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Saken

Avgörande

För det första en ansökan om att domstolen skall besluta att
kommissionen skall förpliktas att vidta vissa åtgärder avseende
Ryanair Holding plc:s aktieinnehav i sökanden, för det andra,
alternativt, en ansökan om att domstolen skall meddela ett
beslut med liknande verkan mot kommissionen eller Ryanair
Holdings plc och, för det tredje, en ansökan om uppskov med
verkställigheten av kommissionens beslut av den 11 oktober
2007, K(2007) 4600 slutlig, genom vilket sökandens begäran
om att ett förfarande enligt artikel 8.4 i rådets förordning (EG)
nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EUT L 24, s. 1) skulle inledas och att interimistiska åtgärder skulle vidtas enligt artikel 8.5 i denna förordning avslogs.

1) Sökandens begäran om att förstainstansrätten ska godkänna M.W.
Johnston som ombud för Imperial Chemical Industries plc avslås.
2) Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.

(1) EUT C 51, 23.2.2008.

Förstainstansrättens beslut av den 4 september 2008 – Van
Neyghem mot kommissionen

Avgörande
1) Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.
2) Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.

(Mål T-105/08 P) (1)
(Överklagande — Personalmål — Avslag på talan i första
instans — Rekrytering — Allmänt uttagningsprov — Nekad
tillträdelse till det muntliga delprovet — Uppenbart att överklagandet är ogrundat)
(2008/C 327/51)
Rättegångsspråk: franska

Förstainstansrättens beslut av den 20 oktober 2008 –
Imperial Chemical Industries mot harmoniseringsbyrån
(FACTORY FINISH)
(Mål T-487/07) (1)
(Rättegångsfråga — Gemenskapsvarumärke — Företrädande
genom advokat)

Parter
Klagande: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgien) (ombud:
advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)
Övrig part i målet: Europeiska gemenskapernas kommission
(ombud: G. Berscheid och B. Eggers)

(2008/C 327/50)
Rättegångsspråk: engelska

Saken

Parter

Överklagande av den dom som Europeiska unionens personaldomstol meddelade den 13 december 2007 i mål F-73/06, Van
Neyghem mot kommissionen (REG 2007, s. I-A-1-0000 och
s. II-A-1-0000), med yrkande att domen ska upphävas.

Sökande: Imperial Chemical Industries plc (London, Förenade
kungariket) (ombud: S. Malynicz, barrister)

Domslut

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller) (ombud: D. Botis)

1) Överklagandet ogillas.
2) Kris Van Neyghem ska bära sin rättegångskostnad och ersätta den
rättegångskostnad som kommissionen haft.

Saken
(1) EUT C 107 av den 26.4.2008.

Begäran med stöd av artikel 114 i förstainstansrättens rättegångsregler om att förstainstansrätten ska godkänna M.W. Johnston som ombud för sökanden i målet.

