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(Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87-89. cikke)

A Bizottság közleménye a többi tagállamnak és érdekeltnek az EK-Szerződés 88. cikkének
(2) bekezdése szerint

C 10/2000 állami támogatás (ex NN 112/99, ex N 141/99)

Támogatás a STAMAG Stahl und Maschinenbau AG részére (Szászország) – Németország

(2005/C 270/14)

(EGT vonatkozású szöveg)

A Bizottság a következő, 2000. december 14-i levelében értesítette Németországot azon határozatáról,
hogy megindítja az EK-Szerződés 88. cikke (2) bekezdése értelmében az eljárást.

A LEVÉL SZÖVEGE

„1. A Német Szövetségi Köztársaság az EK Szerződés 88. cikke (3) bekezdésének megfelelően 1999.
február 24-én kelt és 1999. február 26-án beérkezett levelében értesítette a Bizottságot a STAMAG
Stahl- und Maschinenbau AG részére nyújtott támogatásról, amelyet N 141/99 számmal nyilvántar-
tásba vettek.

2. A Bizottság már 1997-ben engedélyezett (1) egy szerkezetátalakítási támogatást a vállalat részére. Az
1999-ben bejelentett támogatás az eredeti szerkezetátalakítási terv módosításaként került megvizsgá-
lásra.

3. A Bizottság 1999. március 25-én további felvilágosítást kért. A válaszadásra május 7-ig, később 1999.
június 5-ig határidő-meghosszabbítást engedélyeztek. A kért felvilágosítás az 1999. június 7-én, 21-én,
július 8-án, 12-én és 13-án kelt levelekben megérkezett. A tényállás további tisztázása végett 1999.
július 20-án sor került egy találkozóra a kormány képviselőivel. A Bizottsággal további részleteket
közöltek az 1999. augusztus 2-án és 26-án kelt levelekben.

4. Az 1999. augusztus 19-i levélben (beérkezett 1999. augusztus 27-én) a Bizottság tudomására hozták a
bejelentett támogatási csomag egy részének kifizetését, valamint egyéb támogató intézkedések megté-
telét. Ezért az ügy be nem jelentett támogatásként lett regisztrálva NN 112/1999 számmal. Az 1999.
október 7-én, 12-én, 26-án és november 12-én kelt levelekben további információk érkeztek. A
kormány 1999. december 27-én közölte, hogy a vállalat 1999. december 10-én csődöt jelentett, ezért
a kormány visszavonta a támogatás bejelentését.

5. Mivel a rendelkezésre álló információk arra utalnak, hogy a támogatási intézkedéseket részben már
végrehajtották, a Bizottság úgy határozott, megindítja a hivatalos vizsgálati eljárást. A Bizottság határo-
zata megjelent az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában (2).

6. A Bizottság fölszólított minden más érdekelt felet, hogy nyilatkozzék a szóban forgó támogatásról. Az
Egyesült Királyságtól beérkezett egy vélemény az EU-nál működő állandó képviseletén keresztül. Ezt
továbbküldték a Német Szövetségi Köztársaságnak, valamint alkalmat adtak rá, hogy előadja észrevéte-
leit.

7. Németország észrevételei 2000. július 27-én érkeztek be. Ebben elmagyarázták, hogy az utóbbi időben
semmiféle új támogatás nem került kifizetésre, és a Bizottság által 1997-ben engedélyezett támogatás
belefolyt a csődtömegbe.

8. A Bizottság megállapítja, hogy az érdekelt tagállam a 659/1999/EK tanácsi rendelet (3) 8. cikkének
megfelelően a bejelentést megfelelő határidőn belül visszavonhatja, mielőtt a Bizottság határozatot hoz
a támogatásról. Azokban az esetekben, amelyekben a Bizottság megindította a hivatalos vizsgálati eljá-
rást, ezt megszünteti.

9. Ezért a Bizottság úgy határoz, hogy az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése értelmében a hivatalos
vizsgálati eljárást megszünteti, és megállapítja, hogy a kérdéses támogatás nem került kifizetésre, vala-
mint a Német Szövetségi Köztársaság a bejelentést visszavonta.”
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