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p. 134 2. Recurs. Ajutoare de stat. Schemă de ajutor pentru investiţii în regiunile 
defavorizate din Italia. Decizie a Comisiei de declarare a acestei scheme 
compatibilă cu piaţa comună. Cereri de reparare a prejudiciilor pretins suferite ca 
urmare a adoptării acestei decizii. Măsuri tranzitorii între această schemă şi schema 
precedentă. Domeniu de aplicare în timp a deciziei Comisiei de a nu se opune 
schemei precedente. Principiile securităţii juridice, protecţiei încrederii legitime şi 
egalităţii de tratament [CJ, Camera întâi, hotărârea din 14 octombrie 2010, cauza 
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Rec. 1979, p. 69]


