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Authorisation for State aid pursuant to Articles 87 and 88 of the EC Treaty
Cases where the Commission raises no objections
(Text with EEA relevance)

(2007/C 271/03)

Date of adoption of the decision

27.6.2007

Reference number of the aid

N 900/06

Member State

Portugal

Region

Figueira da Foz

Title (and/or name of the beneficiary)

CELBI, S.A.

Legal basis

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 referência para apoio directo e indirecto ás empresas

Type of measure

Individual aid

Objective

Regional development

Form of aid

Soft loan, Tax advantage

Budget

Overall budget: EUR 89,93 million

Intensity

18,60 %

Duration

1.1.2008-31.12.2017

Economic sectors

Manufacturing industry

Name and address of the granting
authority

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

Other information

—

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be
found at:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date of adoption of the decision

13.6.2007

Reference number of the aid

N 156/07

Member State

Belgium

Region

Vlaanderen

14.11.2007

14.11.2007

EN

Title (and/or name of the beneficiary)

Official Journal of the European Union

Luchtvaartmaatschappijen (te definiëren)
Aanloopbijdrage voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling
van de Luchthaven Antwerpen ten goede komen

Legal basis

— Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen
(Belgisch Staatsblad 15.08.1980), inzonderdheid artikel 6, § 1, X, 7 o 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 BrusselNationaal”
— 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
Maatschappij 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 luchthavenvergoedingen 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”

Type of measure

Aid scheme

Objective

Development of Antwerp Airport

Form of aid

Alleviation of marketing, advertising and installation costs

Budget

EUR 4 116 279

Intensity

30 % maximum

Duration

1.1.2007-1.1.2010

Economic sectors

Aviation

Name and address of the granting
authority

Dienst met Afzonderlijk Beheer Luchthaven Antwerpen

Other information

—

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be
found at:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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