
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

PRZYDZIELENIE SĘDZIÓW DO IZB

(2004/C 201/34)

W następstwie objęcia stanowiska przez Panią sędzie Trstenjak,
Sąd Pierwszej Instancji, podczas Zgromadzenia ogólnego w
dniu 8 lipca 2004 r. postanowił w następujący sposób zmienić
decyzję Zgromadzenia ogólnego z dnia 13 maja 2004 r. w
sprawie przydzielenia sędziów do izb:

Na okres od 8 lipca 2004 r. do 31 sierpnia 2004 r. przydziela
się

do pierwszej izby, obradującej w składzie trzech sędziów:

Pana Vesterdorfa, Prezesa, Pana Mengozziego, Panią Martins
Ribeiro, Panią Labucką oraz Panią Trstenjak, sędziów;

do pierwszej izby w składzie powiększonym, obradującej w składzie
pięciu sędziów:

Pana Vesterdorfa, Prezesa, Pana Mengozziego, Panią Martins
Ribeiro, Panią Labucką oraz Panią Trstenjak, sędziów;

W odniesieniu do spraw, w których przed dniem 8 lipca 2004
r. została zakończona procedura pisemna i w których w
ramach procedury ustnej istniał obowiązek przeprowadzenia
rozprawy lub została ona już wyznaczona, pierwsza izba, obra-
dująca w składzie trzech sędziów, oraz pierwsza izba w
składzie powiększonym, obradująca w składzie pięciu sędziów,
obradują nadal w dotychczasowym składzie dla celów proce-
dury ustnej, podczas narady oraz przy wydaniu wyroku.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie T-69/03, W. przeciw Parlamentowi Europej-
skiemu (1)

(Urzędnicy — Zwrot kosztów ponownego osiedlenia się —
Pojęcie miejsca zamieszkania — Dowody)

(2004/C 201/35)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-69/03, W., byłego urzędnika Parlamentu Europej-
skiego, zamieszkałego w Folkestone (Zjednoczone Królestwo),
reprezentowanego przez P. Goergena, adwokata, przeciw Parla-

mentowi Europejskiemu (pełnomocnicy: J. de Wachter i L.
Knudsen), mającej za przedmiot główny wniosek o uchylenie
decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 3 czerwca 2002 r.
odmawiającej skarżącemu zwrotu kosztów ponownego osied-
lenia się, Sąd w składzie jednego sędziego: J. D. Cooke'a; sekre-
tarz: I. Natsinas, administrateur, wydał w dniu 25 maja 2004 r.
wyrok o następującej sentencji:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 101 z 26.4.2003.

Skarga wniesiona dnia 13 maja 2004 r. przez Asklepios
Kliniken GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europej-

skich

(Sprawa T-167/04)

(2004/C 201/36)

(Język postępowania: niemiecki)

Dnia 13 maja 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich przez Asklepios Kliniken GmbH z
siedzibą w Königstein-Falkenstein (Republika Federalna
Niemiec), reprezentowaną przez K. Füßer, Rechtsanwalt.

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— stwierdzenie, że Komisja naruszyła swe zobowiązania wyni-
kające z art. 88 TWE oraz art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 659/1999 nie podejmując decyzji
na podstawie art. 4 ust. 2, 3 lub 4 rozporządzenia (WE)
nr 659/1999 w odpowiedzi na zażalenie wniesione przez
skarżącą pismem z dnia 20 stycznia 2003 r.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca jest spółką prawa prywatnego znajdującą się
wyłącznie we własności prywatnej, specjalizującą się w działal-
ności polegającej na prowadzeniu szpitali. Spółka ta stara się
od stycznia 2003 r. o podjęcie przez Komisję decyzji na
podstawie art. 4 ust. 2, 3 lub 4 rozporządzenia (WE)
nr 659/1999 w sprawie rzekomej praktyki udzielania pomocy
na rzecz szpitali publicznych w Republice Federalnej Niemiec.
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