
Aanmelding van staatssteun

 

Op 10/05/2011 is bij de Commissie een steunmaatregel aangemeld overeenkomstig artikel 108 van het

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Na een eerste onderzoek is de Commissie tot de

bevinding gekomen dat de aangemelde maatregel binnen de werkingssfeer van de mededeling betreffende

een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde soorten staatssteun (PB C136 van

16.06.2009, blz. 3-12) zou kunnen vallen.

De Commissie verzoekt belanghebbenden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen

maatregel aan haar kenbaar te maken.De belangrijkste kenmerken van de steunmaatregel zijn:
 

 

Referentienummer van de steun SA.32454

Lidstaat België

Referentienummer van de lidstaat

Regio REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.

-

Steunverlenende autoriteit Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel 100, Gulledelle 1200 Brussel Belgie

Benaming van de steunmaatregel Brussels Green Fields (amended)

Nationale rechtsgrondslag - Organieke ordonnantie van 23 februari 2006 op begroting en controle (B.S., 23

juni 2006) - Ordonnantie van 5 maart 2009 op verontreinigde bodems (B.S., 10

maart 2009) - Kandidatuur “Greenfields” voor het Operationeel Programma:

“Doelstelling 2013..." - Brief van 19 januari 2009 van de Regering van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Beslissing van de Regering van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest van 12 december 2008 De teksten blijven ongewijzigd

sinds de eerste notificatie

Voorgestelde communautaire

grondslag voor de beoordeling

Milieu - Richtsnoeren milieubescherming, 2008-2014

Type maatregel Regeling

Wijziging van bestaande

steunmaatregel

N 658/2008

Duur (regeling) tot 31.12.2014

Betrokken economische sector(en) Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Typen begunstigden Alle bedrijven

Begroting Totaalbedrag: EUR 14,96 (in miljoen)

Steuninstrument (subsidie,

rentesubsidie)

Rechtstreekse subsidie

Opmerkingen betreffende mededingingsvraagstukken dienen uiterlijk 10 werkdagen na de datum van

publicatie van deze samenvatting bij de Commissie te zijn ingekomen en dienen vergezeld te gaan van een

niet-vertrouwelijke versie van die opmerkingen, die aan de betrokken lidstaat en/of andere belanghebbenden

kan worden verstrekt. Opmerkingen dienen, onder vermelding van referentie¬nummer SA.32454 per fax,

post of e-mail op het volgende adres worden toegezonden:

Europese Commissie



Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Overheidssteun

B-1049 Brussel

Fax (32-2) 296 12 42.

Stateaidgreffe@ec.europa.eu


