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1. Rezumatul petiției

Petiționara are o mică afacere în sectorul medical. Ea consideră că are loc o discriminare în 
ceea ce privește acordarea de subvenții și granturi. Ea precizează că persoanele din mediul 
academic pot depune cu ușurință cereri de granturi individuale, în timp ce acest lucru nu este 
posibil în cazul IMM-urilor. Cu toate acestea, petiționara nu oferă exemple concrete în acest 
sens. Ea a solicitat informații autorităților neerlandeze și a fost informată că această situație se 
datorează normelor europene privind concurența. Petiționara consideră că ar fi benefic pentru 
ocuparea forței de muncă dacă s-ar asigura o mai mare egalitate în cadrul procedurilor de 
solicitare a subvențiilor și granturilor. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

Trebuie observat faptul că petiționara nu a furnizat o copie a declarației autorităților 
neerlandeze, pe care își întemeiază ipoteza de discriminare împotriva persoanelor fizice sau a 
IMM-urilor în ceea ce privește acordarea granturilor publice; petiționara nu a furnizat nici 
exemple reale ale propriilor cereri de grant. Prin urmare, prezenta comunicare se bazează 
exclusiv pe interpretarea textului petiției. 

Comisia înțelege că presupusa discriminare ar fi avut loc în cazul acordării de granturi publice 
care ar putea reprezenta un ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE. 
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Pentru a reprezenta ajutor de stat, o măsură trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiții: i) să fi existat o intervenție a statului sau prin intermediul resurselor statului care 
poate îmbrăca o varietate de forme (de exemplu, granturi); ii) intervenția să confere 
beneficiarului un avantaj pe o bază selectivă, de exemplu, anumitor societăți sau sectoare de 
activitate; iii) concurența să fi fost sau să poată fi denaturată; iv) intervenția să poată afecta 
schimburile comerciale între statele membre.

Ajutorul de stat face obiectul normelor UE privind ajutorul de stat doar în cazul în care este de 
natură să denatureze concurența între „întreprinderi”. În conformitate cu articolul 107 
alineatul (1) din TFUE și cu jurisprudența Curții, un beneficiar al ajutorului de stat ar putea fi 
considerat o întreprindere în cazul în care acesta desfășoară o activitate economică, adică o 
activitate care constă în furnizarea de bunuri și/sau servicii pe o anumită piață. Normele 
privind ajutorul de stat prevăd anumite limitări legate de ajutorul de stat conferit 
întreprinderilor, în special în ceea ce privește beneficiarii eligibili, activitățile, costurile și 
cuantumul ajutorului. Obiectivul este de a limita denaturările concurenței, autorizând în 
același timp ajutorul de stat în cazurile în care este necesar în interesul comun al părților. 

Potrivit articolului 107 alineatul (1) din TFUE, ajutorul de stat este, în principiu, interzis. 
TFUE prevede, totuși, anumite derogări de la această interdicție pentru anumite obiective 
politice [articolul 107 alineatul (2), (3)]. Legislația secundară, care face parte din normele UE 
privind ajutorul de stat, prevede astfel de derogări în detaliu. 

Principalul motiv de îngrijorare al petiționarei este faptul că solicitanții din mediul academic 
care solicită subvenții publice ar fi preferați în detrimentul altor persoane sau al IMM-urilor.

Se pare că petiționara a solicitat subvenții pentru întreprinderea sa „Transplant Cretations
[sic] & Van Hoof Consulting”, care din câte se pare, este un IMM. 

Se pare că petiționara are un interes deosebit pentru subvențiile acordate pentru cercetare, 
dezvoltare și inovare(C & D & I), precum și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). 

Articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE constituie temeiul pentru o gamă largă de 
posibilități de care dispun statele membre pentru a sprijini C & D & I și în special IMM-urile.

În special, Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare prevede dispoziții prin 
care, în anumite condiții, statele membre sunt exceptate de la notificarea Comisiei spre 
aprobare a anumitor forme de ajutor (inclusiv ajutorul pentru C & D & I și pentru furnizarea 
de capital de risc) înainte de acordarea ajutorului1. 

În plus, cadrul C & D & I, clarifică condițiile în temeiul cărora măsurile de ajutor pentru C & 
D & I care nu îndeplinesc condițiile din Regulamentul general de exceptare pe categorii de 
ajutoare pot fi aprobate de către Comisie în urma notificării2. În plus, Orientările privind 
capitalul de risc conțin clarificări similare în ceea ce privește ajutorul de stat sub formă de 

                                               
1 Regulamentul Comisiei (CE) nr. 800/2008 din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piața comună, JO L 214, 9.8.2008, p. 3
2 Cadrul comunitar privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (JO C 323, 30.12.2006, p. 1).
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finanțare cu capital de risc pentru IMM-uri1. 

În acest context juridic și având în vedere faptele aduse în atenția Comisiei, se pare că 
petiționara a încercat să solicite ajutor de stat pentru întreprinderea sa, prin urmare pentru o 
activitate economică, de o manieră similară sprijinului oferit de guvernul neerlandez 
cercetătorilor și organizațiilor de cercetare. Granturile publice acordate persoanelor fizice (de 
exemplu cercetătorilor) sau persoanelor juridice (de exemplu universităților publice, în 
anumite condiții) nu pot fi considerate ca ajutor acordat „întreprinderilor” în măsura în care 
astfel de entități nu sunt angajate în activități economice și, prin urmare, nu fac obiectul 
normelor UE privind ajutorul de stat.

Statele membre dispun de libertate totală de a face alegeri selective în ceea ce privește 
instrumentele de politică, întrucât normele privind ajutorul de stat nu impun o modalitate 
unică de intervenție în economie.
Prin urmare, există mai multe motive pentru care petiționara s-ar putea simți discriminată: În 
primul rând, este posibil ca autoritățile neerlandeze să intenționeze să acorde anumite granturi 
doar pentru activitățile neeconomice, astfel că petiționara nu ar fi eligibilă pentru astfel de 
granturi. În al doilea rând, nu se exclude ipoteza conform căreia ajutorul solicitat de către 
petiționară nu ar fi compatibil cu normele UE privind ajutorul de stat, sau că nu ar fi eligibil 
conform schemelor de ajutor neerlandeze. 

Concluzii 

Petiționara propune reanalizarea legislației în domeniul concurenței sau găsirea unei soluții 
pentru a impune egalitatea și, prin urmare, pentru a evita presupusa discriminare.

Cu toate acestea, în primul rând, normele UE privind ajutorul de stat nu se aplică înainte de 
toate sprijinului public care nu îndeplinește cerințele pentru a fi considerat ajutor de stat, de 
exemplu pentru că nu este destinat activităților economice. În al doilea rând, Comisia nu are 
competența de a interveni în sprijinul public acordat de către statele membre activităților 
neeconomice. În cele din urmă, Comisia nu are competența de a cere statelor membre să 
includă sau să excludă anumiți beneficiari de la măsurile lor legale privind ajutorul de stat. 

În concluzie, nu există nici un motiv pentru a impune modificarea de către Comisie a 
normelor privind ajutorul de stat astfel cum a fost solicitat în prezenta petiție.

                                               
1 Orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru promovarea investițiilor de capital de risc în 

întreprinderile mici și mijlocii, JO C 194, 18.8.2006, p. 2


