
Az easyJet Airline Company Limited által az Európai
Közösségek Bizottsága ellen 2004. július 15-én benyújtott

kereset

(T-300/04. sz. ügy)

(2004/C 262/74)

(Az eljárás nyelve: angol)

Az easyJet Airline Company Limited, székhely: Luton, Egyesült
Királyság, képviseli: J. Cook és L. Mills solicitorok, kézbesítési
cím: Luxembourg, 2004. július 15-én keresetet nyújtott be az
Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Közös-
ségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a Bizottság 2004. április 7-i, az EK-
Szerződés 81. cikke alá tartozó eljárásra vonatkozó döntését
(COMP/38.284/D2 számú ügy, Société Air France/Alitalia
Linee aeree Italiane S.p.A.);

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A megtámadott döntéssel a Bizottság eltekintett az EK-
szerződés 81. cikke (1) bekezdésének alkalmazásától az Air
France és az Alitalia légitársaságok közötti, 2001. november
12. és 2007. november 11. közötti időszakra vonatkozó
együttműködési megállapodás vonatkozásában, azzal a felté-
tellel, hogy a döntés mellékletében megjelölt kötelezettségválla-
lásoknak eleget tesznek.

A felperes, maga is légitársaság, a döntés megsemmisítését kéri.
Állítja, hogy az együttműködési megállapodás az abban
résztvevő felek tevékenységének egyesülését jelenti a Franciaor-
szág és Olaszország közötti útvonalakon, és mint ilyet, a
4064/89-es tanácsi rendelet (1) alapján kellett volna megítélni.
Előadja továbbá, hogy a Bizottság helytelenül határozta meg az
érintett piacokat, azáltal, hogy a megállapodásban résztvevő
feleket nem tekintette repülőtéri szolgáltatások megrendelőinek,
és helytelenül jutott arra a következtetésre, hogy a két párizsi
repülőtér egymással helyettesíthető, és hogy a diszkont légitár-
saságok nem jelentenek valós választási lehetőséget az időérzé-
keny utasoknak a Franciaország és Olaszország közötti útvona-
lakon.

A felperes továbbá úgy véli, hogy a Bizottság nem megfelelően
alkalmazta az EK-szerződés 81. cikkének (1) bekezdését, rosszul
mérte fel a megállapodás résztvevői közötti lehetséges versenyt,
nem becsülte meg pontosan, hogy a megállapodás megfelel-e
az e cikk (3) bekezdésében meghatározott négy feltételnek, és
következtetéseit nyilvánvaló jogi és értékelési tévedésekre ala-
pozta. A döntéshez csatolt kötelezettségvállalások tekintetében
azt állítja, hogy a Bizottság elmulasztotta megfelelően értékelni
hatékonyságukat és azt, hogy elegendőek-e a verseny visszaállí-
tásához. Végül állítja, hogy a megtámadott döntés nem

tartalmaz megfelelő indokolást, mert a Bizottság nem vizsgálta
a felek erőfölényét egyik piacon sem és nem vizsgálta az EK-
szerződés 82. cikkének a megállapodásukra való alkalmazható-
ságát sem.

(1) A Tanács 4064/89/EGK rendelete (1989. december 21.) a vállalko-
zások közötti összefonódások ellenőrzéséről.

A Clearstream Banking Aktiengesellschaft és a Clearstream
International société anonyme Luxembourg által az
Európai Közösségek Bizottsága ellen 2004. július 28-án

benyújtott kereset

(T-301/04. sz. ügy)

(2004/C 262/75)

(Az eljárás nyelve: német)

A Clearstream Banking Aktiengesellschaft, székhely: Frankfurt
am Main és a Clearstream International société anonyme
Luxembourg, székhely: Luxemburg, képviseli: Horst Satzky és
Bernhard M. Maassen ügyvédek, 2004. július 28-án keresetet
nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az
Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperesek keresetükben azt kérik, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a Bizottság 2004. június 2-i, a COMP/
38.096. sz. ügyben a felpereseknek címzett határozatát,
amelyben (i) megállapítja az erőfölénnyel való visszaélést és
(ii) kötelezi a jogsértés abbahagyására;

– kötelezze a Bizottságot az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb jogi érvek:

A megtámadott határozatában a Bizottság azt rója fel a felpe-
reseknek, hogy megsértették az EK-Szerződés 82. cikkét. A
Bizottság megítélése szerint a felperesek visszaéltek erőfölé-
nyükkel, amikor állítólag csaknem két éven keresztül megta-
gadták, hogy a Euroclear Bank S.A. („EB”) részére ún. elsődleges
klíring- és elszámolási szolgáltatásokat teljesítsenek német névre
szóló részvényekre, valamint az elsődleges klíring- és elszámo-
lási szolgáltatások végzése során az árak tekintetében öt éven át
megkülönböztették az EB-t.

A felperesek vitatják ezt és kérik a határozat semmisnek nyilvá-
nítását. A felperesek fő kifogása a Bizottság azon feltevése ellen
irányul, miszerint a Clearstream Banking AG („CB”) felperes
erőfölénnyel rendelkezne az érintett piacon.
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