
Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawi-
ciele: K. Kańska i E. Manhaeve, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Wniosek o zawieszenie wykonania, po pierwsze, decyzji
Komisji zawartej w piśmie z dnia 5 października 2005 r. w
sprawie dokonania w stosunku do skarżącej potrącenia wierzy-
telności, po drugie, decyzji Komisji zawartej w piśmie z dnia
30 sierpnia 2005 r. oraz, po trzecie, noty obciążającej z dnia
23 sierpnia 2005 r. nro 3240705638

Sentencja postanowienia

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę-
powanie w sprawie.

Postanowienie Prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia
1 lutego 2006 r. — Endesa przeciwko Komisji

(Sprawa T-417/05 R)

(Postanowienie w sprawie zastosowania środków tymczaso-
wych — Kontrola koncentracji — Pilny charakter sprawy)

(2006/C 86/60)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Endesa, SA (Madryt, Hiszpania) [Przedstawiciele:
J. Flynn, QC, S. Baxter, solicitor, adwokaci: M. Odriozola,
M. Muñoz de Juan, M. Merola i J. García de Enterría Lorenzo-
Velázquez]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawi-
ciele: pełnomocnicy F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier,
A. Whelan i M. Schneider]

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Królestwo Hiszpanii
[Przedstawiciel: N. Díaz Abad, abogado del Estado] i Gas
Natural SDG, SA (Barcelona, Hiszpania) [Przedstawiciele: adwo-
kaci F.E. González Díaz i J. Jiménez de la Iglesia]

Przedmiot sprawy

Wniosek o zarządzenie, po pierwsze, zawieszenia wykonania
pisma Komisji z dnia 15 listopada 2005 r., w którym ta
ostatnia uznała, że koncentracja pomiędzy Gas Natural SDG,
SA i Endesa, SA nie jest koncentracją o wymiarze wspólno-
towym w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004
z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji

przedsiębiorstw (Dz.U. L 24, str. 1) oraz, po drugie, innych
środków tymczasowych

Sentencja postanowienia

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę-
powanie w sprawie.

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7
lutego 2006 r. — Brink's Security Luxembourg przeciwko

Komisji

(Sprawa T-437/05 R)

(Postanowienie w sprawie zastosowania środków tymczaso-
wych — Pilny charakter — Brak)

(2006/C 86/61)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Brink's Security Luxembourg S.A. (Luksemburg,
Luksemburg) (Przedstawiciele: C. Point i G. Dauphin, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawi-
ciele: E. Manhaeve, M. Šimerdová i K. Mojzesowicz, pełnomoc-
nicy, wspierani przez J. Stuycka, avocat)

Interwenient po stronie pozwanej: Group 4 Falck SA (Luksemburg)
(Przedstawiciele: M. Molitor, P. Lopes Da Silva, N. Cambonie i
N. Bogelmann, avocats)

Przedmiot sprawy

Wniosek dotyczący środka tymczasowego służącego zasad-
niczo, po pierwsze, aby nakazano Komisji wstrzymanie się z
podpisaniem umowy w ramach przetargu nr 16/2005/OIL
(ochrona budynków), po drugie, w przypadku podpisania już
umowy przez Komisję, zawieszeniu jej wykonania do momentu
orzeczenia przez Sąd co przedmiotu skargi oraz, po trzecie,
aby zarządzono inne środki.

Sentencja postanowienia

1) Wniosek zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę-
powanie w sprawie.
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