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a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a
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nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)
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Az ügy tárgya

Az ügy tárgya

A szociális terhek csökkentéséről szóló 30/1997. és 206/1995.
sz. törvényekben előírt, a Velence és Chioggia területén letele
pedett vállalkozások javát szolgáló támogatási intézkedésekről
szóló, 1999. november 25-i 2000/394/EK bizottsági határozat
(HL L 150., 50. o.) megsemmisítése iránti kérelem
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A végzés rendelkező része

A végzés rendelkező része

1. A Törvényszék az Európai Bizottság által emelt elfogadhatatlan
sági kifogásról az érdemi határozatban dönt.

1. A Törvényszék az Európai Bizottság által emelt elfogadhatatlan
sági kifogásról az érdemi határozatban dönt.

2. A Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadha
tatlant, részben pedig mint nyilvánvalóan minden jogi alapot
nélkülözőt elutasítja.

2. A Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadha
tatlant, részben pedig mint nyilvánvalóan minden jogi alapot
nélkülözőt elutasítja.

3. A La Vigile San Marco SpA saját költségein kívül köteles viselni a
Bizottság részéről felmerült költségeket is.

3. A La Navale Soc. coop. rl saját költségein kívül köteles viselni a
Bizottság részéről felmerült költségeket is.

4. Az Olasz Köztársaság maga viseli saját költségeit.

4. Az Olasz Köztársaság maga viseli saját költségeit.
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