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Kaebuste esitamise vorm seoses väidetavalt ebaseadusliku riigiabiga 

(2003/C 116/03) 

EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 on sätestatud, et komisjoni informeeritakse kõikidest 
plaanidest abi määramise või muutmise kohta piisavalt aegsasti, et ta võiks avaldada oma 
arvamuse. Liikmesriikides ei tohi rakendada kavatsetud meetmeid enne, kui nimetatud 
menetluse järgi on tehtud lõplik otsus. 

Iga abimeede, mille rakendamisel rikutakse EÜ asutamislepingu artikli 88 lõiget 3, on 
ebaseaduslik abi. 

Nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999 (1) artikli 10 lõikes 1 on ette nähtud, et kui komisjoni 
käsutuses on ükskõik millisest allikast saadud teave väidetava ebaseadusliku abi kohta, 
kontrollib ta seda teavet viivitamata. 

Lisaks võib vastavalt eespool nimetatud määruse artikli 20 lõikele 2 iga huvitatud pool 
komisjonile teatada väidetavast ebaseaduslikust abist ja abi kuritarvitamisest (edaspidi 
„kaebuse esitamine“). 

Komisjonile võib kaebuse esitada iga isik või ettevõtja. Menetlus on tasuta. Siiski peab 
komisjon kaebuse menetlemisel pidama kinni määruses (EÜ) nr 659/1999 sisalduvatest 
sätetest, eriti seoses asjaomase liikmesriigi õigusega kaitsele. 

Kolmandatel isikutel, kelle huvisid on ebaseadusliku abi andmisega kahjustatud, võivad 
komisjonile kaebuse esitamise asemel või sellele lisaks tavaliselt pöörduda ka siseriiklikesse 
kohtutesse. Aruande siseriiklike kohtute kohaldatavate õigusaktide kohta seoses riigiabiga 
leiab järgmiselt Interneti-aadressilt: 
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html. 
Komisjonil ei ole siiski võimalik anda teavet iga juhtumi suhtes kohaldatava siseriiklike 
menetluste kohta. 

Lisatud vormis on esitatud teave, mis on vajalik, et komisjon saaks hakata menetlema 
väidetava ebaseadusliku abiga seotud kaebust. Kui Teil ei ole võimalik täita kõiki vormi 
osasid, põhjendage seda. 
Kõikides ametlikes keeltes vormi leiate komisjoni järgmiselt Interneti-aadressilt: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rules.cfm#complaints et 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_complaints_en.htm.  

Samuti leiate Europa serverist hulgaliselt vajalikku teavet riigiabi suhtes kohaldatavate 
ühenduse õigusaktide kohta, mis võivad olla Teile või Teie nõuandjatele abiks vormi 
täitmisel. 

Vormi võib saata järgmisel aadressil: 

Kaebused väidetava ebaseadusliku abi kohta I lisas loetletud põllumajandustoodete tootmisel, 
töötlemisel ja turustamisel: Commission européenne Direction générale de l'agriculture 
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Direction H 

Bureau: Loi 130 5-128 B - 1049 Bruxelles, faks : (32-2) 296 76 72, e-post: Agri-State-
Aids@ec.europa.eu. 

Kaebused väidetava ebaseadusliku abi kohta kalandus- ja vesiviljelusetoodete tootmisel, 
töötlemisel ja turustamisel: Commission européenne Direction générale de la pêche 

Direction D 

Rue Joseph II 99 B - 1049 Bruxelles, faks: (32-2) 295 19 42, e-post: fish-
aidesdetat@ec.europa.eu. 

Kaebused väidetava ebaseadusliku abi kohta transpordi- või söesektoris: Commission 
européenne Direction générale de l'énergie et des transports 

Direction A 

Unité 4 "Marché intérieur, service public, concurrence et droits des usagers" B - 1049 
Bruxelles, faks: (32-2) 296 41 04, e-post: trenstateaidsgreffe@ec.europa.eu. 

Kaebused väidetava ebaseadusliku abi kohta teistes sektorites: Commission européenne 
Direction générale de la concurrence 

Greffe des aides d'État 

J-70, 4/136 B - 1049 Bruxelles, faks: (32-2) 295 36 10, e-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

Kui Te ei tea täpselt, missugune talitus on pädev, võite edastada oma kaebuse järgmisel 
aadressil: Secrétaire général Commission européenne B - 1049 Bruxelles E-post: 
Aidesdetat@ec.europa.eu. 

I.A. Andmed hageja kohta 

I.1. Hageja perekonna- ja eesnimi või ärinimi: 

I.2. Aadress või registrijärgne asukoht: 

I.3. Telefon, faks, e-post: 

I.4. Kontaktisiku perekonnanimi, aadress, telefon, faks, e-post: 

I.5. Kui hageja on ettevõtja, siis kirjeldage lühidalt ettevõtjat ja tema tegevuskohta või -kohti 
ja -valdkondi: 

I.6. Kirjeldage kokkuvõtlikult, mil moel väidetav ebaseaduslikult antud abi kahjustab hageja 
huvisid. 

I.B. Andmed hageja esindaja kohta 

I.7. Kui kaebus on esitatud kolmanda isiku nimel (isik või ettevõte), märkige ka esindaja 
perekonnanimi, aadress, faks ja e-post ning lisage kirjalik tõend tema volituste kohta. 

II. Andmed liikmesriigi kohta 

II.1. Liikmesriik: 
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II.2. Mis tasandil väidetav ebaseaduslik abi on määratud? 

- keskvalitsus, 

- piirkond (täpsustage), 

- muu (täpsustage). 

III. Andmed hagi aluseks oleva väidetavalt ebaseaduslikult antud abimeetme kohta 

III.1. Kas Teie kaebus on seotud väidetava abikava või väidetava ühekordse abiga? 

III.2. Millal väidetavat abi on antud või millal väidetavat abikava on rakendatud? Mis on Teie 
andmetel väidetava abikava kestus? 

II.3. Missuguses või missuguste majandussektorite suhtes kõnealust väidetavat abi 
kohaldatakse? 

III.4. Kui suur on väidetav abisumma? Mis kujul seda on antud (laenud, toetused, tagatised, 
maksusoodustused või vabastused jne)? 

III.5. Kes on abisaaja? Kui abi on antud abikava raames, siis kellele on võimalik selle raames 
väidetavat abi anda? 

Esitage võimalikult palju teavet, kirjeldades muuhulgas asjaomase/asjaomaste 
ettevõtja/ettevõtjate põhitegevusvaldkondi. 

III.6. Mis eesmärgil väidetavat abi on antud (kui on teada)? 

IV. Kaebuse alus 

Selgitage üksikasjalikult oma kaebuse aluseid, eriti põhjuseid, mis viisid kaebuse esitamiseni, 
ühenduse õiguse sätteid, mida Teie arvates asjaomase väidetava abi andmisega on rikutud 
ning kuidas seeläbi on mõjutatud konkurentsi ühisturul ja liikmesriikidevahelist kaubandust. 

Kui väidetav abi kahjustas Teie ärihuvisid, siis selgitage, kuidas. 

V. Teave muude menetluste kohta 

V.1. Kas ja kuidas on komisjoni talituste poole selles küsimuses pöördutud (võimaluse korral 
lisada koopiad kirjavahetusest): 

V.2. Pöördumised siseriiklike asutuste poole [nt keskvalitsus, piirkondlikud või kohalikud 
omavalitsused, ombudsman jne (võimaluse korral lisada koopiad kirjavahetusest)]: 

V.3. Siseriiklikele kohtutele esitatud kaebused või muud algatatud menetlused [nt vahekohtu- 
või lepitusmenetlus (täpsustage, kas mingi otsus või kohtuotsus on langetatud ning lisage 
olemasolu korral selle koopia)]: 

VI. Tõendavad dokumendid 

Loetlege dokumendid või tõendid, mis esitatakse kaebuse toetuseks, ning lisage nende 
koopiad. 

Võimaluse korral tuleks lisada koopia siseriiklikest sätetest, mille alusel väidetavat abi on 
makstud. 



VII. Konfidentsiaalsus 

Võtke palun teadmiseks, et tagada asjaomase liikmesriigi õigust kaitsele, võib komisjon olla 
sunnitud avalikustama nimetatud liikmesriigile Teie isiku ja võimalikud tõendid või nende 
sisu. Kui Te ei soovi oma isiku või teatavate dokumentide või andmete avalikustamist, andke 
sellest selgesõnaliselt teada, osutades kõikides dokumentides selgelt konfidentsiaalsed osad, ja 
põhjendage oma keeldumisotsust. 

Koht, kuupäev ja hageja allkiri: 

(1) EÜT L 1, 27.3.1999, lk 1. 
 


