INFORMATIE OVER DE NIET-GEPUBLICEERDE BESLISSINGEN

nr. 753/2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG)
nr. 1493/1999 van de Raad wat betreft de omschrijving, de aanduiding, de
aanbiedingsvorm en de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten (PB L 263,
blz. 11), en, subsidiair, opschorting van de tenuitvoerlegging van dezelfde bepaling
op het grondgebied van de Italiaanse Republiek tot de uitspraak van het arrest van
het Hof in de gevoegde zaken C-23/07 en C-24/07, vergezeld van een verbod om de
productie in de Gemeenschap uit te voeren en onverminderd de verhandeling van
wijn met de benaming „tokaj" van Hongaarse productie of wijnen met dezelfde
benaming die in Italië en in de Gemeenschap in de handel mogen worden gebracht

Dictum

1)

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 20 juni 2007 —
Tirrenia di Navigazione e.a./Commissie
(Zaak T-246/99)

„Staatssteun — Zeevervoer — Besluit tot inleiding van procedure van artikel 88,
lid 2, EG — Nieuwe steun — Bestaande steun"

1.

Beroep tot nietigverklaring — Voorwerp (Art. 88, leden 2, eerste alinea, en 3,
EG; verordening nr. 659/1999 van de Raad, art. 7, leden 2-5, en 14;
Beschikkingen 2001/851 en 2005/163 van de Commissie) (cf.punten 43-45)

2.

Procedure — Voordragen van nieuwe middelen in loop van geding
(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 48, lid 2) (cf.
punten 56, 58-59)
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3.

Procedure — Verplichting van rechter om door partijen afgebakende grenzen
van geding te eerbiedigen (Reglement voor de procesvoering van het Gerecht,
art. 48, lid 2) (cf. punten 102-103, 107)

4.

Steunmaatregelen van de staten — Beschikking van Commissie — Beoordeling van wettigheid aan hand van gegevens die beschikbaar waren op
ogenblik van vaststelling van beschikking (cf. punt 108)

5.

Beroep tot nietigverklaring — Beroep dat steunontvanger bij Gerecht instelt
tegen beschikking van Commissie — Verplichting voor Gerecht, na opschorting van procedure, om zich te houden aan uitlegging die Hof heeft gegeven in
ondertussen gewezen arrest (Verordening nr. 3577/92 van de Raad, art. 4,
lid 3) (cf.punten 162-165)

Voorwerp

Beroep tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 6 augustus 1999
tot inleiding van de procedure van artikel 88, lid 2, EG, betreffende staatssteun van
de Italiaanse Republiek aan bedrijven van de Gruppo Tirrenia di Navigazione (PB
C 306, blz. 2)

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

De verzoekende partijen worden verwezen in hun eigen kosten en in die van
de Commissie en van de interveniënten Navigazione Libera del Golfo SpA,
Linee Lauro Srl, Traghetti Pozzuoli Srl en Alilauro SpA.

3)

Interveniente Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità SpA (Aliscafi
SNAV) SpA zal haar eigen kosten dragen.
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