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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/19

Vispārējās tiesas 2013. gada 22. janvāra rīkojums — La
Vigile San Marco/Komisija

Vispārējās tiesas 2013. gada 22. janvāra rīkojums — La
Navale/Komisija

(Lieta T-262/00) (1)

(Lieta T-263/00) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Sociālā
nodrošinājuma maksājumu atvieglojumi uzņēmumiem, kas
darbojas Venēcijā un Kjodžā — Lēmums, ar kuru atbalsta
shēma atzīta par nesaderīgu ar kopējo tirgu un uzdots atgūt
izmaksāto atbalstu — Prasība, kas daļēji ir acīmredzami
nepieņemama un daļēji — acīmredzami juridiski nepamatota)

(Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Sociālā
nodrošinājuma maksājumu atvieglojumi uzņēmumiem, kas
darbojas Venēcijā un Kjodžā — Lēmums, ar kuru atbalsta
shēma atzīta par nesaderīgu ar kopējo tirgu un uzdots atgūt
izmaksāto atbalstu — Prasība, kas daļēji ir acīmredzami
nepieņemama un daļēji — acīmredzami juridiski nepamatota)

(2013/C 71/29)

(2013/C 71/30)

Tiesvedības valoda — itāļu

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Lietas dalībnieki

Prasītāja: La Vigile San Marco SpA (Venēcija, Itālija) (pārstāvis —
A. Vianello, advokāts)

Prasītāja: La Navale Soc. coop. rl (Venēcija, Itālija) (pārstāvis — A.
Vianello, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvis — V. Di Bucci, pārstāvis,
kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvis — V. Di Bucci, kam
palīdz de A. Dal Ferro, advokāts)

Persona, kas iestājusies lietā prasītājas prasījumu atbalstam: Itālijas
Republika (pārstāvji — sākotnēji U. Leanza, vēlāk I. Braguglia,
vēlāk R. Adam, un visbeidzot I. Bruni, kam palīdz G. Aiello un P.
Gentili, avvocati dello Stato)

Persona, kas iestājusies lietā prasītājas prasījumu atbalstam: Itālijas
Republika (pārstāvji — sākotnēji U. Leanza, vēlāk I. Braguglia,
vēlāk R. Adam, un visbeidzot I. Bruni, kam palīdz G. Aiello un P.
Gentili, avvocati dello Stato)

Priekšmets

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 1999. gada 25. novembra Lēmumu
2000/394/EK par valsts atbalstu uzņēmumiem, kas darbojas
Venēcijā un Kjodžā, kas paredzēts Likumā Nr. 30/1997 un
Likumā Nr. 206/1995, ar ko ievieš sociālā nodrošinājuma
maksājumu atvieglojumus (OV 2000, L 150, 50. lpp.)

Prasība atcelt Komisijas 1999. gada 25. novembra Lēmumu
2000/394/EK par valsts atbalstu uzņēmumiem, kas darbojas
Venēcijā un Kjodžā, kas paredzēts Likumā Nr. 30/1997 un
Likumā Nr. 206/1995, ar ko ievieš sociālā nodrošinājuma
maksājumu atvieglojumus (OV 2000, L 150, 50. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

Rezolutīvā daļa:

1) Eiropas Komisijas iebildes par nepieņemamību izskatīšanu atlikt
līdz lietas izskatīšanai pēc būtības;

1) Eiropas Komisijas iebildes par nepieņemamību izskatīšanu atlikt
līdz lietas izskatīšanai pēc būtības;

2) prasību noraidīt kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji
acīmredzami juridiski nepamatotu;

2) prasību noraidīt kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji
acīmredzami juridiski nepamatotu;

3) La Vigile San Marco SpA sedz savus, kā arī atlīdzina Komisijas
tiesāšanās izdevumus;

3) La Navale Soc. coop. rl sedz savus, kā arī atlīdzina Komisijas
tiesāšanās izdevumus;

4) Itālijas Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

4) Itālijas Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

(1) OV C 355, 09.12.2000.

(1) OV C 355, 09.12.2000.

