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A Bizottság közleménye a tagállamoknak, és az egyéb érdekelt feleknek az EK-szerződés 88.
cikkének (2) bekezdése értelmében

C 40/2003 (ex N 50/B/02) számú állami támogatás – Az Ibermática vállalat számára a kutatás–
fejlesztés terén nyújtott támogatások

(2006/C 71/03)

(EGT-vonatkozású szöveg)

Az alábbi, 2004. március 24-i levéllel a Bizottság tájékoztatta Spanyolországot az EK-Szerződés 88.
cikkének (2) bekezdésében előírt eljárás lezárásáról szóló határozatáról.

„A Bizottság által 2002. január 17-én nyilvántartásba vett, 2002. január 16-án kelt levelükben a
spanyol hatóságok bejelentették az Ibermática vállalat számára nyújtott támogatással kapcsolatos
projektet. E bejelentés két témája a következő: Az N 50/A/02 számon nyilvántartásba vett első
szempont a támogatás termelőberuházás céljából nyújtandó része, amelyet a Bizottság 2002. november
27-én engedélyezett (1). Az N 50/B/02 számon nyilvántartásba vett második szempont a támogatásnak
a kutatás-fejlesztési beruházást célzó részére vonatkozik. E határozat témája ez utóbbi szempont.

A Bizottság a spanyol hatóságoktól több alkalommal kért az intézkedésekre vonatkozó további infor-
mációkat, amelyeket e hatóságok legutóbb 2003. április 23-án kelt, és a Bizottság által ugyanezen a
napon nyilvántartásba vett levelükben adtak meg.

A spanyol hatóságoknak 2003. június 12-én címzett levelében a Bizottság megindította az EK-
szerződés 88. cikkének (2) bekezdésében előírt eljárást, amelynek célja az intézkedés alaposabb vizsgá-
lata. E határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2003. augusztus 9-én tették közzé (2).

A spanyol hatóságok 2004. január 14-én kelt, és a Bizottság által január 16-án nyilvántartásba vett
levelükben visszavonták az intézkedésről szóló bejelentést arra való hivatkozással, hogy kutatás-fejlesz-
tési projektre nem kerül sor, és ebből következően a támogatást sem ítélik oda.

A Bizottság emlékeztet arra, hogy az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/99/EK tanácsi rendelet (3) 8. cikke értel-
mében az érintett tagállam bejelentését megfelelő határidőn belül visszavonhatja, mielőtt a Bizottság
meghozná a támogatással kapcsolatos határozatát. Abban az esetben, amikor a Bizottság megkezdte a
hivatalos vizsgálati eljárást, az eljárást a Bizottságnak le is kell zárnia.

Ezért a Bizottság – megállapítván, hogy Spanyolország visszavonta a bejelentést – úgy határozott, hogy
lezárja az EK-szerződés 88. cikkének (2) bekezdésében előírt, a szóban forgó támogatással kapcsolatos
hivatalos eljárást.”
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