
Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 271/03)

Data przyjęcia decyzji 27.6.2007

Numer pomocy N 900/06

Państwo członkowskie Portugalia

Region Figueira da Foz

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) CELBI, S.A.

Podstawa prawna Decreto-Lei 409/99 de 15 de Outubro — regulamenta a concessão de Benefícios
Fiscais

Decreto-Lei No 70-B/2000 de 5 Maio — aprova o enquadramento legal de refe-
rência para apoio directo e indirecto ás empresas

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Pożyczka uprzywilejowana, Ulga podatkowa

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 89,93 mln EUR

Intensywność pomocy 18,60 %

Czas trwania 1.1.2008-31.12.2017

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

API — Agência Portuguesa para o Investimento, E.P.E.

Inne informacje —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

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

Data przyjęcia decyzji 13.6.2007

Numer środka pomocy N 156/07

Państwo członkowskie Belgia

Region Vlaanderen
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Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Luchtvaartmaatschappijen (te definiëren)

Aanloopbijdrage voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling
van de Luchthaven Antwerpen ten goede komen

Podstawa prawna — Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen
(Belgisch Staatsblad 15.08.1980), inzonderdheid artikel 6, § 1, X, 7o dat
bepaalt dat de Gewesten bevoegd zijn voor de „uitrusting en de uitbating van de
luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-
Nationaal”

— Wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 13.08.1988)

— Samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 tussen de Belgische Staat
die optreedt voor de Nationale Maatschappij der Luchtwegen en de Gewesten
(Belgisch Staatsblad 09.03.1989) samengelezen met het Koninklijk Besluit
van 5 augustus 1992 (Belgisch Staatsblad 05.08.1992) bewerkstelligen de
overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de Nationale Maat-
schappij der Luchtwegen aan het Vlaamse Gewest en aan het Waalse Gewest

— Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële
en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer Luchthaven
Antwerpen en Luchthaven Oostende (Belgisch Staatsblad 20.10.1994) dat
bepaalt dat de Luchthaven Antwerpen bevoegd is om „andere tarieven voor het
gebruik van de infrastructuur en de verkoopprijzen van eigen prestaties vast te leggen”

— Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd door
besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december
2005 (Belgisch Staatsblad 04.08.2004)

— Ministrieel Besluit van 1 juni 2006 houdende vaststelling van de luchthaven-
vergoedingen voor de luchthaven Antwerpen (Belgisch Staatsblad
13.06.2006), inzonderdheid artikel 13, § 3 dat bepaalt dat „voor belangrijke
programma's die de promotie en ontwikkeling van de luchthaven ten goede komen,
specifieke overeenkomsten kunnen gesloten worden”

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozbudowa lotniska w Antwerpii

Forma pomocy Zmniejszenie kosztów wprowadzania na rynek, reklamy i instalacji

Budżet 4 116 279 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 30 %

Czas trwania pomocy 1.1.2007-1.1.2010

Sektory gospodarki Lotnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Dienst met Afzonderlijk Beheer Luchthaven Antwerpen

Inne informacje —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

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