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Formularz skargi w sprawie domniemanej pomocy państwa przyznanej bezprawnie 

(2003/C 116/03) 

Zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu WE Komisja jest informowana, w czasie odpowiednim do 
przedstawienia swych uwag, o wszelkich planach przyznania lub zmiany pomocy. Państwa 
Członkowskie nie mogą wprowadzać w życie projektowanych środków dopóki procedura ta 
nie doprowadzi do wydania decyzji końcowej.  

Wszelkie środki pomocowe wprowadzone z naruszeniem art. 88 ust. 3 Traktatu WE stanowią 
„pomoc przyznaną bezprawnie”. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 (1), w przypadku gdy 
Komisja posiada informacje pochodzące z niezależnego źródła, dotyczące domniemanej 
pomocy przyznanej bezprawnie, bada informacje bezzwłocznie. 

Ponadto zgodnie z art. 20 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, każda z 
zainteresowanych stron może powiadomić Komisję o jakiejkolwiek domniemanej pomocy 
przyznanej bezprawnie oraz o jakiejkolwiek domniemanej pomocy świadczonej niezgodnie z 
przeznaczeniem (postępowanie zwane dalej „skargą”).  

Każda osoba lub przedsiębiorstwo ma prawo złożyć skargę do Komisji. Postępowanie jest 
bezpłatne. Jednak przy rozpatrywaniu skargi Komisja musi przestrzegać przepisów 
ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 659/1999, w szczególności prawa Państw 
Członkowskich do obrony. 

Strony trzecie, których interesy zostały naruszone przez bezprawne przyznanie pomocy, mogą 
oprócz lub zamiast złożenia skargi do Komisji wnieść sprawę do sądu krajowego.  
Sprawozdanie na temat stosowania przez sądy krajowe zasad dotyczących pomocy państwa 
jest dostępne pod następującym adresem:  
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html. 
Komisja nie może natomiast przekazać informacji na temat procedur przewidzianych w 
odniesieniu do konkretnych przypadków w prawach krajowych. 

Załączony formularz dostarcza Komisji dane niezbędne do rozpatrzenia skargi dotyczącej 
domniemanej pomocy przyznanej bezprawnie. Jeśli nie mogą Państwo wypełnić wszystkich 
rubryk formularza, proszę podać, jakie są tego powody. 
Formularz we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty jest dostępny na serwerze 
internetowym Komisji pod następującym adresem: 
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.  

Na stronie internetowej Europa znajdą Państwo wiele przydatnych informacji na temat 
przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy państwa, które mogą pomóc Państwu lub 
Państwa doradcy w wypełnieniu niniejszego formularza.  

Formularz można wysłać na następujące adresy: 

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


Skargi dotyczące domniemanej pomocy przyznanej bezprawnie w sektorze produkcji, 
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych określonych w załączniku I 
należy przesyłać do Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa na adres: Commission européenne 
Direction générale de l'agriculture 

Direction H 

Bureau: Loi 130 5-128 B - 1049 Bruxelles; Faks: (32-2) 296 76 72;  Adres e-mail: Agri-State-
Aids@ec.europa.eu. 

Skargi dotyczące domniemanej pomocy przyznanej bezprawnie w sektorze produkcji, 
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybnych i akwakultury należy przesyłać 
do Dyrekcji Generalnej ds. Rybołówstwa na adres: Commission européenne Direction 
générale de la pêche 

Direction D 

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

Skargi dotyczące domniemanej pomocy przyznanej bezprawnie w sektorze transportu lub w 
sektorze górnictwa węgla kamiennego należy przesyłać do Dyrekcji Generalnej ds. Energii i 
Transportu na adres: 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; Adres e-mail: trenstateaidsgreffe@ec.europa.eu. 

Skargi dotyczące domniemanej pomocy przyznanej bezprawnie w innych sektorach należy 
przesyłać do Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji na adres: 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; Adres e-mail: 
Stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

Jeśli mają Państwo wątpliwości, do której służby należy przesłać skargę, mogą Państwo 
skierować ją do Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej na adres: Secrétaire général 
Commission européenne B - 1049 Bruxelles; Adres e-mail: Aidesdetat@ec.europa.eu. 

I.A. Informacje dotyczące podmiotu składającego skargę 

I.1. Imię i nazwisko składającego skargę lub pełna nazwa przedsiębiorstwa: 

I.2. Adres lub adres siedziby: 

I.3. Tel./Faks/Adres e-mail: 

I.4. Imię i nazwisko, nr telefonu, nr faksu i adres e-mail osoby kontaktowej: 

I.5. Jeśli skarga jest składana przez przedsiębiorstwo, proszę załączyć krótki opis 
przedsiębiorstwa, jego siedziby lub siedzib i zakresu działalności. 
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I.6. Proszę opisać, w jaki sposób przyznana pomoc szkodzi interesom podmiotu składającego 
skargę. 

I.B. Informacje dotyczące przedstawiciela podmiotu składającego skargę 

I.7. Jeśli skarga jest składana w imieniu osoby trzeciej (fizycznej lub prawnej), proszę podać 
imię i nazwisko, adres, nr telefonu, nr faksu i adres e-mail przedstawiciela oraz załączyć 
pisemne upoważnienie. 

II. Informacje dotyczące Państwa Członkowskiego 

II.1. Państwo Członkowskie: 

II.2. Poziom, na którym domniemana pomoc przyznana bezprawnie została przyznana: 
- rząd krajowy, 
- region (proszę podać), 

- inne (proszę podać). 

III. Informacje dotyczące domniemanego środka pomocowego, którego dotyczy skarga 

III.1. Czy Państwa skarga dotyczy domniemanego programu pomocy czy domniemanej 
pomocy indywidualnej? 

III.2. Kiedy domniemana pomoc została przyznana lub kiedy domniemany program pomocy 
został wprowadzony? Jaki jest, według Państwa danych, czas trwania domniemanego 
programu pomocy? 

III.3. W jakim lub w jakich sektorach gospodarczych domniemana pomoc jest przyznawana? 
III.4. Jaka jest kwota domniemanej pomocy? W jakiej postaci jest ona przyznawana 
(pożyczki, dotacje, gwarancje, bodźce lub zwolnienia podatkowe, itp.)? 
III.5. Kto jest beneficjentem? W przypadku programu, kto może być beneficjentem 
domniemanej pomocy? 

Proszę podać możliwie jak najwięcej informacji, m.in. opisać główną działalność 
przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw. 

III.6. W jakim celu domniemana pomoc została przyznana (jeśli mają Państwo takie dane)? 

IV. Powody złożenia skargi 

Proszę szczegółowo wyjaśnić powody, które uzasadniają Państwa skargę, w szczególności 
powody, które skłoniły Państwa do złożenia skargi, przepisy prawa wspólnotowego, które 
zostały Państwa zdaniem naruszone przez przyznanie domniemanej pomocy oraz sposób, w 
jaki ta pomoc wpłynęła na warunki konkurencji na wspólnym rynku i na handel między 
Państwami Członkowskimi. 

Jeśli domniemana pomoc zaszkodziła Państwa interesom handlowym, proszę wyjaśnić, w jaki 
sposób. 

V. Informacje dotyczące innych procedur 



V.1. Informacje o ewentualnych działaniach podjętych wobec służb Komisji (jeśli to 
możliwe, proszę dołączyć kopie wszystkich pism): 

V.2. Działania podjęte wobec władz krajowych [np. władz centralnych, administracji 
regionalnej lub lokalnej, rzecznika itp. (jeśli to możliwe, proszę dołączyć kopie wszystkich 
pism)]: 

V.3. Odwołania do sądów krajowych lub do innych procedur [np. postępowania 
arbitrażowego, lub pojednawczego (proszę podać, czy decyzja lub wyrok zostały już wydane i 
w stosownym przypadku dołączyć kopię)]: 

VI. Dokumenty potwierdzające 

Proszę wymienić przedstawione dokumenty lub dowody, uzasadniające złożenie skargi i 
dołączyć ich kopie. 

O ile to możliwe, należy przedłożyć również kopię przepisów krajowych stanowiących 
podstawę prawną dla wypłacenia domniemanej pomocy. 

VII. Poufność 

Aby zapewnić Państwu Członkowskiemu prawo do obrony, Komisja może zostać zmuszona 
do przekazania danemu Państwu Członkowskiemu informacji na temat Państwa tożsamości 
oraz ewentualnych dokumentów potwierdzających lub ich treści. Jeśli nie chcą Państwo, aby 
Państwa tożsamość, niektóre dokumenty lub informacje zostały ujawnione, proszę o tym 
wyraźnie poinformować, podać powody i zaznaczyć w dokumentach fragmenty, które są 
poufne. 

Miejsce, data i podpis podmiotu składającego skargę: 

(1) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1. 
 


