
Przedmiot 

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji 
nr 2009/859/WE z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącej 
niewłączenia difenyloaminy do załącznika I do dyrektywy 
Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony 
roślin zawierające tę substancję (Dz.U. L 314, s. 79) 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

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

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 17 lutego 2011 r. — 
Gas Natural Fenosa SDG przeciwko Komisji 

(Sprawa T-484/10 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc 
państwa — Rekompensata za dodatkowe koszty produkcji 
ponoszone przez niektóre elektrownie wynikające ze zobowią
zania do świadczenia usługi publicznej w zakresie wytwa
rzania pewnych ilości energii elektrycznej z rodzimego węgla 
i ustanowienie na ich rzecz mechanizmu priorytetowego wyko
rzystywania — Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń — 
Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni juris — 
Brak pilnego charakteru — Wyważenie wchodzących w grę 

interesów) 

(2011/C 152/40) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Gas Natural Fenosa SDG, SA (Madryt, Hiszpania) 
(przedstawiciele: F. González Díaz i F. Salerno, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: É. Gippini 
Fournier i C. Urraca Caviedes, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Królestwo Hiszpanii 
(przedstawiciel: J. M. Rodríguez Cárcamo, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, mający zasad
niczo na celu zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2010) 
4499 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie pomocy państwa 
N 178/2010 zgłoszonej przez Królestwo Hiszpanii w formie 
rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych związa
nych z mechanizmem priorytetowego wykorzystywania na 
rzecz elektrowni używających rodzimego węgla. 

Sentencja 

1) Wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña 
zostaje oddalony. 

2) E.ON Generación, SL, Hidroeléctrica del Cantábrico, SA oraz 
Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón zostają 
dopuszczone do sprawy w charakterze interwenientów popierających 
żądania Komisji Europejskiej. 

3) Postanowienie prezesa Sądu z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie 
T-484/10 R Gas Natural Fenosa SDG przeciwko Komisji 
(niepublikowane w Zbiorze), zostaje uchylone. 

4) Gas Natural Fenosa SDG, Komisji i Królestwu Hiszpanii zostanie 
wyznaczony termin na żądanie, aby niektóre poufne materiały akt, 
jak również niniejszego postanowienia nie zostały przekazane 
stronom wymienionym w pkt 2 niniejszej sentencji oraz na przed
stawienie w celu ich doręczenia jawnej wersji akt sprawy i niniej
szego postanowienia. 

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

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 17 lutego 2011 r. — 
Iberdrola przeciwko Komisji 

(Sprawa T-486/10 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc 
państwa — Rekompensata za dodatkowe koszty produkcji 
ponoszone przez niektóre elektrownie wynikające ze zobowią
zania do świadczenia usługi publicznej w zakresie wytwa
rzania pewnych ilości energii elektrycznej z rodzimego węgla 
i ustanowienie na ich rzecz mechanizmu priorytetowego wyko
rzystywania — Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń — 
Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni juris — 
Brak pilnego charakteru — Wyważenie wchodzących w grę 

interesów) 

(2011/C 152/41) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Iberdrola, SA (Bilbao, Hiszpania) (przedstawi
ciele: J. Ruiz Calzado i É. Barbier de la Serre, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: É. Gippini 
Fournier i C. Urraca Caviedes, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Królestwo Hiszpanii 
(przedstawiciel: J. M. Rodríguez Cárcamo, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, mający zasad
niczo na celu zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2010) 
4499 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie pomocy państwa 
N 178/2010 zgłoszonej przez Królestwo Hiszpanii w formie 
rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych związa
nych z mechanizmem priorytetowego wykorzystywania na 
rzecz elektrowni używających rodzimego węgla.
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