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Skundo dėl tariamai neteisėtos valstybės pagalbos forma  

(2003/C 116/03) 

EB sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad apie ketinimus suteikti ar pakeisti pagalbą 
Komisija turi būti laiku informuojama, kad galėtų pateikti savo pastabas. Valstybės narės savo 
pasiūlytų priemonių neįgyvendina tol, kol nepriimamas galutinis sprendimas pasibaigus 
procedūrai. 

Pagalbos priemonė, įgyvendinama nesilaikant EB sutarties 88 straipsnio 3 dalies, laikoma 
„neteisėta pagalba“. 

Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999(1) 10 straipsnio 1 dalį, jeigu Komisija turi iš 
kurio nors šaltinio gautą informaciją apie tariamai neteisėtą pagalbą, tokią informaciją ji iš 
karto patikrina. 

Be to, pagal to paties reglamento 20 straipsnio 2 dalį, bet kuri suinteresuotoji šalis gali 
Komisijai pranešti apie bet kurią tariamai neteisėtą pagalbą ir apie bet kurį tariamai netinkamą 
pagalbos taikymą (toliau – skundas). 

Skundą Komisijai pateikti gali bet kuris asmuo ar įmonė. Pateikimo tvarka yra nevaržoma. 
Tačiau tirdama skundą Komisija privalo laikytis Reglamente (EB) Nr. 659/1999 išdėstytų 
taisyklių, pavyzdžiui, nepažeisti atitinkamos valstybės narės teisės į gynybą.  

Be to, trečiosios šalys, kurios nukentėjo nuo neteisėtai suteiktos pagalbos, užuot pateikusios 
skundą Komisijai, paprastai gali pateikti skundą nacionaliniams teismams, arba gali pateikti 
skundą ir Komisijai, ir nacionaliniams teismams. Ataskaitą apie tai, kaip su valstybės pagalba 
susijusių taisyklių laikosi nacionaliniai teismai, galima rasti šiuo adresu 
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html. 
Tačiau Komisija negali pateikti informacijos apie kiekvienam atvejui taikomas nacionalines 
procedūras.  

Toliau pateikiamoje formoje nurodoma informacija, kurią reikia pateikti Komisijai, kad ji 
galėtų išnagrinėti skundą dėl tariamai neteisėtos pagalbos. Jei Jūs negalite užpildyti visų 
formos skilčių, prašome nurodyti kodėl. 
Formą galima rasti visomis Bendrijos kalbomis Komisijos interneto serveryje šiais adresais: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rules.cfm#complaints ir 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_complaints_en.htm.  

Interneto svetainėje Europa Jūs taip pat rasite daug naudingos informacijos apie valstybės 
pagalbai taikomas Bendrijos taisykles, kuri padės Jums ar Jūsų patarėjams užpildyti šią formą. 

Formą galima siųsti šiais adresais: 

Skundus, susijusius su galima neteisėta pagalba I priede išvardytų žemės ūkio produktų 
gamybos, perdirbimo ir prekybos sektoriams, siųsti į:  
Commission européenne Direction générale de l'agriculture 
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Direction H 

Kabinetas Loi 130 5-128, B - 1049 Bruxelles, Faksas (32-2) 296 76 72, El. paštas Agri-State-
Aids@ec.europa.eu. 

Skundus, susijusius su galima neteisėta pagalba žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
gamybos, perdirbimo ir prekybos sektoriams, siųsti į:  
Commission européenne Direction générale de la pêche 

Direction D 

Rue Joseph II 99, B - 1049 Bruxelles, Faksas (32-2) 295 19 42, El. paštas fish-
aidesdetat@ec.europa.eu. 

Skundus, susijusius su galima neteisėta pagalba transporto ar akmens anglies sektoriams, 
siųsti į: 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, Faksas (32-2) 296 41 04, El. paštas trenstateaidsgreffe@ec.europa.eu. 

Skundus, susijusius su galima neteisėta valstybės pagalba kitiems sektoriams, siųsti į: 
Commission européenne Direction générale de la concurrence 

Greffe des Aides d'Etat 

J-70, 4/136, B - 1049 Bruxelles, Faksas (32-2) 295 36 10, El. paštas 
Stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

Jei abejojate, kuri tarnyba yra kompetentinga Jūsų atveju, skundą galite siųsti Generaliniam 
sekretoriui: Commission européenne, B - 1049 Bruxelles, El. paštas 
Aidesdetat@ec.europa.eu. 

I.A. Informacija apie skundo pateikėją 

I.1. Skundo pateikėjo pavardė, vardas arba įmonės pavadinimas: 

I.2. Adresas arba registruotos buveinės adresas: 

I.3. Telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas: 

I.4. Kontaktinio asmens pavardė, adresas, telefonas, faksas ir elektroninio pašto adresas: 

I.5. Jei skundą pateikia įmonė, prašome pridėti trumpą jos aprašą ir jos veiklos vietos(-ų) bei 
srities(-čių) aprašą.  

I.6. Prašome trumpai paaiškinti, kaip tariama valstybės pagalba pažeidžia skundo pateikėjo 
interesus. 

I.B. Informacija apie skundo pateikėjo atstovą 

I.7. Jei skundas pateikiamas trečiosios šalies (asmens arba įmonės) vardu, prašome nurodyti 
atstovo pavardę, adresą, faksą, elektroninio pašto adresą ir pridėti jo įgaliojimus patvirtinantį 
rašytinį įrodymą. 
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II. Informacija apie valstybę narę 

II.1. Valstybė narė: 

II.2. Nurodyti, kas teikia tariamai neteisėtą pagalbą: 

– centrinė vyriausybė, 

– regionas (nurodyti koks), 

– kita (nurodyti). 

III. Informacija apie tariamas pagalbos priemones, dėl kurių teikiamas skundas 

III.1. Ar Jūsų skundas susijęs su tariama pagalbos schema ar tariama individualia pagalba? 

III.2. Kada buvo suteikta tariama pagalba arba įgyvendinta tariama pagalbos schema? Jūsų 
žiniomis, kokia yra tariamos pagalbos schemos trukmė? 

III.3. Kokiam(-iems) ekonomikos sektoriui(-iams) taikoma ši pagalba? 

III.4. Kokia yra tariamos pagalbos suma? Kaip ji suteikiama (paskolomis, subsidijomis, 
garantijomis, mokesčių paskatomis, atleidimu nuo mokesčių ir kt.)? 

III.5. Kam suteikiama pagalba? Pagalbos schemos atveju kam suteikiama tariama pagalba?  

Prašome pateikti kuo daugiau informacijos, taip pat atitinkamos(-ių) įmonės(-ių) pagrindinės 
veiklos aprašą. 

III.6. Kokiu tikslu buvo suteikta tariama pagalba (jei žinote)? 

IV. Skundo priežastys 

Prašome smulkiai paaiškinti skundo priežastis, ypač tas, kurios jus paskatino pateikti skundą, 
Bendrijos teisės normas, kurios, anot Jūsų, buvo pažeistos suteikiant šią tariamą pagalbą, ir 
kaip ji paveikė konkurencijos sąlygas bendrojoje rinkoje ir prekybą tarp valstybių narių.  

Jei tariama pagalba pažeidė Jūsų pačių prekybinius interesus, nurodykite kaip. 

V. Informacija apie kitas procedūras 

V.1. Nurodykite, ar jau kreipėtės į Komisijos tarnybas (jei įmanoma, pridėkite susirašinėjimo 
kopijas): 

V.2. Nurodykite, ar jau kreipėtės į nacionalines valdžios institucijas [pvz., centrinę 
vyriausybę, regiono ar vietinę administraciją, ombudsmeną ir kt. (jei įmanoma, pridėkite 
susirašinėjimo kopijas)]: 

V.3. Nurodykite, ar kreipėtės į nacionalinius teismus ar ėmėtės kitokių procedūrų [pavyzdžiui, 
arbitražo ar taikinimo (nurodykite, ar jau buvo paskelbtas sprendimas arba teismo 
nuosprendis, jei taip, pridėkite jo kopiją)]:  

VI. Patvirtinamieji dokumentai 

Prašome išvardyti dokumentus ar įrodymus, kuriais grindžiamas skundas, ir pridėti jų kopijas.  



Jei įmanoma, pridėkite nacionalinių nuostatų, kuriomis naudojamasi kaip tariamos valstybės 
pagalbos teisiniu pagrindu, kopiją. 

VII. Konfidencialumas 

Turime Jus informuoti, kad, siekdama apsaugoti atitinkamos valstybės narės teisę į gynybą, 
Komisija gali būti priversta atskleisti minėtai valstybei narei Jūsų tapatybę ir kai kuriuos 
dokumentinius įrodymus arba jų turinį. Jei norite, kad Jūsų tapatybė arba tam tikri dokumentai 
ar informacija nebūtų paviešinti, prašome tai aiškiai nurodyti, aiškiai pažymėti konfidencialias 
dokumentų dalis ir pagrįsti savo prašymą.  

Vieta, data ir skundo pateikėjo parašas: 

(1) OL L 83, 1999 3 27, p. 1. 
 


