
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 maja 2006 r. —
O2 (Germany) przeciwko Komisji

(Sprawa T-328/03) (1)

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki
— Zgłoszone porozumienie — Telefonia ruchoma trzeciej
generacji (3G) — Atest negatywny — Indywidualne zwol-
nienie — Analiza sytuacji w przypadku braku porozumienia

— Wpływ porozumienia na konkurencję)

(2006/C 154/40)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: O2 (Germany) GmbH & Co. OHG (Monachium,
Niemcy), [Przedstawiciele: N. Green, QC, i K. Bacon, barrister,
oraz adwokaci B. Amory i F. Marchini Camia]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich, [Przedstawiciele:
początkowo R. Wainwright, S. Rating i P Oliver, a następnie
É. Gippini Fournier, P. Hellström i K. Mojzesowicz, pełnomoc-
nicy]

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności art. 2 i art. 3 lit. a) decyzji Komisji
2004/207/WE z dnia 16 lipca 2003 r. dotyczącej postępo-
wania na podstawie art. 81 traktatu WE oraz art. 53 Porozu-
mienia o EOG (sprawa COMP/38.369 — T-Mobile Deutschland
i O2 Germany: porozumienie ramowe w sprawie wspólnego
korzystania z sieci (Dz.U. L 75, str. 32),

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność art. 2 i 3 lit. a) decyzji Komisji
2004/207/WE z dnia 16 lipca 2003 r. dotyczącej postępowania
na podstawie art. 81 traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia
o EOG (sprawa COMP/38.369 — T-Mobile Deutschland i O2
Germany: porozumienie ramowe w sprawie wspólnego korzystania
z sieci), w zakresie w jakim zakładają one, iż klauzule, o których
mowa w tych postanowieniach, wchodzą w zakres stosowania
art. 81 WE i art. 53 Porozumienia o EOG.

2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 275 z 15.11.2003

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 maja 2006 r. —
Klaas przeciwko Parlamentowi

(Sprawa T-393/04) (1)

(Urzędnicy — Awans — Artykuł 45 regulaminu pracowni-
czego — Przeniesienie punktów awansu do nowej grupy
zaszeregowania po awansie — Przepisy przejściowe —

Zasada równego traktowania)

(2006/C 154/41)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Dirk Klaas (Heidelberg, Niemcy) [Przedstawiciel
R. Moos, avocat)]

Strona pozwana: Parlament Europejski [Przedstawiciele:
L.Knudsen i U. Rösslein, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Wniosek o uchylenie decyzji Parlamentu z dnia 12 lutego 2004
r. o anulowaniu dwóch punktów awansu, które zostały przy-
znane skarżącemu za okres przed 1999 r., a także o uchylenie
decyzji Parlamentu z dnia 30 czerwca 2004 r. oddalającej
zażalenie skarżącego w tym zakresie oraz o orzeczenie przez
Sąd przeniesienia tych dwóch punktów awansu na lata
następne

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron poniesie koszty własne.

(1) Dz.U. C 6 z 8.01.2005
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