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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)

(2009/C 7/01)

A határozat elfogadásának időpontja 2008.11.25.

A támogatás száma N 352/08

Tagállam Belgium

Régió Région wallonne

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Régime d'aides en faveur des modes de transport alternatif à la route pour la
période 2008-2013

Jogalap Décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection
de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie

Projet d'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux incitants régionaux en faveur
des grandes entreprises et en faveur des petites ou moyennes entreprises qui
réalisent des investissements favorisant des modes de transport alternatif à la
route et qui poursuivent des objectifs de protection de l'environnement

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Ágazati fejlesztés

A támogatás formája Szubvenció

Költségvetés 2,5 millió EUR

A támogatás intenzitása 30 %

Időtartam Öt év

Érintett gazdasági ágazatok Közlekedés

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministère de la Région Wallonne
Place de la Wallonie, 1
B-5100 Namur

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 2008.10.30.

A támogatás száma N 421/08

Tagállam Franciaország

Régió Guadeloupe

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Modifications du régime d'aides à caractère social instauré en 2004
(N 385/2004), modifié en 2006 (N 296/2006) au bénéfice de certaines
catégories de passagers des liaisons aériennes reliant la Guadeloupe à la France
métropolitaine

Jogalap Article 60 de la loi no 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour
l'outre-mer, modifié par l'article 16 de la loi no 2007-224 du 21 février 2007

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Szociális jellegű támogatás

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés Az éves költségvetés becsült összege 6,21 millió EUR

A támogatás intenzitása N/A

Időtartam 10 év

Érintett gazdasági ágazatok Légi közlekedés

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

—

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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