
– A kérelmező azt kéri, hogy a Bíróság függessze fel a
Bizottság mentességét annak érdekében, hogy foganatosítani
lehessen azoknak a pénzösszegeknek a lefoglalását,
amelyeket ez utóbbi a végrehajtási eljárás adósa – jelen
esetben a CESD-Communautaire a.s.b.l. – érdekében magánál
tart, minthogy sem ténybeli, sem jogi érv nem szól az ellen,
hogy a Bizottság, mint a végrehajtással érintett harmadik
személy, az ideiglenesen magánál tartott pénzösszegeket a
végrehajtást kérő kezéhez joghatályosan kiadja.

– A kérelmező kéri továbbá, hogy a Bíróság kötelezze az ellen-
érdekű felet az eljárás összes költségének viselésére.

A Names b.v. társaság által az Európai Közösségek Bizott-
ságánál történő foglalásra való felhatalmazás iránt 2005.

január 28-án benyújtott kérelem

(C-2/05. SA. sz. ügy)

(2005/C 82/12)

A Names b.v. társaság, képviseli: R. Nathan ügyvéd, 2005.
január 28-án az Európai Közösségek Bizottságánál történő
foglalásra való felhatalmazás iránti kérelmet nyújtott be az
Európai Közösségek Bíróságához.

– A kérelmező azt kéri, hogy a Bíróság függessze fel a
Bizottság mentességét annak érdekében, hogy foganatosítani
lehessen azoknak a pénzösszegeknek a lefoglalását,
amelyeket ez utóbbi a végrehajtási eljárás adósa – jelen
esetben a CESD-Communautaire a.s.b.l. – érdekében magánál
tart, minthogy sem ténybeli, sem jogi érv nem szól az ellen,
hogy a Bizottság, mint a végrehajtással érintett harmadik
személy, az ideiglenesen magánál tartott pénzösszegeket a
végrehajtást kérő kezéhez joghatályosan kiadja.

– A kérelmező kéri továbbá, hogy a Bíróság kötelezze az ellen-
érdekű felet az eljárás összes költségének viselésére.

A Kazak Köztársaság Statisztikai Hivatala által az Európai
Közösségek Bizottságánál történő foglalásra való felhatal-

mazás iránt 2005. január 28-án benyújtott kérelem

(C-3/05. SA. sz. ügy)

(2005/C 82/13)

A Kazak Köztársaság Statisztikai Hivatala, képviseli: R. Nathan
ügyvéd, 2005. január 28-án az Európai Közösségek Bizottsá-
gánál történő foglalásra való felhatalmazás iránti kérelmet nyúj-
tott be az Európai Közösségek Bíróságához.

– A kérelmező azt kéri, hogy a Bíróság függessze fel a
Bizottság mentességét annak érdekében, hogy foganatosítani
lehessen azoknak a pénzösszegeknek a lefoglalását,
amelyeket ez utóbbi a végrehajtási eljárás adósa – jelen
esetben a CESD-Communautaire a.s.b.l. – érdekében magánál
tart, minthogy sem ténybeli, sem jogi érv nem szól az ellen,
hogy a Bizottság, mint a végrehajtással érintett harmadik
személy, az ideiglenesen magánál tartott pénzösszegeket a
végrehajtást kérő kezéhez joghatályosan kiadja.

– A kérelmező kéri továbbá, hogy a Bíróság kötelezze az ellen-
érdekű felet az eljárás összes költségének viselésére.

Az Arbeidshof te Brussel 2004. december 23-i végzésével
a Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kontra Herbosch-
Kiere NV ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti

kérelem

(C-2/05. sz. ügy)

(2005/C 82/14)

(Az eljárás nyelve: holland)

Az Arbeidshof te Brussel (Belgium) 2004. december 23-i végzé-
sével, amely 2005. január 5-én érkezett a Bíróság Hivatalához,
a Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kontra Herbosch-Kiere NV
ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az
Európai Közösségek Bíróságához.
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