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Uradni list Evropske unije

SL

C 327/27

Predmet

Izrek

Predlog za sprejetje začasnih ukrepov, in sicer, prvič, za izdajo
sklepa, s katerim naj se Komisiji naloži, da sprejme določene
ukrepe glede deleža Ryanair Holdings plc v tožeči stranki,
drugič, podredno, za izdajo sklepa s podobnim učinkom zoper
Komisijo ali Ryanair Holdings plc in, tretjič, za odložitev izvršitve odločbe Komisije C(2007) 4600 konč. z dne 11. oktobra
2007, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke, naj
Komisija začne postopek na podlagi člena 8(4) Uredbe Sveta
(ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL L 24, str. 1) in sprejme začasne ukrepe na
podlagi člena 8(5) te uredbe.

1) Predlog Sodišču prve stopnje, naj prizna W. Jonhstona kot zastopnika družbe Imperial Chemical Industries plc, se zavrne.
2) Odločitev o stroških se pridrži.

(1) UL C 51, 23.2.2008.

Izrek
1) Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

Sklep Sodišča prve stopnje z dne 24. septembra 2008 –
Van Neyghem proti Komisiji
(Zadeva T-105/08 P) (1)

2) Odločitev o stroških se pridrži.

(„Pritožba — Javni uslužbenci — Zavrnitev tožbe na prvi
stopnji — Zaposlovanje — Splošni javni natečaj — Zavrnjen
pristop k ustnemu preizkusu — Očitno neutemeljena
pritožba“)
(2008/C 327/51)
Jezik postopka: francoščina
Sklep Sodišča prve stopnje z dne 20. oktobra 2008 –
Imperial Chemical Industries proti UUNT (FACTORY
FINISH)
Stranki
(Zadeva T-487/07) (1)
(„Postopkovno dejanje — Znamka Skupnosti — Odvetniško
zastopanje“)
(2008/C 327/50)
Jezik postopka: angleščina

Tožeča stranka: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgija)
(zastopnika: S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz, odvetnika)
Druga stranka v postopku: Komisija Evropskih skupnosti
(zastopnika: G. Berscheid in B. Eggers, zastopnika)

Predmet

Stranki

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije
(drugi senat) z dne 13. decembra 2007 v zadevi Van Neyghem
proti Komisiji (F-73/06, še neobjavljena v ZOdl.), s katero se
predlaga razveljavitev te sodbe.

Tožeča stranka: Imperial Chemical Industries plc (London, Združeno kraljestvo) (pooblaščenec: S. Malynicz, barrister)

Izrek

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli) (zastopnik: D. Botis)

1. Pritožba se zavrže.
2. Kris Van Neyghem nosi svoje stroške in stroške, ki jih je v tem
postopku priglasila Komisija.

Predmet
(1) UL C 107, 26.4.2008.

Predlog na podlagi člena 114 Poslovnika Sodišča prve stopnje
za priznanje W. Johnstona kot zastopnika tožeče stranke v
obravnavani zadevi.

