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Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst)

(2010/C 250/02)
Datum waarop het besluit is genomen

30.7.2010

Referentienummer staatssteun

C 11/09

Lidstaat

Nederland

Regio

—

Benaming van de steunregeling en/of naam
van de begunstigde

Prolongation of the temporary approval of the additional aid to ABN
Amro and Fortis Bank Nederland

Rechtsgrondslag

Agreements for the MCN

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie

Vorm van de steun

Andere kapitaalmaatregelen

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 7 820 mln EUR

Maximale steunintensiteit

—

Looptijd (periode)

Totdat de Commissie een definitief besluit heeft vastgesteld

Economische sectoren

Beperkt tot de financiële dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende auto
riteit

Ministry of Finance
PO Box 20201
2500 EE The Hague
NEDERLAND

Andere informatie

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

30.6.2010

Referentienummer staatssteun

N 261/10

Lidstaat

Oostenrijk

Regio

—

Benaming van de steunregeling en/of naam
van de begunstigde

BAWAG P.S.K.

Rechtsgrondslag

§ 2 Abs. 1 Ziffer 2 und Ziffer 3 Finanzmarktstabilitäts- und Interbank
stärkungsgesetz für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen in
Österreich

C 250/5

C 250/6
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Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie

Vorm van de steun

Kapitaalinjectie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 550 mln EUR

Maximale steunintensiteit

—

Looptijd (periode)

—

Economische sectoren

Beperkt tot de financiële dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende auto
riteit

Bundesministerium für Finanzen
Wien
ÖSTERREICH

Andere informatie

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm
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