
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)

(2009/C 38/02)

Data przyjęcia decyzji 10.9.2008

Numer środka pomocy N 11/08

Państwo członkowskie Włochy

Region —

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

Proroga (parziale) dell'aiuto N 810/02. Piano di incentivazione per il trasporto
di merci per ferrovia — articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166. Aiuto a
favore della società Autostrada ferroviaria alpina (AFA)

Podstawa prawna Convenzione del 28 luglio 2003 relativa al finanziamento di un servizio speri-
mentale di autostrada ferroviaria alpina tra Bourgneuf-Aiton, in Francia e Orbas-
sano, in Italia

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Przedłużenie eksperymentalnej fazy alpejskiej autostrady kolejowej w celu prze-
niesienia ciężarówek z dróg na tory

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 7 do 8 mln EUR rocznie w latach 2007–2009

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 3 lata (2007-2009)

Sektory gospodarki Transport kolejowy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

—

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 10.9.2008

Numer środka pomocy NN 34/08

Państwo członkowskie Francja

Region —

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

Prolongement du cas NN 155/03 — Mise en œuvre d'un service expérimental
d'autoroute ferroviaire. Aide en faveur de la société Autoroute Ferroviaire Alpine
(AFA)

Podstawa prawna Convention du 28 juillet 2003 relative au financement d'un service expéri-
mental d'autoroute ferroviaire alpine entre Bourgneuf-Aiton, en France et
Orbassano, en Italie
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Przedłużenie eksperymentalnej fazy alpejskiej autostrady kolejowej w celu prze-
niesienia ruchu ciężarówek z dróg na tory

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 7 do 8 mln EUR rocznie w latach 2007–2009

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 3 lata (2007-2009)

Sektory gospodarki Transport kolejowy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

—

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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