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Panaszbejelentő űrlap állítólagosan jogellenes állami támogatások ügyében 

(2003/C 116/03) 

Az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottságot az észrevételei 
megtételéhez szükséges időben tájékoztatni kell minden támogatásnyújtásra vagy annak 
módosítására irányuló szándékról. Amíg a tervezett intézkedéssel kapcsolatban végleges 
határozat nem születik, a tagállamok a tervezett intézkedéseket nem hajthatják végre. 

Az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése megsértésével végrehajtott összes támogatási 
intézkedés „jogellenes támogatásnak” minősül. 

A 659/1999/EK tanácsi rendelet 10. cikkének (1) bekezdése alapján (1) amennyiben 
bármilyen forrásból a Bizottság tudomására jut egy állítólagosan jogellenes támogatásra 
vonatkozó információ, a Bizottság késedelem nélkül megvizsgálja az információt. 

Emellett a fent említett rendelet 20. cikkének (2) bekezdése értelmében minden érdekelt fél 
tájékoztathatja a Bizottságot az állítólagosan jogellenes támogatásról és a támogatással való 
állítólagos visszaélésről (a továbbiakban: „panasz”). 

Bármely személy vagy vállalat panaszt tehet a Bizottságnál. Az eljárás költségmentes. A 
Bizottságnak benyújtott panasz esetén azonban be kell tartani a 659/1999/EK rendeletben 
meghatározott szabályokat, különösen az érintett tagállam védekezési jogát. 

Azon harmadik felek számára, akiknek a jogellenes támogatások biztosítása következtében 
érdekeik sérültek, rendszerint fennáll a lehetőség, hogy alternatívaként vagy a Bizottságnál 
benyújtott panasszal egyidejűleg a nemzeti igazságszolgáltatási szervekhez forduljanak. Az 
állami támogatásokra vonatkozó szabályok nemzeti igazságszolgáltatási szervek által történő 
alkalmazásáról szóló jelentés az alábbi címen érhető el: 
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html. 
A Bizottság egyedi esetekben viszont a nemzeti eljárásokra vonatkozóan nem tud 
információval szolgálni. 

A mellékelt űrlap azon információkat adja meg, amelyekre a Bizottságnak szüksége van az 
állítólagosan jogellenes támogatásokat illető panasz nyomon követéséhez. Kérjük, 
amennyiben nem áll módjában kitölteni az űrlap összes részét, indokolja meg annak okát. 
Az űrlap a Bizottság internetes szerverén az összes közösségi nyelven elérhető az alábbi 
címen: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rules.cfm#complaints és 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_complaints_en.htm.  

Az EUROPA weboldalon is számos hasznos információt találhat az állami támogatásokra 
alkalmazandó közösségi szabályokról, ami segíthet Önnek vagy tanácsadójának az űrlap 
kitöltésében. 

Az űrlapot az alábbi címekre lehet elküldeni: 

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rules.cfm#complaints
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_complaints_en.htm


Az I. mellékletben felsorolt mezőgazdasági termékek termelő, feldolgozó és forgalmazó 
ágazatai területén esetlegesen előforduló jogellenes támogatásokra vonatkozó panaszok 
esetében: 

„H” Igazgatóság 

Iroda: Loi 130 5-128 B - 1049 Brüsszel, Fax:(32-2) 296 76 72,  e-mail: Agri-State-
Aids@ec.europa.eu. 

A halászati és akvakultúrából származó termékeket termelő, feldolgozó és forgalmazó 
ágazatok területén esetlegesen előforduló jogellenes támogatásokra vonatkozó panaszok 
esetében: Európai Bizottság Halászati Főigazgatóság 

„D" Igazgatóság 

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

A közlekedés vagy a szénbányászat ágazatok területén esetlegesen fennálló jogellenes 
támogatásokra vonatkozó panaszok esetében: Európai Bizottság Energiaügyi és Közlekedési 
Főigazgatóság 

„A” Igazgatóság 

4. Egység „Belső piac, közszolgáltatás, verseny és a felhasználók jogai” B - 1049 Brüsszel, 
Fax: (32-2) 296 41 04, e-mail: trenstateaidsgreffe@ec.europa.eu. 

Egyéb ágazatok területén esetlegesen fennálló jogellenes támogatásokra vonatkozó panaszok 
esetében: Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóság 

Állami Támogatások Hivatala 

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

Amennyiben kétségei vannak az illetékes szolgálatot illetően, panaszát a következő címre is 
küldheti: Európai Bizottság, Főtitkár, B - 1049 Brüsszel, e-mail: Aidesdetat@ec.europa.eu. 

I.A. A panaszosra vonatkozó információk 

I.1. A panaszos családi neve és utóneve vagy a társaság megnevezése: 

I.2. Cím vagy székhely: 

I.3. Telefon, fax, e-mail cím: 

I.4. Kapcsolattartó személy neve, címe, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe: 

I.5. Amennyiben a panaszos vállalat, kérjük, adjon arról, illetve tevékenységéről és annak 
helyszínéről/helyszíneiről rövid leírást. 

I.6. Kérjük, foglalja össze, hogy az állítólagos támogatás biztosítása miben sérti a panaszos 
érdekeit. 

I.B. A panaszos képviselőjére vonatkozó információk 
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I.7. Amennyiben harmadik fél (személy vagy vállalat) nevében nyújtják be a panaszt, kérjük, 
adja meg a képviselő nevét, címét, faxszámát és e-mail címét, illetve csatolja a 
felhatalmazásáról szóló írásos bizonyítékot. 

II. A tagállamra vonatkozó információk 

II.1. Tagállam: 

II.2. Igazgatási szint, amelyre vonatkozóan jóváhagyták az állítólagos jogellenes támogatást: 

- állami 

- régiós (kérjük, pontosítsa), 

- egyéb (kérjük, pontosítsa). 

III. A panasz tárgyát képező, állítólagos támogatási intézkedésekre vonatkozó információk 

III.1. Panasza egy állítólagos támogatási rendszerre vagy egyedi támogatásra vonatkozik? 

III.2. Mikor engedélyezték az állítólagos támogatást vagy hajtották végre az állítólagos 
támogatási rendszert? Mi az időtartama az állítólagos támogatási rendszernek az Ön ismerete 
szerint? 

III.3. Melyik gazdasági ágazat(ok)ban hajtják végre ezen állítólagos támogatást?  

III.4. Mi az állítólagos támogatás összege? Milyen formában nyújtják a támogatást (kölcsön, 
támogatás, garancia, ösztönzés kedvezményes adózással vagy adómentesség stb.)? 

III.5. Ki a kedvezményezett? Ki jogosult az állítólagos támogatásra, amennyiben támogatási 
rendszerről van szó? 

Kérjük, juttasson el hozzánk minél több információt, így az érintett vállalat vagy vállalatok 
főtevékenységeinek leírását. 

III.6. Milyen célból engedélyezték az állítólagos támogatást (amennyiben az ismert az Ön 
számára)? 

IV. A panasz indoklása 

Kérjük, részletezze panaszának indokait, különösen panasza benyújtásának okait, az érintett 
állítólagos támogatás biztosításával megsértett közösségi jogszabályokat, illetve azt, hogy 
ennek milyen kihatása volt a közös piaci és a tagállamok közötti kereskedelemben lévő 
versenyfeltételekre nézve. 

Amennyiben az állítólagos támogatás megsértette az Ön kereskedelmi érdekeit, kérjük 
magyarázza el, ez milyen módon történt. 

V. Egyéb eljárásokra vonatkozó információk 

V.1. A Bizottság szolgálatainál esetlegesen már megtett lépésekre vonatkozó információk 
(amennyiben lehetséges, kérjük, csatolja a velük folytatott bármiféle levelezés másolatát): 

V.2. A nemzeti hatóságoknál [pl. állami, regionális vagy helyi igazgatási szinten, az 
ombudsmannál stb. már megtett lépések (amennyiben lehetséges, kérjük, csatolja a velük 
folytatott bármiféle levelezés másolatát)]: 



V.3. A nemzeti igazságszolgáltatási szervek vagy egyéb eljárások [pl. választottbíróság vagy 
békéltetés] igénybevétele (kérjük, jelezze, ha határozat vagy választottbírósági ítélet született, 
és ha lehetséges, mellékelje annak másolatát): 
VI. Igazoló dokumentumok  

Kérjük, sorolja fel a panaszt igazoló dokumentumokat vagy bizonylatokat, és mellékelje azok 
másolatát. 

Az állítólagos támogatás kifizetésének jogalapul szolgáló nemzeti rendelkezések másolatát – 
lehetőség szerint – csatolni kell. 

VII. Titoktartási kötelezettség 

Tájékoztatásául közöljük, hogy az érintett tagállam védekezési jogának védelme érdekében 
adott esetben a Bizottságnak az említett tagállam tudomására kell hoznia az Ön azonosságát 
és az esetleges igazoló dokumentumokat, illetve azok tartalmát. Amennyiben azt kívánja, 
hogy azonossága vagy bizonyos dokumentumok illetve információk ne kerüljenek 
nyilvánosságra, kérjük, világosan jelezze azt, feltüntetve az indokokat, és pontosan 
megjelölve a dokumentumok bizalmas jellegű részeit. 

Hely, dátum és a panaszos aláírása: 

(1) HL L 83., 1999.3.27., 1. o. 
 


