οι διακρίσεις όπως αυτή 
που υπέστη η ίδια.

Ωστόσο, οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις δεν εφαρμόζονται κατ’ αρχάς σε 
περιπτώσεις δημόσιας στήριξης που δεν αποτελούν εκ προοιμίου κρατική ενίσχυση, διότι π.χ. 
δεν αφορούν οικονομική δραστηριότητα. Δεύτερον, η Επιτροπή δεν έχει την εξουσία να 
παρεμβαίνει στη δημόσια στήριξη που χορηγείται από τα κράτη μέλη για μη οικονομικές 
δραστηριότητες. Τέλος, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να υποδεικνύει στα κράτη μέλη ποιους 
από τους δικαιούχους να αποκλείουν ή να συμπεριλαμβάνουν στα νομικά τους πλαίσια 
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις.  

Συμπερασματικά, δεν συντρέχουν λόγοι ώστε να ζητείται από την Επιτροπή να αλλάξει τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια της παρούσας αναφοράς.

                                               
1 Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία (ΕΕ 

C 323 της 30.12.2006, σ. 1).
2 Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση των 

επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΕΕ C 194 της 18.8.2006, 
σ. 2.


