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Formulár na podanie sťažnosti týkajúci sa údajne protiprávnej štátnej pomoci 

(2003/C 116/03) 

Článok 88 ods. 3 Zmluvy o ES stanovuje, že Komisia musí byť v primeranom čase 
informovaná o projektoch vedúcich k stanoveniu alebo úprave pomoci, aby predložila svoje 
pripomienky. Členské štáty nemôžu vykonať navrhnuté opatrenia skôr, ako bude prijaté 
konečné rozhodnutie o tomto postupe. 

Každé opatrenie týkajúce sa pomoci, ktoré bude vykonané v rozpore s článkom 88 ods. 3 
Zmluvy o ES, predstavuje „protiprávnu pomoc“. 

V prípade, že Komisia vlastní údaje týkajúce sa údajne protiprávnej pomoci, okamžite ich 
v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 (1) prešetrí, bez ohľadu na 
zdroj príslušných údajov. 

Každá zúčastnená strana môže okrem iného v súlade s článkom 20 ods. 2 vyššie uvedeného 
nariadenia informovať Komisiu o každej protiprávnej pomoci a uplatňovaní pomoci 
považovanej za protiprávnu (postup ďalej uvedený „sťažnosť“). 

Každá osoba alebo podnik môže Komisii predložiť sťažnosť. Postup je neobmedzený. 
Komisia je však pri skúmaní sťažnosti povinná dodržiavať pravidlá stanovené v nariadení 
(ES) č. 659/1999 a najmä práva príslušného členského štátu na obhajobu. 

Alternatívnym postupom tretích strán, ktorých záujmy sú poškodené poskytnutím 
protiprávnej pomoci, je okrem podania sťažnosti Komisii tiež možnosť obrátiť sa na národné 
jurisdikcie.  Správa o uplatňovaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci národných 
jurisdikcií, sa nachádza na tejto adrese: 
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html. 
.Komisia však nemôže poskytnúť informácie o vnútroštátnych postupoch, ktoré sú 
v jednotlivých prípadoch k dispozícii. 

V priloženom formulári sú údaje, ktoré Komisia potrebuje na to, aby mohla vyhovieť 
sťažnosti týkajúcej sa údajne protiprávnej pomoci. V prípade, že nemôžete vyplniť všetky 
časti formulára, žiadame vás, aby ste uviedli dôvody. 
Formulár je prístupný vo všetkých jazykoch Spoločenstva na týchto internetových adresách 
na serveri Komisie: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rules.cfm#complaints a 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_complaints_en.htm.  

Na internetovej stránke Europa tiež nájdete veľké množstvo údajov o pravidlách 
Spoločenstva, ktoré sú uplatňované v súvislosti so štátnou pomocou, ktoré môžu vám alebo 
vašim poradcom pomôcť pri vyplňovaní formulára.  

Formulár možno zaslať na tieto 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


Vzhľadom na sťažnosti o možnej protiprávnej pomoci v odvetví výroby, spracovania a odbytu 
poľnohospodárskych výrobkov vymenovaných v prílohe I: Commission européenne, 
Direction générale de l'agriculture 

Direction H 

Kancelária: Loi 130 5-128 B - 1049 Bruxelles, Fax: (32-2) 296 76 72, Elektronická adresa: 
Agri-State-Aids@ec.europa.eu. 

Pre sťažnosť o možnej protiprávnej pomoci v odvetví výroby, spracovania a uvádzania 
produktov rybolovu a akvakultúry na trh: Commission européenne, Direction générale de la 
pêcheDirection D 

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

Pre sťažnosť o možnej protiprávnej pomoci v odvetví dopravy alebo ťažby uhlia: 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, Fax: (32-2) 296 41 04, Elektronická adresa: trenstateaidsgreffe@ec.europa.eu. 

Pre sťažnosť o možnej protiprávnej pomoci v inom odvetví: Commission européenne, 
Direction générale de la concurrence 

Greffe des aides d'État 

J-70, 4/136 B - 1049 Bruxelles, Fax: (32-2) 295 36 10, Elektronická adresa: 
Stateaidgreffe@ec.europa.eu.V prípade, že máte pochybnosti o kompetentnom oddelení, vašu 
sťažnosť môžete zasielať na: Secrétaire général Commission européenne, B - 1049 Bruxelles, 
Elektronická adresa: Aidesdetat@ec.europa.eu. 

I.A. Údaje týkajúce sa sťažovateľa 

I.1. Meno a priezvisko sťažovateľa alebo názov spoločnosti: 

I.2. Adresa alebo sídlo spoločnosti: 

I.3. Telefón, fax, elektronická adresa: 

I.4. Meno, priezvisko, telefón, fax, elektronická adresa kontaktnej osoby: 

I.5. V prípade, že je sťažovateľom podnik, žiadame vás, aby ste priložili jeho stručný popis 
a popis jeho miesta alebo miest pôsobenia a oblastí činnosti. 

I.6. Upresnite, akým spôsobom poskytnutie údajne protiprávnej pomoci poškodzuje záujmy 
sťažovateľa. 

I.B. Údaje týkajúce sa zástupcu sťažovateľa 

I.7. V prípade podania sťažnosti treťou (osobou alebo podnikom), žiadame vás, aby ste 
uviedli tiež meno, adresu, fax a elektronickú adresu zástupcu a priložili písomný dôkaz o jeho 
splnomocnení. 
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II. Údaje týkajúce sa členského štátu 

II.1. Členský štát: 

II.2. Údajne protiprávna pomoc bola  poskytnutá na úrovni: 

- centrálnej vlády 

- regiónu (špecifikujte) 

- iné (špecifikujte) 

III. Údaje týkajúce sa údajne protiprávnej štátnej pomoci, ktorá je predmetom sťažnosti 

III.1. Vaša sťažnosť sa týka schémy údajne protiprávnej štátnej pomoci alebo individuálnej 
údajne protiprávnej štátnej pomoci? 

III.2. Kedy bola poskytnutá údajne protiprávna štátna pomoc alebo implementovaná schéma 
údajne protiprávnej štátnej pomoci? Aká je podľa vašich poznatkov dĺžka schémy údajne 
protiprávnej štátnej pomoci? 

III.3. V ktorom alebo ktorých hospodárskych odvetviach je táto údajne protiprávna štátna 
pomoc uplatňovaná? 

III.4. Aká je výška údajne protiprávnej štátnej pomoci? V akej podobe je poskytnutá (pôžičky, 
subvencie, garancie, daňové stimuly alebo oslobodenia od daní, atď.)? 

III.5. Kto je príjemcom? Čo sa týka systému, kto má nárok na prijímanie údajne protiprávnej 
štátnej pomoci? 

Priložte čo najväčšie množstvo údajov vrátane popisu hlavných činností podniku alebo 
príslušných podnikov. 

III.6. Na aké účely bola poskytnutá údajne protiprávna štátna pomoc (ak vám sú tieto 
poznatky známe)? 

IV. Príčiny sťažnosti 

 Vysvetlite podrobne príčiny, ktoré odôvodňujú vašu sťažnosť, najmä dôvody, ktoré vás viedli 
k podaniu sťažnosti, právne predpisy práva Spoločenstva, ktoré boli podľa vášho názoru 
porušené poskytnutím údajne protiprávnej pomoci, a spôsob akým sťažnosť ovplyvnila 
podmienky konkurencieschopnosti na spoločnom trhu a obchod medzi členskými štátmi.  

V prípade, že údajne protiprávna á štátna pomoc poškodila vaše obchodné záujmy, vysvetlite 
akým spôsobom? 

V. Údaje o iných postupoch 

V.1. Informácie o prípadných krokoch podniknutých v rámci útvarov Komisie (ak je možné, 
priložte kópie o celkovej korešpondencii): 

V.2. Kroky, ktoré už boli podniknuté v rámci vnútroštátnych orgánov [napríklad, v rámci 
centrálnej vlády, regionálnych a miestnych správ, ombudsmana, atď. (ak je možné, priložte 
kópie o celkovej korešpondencii)]: 



V.3. Postúpenie sťažnosti národným jurisdikciám alebo iné postupy [napríklad, 
(rozhodcovské konanie alebo zmierovacie konanie (uveďte, či rozhodnutie alebo rozsudok už 
bol vynesený, prípadne priložte kópiu)]: 

VI. Sprievodné doklady 

Vymenujte doklady alebo dôkazy predložené na základe žiadosti a priložte ich kópie. 

Kópie vnútroštátnych ustanovení, ktoré sú právnym podkladom pre poskytnutie údajne 
protiprávnej pomoci, musia byť v rámci možnosti predložené. 

VII. Dôvernosť 

Musíme vás upozorniť na skutočnosť, že na zabezpečenie ochrany práv na obhajobu 
príslušného členského štátu môže byť Komisia nútená informovať tento členský štát o vašej 
totožnosti alebo predložiť mu sprievodné doklady, alebo ich obsah. V prípade, že si neželáte, 
aby vaša totožnosť alebo určité dokumenty, alebo údaje boli uverejnené, žiadame vás, aby ste 
to jasne vyznačili, jasne upozornili na dôverné časti dokumentu a uviedli príčinu vášho 
odmietnutia. 

Miesto, dátum a podpis sťažovateľa: 

(1) Ú. v. ES L 83 z 27. 3. 1999, s. 1. 
 


