
Obrazec za predložitev pritožbe v zvezi z domnevno nezakonitimi državnimi pomočmi  
 
Uradni list C 116, 16.5.2003, str. 0003–0006 

Obrazec za predložitev pritožbe v zvezi z domnevno nezakonitimi državnimi pomočmi 

(2003/C 116/03) 
Člen 88(3) Pogodbe ES določa, da mora biti Komisija obveščena o vseh načrtih za dodelitev 
ali spremembo pomoči dovolj zgodaj, da lahko predloži pripombe. Države članice ne smejo 
izvajati svojih predlaganih ukrepov, dokler v tem postopku ni sprejeta dokončna odločitev. 
Vsak ukrep pomoči, izveden v nasprotju s členom 88(3) Pogodbe ES, predstavlja „nezakonito 
pomoč“. 

V skladu s členom 10(1) Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999(1) Komisija v primeru, če ima 
podatke iz katerega koli vira o domnevni nezakoniti pomoči, te podatke brez odlašanja 
preveri. 

Nadalje lahko v skladu s členom 20(2) zgoraj omenjene uredbe vsaka zainteresirana stranka 
obvesti Komisijo o domnevni nezakoniti pomoči in o domnevni zlorabi pomoči (v nadaljnjem 
besedilu pritožba). 

Vsaka oseba ali podjetje lahko Komisiji predloži pritožbo. Postopek je brezplačen. Vendar je 
pri obravnavanju pritožb Komisija vezana na spoštovanje pravil iz Uredbe (ES) št. 659/1999 
in zlasti pravic obrambe države članice. 

Poleg tega imajo tretje stranke, ki jim je dodelitev nezakonitih pomoči škodljivo vplivala na 
interese, kot alternativo ali kot dodatno k predložitvi pritožbe na Komisijo običajno na voljo 
postopek pred nacionalnimi sodišči. Poročilo o uporabi pravil o državnih pomočeh s strani 
nacionalnih sodišč najdete na naslednjem naslovu: 
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html. 
Vendar pa Komisija ne more podati informacij o nacionalnih postopkih, ki so na voljo v 
posameznih primerih. 

Priloženi obrazec določa podatke, ki jih Komisija potrebuje, da lahko obravnava pritožbo o 
domnevno nezakoniti pomoči. Če ne morete izpolniti vseh delov obrazca, prosimo, navedite 
razloge. 
Obrazec lahko pridobite v vseh jezikih Skupnosti na internetnem strežniku Komisije na 
naslednjih naslovih: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rules.cfm#complaints in 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_complaints_en.htm.  

Veliko število informacij, ki se nanašajo na pravila Skupnosti o državnih pomočeh in so vam 
ali vašim svetovalcem lahko v pomoč pri izpolnjevanju obrazca, lahko najdete tudi na 
internetni strani Europa. 

Obrazec lahko pošljete na naslednje naslove: 

Za pritožbe v zvezi z možnimi nezakonitimi pomočmi v sektorju proizvodnje, predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov, naštetih v Prilogi I: Commission européenne Direction 
générale de l'agriculture 
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Direction H 

Pisarna: Loi 130 5-128 B - 1049 Bruxelles. Telefaks (32-2) 296 76 72. Elektronski naslov: 
Agri-State-Aids@ec.europa.eu. 

Za pritožbe v zvezi z možnimi nezakonitimi pomočmi v sektorju proizvodnje, predelave in 
trženja ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva: Commission européenne Direction 
générale de la pêche 

Direction D 

Rue Joseph II 99 B - 1049 Bruxelles. Telefaks (32-2) 295 19 42. Elektronski naslov: fish-
aidesdetat@ec.europa.eu 

Za pritožbe v zvezi z možnimi nezakonitimi pomočmi v prometnem sektorju ali sektorju 
premogovništva: 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. Telefaks (32-2) 296 41 04. Elektronski naslov: trenstateaidsgreffe@ec.europa.eu. 

Za pritožbe v zvezi z možnimi nezakonitimi pomočmi v drugih sektorjih: Commission 
européenne Direction générale de la concurrence 

State aid Greffe 

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

Če ste v dvomih, katera služba je pristojna, lahko naslovite vašo pritožbo na: Secrétaire 
général Commission européenne B - 1049 Bruxelles. Elektronski naslov: 
Aidesdetat@ec.europa.eu. 

I.A. Podatki o pritožniku 

I.1. Priimek in ime pritožnika ali naziv podjetja: 

I.2. Naslov ali sedež: 

I.3. Telefon, telefaks, elektronski naslov: 

I.4. Priimek in ime, naslov, telefon, telefaks, elektronski naslov kontaktne osebe: 

I.5. Če je pritožnik podjetje, prosimo, na kratko opišite pritožnika in njegov(-e) kraj(-e) 
dejavnosti ter njegovo(-a) področje(-a) dejavnosti. 

I.6. Prosimo, na kratko opišite, kako dodelitev domnevne pomoči vpliva na interese 
pritožnika. 

I.B. Podatki o zastopniku pritožnika 

I.7. Če je pritožba predložena v imenu tretjega (osebe ali podjetja), prosimo, navedite priimek 
in ime, naslov, telefaks in elektronski naslov zastopnika ter priložite pisni dokaz o njegovem 
pooblastilu. 
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II. Podatki o državi članici 

II.1. Država članica: 

II.2. Raven, na kateri je bila dodeljena domnevno nezakonita pomoč: 

- centralna raven države, 

- regija (prosimo, navedite), 

- drugo (prosimo, navedite). 

III. Podatki o domnevnih ukrepih pomoči, ki so predmet pritožbe 

III.1. Ali vaša pritožba zadeva domnevno shemo pomoči ali individualno pomoč? 

III.2. Kdaj je bila dodeljena domnevna pomoč ali izvedena domnevna shema pomoči? Koliko 
časa po vašem mnenju traja domnevna shema pomoči? 

III.3. V katerem ali katerih gospodarskih sektorjih se uporablja ta domnevna pomoč? 

III.4. Kakšen je znesek domnevne pomoči? V kakšni obliki je dodeljena (posojila, dotacije, 
garancije, davčne spodbude ali oprostitve itd.)? 

III.5. Kdo je upravičenec? Kdo je upravičen do domnevnih pomoči v primeru sheme? 

Prosimo, navedite čim več podatkov, vključno z opisom glavnih dejavnosti zadevnega 
podjetja ali podjetij. 

III.6. V kakšen namen je bila domnevna pomoč dodeljena (po vašem mnenju)? 

IV. Vzroki za pritožbo 

Prosimo, podrobno razložite vzroke, ki utemeljujejo vašo pritožbo, zlasti razloge, iz katerih 
ste podali pritožbo, pravila prava Skupnosti, ki so bila po vašem mnenju kršena z dodelitvijo 
domnevne zadevne pomoči, ter način, na katerega je pomoč vplivala na konkurenčne pogoje 
na skupnem trgu in na trgovino med državami članicami. 

Če je domnevna pomoč škodljivo vplivala na vaše trgovske interese, prosimo, razložite kako. 

V. Podatki o drugih postopkih 

V.1. Podrobnosti o morebitnih že izvedenih postopkih pri službah Komisije (prosimo, 
priložite kopije vseh dopisov, če je možno): 

V.2. Že izvedeni postopki pri nacionalnih organih [na primer, centralna raven države, 
regionalni ali lokalni organi, varuh človekovih pravic itd. (prosimo, priložite kopije vseh 
dopisov, če je možno)]: 

V.3. Postopek pred nacionalnimi sodišči ali drugi postopki [na primer arbitraža ali spravni 
postopek (prosimo, navedite, če je že bila izdana odločba ali sodba, in če je tako, priložite 
kopijo)]: 

VI. Dokazila 

Prosimo, navedite dokumente ali dokaze, ki podpirajo pritožbo, in priložite kopije. 



Če je možno, mora biti priložena kopija nacionalnih določb, ki so bile pravna podlaga za 
plačilo domnevne pomoči. 

VII. Zaupnost 

Zavedati se morate dejstva, da bo Komisija zaradi varstva pravic obrambe zadevne države 
članice morda morala razkriti vašo identiteto in morebitna dokazila ali njihovo vsebino državi 
članici. Če ne želite, da se vaša identiteta ali nekateri dokumenti ali podatki razkrijejo, 
prosimo, da to jasno označite, jasno označite tudi zaupne dele vseh dokumentov in navedite 
razloge. 

Kraj, datum in podpis pritožnika: 

(1) UL L 83, 27.3.1999, str. 1. 
 


