
POMOC PAŃSTWA

(Artykuły 87—89 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą)

Zawiadomienie skierowane przez Komisję na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE do Państw Człon-
kowskich i innych zainteresowanych stron

Pomoc Państwa C 31/2002 (ex N 149/2000) — System przejściowy dla rynku energii elektrycznej
— Belgia

(2005/C 175/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

W piśmie z dnia 27 kwietnia 2005 r., załączonym poniżej, Komisja powiadomiła Belgię o swojej decyzji
zamknięcia procedury określonej w art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

„Władze belgijskie powiadomiły Komisję o »systemie przejściowym dla rynku energii elektrycznej« w
rozumieniu art. 88 ust. 3 Traktatu WE pismem z dnia 3 marca 2000 r., zarejestrowanym przez
Komisję dnia 15 marca 2000 r.

Komisja kilkakrotnie zwracała się do władz belgijskich z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji
na temat środka. Władze belgijskie udzieliły wymaganych informacji, ostatnim razem w piśmie z dnia
26 lutego 2002 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 28 lutego 2002 r.

Pismem skierowanym do władz belgijskich w dniu 24 kwietnia 2002 r. Komisja wszczęła procedurę
określoną w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w celu dokładniejszego zbadania aspektu systemu przejścio-
wego dla rynku energii elektrycznej, dotyczącego emerytur pracowników sektora energetycznego. W
ramach tej samej decyzji Komisja udzieliła zezwolenia na stosowanie dwóch pozostałych aspektów
systemu. Decyzja ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 września
2002 r. (1)

Pismem z dnia 18 lutego 2005 r., zarejestrowanym przez Komisję dnia 23 lutego 2005 r., władze
belgijskie wycofały zgłoszenie części systemu przejściowego dla rynku elektryczności dotyczącej
emerytur agentów sektora elektryczności. Władze poinformowały, że finansowanie emerytur tych
agentów pozostanie w gestii przedsiębiorstw.

Komisja zwraca uwagę, że zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/99 z dnia 22 marca
1999 r., ustanawiającego zasady stosowania art. 93 Traktatu WE, (2) dane Państwo Członkowskie może
wycofać zgłoszenie w dowolnym momencie, zanim Komisja podejmie decyzję w sprawie pomocy. W
przypadku gdy Komisja wszczęła formalną procedurę dochodzenia, Komisja zamyka tę procedurę.

W związku z tym, Komisja podjęła decyzję o zamknięciu formalnej procedury dochodzenia określonej
w art. 88 ust. 2 Traktatu WE, dotyczącej wymienionej pomocy, ponieważ Belgia wycofała jej
zgłoszenie.”
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(1) Dz.U. C 222 z 18.9.2002, str. 2.
(2) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1.


