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Předmět věci

Výrok

Návrh na předběžné opatření směřující zaprvé k tomu, aby
Komisi bylo uloženo přijmout určitá opatření týkající se podílu
Ryanair Holdings, plc na kapitálu navrhovatelky, zadruhé,
podpůrně, usnesení ve stejném smyslu proti Komisi nebo
Ryanair Holding, plc, a zatřetí odložení vykonatelnosti rozhodnutí Komise ze dne 11. října 2007 K(2007)4600 konečné,
kterým se definitivně zamítá žádost navrhovatelky o zahájení
řízení podle čl. 8 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne
20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Úř. věst. 2004
L 24, s. 1; Zvl. vyd. 08/03, s. 40) a přijetí předběžného opatření
podle čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení

1) Návrh směřující k tomu, aby Soud uznal W. Johnstona jakožto
právního zástupce Imperial Chemical Industries plc se zamítá.
2) O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 24. září 2008 – Van
Neyghem v. Komise

Výrok

(Věc T-105/08 P) (1)

1) Návrh na předběžná opatření se zamítá.
2) O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

(Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Zamítnutí
žaloby v prvním stupni — Nábor — Otevřené výběrové řízení
— Nepřipuštění k ústní zkoušce — Zjevně neopodstatněný
kasační opravný prostředek)
(2008/C 327/51)
Jednací jazyk: francouzština

Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 20. října 2008 –
Imperial Chemical Industries v. OHIM (FACTORY FINISH)
(Věc T-487/07) (1)
(„Překážka řízení — Ochranná známka Společenství —
Právní zastoupení advokátem“)
(2008/C 327/50)
Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení
Žalobkyně: Imperial Chemical Industries plc (Londýn, Spojené
království) (zástupce: S. Malynicz, barrister)
Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné
známky a vzory) (zástupce: D. Botis, zmocněnec)

Účastníci řízení
Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel):
Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues
a C. Bernard-Glanz, advokáti)
Další účastnice řízení: Komise Evropských společenství (zástupci:
G. Berscheid a B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci
Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro
veřejnou službu Evropské unie (druhého senátu) ze dne 13. prosince 2007, Van Neyghem v. Komise (F-73/06, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí), kterým se navrhovatel domáhá
zrušení tohoto rozsudku

Výrok
1) Kasační opravný prostředek se zamítá.

Předmět věci

2) Kris Van Neyghem ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady
řízení vynaložené Komisí v rámci řízení v tomto stupni.

Návrh na základě článku 114 jednacího řádu Soudu směřující
k uznání W. Johnstona jakožto právního zástupce žalobkyně
v projednávané věci

(1) Úř. věst. C 107, 26.4.2008.

(1) Úř. věst. C 51, 23.2.2008.

