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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta għandha negozju żgħir fis-settur mediku. Hija tqis li ssir diskriminazzjoni fl-
għoti ta’ sussidji u allowances. Hija tispjega li l-persuni akkademiċi faċilment jistgħu 
japplikaw għal allowance individwali, filwaqt li dan mhuwiex possibbli għal persuni f’SMEs. 
Madankollu, hija ma tipprovdix eżempji speċifiċi għal dan. Hija għamlet talbiet mal-
awtoritajiet Olandiżi u ġiet infurmata li s-sitwazzjoni hija dovuta għar-regoli Ewropej dwar il-
kompetizzjoni. Il-petizzjonanta tqis li jkun ta’ ġid għall-impjieg kieku jkun hemm iktar 
ugwaljanza fil-proċeduri għall-applikazzjoni għal sussidji u allowances. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013

Għandu jiġi nnutat li l-petizzjonanta ma pprovdietx kopja tad-dikjarazzjoni tal-awtoritajiet 
Olandiżi, li fuqha tibbaża s-suppożizzjoni tagħha ta’ diskriminazzjoni kontra individwi privati 
jew SMEs fl-għoti ta’ allowances pubbliċi; lanqas ma pprovdiet xi eżempju attwali tal-
applikazzjonijiet tagħha stess għal allowances. Għalhekk, din il-komunikazzjoni hija bbażata 
biss fuq l-interpretazzjoni tat-test tal-petizzjoni. 

Il-Kummissjoni tifhem li l-allegata diskriminazzjoni setgħet seħħet fl-għoti ta’ allowances 
pubbliċi li jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat skont it-tifsira tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE. 
Sabiex tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat, miżura teħtieġ li tilħaq il-kundizzjonijiet 



PE523.141v01-00 2/3 CM\1010211MT.doc

MT

kumulattivi li ġejjin: i) Kien hemm intervent mill-Istat jew mir-riżorsi tal-Istat li jistgħu jkunu 
ta’ diversi forom (eż. allowances); ii) l-intervent jagħti lir-riċevitur vantaġġ fuq bażi selettiva, 
eż. lil kumpaniji jew setturi tal-industrija speċifiċi; iii) il-kompetizzjoni kienet, jew setgħet 
kienet imfixkla; iv) l-intervent x’aktarx jaffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri.

L-għajnuna pubblika hija soġġetta biss għar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat jekk 
tista’ twassal għal distorsjoni tal-kompetizzjoni bejn “impriżi”. F’konformità mal-
Artikolu 107(1) tat-TFUE u l-każistika tal-Qorti, benefiċjarju ta’ għajnuna pubblika jista’ 
jikkwalifika bħala impriża jekk iwettaq attività ekonomika, li hija attività li toffri prodotti 
u/jew servizzi f’suq speċifiku. Ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat jipprovdu għal ċerti 
limitazzjonijiet għall-għajnuna mill-Istat lill-impriżi, b’mod partikolari fir-rigward tal-
benefiċjarji eliġibbli, attivitajiet, spejjeż u ammonti ta’ għajnuna. L-objettiv huwa li jiġu 
limitati d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni filwaqt li tiġi permessa għajnuna mill-Istat fejn 
tkun meħtieġa fl-interess komuni. 

Skont l-Artikolu 107(1) tat-TFUE, għajnuna mill-Istat hija fil-prinċipju pprojbita. It-TFUE 
madankollu jipprovdi għal ċerti eżenzjonijiet minn dik il-projbizzjoni, għal ċerti objettivi ta’ 
politika (l-Artikolu 107(2), (3)). Leġiżlazzjoni sekondarja, li tifforma parti mir-regoli tal-UE 
dwar l-għajnuna mill-Istat, tistipola tali eżenzjonijiet fid-dettall. 

It-tħassib ewlieni tal-petizzjonanta huwa li l-applikanti akkademiċi li japplikaw għal 
allowances pubbliċi jiġu preferuti minn individwi oħra, jew SMEs.

Jidher li l-petizzjonanta talbet allowances għall-impriża tagħha “Transplant Cretations [sic] & 
Van Hoof Consulting”, apparentement SME. 

Jidher li l-petizzjonanta għandha interess partikolari fl-allowances għar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni (RŻI), kif ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs). 

L-Artikolu 107(3)c tat-TFUE jipprovdi l-bażi għal firxa wiesgħa ta’ possibbiltajiet għall-Istati 
Membri biex jappoġġaw RŻI, u b’mod partikolari SMEs.

B’mod partikolari, ir-Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa jistabbilixxi dispożizzjonijiet 
fejn, taħt ċerti kundizzjonijiet, l-Istati Membri ma jeħtiġux li jinnotifikaw lill-Kummissjoni, 
għal approvazzjoni, dwar ċerti forom ta’ għajnuna (inkluża għajnuna għal RŻI u għall-
provvediment ta’ kapital ta’ riskju), qabel l-għoti ta’ għajnuna1. 

Barra minn hekk, il-Qafas ta’ RŻI jiċċara l-kundizzjonijiet li taħthom il-miżuri ta’ għajnuna 
RŻI li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet tar-Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa 
jistgħu jiġu approvati mill-Kummissjoni wara notifika2. Barra minn hekk, il-Linji gwida dwar 
il-Kapital ta’ Riskju fihom kjarifiki simili fir-rigward tal-għajnuna mill-Istat fil-forma ta’ 

                                               
1 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ 

għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni, ĠU L 214, tad-9.8.2008, p. 3.
2 Qafas Komunitarju għall-għajnuna mill-Istat għal riċerka u żvilupp u innovazzjoni (ĠU C 323, tat-30.12.2006, 

p. 1).
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finanzjament ta’ kapital ta’ riskju lil SMEs1. 

F’dan l-isfond legali, u b’kunsiderazzjoni għall-fatti miġjuba għall-attenzjoni tal-
Kummissjoni, jidher li l-petizzjonanta kienet qed tfittex għajnuna pubblika għall-impriża 
tagħha, b’hekk għal attività ekonomika, ta’ natura simili għall-appoġġ provdut mill-gvern 
Olandiż lil riċerkaturi individwali u organizzazzjonijiet ta’ riċerka. Allowances pubbliċi lil 
individwi (eż. riċerkaturi) jew entitajiet (eż. taħt ċerti kundizzjonijiet universitajiet pubbliċi) 
mhumiex meqjusa bħala għajnuna lil “impriżi” sa fejn tali entitajiet mhumiex involuti 
f’attivitajiet ekonomiċi u, għaldaqstant, mhumiex soġġetti għar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna 
mill-Istat.

L-Istati Membri għandu jkollhom diskrezzjoni sħiħa biex jagħmlu għażliet selettivi fir-
rigward tal-istrumenti ta’ politika, peress li r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat ma jimponux 
mezz wieħed għal intervent fl-ekonomija.
B’hekk, hemm diversi raġunijiet li għalihom il-petizzjonanta tista’ tħossha diskriminata. L-
ewwel nett, huwa possibbli li l-awtoritajiet Olandiżi għandhom il-ħsieb li jagħtu ċerti 
allowances għal attivitajiet mhux ekonomiċi biss, jiġifieri l-petizzjonanta ma tkunx eliġibbli 
għal tali allowances. It-tieni, mhux eskluż li l-għajnuna mfittxija mill-petizzjonanta ma tkunx 
kompatibbli mar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat, jew ma tkunx eliġibbli skont l-
iskemi Olandiżi ta’ għajnuna. 

Konklużjonijiet 

Il-petizzjonanta tipproponi li l-liġijiet tal-kompetizzjoni għandhom jiġu kkunsidrati mill-ġdid 
jew għandha tinstab soluzzjoni biex tinħoloq ugwaljanza u b’hekk tiġi evitata d-
diskriminazzjoni perċepita.

Madankollu, qabel kollox, ir-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat ma japplikawx għal 
appoġġ pubbliku li fuq kollox ma jikkwalifikax bħala għajnuna mill-Istat, eż. minħabba li 
mhix għal attivitajiet ekonomiċi. It-tieni, il-Kummissjoni ma għandha l-ebda setgħa li 
tinterferixxi f’appoġġ pubbliku mogħti mill-Istati Membri għal attivitajiet mhux ekonomiċi. 
Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni ma għandha l-ebda kompetenzi li tagħti struzzjoni lill-Istati 
Membri biex jinkludu jew jeskludu ċerti benefiċjarji mill-miżuri legali tagħhom ta’ għajnuna 
mill-Istat. 

Bħala konklużjoni, ma hemm l-ebda raġuni biex jintalab li l-Kummissjoni tibdel r-regoli dwar 
l-għajnuna mill-Istat skont is-sens tal-petizzjoni.

                                               
1 Linji gwida tal-Komunità dwar l-għajnuna mill-Istat għall-promozzjoni ta’ investimenti ta’ kapital ta’ riskju 

f’impriżi żgħar u ta’ daqs medju, ĠU C 194, tat-18.8.2006, p. 2.


