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Veidlapa sūdzību iesniegšanai attiecībā uz varbūtēji nelikumīgu valsts atbalstu  

(2003/C 116/03) 

EK Līguma 88. panta 3. punktā noteikts, ka Komisija savlaicīgi, tā, lai tā varētu iesniegt savus 
apsvērumus, jāinformē par jebkādiem plāniem piešķirt atbalstu vai ieviest tajā izmaiņas. 
Dalībvalstis nedrīkst uzsākt plānoto pasākumu īstenošanu, iekams šīs procedūras rezultātā nav 
pieņemts galīgais lēmums. 

Jebkādi pasākumi, kas īstenoti, pārkāpjot EK Līguma 88. panta 3. punkta noteikumus, tiek 
uzskatīti par „nelikumīgu atbalstu”. 

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 659/19991 10. panta 1. punktu, ja neatkarīgi no 
informācijas avota Komisijas rīcībā ir ziņas par varbūtēji nelikumīgu atbalstu, tā tūlīt izskata 
minēto informāciju. 

Turklāt saskaņā ar minētās regulas 20. panta 2. punktu jebkura ieinteresētā puse var informēt 
Komisiju par jebkādu varbūtēji nelikumīgu atbalstu un jebkādu varbūtēju atbalsta ļaunprātīgu 
izmantošanu (tālāk tekstā – „sūdzība”). 

Sūdzību Komisijai var iesniegt jebkura persona vai uzņēmums. Procedūra ir bezmaksas. 
Tomēr, izskatot sūdzību, Komisijai jāievēro Regulas (EK) Nr. 659/1999 noteikumi, jo īpaši 
attiecīgās dalībvalsts tiesības uz aizsardzību. 

Turklāt trešām pusēm, kuru intereses negatīvi ietekmējusi atbalsta nelikumīga piešķiršana, kā 
alternatīva vai līdztekus ar sūdzības iesniegšanu Komisijai parasti ir iespēja vērsties valstu 
tiesās.  Ziņojums par uz atbalstu attiecīgo noteikumu piemērošanu valstu tiesās ir pieejams 
šeit: 
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html. 
Tomēr Komisija nevar sniegt ziņas par katrā gadījumā pieejamām valstu procedūrām. 

Pievienotajā veidlapā norādīta informācija, kāda Komisijai nepieciešama, lai varētu reaģēt uz 
sūdzību attiecībā uz varbūtēju nelikumīgu atbalstu.  Ja nevarat aizpildīt visas veidlapas 
sadaļas, lūdzu norādiet iemeslus. 
Veidlapa pieejama visās Kopienas valodās Komisijas interneta serverī šādā adresē: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rules.cfm#complaints un 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_complaints_en.htm.  

Bez tam Europa interneta portālā jūs atradīsiet daudz informācijas par valsts atbalstam 
piemērojamiem Kopienas noteikumiem, kas varētu būt noderīga jums vai jūsu konsultantiem, 
aizpildot veidlapu. 

Šo veidlapu varat nosūtīt uz šādām adresēm: 
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Par sūdzībām, kas attiecas uz varbūtēju nelikumīgu atbalstu, I pielikumā uzskaitīto 
lauksaimniecības produktu ražošanas, apstrādes un tirdzniecības nozarē: Eiropas Komisijas 
Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta 

H direktorātam  

Birojs: Loi 130 5-128 B - 1049 Bruxelles Fakss : (32-2) 296 76 72 e-pasts: Agri-State-
Aids@ec.europa.eu. 

Par sūdzībām, kas attiecas uz varbūtēju nelikumīgu atbalstu zivsaimniecības un akvakultūras 
produktu ražošanas, apstrādes un tirdzniecības nozarē: Eiropas Komisijas Zivsaimniecības 
ģenerāldirektorāta 

D direktorātam 

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

Par sūdzībām, kas attiecas uz varbūtēju nelikumīgu atbalstu transporta vai ogļrūpniecības 
nozarē: Eiropas Komisijas Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāta  

 A direktorāta 

4. nodaļai "Iekšējais tirgus, sabiedriskie pakalpojumi, konkurence un patērētāju tiesības" B - 
1049 Bruxelles Fakss: (32-2) 296 41 04 e-pasts: trenstateaidsgreffe@ec.europa.eu. 

Par sūdzībām, kas attiecas uz varbūtēji nelikumīgu atbalstu citās nozarēs: Eiropas Komisijas 
Konkurences ģenerāldirektorāta  

State Aid Greffe 

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

Ja nezināt, kura ir atbildīgā struktūrvienība, varat adresēt sūdzību: Secrétaire général 
Commission européenne B - 1049 Bruxelles e-pasts: Aidesdetat@ec.europa.eu. 

I.A. Informācija par sūdzības iesniedzēju 

I.1. Sūdzības iesniedzēja vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums: 

I.2. Adrese vai juridiskā adrese: 

I.3. Tālrunis, fakss, e-pasta adrese: 

I.4. Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasta adrese: 

I.5. Ja sūdzību iesniedz uzņēmums, lūdzu sniedziet  tā īsu aprakstu un norādiet tā darbības 
jomu/-as un vietu/-as. 

I.6. Lūdzu īsi izklāstiet, kā varbūtēji nelikumīgā atbalsta piešķiršana ietekmē sūdzības 
iesniedzēja intereses. 

I.B. Informācija par sūdzības iesniedzēja pārstāvi. 
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I.7. Ja sūdzību iesniedz trešas puses (personas vai uzņēmuma) vārdā, lūdzu norādiet arī 
pārstāvja vārdu, uzvārdu, adresi, faksu un e-pasta adresi un pievienojiet  šā pārstāvja rakstisku 
pilnvarojumu.  

II. Informācija par dalībvalsti 

II.1. Dalībvalsts: 

II.2. Līmenis, kādā varbūtējais nelikumīgais atbalsts piešķirts: 

- centrālās pārvaldes, 

- reģiona (lūdzu norādiet sīkāk), 

- citā (lūdzu norādiet sīkāk). 

III. Informācija par varbūtēji nelikumīgiem atbalsta pasākumiem, par kuriem tiek iesniegta 
sūdzība 

III.1. Vai jūsu sūdzība ir par varbūtēji nelikumīgu atbalsta shēmu vai par varbūtēji nelikumīgu 
atsevišķu atbalstu? 

III.2. Kad varbūtēji nelikumīgais atbalsts piešķirts vai kad īstenota varbūtēji nelikumīgā 
atbalsta shēma?  Cik ilgi darbojusies varbūtēji nelikumīgā atbalsta shēma (ja tas jums 
zināms)? 

III.3. Uz kurām tautsaimniecības nozarēm šis atbalsts attiecas? 

III.4. Kāds ir varbūtēji nelikumīgā atbalsta apjoms? Kādā veidā to piešķir (aizdevumi, 
subsīdijas, garantijas, nodokļu atvieglojumi vai atbrīvojumi no nodokļiem utt.) 

III.5. Kas ir atbalsta saņēmējs? Atbalsta shēmas gadījumā, kam ir tiesības saņemt varbūtēji 
nelikumīgo atbalstu?  

Lūdzu sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas, tai skaitā attiecīgā uzņēmuma vai 
uzņēmumu galvenās darbības jomas aprakstu. 

III.6. Kādā nolūkā tika piešķirts varbūtēji nelikumīgais atbalsts (ja jums tas zināms)? 

IV. Sūdzības pamatojums 

Lūdzu sniedziet sīku savas sūdzības pamatojumu, jo īpaši norādot iemeslus, kādēļ esat 
iesnieguši sūdzību, Kopienas tiesību aktu noteikumus, kas, jūsuprāt, ir pārkāpti, piešķirot šo 
varbūtēji nelikumīgo atbalstu, kā arī to, kā tas ir ietekmējis konkurences apstākļus  vienotajā 
tirgū un tirdzniecībā starp dalībvalstīm.  

Ja varbūtēji nelikumīgais atbalsts ir kaitējis jūsu pašu komerciālajām interesēm, lūdzu 
paskaidrojiet, kā. 

V. Informācija par citām procedūrām 

V.1. Ziņas par iepriekšēju vēršanos pie Komisijas dienestiem (ja iespējams, lūdzu pievienojiet 
visas sarakstes kopijas): 



V.2. Iepriekšēja vēršanās pie valsts iestādēm [piemēram, centrālās pārvaldes, reģionālajām vai 
vietējām pārvaldes iestādēm, ombuda, utt. (ja iespējams, lūdzu pievienojiet visas sarakstes 
kopijas)]: 

V.3.  Vēršanās valstu tiesās vai citu procedūru izmantojums [piemēram, izskatīšana šķīrējtiesā 
vai pušu samierināšana (lūdzu norādiet, vai ir jau pieņemts lēmums vai nolēmums, ja tā, lūdzu 
pievienojiet kopiju)]: 

VI. Apliecinoši dokumenti 

Lūdzu uzskaitiet dokumentus vai pierādījumus, kas apstiprina sūdzību, un pievienojiet to 
kopijas. 

Ja iespējams, jāiesniedz tā valsts tiesību akta kopija, kas kalpo par juridisko pamatu varbūtēji 
nelikumīgā atbalsta izmaksāšanai. 

VII. Konfidencialitāte 

Ar šo informējam Jūs, ka, lai garantētu attiecīgās dalībvalsts tiesības uz aizsardzību, Komisijai 
var būt jāatklāj dalībvalstij jūsu identitāte un apliecinošie dokumenti vai to saturs.  Ja jūs 
nevēlaties, lai jūsu identitāte vai konkrēti dokumenti vai informācija tiktu atklāta, lūdzu to 
skaidri norādiet, precīzi norādiet visu dokumentu konfidenciālās daļas un motivējiet, kādēļ to 
nedrīkst izpaust.   

Vieta un datums un sūdzības iesniedzēja paraksts: 
 


