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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának kisvállalkozása van az orvosi ágazatban. Szerinte megkülönböztetés 
esete áll fenn a támogatások odaítélésében. Azt állítja, hogy az egyetemi körökben dolgozók 
könnyen jutnak egyéni támogatáshoz, míg a kkv-kban dolgozók számára ez lehetetlen. Ennek 
azonban semminemű bizonyítékával nem szolgál. Magyarázatot kért a holland hatóságoktól, 
akik tájékoztatták, hogy a helyzet az európai versenyszabályokkal magyarázható. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy a foglalkoztatás szempontjából hasznos lenne, ha nagyobb 
egyenlőség lenne a támogatások iránti kérelmek elbírálásában.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.

„Megjegyzendő, hogy a petíció benyújtója nem csatolta a holland hatóságok tájékoztatását, 
amely alapján azt állítja, hogy a köztámogatások odaítélésekor a magánszemélyekkel vagy a 
kkv-kkel szemben hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak, valamint a saját támogatási 
kérelmeit se csatolta. Ennek következtében jelen közleménynek kizárólag a petíció szövege az 
alapja. 
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A Bizottság értelmezése szerint az állítólagos hátrányos megkülönböztetés a köztámogatások 
odaítélésekor történhetett, amelyek az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerint állami 
támogatásnak minősülhetnek. Egy intézkedés akkor minősül állami támogatásnak, ha 
megfelel az alábbi feltételek mindegyikének: i) A beavatkozásnak az állam által vagy állami 
forrásból kell történnie, amely különböző formákban (pl.: támogatásokként) valósulhat meg; 
ii) a beavatkozás a kedvezményezett számára szelektív módon előnyt biztosít, például 
bizonyos vállalkozások vagy iparágak tekintetében iii) a verseny torzult vagy torzulhat; iv) a 
beavatkozás valószínűleg érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.

A köztámogatásokra kizárólag akkor érvényesek az állami támogatásokra vonatkozó uniós 
szabályok, amennyiben azok alkalmasak a „vállalkozások” közötti verseny torzítására. Az 
EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése és a Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a 
köztámogatás kedvezményezettje vállalkozásnak minősül, ha gazdasági tevékenységet végez, 
amely tevékenység egy adott piacon áruk és/vagy szolgáltatások kínálatából áll. Az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok bizonyos korlátozásokat írnak elő a vállalkozásoknak 
nyújtható állami támogatások esetén, különösképp a támogatható kedvezményezettek, 
tevékenységek, költségek és a támogatások mértéke terén. A cél a versenytorzulás mértékének 
korlátozása, egyidejűleg pedig az állami támogatások odaítélésének engedélyezése azokban 
az esetekben, amikor az közös érdekből szükséges. 

Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésének megfelelően az állami támogatás elvileg tilos. 
Az EUMSZ azonban bizonyos politikai célkitűzések esetén bizonyos mentességet biztosít 
(107. cikke, (2) és (3) bekezdés). A másodlagos jogszabályok, amelyek az állami 
támogatásokra vonatkozó uniós szabályok részét alkotják, részletesen rendelkeznek ezekről a 
mentességekről. 

A petíció benyújtója legfőképp azt tartja aggályosnak, hogy az egyetemi körökben dolgozók 
könnyebben jutnak köztámogatáshoz, mint más személyek vagy a kkv-k.

Úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója a „Transplant Cretations [sic] & Van Hoof 
Consulting”nevű vállalkozása számára kért támogatást, amely valószínűleg egy kkv. 

Úgy tűnik, hogy a petíció benyújtóját különösképpen a kutatás-fejlesztés és innováció 
(K+F+I) terén igényelhető támogatások, valamint a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
számára igényelhető támogatások érdeklik. 

Az EUMSZ 107. cikkének (3) bekezdésének köszönhetően a tagállamoknak számos 
lehetőségük van arra, hogy támogassák a K+F+I-t és különösképp a kkv-ket.

Az általános csoportmentességi rendelet például rendelkezéseket tartalmaz, amelyek szerint a 
tagállamoknak bizonyos körülmények között, bizonyos típusú támogatások (köztük K+F+I 
támogatások és kockázati tőke biztosítása) esetén nem kell a Bizottság engedélyét kérniük, 
mielőtt odaítélnék a támogatást1. 

                                               
1 A támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 

6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet, HL L 214, 2008.8.9., 3. o.
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Továbbá a K+F+I keretrendszer1 egyértelműen meghatározza azokat a feltételeket, amelyek 
esetén a Bizottság a bejelentést követően az olyan K+F+I támogatásokat is engedélyezi, 
amelyek nem felelnek meg az általános csoportmentességi rendelet feltételeinek. Ezenkívül a 
kockázati tőkéről szóló iránymutatások2 hasonló pontosító információkat tartalmaznak a kkv-
k számára kockázati tőketámogatás formájában nyújtott állami támogatással kapcsolatban. 

Erre a jogi háttérre és a Bizottság figyelmébe ajánlott tényekre való tekintettel úgy tűnik, hogy 
a petíció benyújtója a vállalkozása, tehát egy gazdasági tevékenység számára igényelt 
köztámogatást, amely hasonló jellegű, mint a holland kormány által az egyéni kutatók és a 
kutatóhelyek számára biztosított támogatás. Amennyiben a természetes személyek (pl.: 
kutatók) és a jogi személyek (pl.: bizonyos körülmények esetén állami egyetemek) nem 
folytatnak gazdasági tevékenységet, a nekik nyújtott köztámogatások nem minősülnek 
vállalkozásoknak nyújtott támogatásoknak, és ezáltal az állami támogatásokra vonatkozó 
uniós szabályok nem vonatkoznak rájuk.

A tagállamoknak jogukban áll saját belátásuk szerint szelektív módon dönteni a politikai 
eszközöket illetően, mivel az állami támogatásokra vonatkozó szabályok nem írják elő, hogy 
a tagállamok csak egy módon avatkozhatnak bele a gazdaságba.
A petíció benyújtója tehát több okból is úgy érezheti, hogy hátrányos megkülönböztetésben 
részesül: Egyrészt lehetséges, hogy a holland hatóságok bizonyos támogatásokat kizárólag 
nem gazdasági tevékenységet folytatóknak kívánnak odaítélni, így a petíció benyújtója nem 
támogatható. Másrészt nem kizárt, hogy a petíció benyújtója által igényelt támogatás nem 
felel meg az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályoknak, vagy nem elérhető a 
holland támogatási program keretében. 

Következtetések 

A petíció benyújtója azt javasolja, hogy vizsgálják felül a versenyjogi szabályokat, vagy 
dolgozzanak ki egy olyan megoldást, amely egyenlőséget teremt és ezzel megelőzi az általa 
tapasztalt hátrányos megkülönböztetést.

Elsősorban azonban az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok nem vonatkoznak az 
olyan köztámogatásra, amely nem minősül állami támogatásnak, mivel például nem gazdasági 
tevékenységet támogat. Másrészt a Bizottságnak nincs hatásköre arra, hogy beleavatkozzon a 
tagállamok által a nem gazdasági tevékenységek számára nyújtott köztámogatás odaítélésébe. 
Végül a Bizottságnak nem áll módjában a tagállamokat arra utasítani, hogy bizonyos 
kedvezményezetteket vonjanak be vagy zárjanak ki az állami támogatásokkal kapcsolatos jogi 
intézkedésekbe. 

Következésképpen semmi nem indokolja, hogy a Bizottság a petíció tartalmának megfelelően 
megváltoztassa az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat.”

                                               
1 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretrendszere (HL C 323., 

2006.12.30., 1. o.).

2 Közösségi iránymutatás a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó 
állami támogatásokról (HL C 194., 2006.8.18., 2. o.).


