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Predmet veci

Výrok rozsudku

Návrh predbežných opatrení, ktorými sa Komisii uloží, po prvé
aby prijala určité opatrenia týkajúce sa podielu Ryanair Holding
plc na základnom imaní žalobcu, po druhé, subsidiárne, nariadenie s rovnakým úmyslom proti Komisii alebo Ryanair Holding
plc a po tretie odklad výkonu rozhodnutia Komisie
K(2007) 4600 z 11. októbra 2007, ktorým sa zamietol návrh
žalobcu začať konanie na základe článku 8 ods. 4 nariadenia
Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, s. 1; Mim. vyd. 08/003,
s. 40) a prijať predbežné opatrenia na základe článku 8 ods. 5
tohto nariadenia

1. Žiadosť o uznanie postavenia zástupcu Imperial Chemical Industries plc W. Johnstonovi Súdom prvého stupňa sa zamieta.
2. O trovách konania sa rozhodne vo veci samej.

(1) Ú. v. EÚ C 51, 23.2.2008.

Výrok uznesenia
1. Návrh na predbežné opatrenie sa zamieta.

Uznesenie Súdu prvého stupňa z 24. septembra 2008 –
Van Neyghem/Komisia
(Vec T-105/08 P) (1)

2. O trovách konania sa rozhodne v konaní vo veci samej.

(„Odvolanie — Verejná služba — Zamietnutie žaloby
v prvostupňovom konaní — Prijímanie do zamestnania —
Nepripustenie k ústnej skúške — Zjavne nedôvodné
odvolanie“)
(2008/C 327/51)
Jazyk konania: francúzština
Uznesenie Súdu prvého stupňa z 20. októbra 2008 –
Imperial Chemical Industries/ÚHVT (FACTORY FINISH)
(Vec T-487/07) (1)
(„Prekážka konania — Ochranná známka Spoločenstva —
Zastúpenie advokátom“)
(2008/C 327/50)

Účastníci konania
Odvolateľ: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgicko) (v zastúpení:
S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)
Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev
(v zastúpení: G. Berscheid a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Jazyk konania: angličtina
Predmet veci

Účastníci konania

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu
Európskej únie (druhá komora) z 13. decembra 2007, Van
Neyghem/Komisia (F-73/06, zatiaľ neuverejnený v Zbierke),
smerujúce k zrušeniu tohto rozsudku

Žalobkyňa: Imperial Chemical Industries plc (Londýn, Spojené
kráľovstvo) (v zastúpení: S. Malynicz, barrister)
Výrok rozsudku
Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné
známky a vzory) (v zastúpení: D. Botis, splnomocnený
zástupca)

Predmet veci
Žiadosť o uznanie postavenia zástupcu žalobkyne
W. Johnstonovi v predmetnej veci podľa článku 114 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa

1. Odvolanie sa zamieta.
2. Pán Kris Van Neyghem znáša svoje vlastné trovy konania a je
povinný nahradiť trovy, ktoré vznikli Komisii v rámci tohto
konania.

(1) Ú. v. EÚ C 107, 26.4.2008.

