
II

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

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)

(2008/C 43/01)

Data przyjęcia decyzji 5.12.2007

Numer pomocy NN 70/07

Państwo członkowskie Zjednoczone Krolestwo

Region North-East England

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Rescue aid to Northern Rock

Podstawa prawna Ad-hoc, Bank of England Acts 1694-1998

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy Pożyczka uprzywilejowana, Gwarancja

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania 17.9.2007-17.3.2008

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

HM Treasury; The Governor and Company of the Bank of England

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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Data przyjęcia decyzji 14.12.2007

Numer środka pomocy N 656/07

Państwo członkowskie Belgia

Region —

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

Prolongation du régime d'aide pour le transport combiné N 249/04
Verlenging van de steunregeling voor gecombineerd vervoer N 249/04

Podstawa prawna Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 relative à la
promotion du transport ferroviaire combiné de marchandises
Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 30 september
2005 betreffende de bevordering van het gecombineerde goederenvervoer
per spoor

Rodzaj środka pomocy System pomocy

Cel pomocy Promowanie transportu kombinowanego

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 30 mln EUR/rocznie

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 2008 r.

Sektory gospodarki Transport kombinowany

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Service public fédéral mobilité et transport
Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

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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