20.12.2008

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

C 327/27

Oikeudenkäynnin kohde

Määräysosa

Välitoimia koskeva hakemus, jolla vaaditaan ensinnäkin, että
komissio velvoitetaan ryhtymään tiettyihin toimiin liittyen
Ryanair Holdings plc:n kantajayhtiön osakepääomasta hankkimaan osuuteen ja toisekseen toissijaisesti komissiolle tai Ryanair
Holdings plc:lle osoitettavaa samanlaista määräystä ja kolmanneksi komission 11.10.2007 tekemän päätöksen K(2007) 4600,
jolla on hylätty kantajan vaatimus yrityskeskittymien valvonnasta 20.1.2004 annetun neuvoston asetuksen N:o 139/2004
(EUVL L 24, s. 1) 8 artiklan 4 kohdan mukaisen menettelyn
aloittamisesta ja välitoimien määräämisestä mainitun säädöksen
8 artiklan 5 kohdan nojalla, täytäntöönpanon lykkäämistä.

1) Hakemus, jolla vaaditaan, että W. Johnston tunnustetaan Imperial
Chemical Industries plc:n edustajaksi, hylätään.
2) Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

(1) EUVL C 51, 23.2.2008.

Määräysosa
1) Välitoimihakemus hylätään.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
määräys 24.9.2008 — Van Neyghem v. komissio
(Asia T-105/08 P) (1)

2) Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

(Muutoksenhaku — Henkilöstö — Kanteen hylkääminen
ensimmäisessä oikeusasteessa — Palvelukseen ottaminen —
Avoin kilpailu — Suulliseen kokeeseen osallistumisen epääminen — Selvästi perusteeton valitus)
(2008/C 327/51)
Oikeudenkäyntikieli: ranska
Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
määräys 20.10.2008 — Imperial Chemical Industries v.
SMHV (FACTORY FINISH)
Asianosaiset
(Asia T-487/07) (1)
(Oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvä seikka — Yhteisön
tavaramerkki — Asianajajan käyttäminen)

Valittaja: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgia) (edustajat:
asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)
Muu osapuoli: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G.
Berscheid ja B. Eggers)

(2008/C 327/50)
Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset
Kantaja: Imperial Chemical Industries plc (Lontoo, Yhdistynyt
kuningaskunta) (edustaja: barrister S. Malynicz)

Oikeudenkäynnin kohde
Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (toinen jaosto)
asiassa F-73/06, Van Neyghem vastaan komissio, 13.12.2007
antamasta tuomiosta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa)
tehty valitus, jolla vaaditaan tämän tuomion kumoamista

Määräysosa
1) Valitus hylätään.

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit) (asiamies: D. Botis)

2) Kris Van Neyghem vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja
hänet velvoitetaan korvaamaan komissiolle tässä oikeusasteessa
aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudenkäynnin kohde
(1) EUVL C 107, 26.4.2008.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 144 artiklaan perustuva hakemus, jolla vaaditaan, että W. Johnston tunnustetaan
kantajan edustajaksi esillä olevassa asiassa.

