
POMOC PAŃSTWA

(Artykuły 87 — 89 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą)

Komunikat skierowany przez Komisję na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE do Państw Członkow-
skich i innych zainteresowanych stron

Pomoc państwa C 7/2003 (ex N 107/2002) — SBS Incubation Fund (Fundusz Inkubator Przedsię-
biorczości) — Zjednoczone Królestwo

(2005/C 263/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

W załączonym poniżej piśmie z dnia 19 listopada 2003 r. Komisja powiadamia Zjednoczone Królestwo o
swojej decyzji zamknięcia procedury określonej w art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

TEKST PISMA

„Procedura

Pismem z dnia 31 stycznia 2002 r., zarejestrowanym w dniu 4 lutego 2002 r., władze brytyjskie zgłosiły
Komisji wyżej wymieniony środek pomocy zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu WE. Pismem z dnia 28 lutego
2002 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dodatkowe informacje, których władze Zjednoczonego Królestwa
udzieliły w piśmie z dnia 26 kwietnia 2002 r., zarejestrowanym w dniu 30 kwietnia 2002 r. Zgłoszenie
zostało przez władze Zjednoczonego Królestwa uzupełnione pismem z dnia 13 maja 2002 r. W dniu 24
maja 2002 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji i władz brytyjskich, po czym Komisja przesłała
nowy wniosek o udzielenie informacji w piśmie wysłanym dnia 4 lipca 2002 r. Odpowiedź władz brytyj-
skich przesłano pismem z dnia 13 września 2002 r. zarejestrowanym w dniu 18 września 2002 r. W
odpowiedzi, pismem z dnia 29 października 2002 r. Komisja zwróciła się z kolejnym wnioskiem o infor-
macje. Odpowiedź władz brytyjskich przesłano pismem z dnia 3 grudnia 2002 r., zarejestrowanym w dniu
9 grudnia 2002 r.

Dnia 5 lutego 2003 r. Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania określonego w art. 88 ust. 2
Traktatu WE. Decyzja ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (1). Tym samym
Komisja wezwała zainteresowane strony do przedłożenia uwag w sprawie środka pomocy. Otrzymała
następnie trzydzieści trzy uwagi, które przekazała władzom Zjednoczonego Królestwa pismem z dnia 1
lipca 2003 r.

Pismem z dnia 22 maja 2003 r. zarejestrowanym w dniu 27 maja 2003 r. władze Zjednoczonego Króle-
stwa przedstawiły swoje uwagi. W dniu 1 lipca 2003 r. odbyło się spotkanie Komisji i władz brytyjskich.
W następstwie tego spotkania Nigel Griffiths, podsekretarz stanu ds. małych przedsiębiorstw i przedsiębior-
czości przesłał na ręce komisarza Mario Montiego list datowany 16 lipca 2003 r. i zarejestrowany w dniu
17 lipca 2003 r. Komisarz udzielił odpowiedzi pismem z dnia 4 sierpnia 2003 r. Pismem z dnia 8
października 2003 r. zarejestrowanym w dniu 9 października 2003 r. władze Zjednoczonego Królestwa
wycofały wyżej wymienione zawiadomienie.

Ocena

Po wycofaniu zgłoszenia procedura staje się bezprzedmiotowa.

Wniosek

W związku z powyższym, Komisja zdecydowała się zamknąć postępowanie określone w art. 88 ust. 2
Traktatu WE jako bezprzedmiotowe.”.
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(1) Dz.U. C 104 z 30.4.2003.


