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AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 88. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra
és különösen annak 62. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

miután felkérte az érdekelt feleket, hogy nyújtsák be észrevéte-
leiket az említett rendelkezéseknek (1) megfelelően, és miután
fontolóra vette észrevételeiket,

mivel:

I. ELJÁRÁS

(1) 2005. december 27-én kelt és a kézhezvételkor, 2006.
január 4-én iktatott levelében Portugália bejelentette a
Bizottságnak, hogy 3 552 423 EUR összegű támogatást
kíván nyújtani az Autoeuropa – Automóveis Lda (a
továbbiakban: Autoeuropa) számára egy képzési
projekttel kapcsolatban, amelyet a vállalat kíván végrehaj-
tani. A Bizottság további információkat kért a 2006.
január 31-én kelt levelében, amire Portugália 2006.
március 9-én kelt és 2006. március 23-án iktatott leve-
lében válaszolt.

(2) A Bizottság 2006. május 16-án kelt levelében értesítette
Portugáliát azon határozatáról, hogy a szóban forgó
támogatás ellen megindítja az EK-Szerződés 88. cikkének
(2) bekezdésében előírt eljárást. 2006. augusztus 31-én
kelt levelükben a portugál hatóságok benyújtották észre-
vételeiket az eljárással összhangban.

(3) Az eljárás megindítására vonatkozó bizottsági határo-
zatot (2) az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdették.
A Bizottság felhívta az érdekelt feleket, hogy tegyék
meg észrevételeiket.

(4) A Bizottság megkapta az érdekelt felek észrevételeit,
amelyeket Portugáliának továbbított, megadva számára
a válaszadás lehetőségét. Portugália 2006. november
13-án levélben közölte észrevételeit. A Bizottság 2007.
február 2-án kelt levelében további információkat kért
Portugáliától.

II. A BEJELENTÉS VISSZAVONÁSA

(5) 2007. május 4-én kelt levelében Portugália tájékoztatta a
Bizottságot, hogy a bejelentett támogatást nem hajtják
végre, mivel az Autoeuropa módosította képzési
projektjét, és így a bejelentés tárgytalanná vált.

(6) A Bizottság megjegyzi, hogy a 659/1999/EK tanácsi
rendelet (3) 8. cikkével összhangban, az érintett tagál-
lamok kellő időben visszavonhatják bejelentésüket,
mielőtt a Bizottság határozna a támogatásról. A 8. cikk
(2) bekezdésével összhangban, azokban az esetekben,
amikor a Bizottság kezdeményezte a hivatalos vizsgálati
eljárást, a Bizottságnak meg kell szüntetnie az eljárást.

(7) Következésképpen a Bizottság úgy határozott, hogy
megszünteti az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése
értelmében indított hivatalos vizsgálati eljárást a vonat-
kozó támogatásról, mivel Portugália visszavonta bejelen-
tését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése értelmében és
figyelembe véve, hogy Portugália visszavonta bejelentését, a
Bizottság megszünteti a hivatalos vizsgálati eljárást azon képzési
támogatásra vonatkozóan, amelyet Portugália szándékozott
megadni az Autoeuropa – Automóveis Lda számára.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Portugál Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 21-én.

a Bizottság részéről
Neelie KROES

a Bizottság tagja
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(1) HL C 177., 2006.7.29., 25. o.
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(3) Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes
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