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AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ
KÖZLEMÉNYEK

BIZOTTSÁG

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások
engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 46/01)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.11.13.

A támogatás száma N 137/07

Tagállam Franciaország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Aide aux organisations de producteurs de la pêche

Jogalap Circulaire du ministère de l'agriculture et de la pêche — DPMA — SDPM/
C2004-9604 du 15 mars 2004

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Gazdálkodási tervek kialakítása révén elősegíteni a friss halászati termékek előál-
lításának és forgalmazásának ésszerűsítését és hatékonyabbá tételét

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 1 500 000 EUR

Intenzitás 100 %

Időtartam 2007–2008

Érintett gazdasági ágazatok A halászati ágazat termelői szervezetei

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

OFIMER
76-78, rue de Neuilly
F-75012 Paris

Egyéb információ Végrehajtási jelentés

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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A határozat elfogadásának időpontja 2007.12.11.

A támogatás száma N 471/07

Tagállam Portugália

Régió Região Autónoma da Madeira

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Auxílios sociais aos passageiros residentes na Região Autónoma da Madeira e
aos estudantes, nas ligações aéreas entre o Continente e a Madeira

Jogalap Decreto-Lei n.o 138/99 de 23 de Abril: regula a fixação de obrigações de serviço
público e as ajudas do Estado relativamente a serviços aéreos para regiões insu-
lares, periféricas ou em desenvolvimento

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Egyéni fogyasztók szociális támogatása

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 10 359 681 EUR (2008)

A támogatás intenzitása Menettérti úthoz 60 EUR összegű átalánytámogatás

Időtartam Korlátlan

Érintett gazdasági ágazatok Légiközlekedés

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministério das Finanças e da Administração Pública
Av. Infante D. Henrique 1
P-1149-009 Lisboa

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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