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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

C 327/27

Αντικείμενο

Διατακτικό

Αίτηση λήψεως προσωρινών μέτρων και ειδικότερα εντολή
προς την Επιτροπή να λάβει ορισμένα μέτρα σχετικά με τη συμμετοχή της Ryanair Holdings plc στο κεφάλαιο της αιτούσας,
δεύτερον, επικουρικώς, εντολής παρομοίου περιεχομένου κατά της
Επιτροπής ή της Ryanair Holdings plc, και, τρίτον, αναστολή εκτελέσεως της αποφάσεως της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2007
C(2007) 4600, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση της αιτούσας
περί κινήσεως της διαδικασίας του άρθρου 8, παράγραφος 4, του
κανονισμού (ΕΚ) 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου
2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων και
περί λήψεως προσωρινών μέτρων κατά το άρθρο 8, παράγραφος 5,
του κανονισμού αυτού (ΕΕ 2004, L 24, σ. 1).

Το Πρωτοδικείο διατάσσει:
1) Απορρίπτει την αίτηση με την οποία ζητήθηκε από το Πρωτοδικείο να αναγνωρίσει την ιδιότητά του W. Jonhston ως εκπροσώπου της Imperial Chemical Industries plc.
2) Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.

(1) ΕΕ C 51 της 23.2.2008.

Διατακτικό
Ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου διατάσσει:
1. Απορρίπτει την αίτηση προσωρινών μέτρων.

Διάταξη του Πρωτοδικείου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 —
Van Neyghem κατά Επιτροπής
(Υπόθεση T-105/08 P) (1)

2. Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.

(Αίτηση αναιρέσεως — Υπαλληλική υπόθεση — Απόρριψη
της προσφυγή πρωτοδίκως — Πρόσληψη — Γενικός διαγωνισμός — Αποκλεισμός από την προφορική δοκιμασία —
Αίτηση αναιρέσεως προδήλως αβάσιμη)
(2008/C 327/51)
Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάταξη του Πρωτοδικείου της 20ής Οκτωβρίου 2008 —
Imperial Chemical Industries κατά ΓΕΕΑ (FACTORY
FINISH)

Διάδικοι

(Υπόθεση T-487/07) (1)

Αναιρεσείων: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: S. Rodrigues και C. Bernard-Glanz, δικηγόροι)

(Παρεμπίπτον διαδικαστικό ζήτημα — Κοινοτικό σήμα —
Εκπροσώπηση από δικηγόρο)

Αντίδικος κατ' αναίρεση: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(εκπρόσωποι: G. Berscheid και B. Eggers)

(2008/C 327/50)
Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αντικείμενο
Αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας
Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεύτερο τμήμα) της
13ης Δεκεμβρίου 2007, στην υπόθεση F-73/06, Van Neyghem
κατά Επιτροπής (η οποία δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στη Συλλογή).

Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Imperial Chemical Industries plc (Λονδίνο,
Ηνωμένο Βασίλειο) (εκπρόσωπος: S. Malynicz, barrister)
Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: D. Botis)

Αντικείμενο
Αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Κανονισμού Διαδικασίας
του Πρωτοδικείου, περί αναγνωρίσεως της ιδιότητας του
W. Johnston ως εκπροσώπου της προσφεύγουσας στην υπό κρίση
υπόθεση.

Διατακτικό
Το Πρωτοδικείο διατάσσει:
1) Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
2) Ο Kris Van Neyghem φέρει τα δικαστικά του έξοδα καθώς και
τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Επιτροπή στο πλαίσιο της
παρούσας δίκης.

(1) ΕΕ C 107 της 26.4.2008.

