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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1574/2012, ktorú predkladá Marlies van Hoef, holandská štátna 
občianka, o nerovnosti pri poskytovaní európskych dotácií

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície má malý podnik v oblasti zdravotníctva. Domnieva sa, že pri 
poskytovaní dotácií a grantov sa objavujú prípady diskriminácie. Tvrdí, že osoby 
z akademického prostredia môžu ľahko požiadať o poskytnutie individuálneho grantu, kým 
v prípade osôb z MSP to nie je možné. Neuvádza však žiadne konkrétne príklady. 
Predkladateľka petície sa informovala u holandských orgánov a tie jej oznámili, že situácia je 
výsledkom európskych pravidiel v oblasti hospodárskej súťaže. Predkladateľka petície sa 
domnieva, že by bolo užitočné pre zamestnanosť, keby sa dosiahla väčšia rovnosť v rámci 
postupov podávania žiadostí o dotácie a granty. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. októbra 2013

Treba poznamenať, že prekladateľka petície nepredložila kópiu vyhlásenia holandských 
orgánov, na ktorom je založený jej predpoklad o diskriminácii súkromných osôb alebo MSP 
pri poskytovaní verejných grantov; predkladateľka takisto nepredložila žiadne skutočné 
príklady svojich žiadostí o poskytnutie grantu. Toto oznámenie je teda založené len na 
výklade textu petície. 

Komisia vyrozumela, že o údajnú diskrimináciu ide pri poskytovaní verejných grantov, ktoré 
by mohli predstavovať štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Opatrenie 
predstavuje štátnu pomoc v prípade, ak spĺňa tieto kumulatívne podmienky: i) ide o pomoc 
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poskytovanú v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov (napr. 
granty); ii) táto pomoc selektívne zvýhodňuje určitých príjemcov, napr. určité spoločnosti 
alebo priemyselné odvetvia; iii) narušila sa alebo sa môže narušiť hospodárska súťaž; iv) 
pomoc pravdepodobne ovplyvní obchod medzi členskými štátmi.

Na štátnu pomoc sa vzťahujú pravidlá EÚ o poskytovaní štátnej pomoci len v prípade, keď 
môže narušiť hospodársku súťaž medzi „podnikmi“. V súlade s článkom 107 ods. 1 ZFEÚ 
a judikatúrou Súdneho dvora možno príjemcu štátnej pomoci označiť za podnik, ak vykonáva 
hospodársku činnosť, ktorá pozostáva z ponúkania tovarov a/alebo poskytovania služieb na 
príslušnom trhu. V pravidlách v oblasti poskytovania štátnej pomoci sa ustanovujú určité 
obmedzenia poskytovania štátnej pomoci podnikom, najmä pokiaľ ide o oprávnených 
príjemcov, činnosti, náklady a výšku pomoci. Cieľom je obmedziť narušenie hospodárskej 
súťaže a súčasne umožniť poskytnutie štátnej pomoci v prípadoch, keď je to nevyhnutné 
v spoločnom záujme. 

Podľa ustanovení článku 107 ods. 1 ZFEÚ je štátna pomoc v zásade zakázaná. V ZFEÚ sa 
však ustanovujú niektoré výnimky z tohto zákazu súvisiace s niektorými cieľmi politiky 
(článok 107 ods. 2 a 3). Tieto výnimky sa podrobne uvádzajú v sekundárnych právnych 
predpisoch, ktoré sú súčasťou pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci. 

Predkladateľka petície vyjadruje najmä znepokojenie, že žiadatelia z akademického 
prostredia, ktorí žiadajú o poskytnutie verejných grantov, sú uprednostnení pred ostatnými 
jednotlivcami alebo MSP.

Zdá sa, že predkladateľka petície podala žiadosť o grant pre svoj podnik Transplant 
Cretations [sic] & Van Hoof Consulting, ktorý zrejme patrí medzi malé a stredné podniky. 

Zdá sa, že predkladateľka petície má osobitný záujem o granty pre výskum, vývoj a inovácie, 
ako aj pre malé a stredné podniky (MSP). 

Článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ predstavuje základ pre rozsiahle možnosti členských štátov 
v oblasti podpory výskumu, vývoja a inovácií, a najmä MSP.

Najmä vo všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách sa ustanovuje, že členské štáty za 
určitých podmienok nemusia Komisii pred poskytnutím pomoci oznámiť niektoré formy 
pomoci, aby ich Komisia schválila (vrátane pomoci v oblasti výskumu, vývoja a inovácie 
a poskytnutia rizikového kapitálu)1. 
V rámci pre výskum, vývoj a inovácie sa okrem toho ustanovujú podmienky, za ktorých môže 
Komisia na základe notifikácie schváliť tie opatrenia pomoci pre výskum, vývoj a inovácie, 
ktoré nespĺňajú podmienky všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách2. 
V usmerneniach o rizikovom kapitáli sa navyše uvádzajú podobné vysvetlenia týkajúce sa 
štátnej pomoci poskytovanej malým a stredným podnikom vo forme rizikového kapitálu3. 

Vzhľadom na tento právny základ a so zreteľom na skutočnosti predložené Komisii sa zdá, že 
                                               
1 Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné 

so spoločným trhom, Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3.
2 Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie, Ú. v. EÚ C 323, 30.12.2006, s. 1.
3 Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli pre malé a stredné podniky, Ú. v. EÚ C 194, 

18.8.2006, s. 2.
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predkladateľka petície požiadala pre svoj podnik, teda pre hospodársku činnosť, o štátnu 
pomoc podobnú podpore, ktorú poskytuje holandská vláda jednotlivým výskumným 
pracovníkom a výskumným organizáciám. Verejné granty poskytované jednotlivcom (napr. 
výskumným pracovníkom) alebo subjektom (napr. za určitých podmienok štátnym 
univerzitám) sa nepovažujú za štátnu pomoc poskytnutú „podnikom“, pokiaľ sa tieto subjekty 
nezúčastňujú na hospodárskych činnostiach, a teda sa na nich nevzťahujú pravidlá EÚ 
v oblasti štátnej pomoci.

Je v úplnej právomoci členských štátov vykonať selektívny výber, pokiaľ ide o nástroje 
politiky, keďže v pravidlách v oblasti štátnej pomoci sa nestanovuje spôsob zasahovania do 
hospodárstva.
Vzhľadom na to existuje niekoľko dôvodov, pre ktoré sa predkladateľka petície môže cítiť 
diskriminovaná: Po prvé je možné, že holandské orgány chcú poskytnúť niektoré granty len 
na nehospodárske činnosti, takže predkladateľka petície by nebola oprávnená na získanie 
takých grantov. Po druhé nie je vylúčené, že pomoc, o ktorú predkladateľka petície žiada, nie 
je zlučiteľná s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci, alebo nie je oprávnená podľa 
holandskej schémy pomoci. 

Závery 

Predkladateľka petície navrhuje, aby sa prehodnotili právne predpisy v oblasti hospodárskej 
súťaže alebo aby sa našlo riešenie na vytvorenie rovnosti a zamedzenie vnímanej 
diskriminácii.

Po prvé, pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci sa však neuplatňujú na verejnú podporu, ktorá 
sa v prvom rade nepovažuje za štátnu pomoc, napr. preto, že nie je určená na hospodárske 
činnosti. Po druhé, Komisia nemá právomoc zasahovať do poskytovania podpory členskými 
štátmi na nehospodárske činnosti. Napokon, Komisia nemá právomoc nariadiť členským 
štátom, aby začlenili alebo vylúčili niektorých príjemcov zo svojich zákonných opatrení 
štátnej pomoci. 

Vzhľadom na to neexistujú dôvody žiadať, aby Komisia zmenila pravidlá v oblasti štátnej 
pomoci v zmysle petície.


