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A Bizottság közleménye az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése értelmében a többi tagállam
és a többi érdekelt fél számára

C 31/2002 (ex N 149/2000) állami támogatás – a villamosenergia-piacot illető átmeneti rendelke-
zések – Belgium

(2005/C 175/06)

(EGT vonatkozású szöveg)

A Bizottság 2005. április 27-én kelt alábbi levelében értesítette Belgiumot azon határozatáról, mely szerint
az EK-szerződés 88. cikkének (2) bekezdése értelmében lezárja az eljárást.

„A belga hatóságok az EK-Szerződés 88. cikke (3) bekezdése értelmében 2000. március 3-án kelt level-
ükben jelentették be a »villamosenergia-piacot illető átmeneti rendelkezéseket«, amit a Bizottság 2000.
március 15-én iktatott.

A Bizottság több alkalommal is kiegészítő információkat kért az intézkedést illetően a belga hatósá-
goktól. A belga hatóságok a kérdésekre írásban válaszoltak, utoljára a 2002. február 26-án kelt level-
ükben, amit a Bizottság 2002. február 28-án iktatott.

A Bizottság a belga hatóságokhoz intézett, 2002. április 24-i levelében az EK-Szerződés 88. cikkének
(2) bekezdése értelmében eljárást indított annak érdekében, hogy alaposabban felülvizsgálja a villamos-
energia-piacot illető átmeneti rendelkezéseknek a villamosenergia-ágazat alkalmazottainak nyugdíjára
vonatkozó alkotóelemét. A Bizottság ugyanazon határozatában engedélyezte a rendszer másik két alko-
tóelemét. E határozat 2002. szeptember 18-án került kihirdetésre az Európai Unió Hivatalos Lapjában (1).

A belga hatóságok 2005. február 18-án kelt, a Bizottság által 2005. február 23-án iktatott levelükben
visszavonták a villamosenergia-piacot illető átmeneti rendelkezéseknek a villamosenergia-ágazat alkal-
mazottainak nyugdíját érintő intézkedésekre vonatkozó bejelentésüket. Közölték, hogy a fenti alkalma-
zottak nyugdíjának finanszírozása a továbbiakban is a vállalatokat terheli.

A Bizottság megállapítja, hogy az EK-szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabá-
lyok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (2) 8. cikke értelmében
az ügyben érintett tagállam megfelelő időben visszavonhatja bejelentését, még mielőtt a Bizottság hatá-
rozatot hozna a támogatás ügyében. Amennyiben a Bizottság már megindította a hivatalos vizsgálati
eljárást, azt ez esetben le kell zárni.

Következésképpen, miután a Bizottság megállapította, hogy Belgium visszavonta bejelentését, határoza-
tott hozott a kérdéses támogatás ügyében megindított, az EK-szerződés 88. cikkének (2) bekezdésében
előírt hivatalos vizsgálati eljárás lezárásáról.”
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