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ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN

TUOMAREIDEN JAKAMINEN JAOSTOIHIN
(2004/C 201/34)
Tuomari Trstenjakin virkaanastumisen johdosta Euroopan
yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätti
8.7.2004 pitämässään täysistunnossa muuttaa 13.5.2004 pidetyssä täysistunnossa tehtyä päätöstä tuomareiden jakamisesta
jaostoihin seuraavasti:
Ajanjaksoksi 8.7.2004—31.8.2004

yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumoaa
Euroopan parlamentin 3.6.2002 tekemän päätöksen, jolla
kantajalle ei myönnetty uudelleenasettautumiskorvausta, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, toimien yhden
tuomarin kokoonpanossa: J. D. Cooke; kirjaaja: hallintovirkamies I. Natsinas, on 25.5.2004 antanut tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:
1) Kanne hylätään
2) Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

ensimmäinen jaosto 3 tuomarin kokoonpanossa:
Presidentti Vesterdorf, tuomarit Mengozzi, Martins Ribeiro,
Labucka ja Trstenjak;

laajennettu ensimmäinen jaosto 5 tuomarin kokoonpanossa:
Presidentti Vesterdorf, tuomarit Mengozzi, Martins Ribeiro,
Labucka ja Trstenjak
Niissä asioissa, joissa kirjallinen käsittely on päättynyt ja suullisen käsittelyn istunto on pidetty tai sen päivä vahvistettu
ennen 8.7.2004, ensimmäinen jaosto 3 tuomarin kokoonpanossa ja laajennettu ensimmäinen jaosto 5 tuomarin kokoonpanossa suorittavat suullisen käsittelyn, asian ratkaisemisen ja
tuomion julistamisen entisessä kokoonpanossaan

YHTEISÖJEN

ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
25 päivänä toukokuuta 2004

Asklepios Kliniken GmbH:n 13.5.2004 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne
(Asia T-167/04)
(2004/C 201/36)
(Oikeudenkäyntikieli: saksa)

Asklepios Kliniken GmbH, kotipaikka Königstein-Falkstein
(Saksa), on nostanut 13.5.2004 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan. Kantajan edustajana on asianajaja K.
Füßer.
Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

asiassa T-69/03, W. vastaan Euroopan parlamentti (1)
(Henkilöstö — Uudelleenasettautumiskorvaus — Asuinpaikan käsite — Näyttö)
(2004/C 201/35)

— toteaa, että komissio on rikkonut EY 88 artiklan sekä
asetuksen N:o 659/1999 10 artiklan 1 kohdan ja 13
artiklan 1 kohdan mukaisia velvollisuuksiaan, kun se ei ole
tehnyt kantajan 20.1.2003 päivätystä valituksesta asetuksen
N:o 659/1999 4 artiklan 2, 3 tai 4 kohdan mukaista
päätöstä.

(Oikeudenkäyntikieli: ranska)
Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Asiassa T-69/03, W., Euroopan parlamentin entinen virkamies,
kotipaikka Folkestone (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan
asianajaja P. Goergen, vastaan Euroopan parlamentti (asiamiehinään J. De Wachter ja L. Knudsen), jossa kantaja vaatii, että
(1) EUVL C 101, 26.4.2003.

Kantaja on sairaalatoimintaan erikoistunut yksityisoikeudellinen
yhtiö, joka on kokonaan yksityisomistuksessa. Se on yrittänyt
tammikuusta 2003 lähtien saada asetuksen N:o 659/1999 4
artiklan 2, 3 tai 4 kohdan mukaisen päätöksen sitä koskevasta
väitteestä, että Saksan liittotasavallan julkisten sairaaloiden
hyväksi on olemassa tukikäytäntö.
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Kantaja väittää, että yksityisten sairaaloiden on rahoitettava
toimintansa toimivaltaisten sairaskassojen ja keskusliittojen
välillä tehtyjen rahoitussopimusten perusteella niille myönnetyillä vastikkeilla ja kulloisessakin liittovaltiossa mahdollisesti
olemassa olevan sairaaloiden rahoitussuunnitelman perusteella
myönnetyillä sairaaloille tarkoitetuilla suorilla avustuksilla. Julkiset sairaalat voivat sitä vastoin lisäksi odottaa, että niille usein
aiheutuvat tappiot katetaan säännönmukaisesti julkisista
varoista. Kantajan mielestä tällaiset suoritukset ovat EY 87
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tukia, joista on ensinnäkin EY
88 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoitettava ja jotka toiseksi
ovat yhteismarkkinoiden kanssa yhteensoveltumattomia.
Kantaja väittää lisäksi, että kanne on perusteltu, koska komissio
ei ole toiminut huolimatta siitä, että sillä vaatimuksen esittämisaikaan oli velvollisuus toimia.
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— fuusioituneen yhtiökokonaisuuden määräävän aseman
voimistuminen reiteillä, joilla Air Francella ja KLM:llä ei
ollut päällekkäisyyksiä
— syntyikö fuusion johdosta tai vahvistuiko määräävä asema
lentokenttäpalvelujen ostamista koskevien markkinoiden
osalta
— fuusion vaikutukset mahdolliseen kilpailuun.
Kantaja väittää myös, että komissio ei esittänyt riittäviä perusteita sen päätelmänsä tueksi, jonka mukaan Charles de Gaullen
ja Orlyn lentokentät Pariisissa voivat korvata toisensa. Kantaja
katsoo lopuksi, että fuusion osapuolten antamat sitoumukset
ovat ilmeisen riittämättömät tehokkaan kilpailurakenteen
palauttamiseksi markkinoille, joiden osalta epäilys määräävästä
markkina-asemasta nousi esiin, ja että komissio teki arviointivirheen hyväksyessään nämä sitoumukset.

(1) EYVL 1990 L 257, s. 13.

easyJet Airline Company Limitedin 14.5.2004 Euroopan
yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne
(Asia T-177/04)
(2004/C 201/37)

MPS Group Inc:n 17.5.2004 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vastaan
nostama kanne

(Oikeudenkäyntikieli: englanti)

(Asia T-178/04)

easyJet Airline Company Limited, kotipaikka Luton (Yhdistynyt
kuningaskunta), on nostanut 14.5.2004 Euroopan yhteisöjen
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen Euroopan
yhteisöjen komissiota vastaan. Kantajan edustajina ovat solicitor
J. Cook, solicitor S. Dolan ja solicitor J. Parker.
Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
— kumoaa 11 päivänä helmikuuta 2004 asiassa COMP/
M.3280 (Air France/KLM) tehdyn komission päätöksen,
jonka mukaan keskittymä julistetaan tietyin edellytyksin
yhteismarkkinoille soveltuvaksi neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 4064/89 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 6
artiklan 2 kohdan perusteella
— velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

(2004/C 201/38)
(Oikeudenkäyntikieli: englanti)

MPS Group Inc., kotipaikka Jacksonville, Florida, Yhdysvallat,
on nostanut 17.5.2004 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen sisämarkkinoiden
harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vastaan.
Kantajan edustajina ovat asianajajat K. O'Rourke ja P. Kavanagh.
Modis-Distribuiçao Centralizada SA osallistui myös asian käsittelyyn valituslautakunnassa.
Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

Komissio päätteli riitautetussa päätöksessään, että lentoyhtiöiden Air France ja KLM fuusiosta olisi seurauksena määräävän aseman syntyminen tai vahvistuminen yhteensä 14:llä
kaupunkien välisellä reitillä. Komissio kuitenkin julisti keskittymän yhteismarkkinoille soveltuvaksi, edellyttäen että fuusion
osapuolet noudattavat antamiaan sitoumuksia.

— kumoaa neljännen valituslautakunnan 4.2.2004 tekemän
päätöksen siltä osin, kun siinä hyväksyttiin väite numero
B000170599 seuraavien luokkaan 35 kuuluvien palvelujen
osalta: ”Työnvoimatoimistopalvelut, henkilöstöhankinnan
konsulttipalvelut; palkanlaskentapalvelut; ajanmittauspalvelut; tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön tarjoaminen”;

Kantaja, joka itse on lentoyhtiö, vaatii kyseisen päätöksen
kumoamista ja vetoaa komission tekemiin useisiin ilmeisiin
arviointivirheisiin. Kantaja väittää ennen kaikkea, että komissio
jätti asianmukaisesti tarkastelematta seuraavat seikat:

— toissijaisesti kumoaa päätöksen siltä osin, kuin se kattaa
seuraavat luokkaan 35 kuuluvat palvelut: ”Työnvälitystoimistopalvelut, työhönottokonsultointipalvelut, väliaikaisen
ja pysyvän henkilökunnan tarjoaminen”.

