
 

FORMULÄR FÖR INLÄMNING AV KLAGOMÅL  
ÖVER STÖD SOM PÅSTÅS VARA OLAGLIGT  

 
I artikel 88.3 i EG-fördraget anges att kommissionen skall underrättas i så god tid att den kan 
yttra sig om alla planer på att vidta eller ändra stödåtgärder. Medlemsstaten i fråga får inte 
genomföra åtgärden förrän detta förfarande lett till ett slutgiltigt beslut. 

Stöd som genomförts i strid med artikel 88.3 i fördraget utgör ”olagligt stöd”. 

Enligt artikel 10.1 i förordning nr 659/991 skall kommissionen om den har upplysningar om 
påstått olagligt stöd undersöka dessa upplysningar utan dröjsmål, oavsett källan för dessa. 

Dessutom skall alla berörda parter i enlighet med artikel 20.2 i ovannämnda förordning 
underrätta kommissionen om allt påstått olagligt stöd och allt missbruk av stöd (nedan kallat 
klagomål). 

Alla personer eller företag får lämna in klagomål till kommissionen. Förfarandet är kostnadsfritt. 
När kommissionen undersöker klagomål är den skyldig att iaktta de förfaranderegler som anges i 
förordning nr 659/99 och särskilt medlemsstatens rätt att gå i svaromål.  

Förutom att inlämna klagomål till kommissionen kan tredje part, vars intressen negativt 
påverkats av beviljandet av ett olagligt stöd, väcka talan vid nationell domstol. En rapport om 
nationella domstolars tillämpning av reglerna om statligt stöd finns på följande webbplats:  

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html. 
 
Kommissionen kan dock inte ge råd om nationella förfaranden i individuella ärenden. 

I bifogade formulär anges de upplysningar kommissionen behöver för att kunna följa upp ett 
klagomål om påstått olagligt stöd. Var vänlig ange orsakerna om ni inte kan fylla i alla avsnitt i 
formuläret.   

Formuläret finns på alla gemenskapsspråken på Europeiska kommissionens Internetserver på 
följande adresser http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html och 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rules.cfm#complaints. Webbplatsen Europa 
innehåller också mycket användbar information om gemenskapens regler om statligt stöd som 
kan hjälpa er eller er rådgivare att fylla i formuläret. 
 
Formuläret skall insändas till följande adress: 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_complaints_en.htm.  

 
För klagomål som gäller eventuellt olagligt statligt stöd inom sektorn för produktion, bearbetning 
och saluföring av jordbruksprodukter som upptas i bilaga I: Europeiska kommissionen, 
generaldirektoratet för jordbruk, direktorat H, kontor: Loi 130 5-128, B- 1049 Bryssel, fax: 
(0032) 2-2967672, e-post: Agri-State-Aids@ec.europa.eu. 

För klagomål som gäller eventuellt olagligt statligt stöd inom sektorn för produktion, bearbetning 
och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter: : Europeiska kommissionen, 
generaldirektoratet för fiske, direktorat D, rue Joseph II  99, B- 1049 Bryssel, fax: (0032) 2- 295 
19 42, e-mail: fish-aidesdetat@ec.europa.eu. 
 
För klagomål som gäller eventuellt olagligt statligt stöd inom transport- eller kolsektorn: 
Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för energi och transport, direktorat A, enhet 4 – 
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Inre marknaden, allmänna tjänster, konkurrens och användarnas rättigheter, B-1049 Bryssel, fax: 
(0032) 2-2964104; e-post: trenstateaidsgreffe@ec.europa.eu. 

För klagomål som gäller eventuellt olagligt statligt stöd inom andra sektorer:  Europeiska 
kommissionen, generaldirektoratet för konkurrens, registreringsenheten för statligt stöd (J-70, 
4/136), B-1049 Bryssel, fax: (0032) 2-2953610, e-post Stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

Om du inte är säker på vilken avdelning som är ansvarig, kan du skicka ditt klagomål till 
generalsekretariatet, Europeiska kommissionen, B-1049 Bryssel, e-mail: 
Aidesdetat@ec.europa.eu. 
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IA.  Upplysningar om den klagande 

I.1  Den klagandes efternamn och förnamn eller företagsnamn: 

I.2  Adress eller bolagets säte: 

I.3  Telefon, fax, e-postadress: 

I.3  Namn, adress, telefon, fax, e-postadress till en kontaktperson: 

I.5  Om klaganden är ett företag ge en kort beskrivning av klaganden och dess 
 verksamhetsområde och verksamhetsort(er): 

I.6  Sammanfatta i korthet hur beviljandet av det påstådda stödet påverkar den klagandes 
 intressen. 

I.B Upplysningar avseende den klagandes företrädare.  

I.7 Om klagomålet inlämnas för någon annans räkning (en person eller ett företag), skall 
 företrädarens namn, adress, fax och e-postadress uppges och ett skriftligt bevis bifogas på 
 att företrädaren har fullmakt att agera för någon annans räkning. 

II.  Upplysningar avseende medlemsstaten 

II.1   Medlemsstat:  

II.2  Ange på vilken nivå det stöd som påstås vara olagligt har beviljats: 

 - Central myndighet.  

 - Regional myndighet (var vänlig ge närmare uppgifter).  

 - Annan (var vänlig ange närmare uppgifter). 

 

III.  Upplysningar om de stödåtgärder som klagomålet gäller 

III.1  Gäller klagomålet en påstådd stödordning eller ett påstått individuellt stöd?  

III.2   När beviljades det påstådda stödet eller genomfördes den påstådda stödordningen? Ange 
 den påstådda stödordningens varaktighet, om den är känd. 

III.3 Inom vilken/vilka näringslivssektor(er) gäller det påstådda stödet?   

III.3   Vilket belopp uppgår det påstådda stödet till? I vilken form ges det (lån, bidrag, garantier, 
 skatteincitament, skattebefrielse el. dyl.)? 

III.4 Vem är mottagare? Om det gäller en stödordning, vem är berättigad till det påstådda 
 stödet? 

 Ge så mycket information som möjligt, inklusive en beskrivning av det/de berörda 
 företagets/företagens huvudsakliga verksamhet. 

III.5 För vilket ändamål beviljades det påstådda stödet (om känt)? 
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IV. Grund för klagomålet 

 Förklara i detalj grunderna för ert klagomål, bland annat orsakerna till att ni inlämnat 
 klagomålet, vilka regler i gemenskapslagstiftningen ni anser har överträtts genom 
 beviljandet av det påstådda stödet i fråga och hur det har påverkat konkurrensvillkoren på 
 den gemensamma marknaden och handeln mellan medlemsstaterna. 

  Om det påstådda stödet har skadat era egna kommersiella intressen, ange på vilket sätt.    

 

V. Upplysningar om andra förfaranden 

V.1  Upplysningar om eventuella kontakter som redan tagits med kommissionens avdelningar 
 (bifoga om möjligt kopior på skriftväxlingen): 

V.2  Kontakter som redan tagits med nationella myndigheter (t.ex. centrala, regionala eller 
 lokala offentliga organ, ombudsman, osv. Bifoga om möjligt kopior på skriftväxlingen): 

V.3  Talan inför nationell domstol eller andra förfaranden (t.ex. skiljedom eller medling). 
 (Ange om ett beslut eller en dom redan har meddelats och bifoga i så fall beslutet eller 
 domen): 

 

 

VI. Styrkande handlingar 
 
  Upprätta en förteckning över de dokument eller bevis som lämnas som underlag för 
 klagomålet och bifoga kopior. 
 
  När det är möjligt skall en kopia lämnas på den nationella lag eller annan åtgärd som 

 utgör rättslig grund för utbetalning av det påstådda stödet.  

 

VII Konfidentialitet  

 För att den berörda medlemsstaten skall kunna använda sin rätt att gå i svaromål kan 
 kommissionen bli tvungen att avslöja er identitet och eventuella styrkande handlingar, 
 eller deras innehåll, för medlemsstaten. Om ni inte önskar att er identitet eller vissa 
 handlingar eller upplysningar skall avslöjas, ombeds ni klart ange det och att tydligt 
 markera konfidentiella delar i handlingarna och motivera dessa. 

 

 

 

 Ort, datum och den klagandes underskrift 

 


