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A Bizottság közleménye a tagállamoknak és más érdekelteknek az EK-Szerződés 88. cikkének (2)
bekezdése értelmében
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(2005/C 263/06)

(EGK vonatkozású szöveg)

Alábbi, 2003. november 19-i levelében a Bizottság tájékoztatta az Egyesült Királyságot arról, hogy az EK-
Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése értelmében indított eljárást le kívánja zárni.

A LEVÉL SZÖVEGE

„Eljárás

2002. január 31-i keltezésű, 2002. február 4-én nyilvántartásba vett levelükben a brit hatóságok az EK-
Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésével összhangban bejelentették a fent hivatkozott támogatási intézke-
dést. A Bizottság 2002. február 28-i levelében további információkat kért, amelyet a brit hatóságok 2002.
április 26-i keltezésű, 2002. április 30-án nyilvántartásba vett levelükben megadtak. A brit hatóságok a
támogatás bejelentésére vonatkozóan újabb adatokat szolgáltattak 2002. május 13-i keltezésű levelükben.
2002. május 24-én találkozó jött létre a brit hatóságok és a Bizottság részvételével, amelyet ismételt infor-
mációkérés követett, a 2002. július 4-i keltezésű levélben. A brit hatóságok 2002. szeptember 13-i
keltezésű, 2002. szeptember 18-án nyilvántartásba vett levelükkel válaszoltak a kérésre. Ez további infor-
mációkéréshez vezetett a Bizottság részéről, amelyet 2002. október 29-én küldtek ki. A brit hatóságok
2002. december 3-án küldték meg válaszukat, ami 2002. december 9-én került nyilvántartásba.

2003. február 5-én a Bizottság úgy határozott, hogy megindítja az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekez-
dése szerinti eljárást. A Bizottság erre vonatkozó határozatát közzétették az Európai Unió Hivatalos
Lapjában (1). A Bizottság felkérte az érintett feleket, hogy tegyék meg a támogatásra vonatkozó észrevéte-
leiket. A Bizottsághoz harminchárom észrevétel érkezett be, amelyeket 2003. július 1-i keltezésű levelében
továbbított az Egyesült Királyságnak.

2003. május 22-i keltezésű, 2003. május 27-én iktatott levelükben a brit hatóságok benyújtották észrevéte-
leiket. 2003. július 1-én találkozóra került sor az Egyesült Királyság hatóságai és a Bizottság részvételével. E
találkozót követően Griffiths Úr, a kis- és középvállalkozásokért felelős államtitkár-helyettes 2003. július
16-i keltezésű, 2003. július 17-én iktatott levélben kereste meg Monti biztost. Utóbbi 2003. augusztus 4-i
keltezésű levelében válaszolt. 2003. május 8-i keltezésű, 2003. május 9-én iktatott levelükben a brit ható-
ságok visszavonták a támogatás bejelentését.

Értékelés

A bejelentés visszavonását követően az eljárás tárgyát vesztette.

Következtetés

Ebből következően a Bizottság úgy határozott, hogy lezárja az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése
szerinti eljárást, azzal az indokkal, hogy az eljárás tárgytalan.”.
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