20.12.2008.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

C 327/27

Priekšmets

Rezolutīvā daļa:

Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu, pirmkārt, izdot
rīkojumu Komisijai pieņemt noteiktus pasākumus par Ryanair
Holdings plc piederošajām prasītāja uzņēmuma akcijām, otrkārt,
pakārtoti, jebkādu rīkojumu ar līdzīgu ietekmi uz Komisiju vai
Ryanair Holdings plc, un, treškārt, apturēt Komisijas 2007. gada
11. oktobra Lēmumu C (2007) 4600 — galīgā redakcija, ar
kuru noraidīts prasītāja lūgums uzsākt procedūru saskaņā ar
Padomes 2004. gada 20. janvāra Regulas (EK) Nr. 139/2004 par
kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (OV 2004, L 24, 1. lpp.)
8. panta 4. punkta piemērošanu, un pieņemt pagaidu pasākumus atbilstoši šīs regulas 8. panta 5. punktam.

1) pieteikumu, ar kuru Pirmās instances tiesu lūdz atzīt W. Johnston
par Imperial Chemical Industries plc pārstāvi, noraidīt;
2) lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

(1) OV C 51, 23.2.2008.

Rezolutīvā daļa:
1) noraidīt prasības pieteikumu par pagaidu pasākumiem;

Pirmās instances tiesas 2008. gada 24. septembra rīkojums
— Van Neyghem/Komisija
(Lieta T-105/08 P) (1)

2) atlikt lēmumu par tiesāšanās izdevumiem.

(Apelācija — Civildienests — Prasības noraidīšana pirmajā
instancē — Pieņemšana darbā — Atklāts konkurss — Nepielaišana pie mutiskā pārbaudījuma — Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)
(2008/C 327/51)
Tiesvedības valoda — franču
Pirmās instances tiesas 2008. gada 20. oktobra rīkojums —
Imperial Chemical Industries/ITSB (“FACTORY FINISH”)
(Lieta T-487/07) (1)
(Procesa jautājumi — Kopienas preču zīme — Pārstāvība ar
advokāta palīdzību)
(2008/C 327/50)
Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki
Prasītāja: Imperial Chemical Industries plc, Londona (Apvienotā
Karaliste) (pārstāvis — S. Malynicz, barrister)
Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes,
paraugi un modeļi) (pārstāvis — D. Botis)

Lietas dalībnieki
Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Kris Van Neyghem, Vissenaken
(Beļģija) (pārstāvji — S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, avocats)
Pretējā puse procesā: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji —
G. Berscheid un B. Eggers)

Priekšmets
Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas
(otrā palāta) 2007. gada 13. decembra spriedumu lietā F-73/06
Van Neyghem/Komisija (Krājumā vēl nav publicēts), kurā lūgts
atcelt šo spriedumu

Rezolutīvā daļa:
1) apelācijas sūdzību noraidīt;
2) Kris Van Neyghem sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus šajā tiesu instancē.

Priekšmets
(1) OV C 107, 26.4.2008.

Pieteikums, kas iesniegts saskaņā ar Pirmās instances tiesas
Reglamenta 114. pantu, lūdzot atzīt W. Johnston par prasītājas
pārstāvi šajā lietā

