Υπόθεση C-210/09

Scott SA και Kimberly Clark SAS,
πρώην Kimberly Clark SNC
κατά
Δήμου της Ορλεάνης
(αίτηση του cour administrative d’appel de Nantes
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)
«Κρατική ενίσχυση — Κανονισμός 659/1999 — Άρθρο 14, παράγραφος 3 —
Ανάκτηση της ενισχύσεως — Αρχή της αποτελεσματικότητας — Βεβαιώσεις τελών
που ενέχουν τυπικό ελάττωμα — Ακύρωση»

Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 20ής Μαΐου 2010  .  .  .  .  .
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Περίληψη της αποφάσεως
Ενισχύσεις χορηγούμενες από τα κράτη — Ανάκτηση παράνομης ενισχύσεως — Εφαρμογή του
εθνικού δικαίου — Προϋποθέσεις και όρια
(Άρθρο 88 § 2 EΚ· κανονισμός 659/1999 του Συμβουλίου, άρθρο 14 § 3)
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ — ΥΠΟΘΕΣΗ C-210/09

Το άρθρο 14, παράγραφος 3, του κανονι
σμού (ΕΚ) 659/1999 του Συμβουλίου, της
22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτο
μερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου [88]
της Συνθήκης ΕΚ έχει την έννοια ότι, στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ποσά επίμα
χης ενισχύσεως έχουν ήδη ανακτηθεί, δεν
απαγορεύει την εκ μέρους του εθνικού δικα
στηρίου ακύρωση βεβαιώσεων τελών που
εκδόθηκαν προς ανάκτηση παράνομης κρα
τικής ενισχύσεως για τον λόγο ότι ενέχουν
τυπικό ελάττωμα, οσάκις το εθνικό δίκαιο
εξασφαλίζει τη δυνατότητα θεραπείας του
τυπικού αυτού ελαττώματος. Αντιθέτως, η
διάταξη αυτή απαγορεύει την, έστω και προ
σωρινή, εκ νέου καταβολή των ποσών αυτών
στον αποδέκτη της εν λόγω ενισχύσεως.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 14, παράγραφος 3,
του κανονισμού 659/1999 αντικατοπτρίζει τις
επιταγές της αρχής της αποτελεσματικότη
τας, κατά την οποία κράτος μέλος που, βάσει
αποφάσεως της Επιτροπής, είναι υποχρεω
μένο να ανακτήσει τις παράνομες ενισχύσεις
είναι ελεύθερο να επιλέξει τα μέσα για την
εκπλήρωση της υποχρεώσεως αυτής, υπό
την προϋπόθεση ότι τα επιλεγέντα μέτρα δεν
θίγουν το περιεχόμενο και την αποτελεσμα
τικότητα του δικαίου της Ένωσης.
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Ο εκ μέρους του εθνικού δικαστηρίου έλεγ
χος της τυπικής νομιμότητας μιας βεβαι
ώσεως τελών εκδοθείσας προς ανάκτηση
παράνομης κρατικής ενισχύσεως καθώς και η
ενδεχόμενη ακύρωση της βεβαιώσεως αυτής
για τον λόγο ότι δεν τηρήθηκαν οι τυπι
κές προϋποθέσεις που προβλέπει το εθνικό
δίκαιο πρέπει να θεωρούνται εύλογη συνέ
πεια της αρχής της αποτελεσματικής ένδικης
προστασίας η οποία συνιστά γενική αρχή του
δικαίου της Ένωσης. Εντούτοις, η ακύρωση
αυτή μπορεί να συνεπάγεται, καταρχήν, τη
βάσει του εθνικού δικαίου γέννηση του δικαι
ώματος, υπέρ του αποδέκτη της ενισχύσεως
ο οποίος δικαιώθηκε δικαστικώς, να του
καταβληθούν εκ νέου τα ποσά που αντιστοι
χούν στην ήδη επιστραφείσα ενίσχυση. Συνε
πώς, είναι απαραίτητο το γαλλικό δίκαιο να
διαθέτει τα αναγκαία μέσα που διασφαλίζουν
ότι η ακύρωση μιας βεβαιώσεως τελών δεν
επιφέρει αυτομάτως την άμεση επιστροφή
των ποσών που κατέβαλε ο υπόχρεος προς
συμμόρφωση με την εν λόγω βεβαίωση. Επο
μένως, η αρμόδια αρχή πρέπει να είναι σε
θέση να θεραπεύσει το τυπικό ελάττωμα το
οποίο ενέχει η εν λόγω βεβαίωση χωρίς να
οφείλει να καταβάλει εκ νέου στον αποδέκτη
της παράνομης ενισχύσεως, έστω και προσω
ρινώς, τα ποσά που εκείνος επέστρεψε προς
εκτέλεση της βεβαιώσεως αυτής.

(βλ. σκέψεις 20-21, 25-27,
33 και διατακτ.)

