
POMOC PAŃSTWA

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

Obwieszczenie Komisji do państw członkowskich i innych zainteresowanych stron zgodnie z art.
88 ust. 2 traktatu WE

Pomoc państwa C 40/2003 (ex N 50/B/2002) — Pomoc na rzecz przedsiębiorstwa Ibermática prze-
znaczona na badania i rozwój

(2006/C 71/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pismem z dnia 24 marca 2004 r. o treści zamieszczonej poniżej Komisja powiadomiła Hiszpanię o swojej
decyzji w sprawie zamknięcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

„Pismem z dnia 16 stycznia 2002 r., zarejestrowanym przez Komisję dnia 17 stycznia, władze hiszpań-
skie zgłosiły projekt pomocy na rzecz przedsiębiorstwa Ibermática 2002. Sprawa składała się z dwóch
części. Pierwsza, zarejestrowana pod numerem N 50/A/02, dotyczyła pomocy przeznaczonej na
inwestycje produkcyjne, którą Komisja zatwierdziła dnia 27 listopada 2002 r. (1) Druga część, zarejes-
trowana pod numerem N 50/B/02, dotyczyła pomocy przeznaczonej na inwestycje w zakresie badań i
rozwoju. Niniejsza decyzja odnosi się do tego drugiego rodzaju pomocy.

Komisja wielokrotnie wzywała władze hiszpańskie do przedstawienia dodatkowych informacji na temat
przedmiotowego środka. Władze hiszpańskie udzieliły takich informacji, ostatni raz pismem z dnia 23
kwietnia 2003 r. zarejestrowanym przez Komisję tego samego dnia.

Wystosowując do władz hiszpańskich pismo z dnia 12 czerwca 2003 r., Komisja wszczęła postępo-
wanie przewidziane w art. 88 ust. 2 traktatu WE w celu dokładniejszego zbadania środka pomocy.
Decyzja ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 9 sierpnia 2003 r. (2)

Pismem z dnia 14 stycznia 2004 r., zarejestrowanym przez Komisję dnia 16 stycznia, władze hiszpań-
skie wycofały swoje zgłoszenie pomocy państwa, wyjaśniając, że projekt z zakresu badań i rozwoju nie
zostanie zrealizowany i w związku z tym pomoc nie zostanie przyznana.

Komisja zwraca uwagę, że zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/99 z dnia 22 marca
1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE (3) zainteresowane
państwo członkowskie może wycofać zgłoszenie, zanim Komisja podejmie decyzję w sprawie pomocy,
i że w przypadku, gdy Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające, Komisja zamyka to
postępowanie.

W związku z powyższym po wycofaniu zgłoszenia przez Hiszpanię Komisja postanowiła w odnie-
sieniu do przedmiotowej pomocy zamknąć formalne postępowanie wyjaśniające przewidziane w art.
88 ust. 2 Traktatu WE.”

23.3.2006C 71/8 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

(1) Dz.U. L 186 z 6.8.2003, str. 18.
(2) Dz.U. L 189 z 9.8.2003, str. 2.
(3) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1.


