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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējai pieder neliels uzņēmums, kas darbojas medicīnas nozarē. Viņa 
uzskata, ka ir novērojama diskriminācija attiecībā uz subsīdiju un dotāciju piešķiršanu. Viņa 
norāda, ka akadēmisko aprindu pārstāvji var viegli pieteikties individuālas dotācijas 
saņemšanai, turpretī MVU pārstāvji to nevar. Tomēr viņa nesniedz nevienu konkrētu piemēru 
iepriekš minētajam. Lūgumraksta iesniedzēja ir vērsusies ar jautājumu pie Nīderlandes 
iestādēm, un viņu informēja, ka šāda situācija pastāv Eiropas konkurences noteikumu dēļ. 
Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka nodarbinātībai par labu nāktu tas, ja tiktu nodrošināta 
lielāka vienlīdzība attiecībā uz kārtību, kādā notiek pieteikšanās subsīdiju un dotāciju 
saņemšanai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Jānorāda, ka lūgumraksta iesniedzēja neiesniedza kopiju Nīderlandes iestāžu paziņojumam, 
uz kuru pamatojoties viņa uzskata, ka ir novērojama diskriminācija attiecībā uz 
privātpersonām vai MVU, piešķirot valsts dotācijas; kā arī viņa nesniedza konkrētus piemērus 
saistībā ar savu pretendēšanu uz dotācijām. Tāpēc šā paziņojuma pamatā ir tikai lūgumraksta 
teksta interpretācija.

Komisija saprot, ka apgalvotā diskriminācija varētu būt novērojama valsts dotāciju 
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piešķiršanā, kas varētu būt valsts atbalsts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
107. panta 1. punkta izpratnē. Lai šo pasākumu uzskatītu par valsts atbalstu, tam jāatbilst 
šādiem kumulatīvajiem nosacījumiem: i) ir intervence, ko veic valsts, vai izmantojot valsts 
līdzekļus, kas var būt dažādos veidos (piemēram, dotācijas); ii) intervence nodrošina 
saņēmējam priekšrocību izlases veidā, piemēram, konkrētiem uzņēmumiem vai rūpniecības 
nozarēm; iii) konkurence ir vai var būt izkropļota; iv) intervence, iespējams, ietekmē 
tirdzniecību starp dalībvalstīm.

Uz valsts atbalstu attiecas ES valsts atbalsta noteikumi tikai tad, ja tā varētu kropļot 
konkurenci starp uzņēmumiem. Saskaņā ar LESD 107. panta 1. punktu un Tiesas judikatūru 
valsts atbalsta saņēmējs var kvalificēties kā uzņēmums, ja tas veic saimniecisko darbību, kura 
ir darbība, kas ietver preču un/vai pakalpojumu piedāvāšanu attiecīgajā tirgū. Valsts atbalsta 
noteikumos paredzēti konkrēti ierobežojumi attiecībā uz valsts atbalstu uzņēmumiem, jo īpaši 
attiecībā uz atbilstīgiem saņēmējiem, pasākumiem, izmaksām un atbalsta apmēriem. Mērķis ir 
ierobežot konkurences izkropļojumus, vienlaikus nodrošinot valsts atbalstu, kur tas ir 
nepieciešams vispārējās interesēs.

Saskaņā ar LESD 107. panta 1. punktu valsts atbalsts būtībā ir aizliegts. Tomēr LESD 
paredzēti konkrēti izņēmumi attiecībā uz šo aizliegumu saistībā ar konkrētiem politikas 
mērķiem (107. panta 2. un 3. punkts). Sekundārajos tiesību aktos, kas ir ES atbalsta 
noteikumu daļa, ir sīki izklāstīti šādi izņēmumi.

Lūgumraksta iesniedzēju visvairāk satrauc jautājums par to, ka pieteikumu iesniedzējiem no 
akadēmiskajām aprindām, kas pretendentē uz valsts dotācijām, ir dota lielāka priekšroka nekā 
privātpersonām vai MVU.

Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēja bija prasījusi dotācijas savam uzņēmumam „Transplant 
Cretations [sic] & Van Hoof Consulting”, kas acīmredzot ir MVU.

Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēju īpaši interesē dotācijas, kas paredzētas pētniecībai, attīstībai 
un inovācijai (RDI), kā arī MVU.

LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunktā nodrošināts pamats plašam iespēju klāstam, kas 
paredzētas dalībvalstīm, lai atbalstītu RDI un jo īpaši MVU.

Proti, Vispārējā grupu atbrīvojuma regulā paredzēti noteikumi, saskaņā ar kuriem 
dalībvalstīm, ievērojot konkrētus nosacījumus, pirms atbalsta piešķiršanas nav jāziņo 
Komisijai par konkrētiem atbalsta veidiem (tostarp atbalstu RDI un riska kapitāla 
nodrošināšanu), lai saņemtu apstiprinājumu1.

Turklāt RDI nostādnēs ir precizēti noteikumi, saskaņā ar kuriem RDI atbalsta pasākumus, kas 
neatbilst Vispārējās grupu atbrīvojuma regulas noteikumiem, var apstiprināt Komisija pēc 
paziņošanas2. Papildus Riska kapitāla pamatnostādnēs ietverti līdzīgi precizējumi attiecībā uz 

                                               
1 Komisijas 2008. gada 6. augusta Regula (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par 

saderīgām ar kopējo tirgu, OV L 214, 9.8.2008., 3. lpp.
2 Kopienas nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, attīstībai un inovācijai, OV C 323, 30.12.2006., 1. lpp.
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valsts atbalstu MVU riska kapitāla ieguldījumu veidā1.

Ņemot vērā šo tiesisko kontekstu un faktus, uz kuriem vērsta Komisijas uzmanība, šķiet, ka 
lūgumraksta iesniedzēja ir meklējusi tādu valsts atbalstu savam uzņēmumam, proti, 
saimnieciskajai darbībai, kas līdzīgs atbalstam, ko Nīderlandes valdība sniedz individuāliem 
pētniekiem un pētniecības organizācijām. Valsts dotācijas privātpersonām (piemēram, 
pētniekiem) vai organizācijām (piemēram, ievērojot konkrētus nosacījumus, valsts 
universitātēm) nav uzskatāmas par atbalstu uzņēmumiem, ciktāl šādas organizācijas nav 
iesaistītas saimnieciskajā darbībā, un tāpēc uz šādām dotācijām neattiecas ES valsts atbalsta 
noteikumi.

Dalībvalstīm ir pilnīga rīcības brīvība, veicot selektīvu atlasi attiecībā uz politikas 
instrumentiem, jo valsts atbalsta noteikumi neparedz vienu konkrētu veidu, kādā iejaukties 
ekonomikā.
Tādējādi ir vairāki iemesli, kuru dēļ lūgumraksta iesniedzēja varētu justies diskriminēta, 
pirmkārt, iespējams, ka Nīderlandes iestādes paredz piešķirt noteiktas dotācijas tikai 
pasākumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, bet lūgumraksta iesniedzēja nevar 
pretendēt uz šādām dotācijām, otrkārt, nav izslēgts, ka atbalsts, ko vēlējās saņemt lūgumraksta 
iesniedzēja, nav saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem vai nav atbilstīgs saskaņā ar 
Nīderlandes atbalsta shēmām.

Secinājumi 

Lūgumraksta iesniedzēja ierosina, ka vajadzētu pārskatīt konkurences tiesību aktus vai rast 
risinājumu, lai nodrošinātu vienlīdzību un tādējādi novērstu novēroto diskrimināciju.

Tomēr, pirmkārt, ES valsts atbalsta noteikumi neattiecas uz valsts atbalstu, kas ES netiek 
uzskatīts par valsts atbalstu, piemēram, tādēļ, ka tas nav paredzēts saimnieciskajai darbībai. 
Otrkārt, Komisija nav pilnvarota iejaukties attiecībā uz valsts atbalstu, ko dalībvalstis 
nodrošina pasākumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību. Visbeidzot, Komisijas 
kompetencē neietilps norādījumu sniegšana dalībvalstīm par to, vai iekļaut vai izslēgt 
konkrētus saņēmējus no likumīgajiem valsts atbalsta pasākumiem.

Tāpēc lūgumraksta kontekstā nav pamata prasīt, lai Komisija grozītu valsts atbalsta 
noteikumus.

                                               
1 Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu, lai veicinātu riska kapitāla ieguldījumus mazos un vidējos 

uzņēmumos, OV C 194, 18.8.2006., 2. lpp.


