
POMOC PAŃSTWA

(Art. 87-89 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą)

Komunikat Komisji zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE do pozostałych Państw Członkowskich i
innych zainteresowanych stron

Pomoc państwa C4/2004 (ex N55/2003) — pomoc na ochronę środowiska na rzecz przedsiębior-
stwa Wagner GmbH, Saara — Niemcy

(2005/C 163/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

W zamieszczonym poniżej piśmie z dnia 2 lutego 2005 r. Komisja poinformowała Niemcy o podjęciu
decyzji o zakończeniu procedury określonej w art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

„W piśmie z dnia 15 stycznia 2003 r. Niemcy zgłosiły zamiar przyznania pomocy przedsiębiorstwu
Wagner. Niemcy przekazały dodatkowe informacje w pismach z dnia 7 lutego 2003 r. i 14 lutego
2003 r. Komisja poprosiła o dodatkowe informacje w pismach z dnia 27 lutego 2003 r., 6 czerwca
2003 r., 9 września 2003 r. oraz 10 grudnia 2003 r., na które Niemcy odpowiedziały pismami z dnia
26 marca 2003 r., 2 kwietnia 2003 r., 28 lipca 2003 r., 30 października 2003 r. i 22 grudnia 2003 r.
Spotkanie przedstawicieli Komisji i Niemiec odbyło się 20 października 2003 r.

Decyzją z dnia 18 lutego 2004 r. Komisja wszczęła procedurę określoną w art. 88 ust. 2 Traktatu WE
dotyczącą zgłoszonego środka pomocowego. Decyzja została przekazana Niemcom w piśmie z dnia
19 lutego 2004 r. Niemcy zajęły stanowisko wobec decyzji w piśmie z dnia 24 marca 2004 r. i
wyjaśniły, że przewidywana pomoc będzie znacznie wyższa niż zgłoszona kwota. Na podstawie tej
informacji dnia 7 maja 2004 r. Komisja postanowiła rozszerzyć procedurę określoną w art. 88 ust. 2
Traktatu WE. Decyzja została przekazana Niemcom w piśmie z dnia 11 maja 2004 r. Niemcy zajęły
stanowisko wobec decyzji w piśmie z dnia 8 czerwca 2004 r. Komisja poprosiła w piśmie z dnia 15
października 2004 r. o dodatkowe informacje.

Decyzje Komisji zostały opublikowane dnia 7 kwietnia 2004 r. i 21 sierpnia 2004 r. w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej (1). Do Komisji nie wpłynęły żadne uwagi zainteresowanych stron.

W piśmie z dnia 6 grudnia 2004 r. Niemcy poinformowały Komisję, że przedsiębiorstwo zaprzestało
realizacji projektu inwestycyjnego, którego dotyczyły zgłoszone środki pomocowe. W piśmie z dnia 6
stycznia 2005 r. Niemcy potwierdziły wycofanie zgłoszenia.

Komisja stwierdza, że Państwo Członkowskie może na podstawie art. 8 rozporządzenia Rady (WE)
nr 659/1999 (2) wycofać zgłoszenie, zanim Komisja podejmie decyzję. W przypadku gdy Komisja
wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające, zostaje ono zakończone.

Dlatego Komisja zdecydowała o zakończeniu formalnego postępowania wyjaśniającego określonego w
art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczącego wyżej wymienionego środka pomocowego, ponieważ Niemcy
wycofały swoje zgłoszenie.”
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(1) Dz.U. C 87, str. 5 i Dz.U. C 21, str. 8.
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art.

93 (obecnie art. 88) Traktatu WE, Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1.


