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(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 177/06)

W zamieszczonym poniżej piśmie z dnia 5 czerwca 2007 r. Komisja poinformowała Austrię o podjęciu
decyzji o zakończeniu procedury określonej w art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

„Procedura

(1) Pismem przesłanym drogą elektroniczną z dnia 24 października 2005 r., zarejestrowanym w dniu
25 października 2005 r., Austria zgłosiła wymieniony powyżej środek pomocy.

(2) W reakcji na to Komisja w piśmie z dnia 6 grudnia 2005 r. poprosiła o dodatkowe informacje, które
zostały przekazane w piśmie przesłanym drogą elektroniczną w dniu 9 stycznia 2006 r. (zarejestro-
wanym tego samego dnia).

(3) W piśmie z dnia 8 marca 2006 r. Komisja powiadomiła Austrię o podjęciu decyzji w sprawie
wszczęcia postępowania wyjaśniającego zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do zgło-
szonego środka pomocy. Sprawa została zarejestrowana pod numerem C 8/06. Decyzja w sprawie
wszczęcia postępowania wyjaśniającego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-
skiej (1) i wzywała także wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania swoich uwag.

(4) Austria, której przyznano przedłużenie terminu, przekazała swoje uwagi w piśmie z dnia 20
kwietnia 2006 r. zarejestrowanym w dniu 21 kwietnia 2006 r. Nie wpłynęły żadne uwagi pozosta-
łych zainteresowanych stron.

(5) W dniu 21 czerwca 2006 r. miało miejsce spotkanie między przedstawicielami Komisji i Austrii, w
którym udział wzięli również przedstawiciele miasta Dornbirn, banku oszczędnościowego
Dornbirner Sparkasse i austriackiego związku banków oszczędnościowych. Następnie w dniach 6
lipca 2006 r. i 16 sierpnia 2006 r. wystosowane zostały dwie prośby Komisji o udzielenie dalszych
informacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego przez Austrię wniosku o kolejne przedłużenie
terminu, państwo to przekazało odnośne informacje w pismach z dnia 13 lipca i z dnia 8 listopada
2006 r. oraz w piśmie z dnia 12 grudnia 2006 r. przesłanym drogą elektroniczną.

(6) W piśmie z dnia 18 kwietnia 2007 r. Austria poinformowała Komisję o oficjalnym wycofaniu
swojego zgłoszenia zgodnie z art. 8 rozporządzenia proceduralnego (rozporządzenie Rady (WE)
nr 659/1999) oraz zwróciła się do Komisji o zamknięcie formalnego postępowania wyjaśniającego.
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(1) Dz.U. L 92 z 20.4.2006, str. 4.



Decyzja

(7) W związku z powyższym Komisja postanowiła zamknąć wszczęte dnia 8 marca 2006 r. w odnie-
sieniu do odnośnego środka pomocy formalne postępowanie wyjaśniające zgodnie z art. 88 ust. 2
Traktatu WE, ponieważ stało się ono bezprzedmiotowe.”
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