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Przedmiot: Petycja 1574/2012, którą złożyła Marlies van Hoef (Holandia) w sprawie
nierówności w przyznawaniu europejskich dotacji

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję prowadzi małą firmę w branży medycznej. Uważa, że przy przyznawaniu 
dotacji dochodzi do dyskryminacji. Twierdzi, że osoby ze środowiska akademickiego mogą
z łatwością wnioskować o przyznanie indywidualnej dotacji, co nie jest możliwe w przypadku 
osób z małych i średnich przedsiębiorstw. Nie podaje jednak konkretnych przykładów takich 
sytuacji. Składająca petycję zwróciła się z tym problemem do właściwych organów
w Holandii, które poinformowały ją, że sytuacja ta wynika z europejskich reguł 
konkurencyjności. Składająca petycję uważa, że wyrównanie szans w ubieganiu się
o przyznanie dotacji korzystnie wpłynęłoby na zatrudnienie. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Należy zauważyć, że składająca petycję nie przedstawiła kopii odpowiedzi władz 
holenderskich, na podstawie której doszła do wniosku, że dochodzi do dyskryminacji osób 
prywatnych lub MŚP w przyznawaniu dotacji publicznych. Nie przedstawiła też żadnych 
aktualnych przykładów złożonych przez siebie wniosków o przyznanie dotacji. Stąd też 
niniejsza odpowiedź opiera się wyłącznie na interpretacji treści petycji.

Komisja zakłada, że zarzucana dyskryminacja miałaby nastąpić w ramach przyznawania 
dotacji publicznych, co stanowiłoby pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Aby
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można było mówić o pomocy państwa, pomoc ta musi spełniać wszystkie następujące 
warunki: i) musi mieć miejsce interwencja państwa lub przy pomocy zasobów państwowych, 
która może przyjąć różne formy (np. dotacji); ii) interwencja musi przyznawać beneficjentowi 
korzyść w sposób wybiórczy, np. konkretnym przedsiębiorstwom lub sektorom przemysłu;
iii) interwencja ta zakłóca konkurencję lub grozi jej zakłóceniem; iv) interwencja ta może 
wpływać na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi.

Pomoc publiczna podlega przepisom unijnym dotyczącym pomocy państwa wyłącznie 
wówczas, gdy może zakłócić konkurencję między „przedsiębiorstwami”. Zgodnie z art. 107 
ust. 1 TFUE oraz orzecznictwem Trybunału beneficjent pomocy publicznej może zostać 
uznany za przedsiębiorstwo, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, która polega na 
oferowaniu towarów lub usług na danym rynku. Przepisy dotyczące pomocy państwa 
przewidują pewne wyjątki w pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw, w szczególności
w odniesieniu do beneficjentów, działań, kosztów i kwot pomocy. Celem jest ograniczenie 
zakłóceń konkurencji przy jednoczesnym umożliwieniu państwom członkowskim udzielania 
pomocy w przypadkach, w których leży to we wspólnym interesie.

Zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE pomoc państwa jest co do zasady zabroniona. TFUE 
przewiduje jednak pewne wyjątki od tego zakazu w odniesieniu do niektórych celów 
politycznych (art. 107 ust. 2 i 3). Prawodawstwo wtórne, stanowiące część przepisów 
unijnych dotyczących pomocy państwa, określa te wyjątki w sposób szczegółowy.

Głównym zarzutem składającej petycję jest stwierdzenie, że osoby ze środowiska 
akademickiego wnioskujące o dotacje publiczne są traktowane bardzie preferencyjnie niż inne 
osoby lub MŚP.

Wydaje się, że składająca petycję zwróciła się z wnioskiem o dotację dla swojej firmy 
„Transplant Cretations [sic] & Van Hoof Consulting”, która jest najwyraźniej MŚP.

Wydaje się, że składająca petycję jest szczególnie zainteresowana dotacjami na badania, 
rozwój i innowacje (B+R+I) oraz dotacjami na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP).

Art. 107 ust. 3 TFUE przewiduje szeroki wachlarz możliwości dla państw członkowskich 
wspierających B+R+I oraz w szczególności MŚP.

Zwłaszcza ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych ustanawia przepisy, na 
mocy których w pewnych okolicznościach państwa członkowskie nie muszą informować 
Komisji – w celu uzyskania jej akceptacji – o pewnych formach pomocy (co obejmuje B+R+I
i dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka) przed przyznaniem tej pomocy1.

Dodatkowo ramy dotyczące pomocy państwa na rzecz badań, rozwoju i innowacji wyjaśniają 
warunki, na jakich działania pomocowe z zakresu B+R+I niespełniające wymogów ogólnego 
rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych mogą zostać zatwierdzone przez Komisję po 

                                               
1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne ze wspólnym rynkiem, Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 3.
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poinformowaniu jej o nich1. Także wytyczne w sprawie kapitału podwyższonego ryzyka 
zawierają podobne wyjaśnienia dotyczące pomocy państwa w formie dostarczenia MŚP 
kapitału podwyższonego ryzyka2.

Biorąc pod uwagę wspomniane ramy prawne oraz fakty, na które zwrócono uwagę Komisji, 
wydaje się, że składająca petycję ubiegała się o pomoc publiczną dla swojej firmy – a zatem 
na rzecz działalności gospodarczej – o podobnym charakterze co pomoc udzielana przez 
holenderski rząd indywidualnym naukowcom i organizacjom badawczym. Dotacje publiczne 
dla indywidualnych osób (np. naukowców) lub podmiotów (np. uniwersytetów publicznych, 
na pewnych warunkach) nie mogą być postrzegane jako pomoc dla „przedsiębiorstw”, 
ponieważ podmioty te nie są zaangażowane w działalność gospodarczą, a tym samym nie 
podlegają unijnym przepisom dotyczącym pomocy państwa.

Państwa członkowskie mogą swobodnie podejmować decyzje w zakresie wyboru 
instrumentów realizacji strategii politycznych, ponieważ przepisy dotyczące pomocy państwa 
nie narzucają jedynego właściwego sposobu prowadzenia interwencji gospodarczych.
W związku z tym istnieje kilka powodów, dla których składająca petycję może czuć się 
dyskryminowana. Po pierwsze: możliwe jest, że holenderskie władze świadomie założyły, że 
przyznają dotacje wyłącznie na działalność niegospodarczą, i dlatego składająca petycję nie 
kwalifikuje się do uzyskania dotacji. Po drugie: nie jest wykluczone, że pomoc, o jaką 
ubiegała się składająca petycję, była niezgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy 
państwa lub nie kwalifikowała się do holenderskich programów pomocy.

Wnioski

Składająca petycję proponuje, by dokonać przeglądu prawa konkurencji lub znaleźć takie 
rozwiązanie, które zapewni równe traktowanie i dzięki temu uniknie się postrzegania różnic
w podejściu jako dyskryminacji.

Należy jednak po pierwsze zauważyć, że unijne przepisy dotyczące pomocy państwa nie mają 
zastosowania do pomocy publicznej, która przede wszystkim nie jest zakwalifikowana jako 
pomoc państwa, np. dlatego, że nie jest przeznaczona na działalność gospodarczą. Po drugie –
Komisja nie ma uprawnień, by interweniować w dziedzinie pomocy publicznej udzielanej 
przez państwa członkowskie działalności niegospodarczej. Po trzecie – Komisja nie ma 
uprawnień, by dyktować państwom członkowskim ujęcie lub wykluczenie konkretnych 
beneficjentów z ich legalnie udzielanej pomocy państwa.

Podsumowując – nie istnieją przesłanki, by Komisja zmieniała przepisy dotyczące pomocy 
państwa w myśl przedstawionej petycji.

                                               
1 Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, 

Dz.U. C 323 z 30.12.2006, s. 1.
2 Wspólnotowe wytyczne w sprawie pomocy państwa promującej inwestycje kapitału podwyższonego ryzyka w 

małych i średnich przedsiębiorstwach, Dz.U. C 194 z 18.8.2006, s. 2.


