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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja turi nedidelį verslą medicinos sektoriuje. Ji mano, kad skiriant subsidijas ir 
dotacijas vyksta diskriminacija. Peticijos pateikėja teigia, kad žmonės iš akademinių 
sluoksnių gali lengvai prašyti individualios subsidijos, bet tai neįmanoma MVĮ dirbantiems 
asmenims. Tačiau ji nepateikia jokių konkrečių to pavyzdžių. Peticijos pateikėja šiuo 
klausimu teikė užklausas Nyderlandų valdžios institucijoms ir buvo informuota, kad tokia 
padėtis susiklostė dėl Europos Sąjungos konkurencijos taisyklių. Peticijos pateikėja mano, 
kad užimtumo skatinimui būtų naudinga, jeigu taikant subsidijų ir dotacijų paraiškų 
procedūras būtų užtikrinama didesnė lygybė.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Reikėtų pažymėti, kad peticijos pateikėja nepateikė nei Nyderlandų valdžios institucijų 
pareiškimo, kuriuo ji grindžia savo prielaidą dėl asmenų ar mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) 
diskriminavimo skiriant valstybės dotacijas, kopijos, nei faktinių savo paraiškų skirti dotacijas 
pavyzdžių. Taigi šis pareiškimas grindžiamas tik šios peticijos teksto aiškinimu.

Komisija supranta, kad tariama diskriminacija galėjo atsirasti skiriant valstybės dotacijas, 
kurias galima laikyti valstybės pagalba, kaip tai apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 107 straipsnio 1 dalyje. Kad priemonė būtų laikoma valstybės pagalba, ji turi 
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atitikti visas šias sąlygas: i) turi būti valstybės įsikišimas arba įsikišimas panaudojant 
valstybinius išteklius, kurie gali būti įvairių formų (pvz., dotacijos); ii) taikant priemonę 
paramos gavėjui suteikiamas pranašumas yra atrankinis, t. y. skirtas konkrečioms įmonėms ar 
pramonės sektoriams; iii) iškraipoma arba gali būti iškraipyta konkurencija; iv) įsikišimas gali 
turėti įtakos valstybių narių tarpusavio prekybai.

Jei skiriant valstybės pagalbą gali būti iškraipyta įmonių tarpusavio konkurencija, jai 
taikomos tik ES valstybės pagalbos taisyklės. Pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį ir Teismo 
praktiką valstybės pagalbos gavėju galima laikyti įmonę, jeigu ji verčiasi ekonomine veikla, 
siūlydama prekes ir (arba) paslaugas konkrečioje rinkoje. Valstybės pagalbos taisyklėse 
nustatyti tam tikri valstybės pagalbos teikimo įmonėms apribojimai, visų pirma susiję su 
reikalavimus atitinkančiais paramos gavėjais, veikla, išlaidomis ir pagalbos sumomis. Taip 
siekiama apriboti konkurencijos iškraipymus ir kartu sudaryti sąlygas teikti valstybės pagalbą 
tais atvejais, kai tai būtina bendrų interesų labui.

Pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį iš esmės draudžiama teikti valstybės pagalbą. Tačiau SESV 
numatytos tam tikros šio draudimo išimtys, taikomos siekiant tam tikrų politikos tikslų 
(107 straipsnio 2 ir 3 dalys). Tokios išimtys išsamiai nustatytos antrinės teisės aktuose, kurie 
yra ES valstybės pagalbos taisyklių dalis.

Pagrindinė peticijos pateikėjos problema yra ta, kad kreipiantis dėl valstybės dotacijų skyrimo 
pirmenybė teikiama ne asmenims ar MVĮ, o akademinio sluoksnio pareiškėjams.

Atrodo, kad peticijos pateikėja paprašė skirti dotaciją savo įmonei „Transplant Cretations
[sic] & Van Hoof Consulting“, kuri greičiausiai yra MVĮ.

Atrodo, kad peticijos pateikėja yra itin suinteresuota dotacijomis moksliniams tyrimams, 
technologinei plėtrai ir inovacijoms, taip pat dotacijomis mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
(MVĮ).

SESV 107 straipsnio 3 dalies c punkte nustatytas pagrindas, kuriuo remdamosi valstybės 
narės gali įvairiais būdais remti mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas ir ypač 
MVĮ.

Visų pirma Bendrajame bendrosios išimties reglamente1 išdėstytos nuostatos, pagal kurias 
tam tikromis sąlygomis valstybės narės, prieš skirdamos pagalbą, neprivalo pranešti Komisijai 
apie tam tikras pagalbos, įskaitant pagalbą moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir 
inovacijoms bei rizikos kapitalo teikimui, formas, kad Komisija jas patvirtintų.

Be to, Valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui 
sistemoje2 paaiškintos sąlygos, kuriomis Komisija, gavusi pranešimą apie Bendrojo 
bendrosios išimties reglamento reikalavimų neatitinkančias pagalbos moksliniams tyrimams, 
technologinei plėtrai ir inovacijoms priemones, gali jas patvirtinti. Be to, Rizikos kapitalo 

                                               
1 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 800/2008, skelbiantis tam tikrų rūšių pagalbą 

suderinama su bendrąja rinka, OL L 214, 2008 8 9, p. 3.
2 Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistema, 

OL C 323, 2006 12 30, p. 1.
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gairėse1 pateikti panašūs valstybės pagalbos, teikiamos MVĮ kaip rizikos kapitalo 
finansavimas, paaiškinimai.

Atsižvelgiant į šį teisinį pagrindą ir į Komisijai pateiktus faktus, atrodo, kad peticijos 
pateikėja siekė gauti valstybės pagalbą savo įmonei, taigi ekonominei veiklai, kurios pobūdis 
panašus į Nyderlandų valdžios institucijų remiamų pavienių mokslininkų ir mokslinių tyrimų 
organizacijų veiklos pobūdį, plėtoti. Asmenims (pvz., mokslininkams) arba įmonėms (pvz., 
tam tikromis sąlygomis valstybiniams universitetams) skiriamos valstybės dotacijos 
nelaikomos pagalba įmonėms, jeigu tokie subjektai nevykdo ekonominės veiklos, ir todėl 
joms netaikomos ES valstybės pagalbos taisyklės.

Valstybės narės turi visišką veiksmų laisvę pasirinktinai priimti sprendimus dėl politikos 
priemonių, nes valstybės pagalbos taisyklėse nenustatytas vienintelis kišimosi į ekonomiką 
būdas.
Todėl yra keletas priežasčių, dėl kurių peticijos pateikėja galėtų jaustis diskriminuojama. 
Pirma, gali būti, kad Nyderlandų valdžios institucijos tam tikras dotacijas ketina skirti tik 
neekonominei veiklai plėtoti, todėl peticijos pateikėja gali neatitikti tokių dotacijų skyrimo 
sąlygų. Antra, negalima atmesti galimybės, kad peticijos pateikėjos prašoma pagalba gali 
neatitikti ES valstybės pagalbos taisyklių arba Nyderlandų pagalbos teikimo schemų 
reikalavimų.

Išvados

Peticijos pateikėja siūlo persvarstyti konkurencijos teisės aktus arba surasti sprendimo būdą, 
kaip būtų galima užtikrinti lygybę ir taip užkirsti kelią esamai diskriminacijai.

Tačiau, visų pirma, ES valstybės pagalbos taisyklės netaikomos viešajai paramai, kuri 
pirmiausia nelaikoma valstybės pagalba, nes, pvz., nėra skirta ekonominei veiklai plėtoti. 
Antra, Komisija neturi įgaliojimų kištis į viešosios paramos, kurią valstybės narės skiria 
neekonominei veiklai plėtoti, sritį. Galiausiai Komisija neturi įgaliojimų nurodyti valstybėms 
narėms į savo teisines valstybės pagalbos priemones įtraukti tam tikrus paramos gavėjus arba 
jų neįtraukti.

Taigi nėra pagrindo reikalauti, kad Komisija pakeistų valstybės pagalbos taisykles pagal šioje 
peticijoje pateiktus reikalavimus.“

                                               
1 Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos rizikos kapitalo investicijoms į mažąsias ir vidutines įmones skatinti, 

OL C 194, 2006 8 18, p. 2.


