
Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia
30 kwietnia 2008 r. — Hiszpania przeciwko Komisji

(Sprawa T-65/08 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego —

Kontrola koncentracji — Artykuł 21 ust. 4 rozporządzenia
(WE) nr 139/2004 — Warunki nałożone przez władze hisz-
pańskie na strony koncentracji uznanej za zgodną ze
wspólnym rynkiem — Wniosek o zawieszenie wykonania —
Fumus boni juris — Brak pilnego charakteru — Wyważenie

interesów)

(2008/C 158/28)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: N. Díaz
Abad, pełnomocnik)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
V. Di Bucci, F. Castillo de la Torre i É. Gippini Fournier, pełno-
mocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji z dnia
5 grudnia 2007 r. (sprawa COMP/M.4685 — Enel/Acciona/
Endesa) dotyczącej postępowania na podstawie art. 21 rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r.
w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 24,
str. 1).

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
18 kwietnia 2008 r. — CPEM przeciwko Komisji

(Sprawa T-106/08 R)

(Środek tymczasowy — Wniosek o zawieszenie wykonania —
Nowy wniosek — Nowe okoliczności — Brak — Niedopusz-

czalność — Artykuł 109 regulaminu Sądu)

(2008/C 158/29)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Centre de promotion de l'emploi par la micro-
entreprise (ośrodek promocji zatrudnienia poprzez mikroprzed-

sięwzięcia, CPEM) (Marsylia, Francja) (przedstawiciel: C.
Bonnefoi, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
L. Flynn i A. Steiblytė, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o zawieszenie wykonania noty debetowej
nr 3240912189 z dnia 17 grudnia 2007 r. dotyczącej decyzji
Komisji nr C(2007) 4645 z dnia 4 października 2007 r.
znoszącej pomoc przyznaną z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego (EFS) na rzecz CPEM decyzją nr C(1999) 2645 z dnia
17 sierpnia 1999 r.

Sentencja postanowienia

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Zastrzega się rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów.

Skarga wniesiona w dniu 15 kwietnia 2008 r. — E.ON
Energie przeciwko Komisji

(Sprawa T-141/08)

(2008/C 158/30)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: E.ON Energie AG (Monachium, Niemcy) (przed-
stawiciele: A. Röhling, C. Krohs i F. Dietrich, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji C(2008) 377 wersja osta-
teczna z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie COMP/B-1/
39.326 — E.ON Energie;

— ewentualnie zmniejszenie wysokości grzywny nałożonej na
skarżącą do właściwej wysokości;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarga jest skierowana przeciwko decyzji Komisji C(2008) 377
wersja ostateczna z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie
COMP/B-1/39.326 — E.ON Energie AG. Decyzją tą Komisja
zastosowała wobec skarżącej grzywnę za złamanie pieczęci
nałożonej przez przedstawicieli Komisji na podstawie art. 20
ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) 1/2003 (1) oraz naruszenie,
przynajmniej wskutek zaniedbania, art. 23 ust. 1 lit. e) tego
rozporządzenia.

21.6.2008C 158/18 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


