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Oikeudenkäyntikieli: italia

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Asianosaiset

Kantaja: La Vigile San Marco SpA (Venetsia, Italia) (edustaja:
asianajaja A. Vianello)

Kantaja: La Navale Soc. coop. rl (Venetsia, Italia) (edustaja: asian
ajaja A. Vianello)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamies: V. Di Bucci, avustajanaan
asianajaja A. Dal Ferro)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamies: V. Di Bucci, avustajanaan
asianajaja A. Dal Ferro)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Italian tasavalta (asia
miehet: aluksi U. Leanza, sitten I. Braguglia, sitten R. Adam, ja
lopuksi I. Bruni, avustajinaan avvocato dello Stato G. Aiello ja
avvocato dello Stato P. Gentili)
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Oikeudenkäynnin kohde

Oikeudenkäynnin kohde

Sosiaaliturvamaksujen alentamista koskevien lakien nro
30/1997 ja nro 206/1995 mukaisista Venetsian ja Chioggian
alueella sijaitseviin yrityksiin kohdistuvista tukitoimenpiteistä
25.11.1999 tehdyn komission päätöksen 2000/394/EY (EYVL
2000, L 150, s. 50) kumoamisvaatimus

Sosiaaliturvamaksujen alentamista koskevien lakien nro
30/1997 ja nro 206/1995 mukaisista Venetsian ja Chioggian
alueella sijaitseviin yrityksiin kohdistuvista tukitoimenpiteistä
25.11.1999 tehdyn komission päätöksen 2000/394/EY (EYVL
2000, L 150, s. 50) kumoamisvaatimus

Määräysosa
1) Euroopan komission oikeudenkäyntiväite yhdistetään pääasiaan.

2) Kanne jätetään osaksi tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen
edellytykset selvästi puuttuvat, ja se osaksi hylätään, koska se on
selvästi täysin perusteeton.
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3) La Vigile San Marco SpA vastaa omista oikeudenkäyntikuluis
taan, ja se velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntiku
lut.

3) La Navale Soc. coop. rl vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja
se velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut.

4) Italian tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

4) Italian tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.
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