
DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 czerwca 2007 r.

w sprawie pomocy państwa C 17/2006 (ex N 3/2006) – pomoc szkoleniowa na rzecz Autoeuropa –

Automóveis Lda., Portugalia

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3130)

(Jedynie tekst języku portugalskin jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/583/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po wezwaniu zainteresowanych osób do zgłaszania uwag
zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i po uwzględnieniu
tych uwag,

a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA

(1) Pismem z dnia 27 grudnia 2005 r. (zarejestrowanym
dnia 4 stycznia 2006 r.) Portugalia zgłosiła Komisji
swój zamiar przyznania pomocy w kwocie 3 552 423
EUR przedsiębiorstwu Autoeuropa – Automóveis Lda
(zwanemu dalej „Autoeuropa”) w związku z projektem
szkoleniowym, którego realizację planowało wspomniane
przedsiębiorstwo. W piśmie z dnia 31 stycznia 2006 r.
Komisja zwróciła się o udzielenie dodatkowych infor-
macji, na co Portugalia odpowiedziała pismem z dnia
9 marca 2006 r. (zarejestrowanym w dniu 23 marca
2006 r.)

(2) W piśmie z dnia 16 maja 2006 r. Komisja powiadomiła
Portugalię o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępo-
wania na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu
do wyżej wymienionego środka pomocy. Władze portu-
galskie przedstawiły swoje uwagi w związku ze wspom-
nianym postępowaniem w piśmie z dnia 31 sierpnia
2006 r.

(3) Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej (2). Komisja zwróciła się do zainteresowanych
osób trzecich o przedstawienie uwag.

(4) Otrzymawszy uwagi zainteresowanych osób trzecich,
Komisja przekazała je władzom portugalskim, aby umoż-
liwić im ustosunkowanie się do wspomnianych uwag.
Portugalia przekazała swoją odpowiedź w piśmie z dnia

13 listopada 2006 r. Pismem z dnia 2 lutego 2007 r.
Komisja zwróciła się o dalsze wyjaśnienia.

II. WYCOFANIE ZGŁOSZENIA

(5) W piśmie z dnia 4 maja 2007 r. Portugalia powiadomiła
Komisję, że pomoc nie zostanie przyznana, gdyż Autoeu-
ropa wprowadziła zmiany do projektu szkoleniowego,
w związku z czym zgłoszenie stało się bezzasadne.

(6) Komisja odnotowuje, że zgodnie z art. 8 rozporządzenia
Rady (WE) nr 659/99 (3) państwo członkowskie może
wycofać zgłoszenie w pożądanym czasie, zanim Komisja
podejmie decyzję w sprawie pomocy. Artykuł 8 ust. 2
stanowi, że w przypadku gdy Komisja wszczęła formalne
postępowanie wyjaśniające, Komisja zamyka to postępo-
wanie.

(7) W związku z powyższym Komisja postanowiła zamknąć
formalne postępowanie wyjaśniające wszczęte na mocy
art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do wspomnia-
nego środka pomocy, ponieważ Portugalia wycofała się
z zamiaru przyznania pomocy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE w związku z wycofaniem
zgłoszenia pomocy szkoleniowej, jaką Portugalia zamierzała
przyznać przedsiębiorstwu Autoeuropa – Automóveis Lda.,
Komisja zamyka formalne postępowanie wyjaśniające.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji
Neelie KROES

Członek Komisji
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(1) Dz.U. C 177 z 29.7.2006, str. 25.
(2) Patrz: przypis 1.

(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE
(Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1).


