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L-Artikolu 88, paragrafu 3, tat-Trattat KE jiddisponi li l-Kummissjoni għandha tkun 
mgħarrfa, fi żmien xieraq biex tippreżenta l-osservazzjonijiet tagħha, tal-pjanijiet b’tendenza 
li joħolqu jew li jemendaw għajnuniet. L-Istati Membri ma jistgħux jeżegwixxu l-miżuri 
ppjanati qabel ma din il-proċedura tkun waslet għal deċiżjoni finali. 

Kull miżura għal għajnuna eżegwita bi ksur ta’ l-Artikolu 88, paragrafu 3, tat-Trattat KE 
tikkostitwixxi "għajnuna illegali". 

B’konformità ma’ l-Artikolu 10, paragrafu 1, tar-Regolament (KE) nru 659/1999 tal-
Kunsill(1), meta l-Kummissjoni jkollha fil-pussess tagħha informazzjoni dwar għajnuna 
kkunsidrata bħala illegali, tkun xi tkun in-natura, din għandha teżamina l-informazzjoni 
tagħha mingħajr dewmien.  

Barra minn hekk, b'konformità ma' l-Artikolu 20, paragrafu 2, tar-Regolament hawn fuq 
imsemmi, kull parti interessata tista' tgħarraf lill-Kummissjoni b’kull allegat għajnuna illegali 
u b’kull applikazzjoni għal allegat għajnuna abużiva (minn hawn ‘il quddiem imsejħa 
"ilment") 

Kull persuna jew impriża tista' tirreferi ilment lill-Kummissjoni. Il-proċedura hi bla ħlas. 
Madankollu, meta l-Kummissjoni tintroduċi ilment, din għandha tħares ir-regoli pprovduti fir-
Regolament (KE) nru 659/1999, u b'mod partikulari d-drittijiet ta' difiża ta' l-Istat Membru 
kkonċernat. 

Barra minn hekk, bħala alternattiva jew barra mid-depożitu ta’ ilment lill-Kummissjoni, il-
partijiet terzi li l-interessi tagħhom huma effettwati ħażin mill-għoti ta’ l-għajnuna illegali, 
normalment għandhom il-possibbiltà li jirreferu l-każ lill-qrati nazzjonali. Rapport dwar l-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna ta’ l-Istat mill-qrati nazzjonali hu disponibbli f’dan l-
indirizz : 
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html. 
Madankollu, il-Kummissjoni ma tistax tipprovdi informazzjoni dwar il-proċedura nazzjonali 
disponibbli f’kull każ. 

Il-formola li tinstab mehmuża tindika l-informazzjoni li l-Kummissjoni teħtieġ biex tkun tista’ 
ssegwi ilment dwar allegat għajnuna illegali. Jekk intom m’intomx f’qagħda li timlew il-
partijiet kollha tal-formola, agħtu r-raġunijiet tagħkom għal dan. 
Il-formla hi disponibbli fil-lingwi komunitarji kollha fuq is-server tal-Kummissjoni f'dawn l-
indirizzi : 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.  

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
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http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_complaints_en.htm


Tistgħu ukoll issibu fuq is-sit Internet Europa bosta informazzjoni dwar ir-regoli komunitarji 
applikabbli għall-Għajnuna mill-Istat li jistgħu jkunu utli għalikom, jew li jistgħu jgħinukom, 
fil-mili tal-formola. 

Il-formola tista’ tintbagħat f’dan l-indirizz : 

Għall-ilmenti dwar għajnuna illegali fis-settur tal-produzzjoni, tat-trasformazzjoni u tal-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I : Kummissjoni Ewropea 
Direttorat Ġenerali ta’ l-Agrikoltura 

Direttorat H 

Uffiċċju : Loi 130 5-128 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 296 76 72 E-mail : Agri-State-
Aids@ec.europa.eu. 

Għall-ilmenti dwar għajnuna illegali fis-settur tal-produzzjoni, tat-trasformazzjoni u tal-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd u ta’ l-akwakultura: Kummissjoni Ewropea 
Direttorat Ġenerali tas-Sajd 

Direttorat D 

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

Għall-ilmenti dwar għajnuna illegali fis-settur tat-trasport jew fis-settur tal-faħam : 
Kummissjoni Ewropea Direttorat Ġenerali ta’ l-Enerġija u tat-Trasport 

Direttorat A 

Unità 4 "Suq intern, servizz pubbliku, kompetizzjoni u dirittijiet ta’ l-utenti" B - 1049 
Bruxelles Fax (32-2) 296 41 04 E-mail: trenstateaidsgreffe@ec.europa.eu. 

Għall-ilmenti dwar għajnuna illegali possibbli f’setturi oħra : Kummissjoni Ewropea 
Direttorat Ġenerali tal-Kompetizzjoni 

Reġistru ta’ l-Għajnuna ta’ l-Istat 

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

Jekk għandkom xi dubji dwar is-servizz kompetenti, tistgħu tibgħatu l-ilment tagħkom lil: 
Secrétaire général Commission européenne B - 1049 Bruxelles E-mail: 
Aidesdetat@ec.europa.eu. 

I.A. Informazzjoni dwar dak li qed jagħmel l-ilment 

I.1. Kunjom u isem ta’ dak li qed jagħmel l-ilment jew l-isem tal-kumpanija : 

I.2. Indirizz jew uffiċċju prinċipali: 

I.3. Telefown, fax, indirizz elettroniku: 

I.4. Kunjom, indirizz, telefon, fax, indirizz elettroniku ta’ persuna ta’ kuntatt : 

I.5. Jekk dik li qed tagħmel l-ilment hi kumpanija, agħti deskrizzjoni qasira tagħha u tal-post 
jew postijiet u oqsma ta’ attività tagħha. 
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I.6. Agħtu fil-qosor ir-raġuni għalfejn l-għotja ta’ l-għajnuna tagħmel ħsara lill-interessi ta’ 
min qed jagħmel l-ilment. 

I.B. Informazzjoni dwar ir-rappreżentant ta’ min qed jagħmel l-ilment 

I.7. Jekk l-ilment hu depożitat f’isem parti terza (persuna jew impriża), indika ukoll il-
kunjom, l-indirizz, il-fax u l-indirizz elettroniku tar-rappreżentant u żid prova bil-miktub ta’ l-
awtorità ta’ dan ir-rappreżentant.  

II. Informazzjoni dwar l-Istat Membru 

II.1. Stat Membru: 

II.2. Il-livell li fih ingħatat l-allegata għajnuna illegali : 

- gvern ċentrali, 

- reġjun (speċifika), 

- ieħor (speċifika), 

III. Informazzjoni dwar il-miżuri ta’ l-allegata għajnuna li huma s-suġġett ta’ l-ilment 

III.1. L-ilment tiegħek jikkonċerna allegat skema ta’ għajnuna jew allegat għajnuna 
individwali ? 

III.2. Meta ngħatat l-allegat għajnuna jew meta ġiet implimentata l-allegat skema ta’ 
għajnuna? Liema taħsbu li hu t-tul ta’ żmien ta’ l-allegata skema ta’ għajnuna ? 

III.3. F’liema settur ekonomiku jew setturi ekonomiċi tapplika din allegata għajnuna ? 

III.4. X’inhu l-ammont totali ta’ l-allegata għajnuna ? Din ingħatat taħt liema forma (self, 
sussidji, garanziji, inċentivi jew eżonerazzjonijiet fiskali, eċċċ.) ? 

III.5. Min hu l-benefiċjarju? Fil-każ ta’ skema, min jista’ jibbenefika mill-allegata għajnuna ? 

Agħti l-aktar informazzjoni possibbli, inkluża deskrizzjoni ta’ l-attivitajiet prinċipali ta’ l-
impriża jew ta’ l-impriżi kkonċernati. 

III.6. B’liema għan ingħatat l-allegata għajnuna (jekk taf)? 

IV. Raġunijiet għall-ilment 
Spjega f’dettall ir-raġunijiet li jiġġustifikaw l-ilment tiegħek, b’mod partikulari r-raġunijiet li 
wassluk li tiddepożita ilment, ir-regoli tal-liġi komunitarja li, fil-parir tiegħek, inkisru 
permezz ta’ l-għoti ta’ l-allegat għajnuna u l-mod kif din effettwat il-kundizzjonijiet tal-
kompetizzjoni fis-suq komuni u l-kummerċ bejn l-Istati Membri. 
Jekk l-allegata għajnuna effettwat ħażin l-interessi kummerċjali proprji tiegħek, spjega kif 
ġara dan. 

V. Informazzjoni dwar proċeduri oħra 

V.1. Informazzjoni dwar il-passi eventwali li diġà ttieħdu lis-servizzi tal-Kummissjoni (jekk 
hu possibbli, żidu kopji tal-korrispondenza kollha) : 



V.2. Passi li diġà ttieħdu ma’ l-awtoritajiet nazzjonali [per eżempju, il-gvern ċentrali, 
amministrazzjonijiet reġjonali jew lokali, medjatur, eċċ. (jekk hu possibbli, żidu kopji tal-
korrispondenza kollha)]: 

V.3. Rikors għall-qrati nazzjonali jew għal proċeduri oħra [per eżempju, arbitraġġ jew 
konċiljazzjoni (indika jekk diġà tteħditx deċiżjoni jew sentenza u, jekk ikun il-każ, żid kopja 
ta' din)]: 

VI. Dokumenti ġustifikattivi 

Innumera d-dokumenti jew provi ppreżentati bħala appoġġ għall-ilment u żid kopji ta’ dawn. 

Jekk hu possibbli, għandha tingħata kopja tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li jservu bħala l-
bażi legali għall-għoti ta’ l-allegat għajnuna. 

VII. Kunfidenzjalità 

Għandek tiġi nfurmat dwar il-fatt li biex tipproteġi d-dritt ta’ difiża ta’ l-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni tista’ tkun obbligata li tgħarraf lil dak l-Istat Membru l-identità 
tiegħek u dokumenti ġustifikattivi eventwali, jew il-kontenut tagħhom. Jekk ma tixtieqx li l-
identità tiegħek jew li ċerti dokumenti jew informazzjoni jiġu żvelati, indika dan il-fatt b’mod 
ċar, u issinjala b’mod ċar il-partijiet kunfidenzjali ta’ kull dokument u għati raġuni għar-rifjut 
tiegħek. 

Post, data u firma ta’ min qed jagħmel l-ilment: 

(1) ĠU L 83 tas-27.3.1999, p. 1. 
 


