Kohtuasi C-210/09

Scott SA ja Kimberly Clark SAS,
varem Kimberly Clark SNC
versus
Orléans’i linn
(eelotsusetaotlus, mille on esitanud
Cour administrative d’appel de Nantes)
Riigiabi – Määrus (EÜ) nr 659/1999 – Artikli 14 lõige 3 –
Abi tagasinõudmine – Tõhususe põhimõte – Sissenõudekorralduste
vormivead – Tühistamine

Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 20. mai 2010  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
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Kohtuotsuse kokkuvõte
Riigiabi – Ebaseadusliku abi tagasinõudmine – Siseriikliku õiguse kohaldamine – Tingimused
ja piirid
(EÜ artikkel 88; nõukogu määrus nr 659/1999, artikli 14 lõige 3)
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KOKKUVÕTE – KOHTUASI C-210/09

Määruse nr 659/1999 (millega kehtestatakse
üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu
artikli [88] kohaldamiseks) artikli 14 lõiget 3
tuleb tõlgendada nii, et olukorras, kus vaidlusalusele abile vastavad summad on juba
tagastatud, ei ole nimetatud sättega vastuolus
see, kui siseriiklik kohus tühistab õigusvastase riigiabi tagasinõudmiseks välja antud
sissenõudekorraldused nende vormivigade
tõttu, tingimusel et siseriiklikus õiguses on
tagatud võimalus need vormivead parandada.
Samas oleks nimetatud sättega vastuolus see,
kui kõnealused summad makstaks selle abi
saajale kas või ajutiselt uuesti välja.

Määruse nr 659/1999 artikli 14 lõikes 3 ette
nähtud tõhususe põhimõte näeb ette, et liikmesriik, kes komisjoni otsuse alusel peab
tagasi nõudma ebaseadusliku abi, võib vabalt
valida meetmed selle kohustuse täitmiseks,
tingimusel et valitud meetmed ei kahjusta
liidu õiguse ulatust ja tõhusust.
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Ebaseadusliku riigiabi tagasinõudmiseks
väljastatud sissenõudekorralduse vormilise õiguspärasuse kontrollimist siseriikliku
kohtu poolt ja nende sissenõudekorralduste
võimalikku tühistamist põhjusel, et need ei
vasta siseriiklikust õigusest tulenevatele vorminõuetele, tuleb käsitada Euroopa Kohtu
väljakujunenud praktika kohaselt liidu õiguse
üldpõhimõtteks oleva tõhusa kohtuliku kaitse
põhimõtte lihtsa väljendusena. Samas võib
niisugune tühistamine põhimõtteliselt anda
kohtuvaidluse võitnud abisaajale õiguse siseriikliku õiguse alusel nõuda, et juba tagastatud abile vastavad summad talle uuesti välja
makstaks. Selleks on nõutav, et siseriiklikus
õiguses oleksid olemas vahendid, mis on
vajalikud vältimaks seda, et sissenõudekorralduse tühistamine tooks automaatselt kaasa
kohustatud isiku poolt sissenõudekorralduse
täitmiseks tasutud summa viivitamatu tagastamise. Pädev ametiasutus peab seega olema
võimeline parandama kõnealuste sissenõudekorralduste vormivead, ilma et ta peaks summad, mida abi saaja nimetatud korralduse
täitmiseks on maksnud, talle kas või ajutiselt
tagasi maksma.

(vt punktid 20, 21, 25–27, 33
ja resolutsioon)

