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Περίληψη της αποφάσεως
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ — ΥΠΟΘΕΣΗ Τ-187/99
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Σε περίπτωση κινήσεως της διαδικασίας
εξετάσεως του άρθρου 88, παράγρα
φος 2, ΕΚ, η απαγόρευση θέσεως σε
εφαρμογή της
σχεδιαζόμενης
ενι
σχύσεως του άρθρου 88, παράγραφος 3,
ΕΚ εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την
έκδοση της αποφάσεως της Επιτροπής
επί του συμβατού του σχεδίου ενι
σχύσεως με την κοινή αγορά. Αντιθέτως,
εάν η Επιτροπή δεν ενεργήσει εντός δύο
μηνών από της πλήρους κοινοποιήσεως,
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί
να εφαρμόσει τη σχεδιαζόμενη ενίσχυση
υπό την προϋπόθεση ότι έχει ειδοποιήσει
προηγουμένως την Επιτροπή, η δε ενί
σχυση αυτή εμπίπτει στη συνέχεια στο
καθεστώς των υφισταμένων ενισχύσεων.

Η ειδοποίηση αυτή δεν έχει ως μόνο
σκοπό να διασφαλιστεί ότι το σχέδιο
ενισχύσεως θα τεθεί σε εφαρμογή σύμ
φωνα με τον τρόπο που περιγράφεται
στην κοινοποίηση, αλλά πληροί και τις
επιταγές της ασφαλείας δικαίου. Πράγ
ματι, σκοπός της τηρήσεως της υπο
χρεώσεως αυτής είναι να καθοριστεί,
προς το συμφέρον των ενδιαφερομένων
μερών και των εθνικών δικαστηρίων, η
ημερομηνία κατόπιν της οποίας η ενί
σχυση εμπίπτει στο καθεστώς των υφι
σταμένων ενισχύσεων.

(βλ. σκέψεις 37,39)

II -1588

—
µ

2.

Τα κοινοτικά κανονιστικά πλαίσια των
κρατικών ενισχύσεων και οι κατευθυ
ντήριες γραμμές δεν επηρεάζουν το
περιεχόμενο του πρωτογενούς ή του
παραγώγου δικαίου. Τα μέτρα αυτά
εκφράζουν τη βούληση της Επιτροπής
να δημοσιοποιεί τους ενδεικτικούς
κανόνες ως προς την πορεία που σκοπεί
να ακολουθήσει, όπως συνάγεται από τις
ατομικές αποφάσεις της στον εν λόγω
τομέα.

(βλ. σκέψη 56)

3.

Για να ισχύσει μια από τις προ
βλεπόμενες στο άρθρο 87, παράγρα
φος 3, ΕΚ, παρεκκλίσεις, η κρατική ενί
σχυση πρέπει όχι μόνο να συνάδει προς
έναν από τους σκοπούς του άρθρου 87,
παράγραφος 3, στοιχεία α·, β', γ' ή δ', ΕΚ,
αλλά πρέπει επίσης να είναι απαραίτητη
για την επίτευξη των σκοπών αυτών.

(βλ. σκέψη 74)

