
— Wnioskodawca zwraca się do Trybunału o uchylenie immu-
nitetu Komisji w celu umożliwienia dokonania zajęcia znaj-
dujących się w posiadaniu Komisji środków dłużnika, w
tym przypadku CESD - Communautaire a.s.b.l., jako że nie
istnieją przeszkody natury prawnej lub faktycznej uniemoż-
liwiające Komisji, jako osobie trzeciej, w której posiadaniu
tymczasowo znajdują się środki dłużnika, skuteczne zwol-
nienie tych środków na rzecz wnioskodawcy.

— Wnioskodawca zwraca się o obciążenie Komisji wszelkimi
kosztami.

Wniosek o upoważnienie do dokonania zajęcia złożony w
dniu 28 stycznia 2005 r. przez spółkę Names b.v. prze-

ciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa C-2/05 SA)

(2005/C 82/12)

W dniu 28 stycznia 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o upoważnienie do
dokonania zajęcia złożony przez spółkę Names b.v., reprezen-
towaną przez adwokata R. Nathana, w stosunku do Komisji
Wspólnot Europejskich.

— Wnioskodawca zwraca się do Trybunału o uchylenie immu-
nitetu Komisji w celu umożliwienia dokonania zajęcia znaj-
dujących się w posiadaniu Komisji środków dłużnika, w
tym przypadku CESD - Communautaire a.s.b.l., jako że nie
istnieją przeszkody natury prawnej lub faktycznej uniemoż-
liwiające Komisji, jako osobie trzeciej, w której posiadaniu
tymczasowo znajdują się środki dłużnika, skuteczne zwol-
nienie tych środków na rzecz wnioskodawcy.

— Wnioskodawca zwraca się o obciążenie Komisji wszelkimi
kosztami.

Wniosek o upoważnienie do dokonania zajęcia złożony w
dniu 28 stycznia 2005 r. przez Agencję Statystyczną
Republiki Kazachstanu przeciwko Komisji Wspólnot Euro-

pejskich

(Sprawa C-3/05 SA)

(2005/C 82/13)

W dniu 28 stycznia 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o upoważnienie do
dokonania zajęcia złożony przez Agencję Statystyczną Repu-
bliki Kazachstanu, reprezentowaną przez adwokata R. Nathana,
w stosunku do Komisji Wspólnot Europejskich.

— Wnioskodawca zwraca się do Trybunału o uchylenie immu-
nitetu Komisji w celu umożliwienia dokonania zajęcia znaj-
dujących się w posiadaniu Komisji środków dłużnika, w
tym przypadku CESD - Communautaire a.s.b.l., jako że nie
istnieją przeszkody natury prawnej lub faktycznej uniemoż-
liwiające Komisji, jako osobie trzeciej, w której posiadaniu
tymczasowo znajdują się środki dłużnika, skuteczne zwol-
nienie tych środków na rzecz wnioskodawcy.

— Wnioskodawca zwraca się o obciążenie Komisji wszelkimi
kosztami.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony postanowieniem Arbeidshof te Brussel, z dnia 23
grudnia 2004 r., w sprawie Rijksdienst voor Sociale Zeker-

heid przeciwko N.V. Herbosch-Kiere

(Sprawa C-2/05)

(2005/C 82/14)

(Język postępowania: niderlandzki)

W dniu 5 stycznia 2005 r. do sekretariatu Trybunału Sprawied-
liwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem
Arbeidshof te Brussel z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid przeciwko N.V. Herbosch-
Kiere.
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