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Az ügy tárgya

Az ítélet rendelkező része

Ideiglenes intézkedés iránti kérelem, amely elsősorban arra
irányul, hogy a Bizottságot kötelezzék egyes, a Ryanair Holdings
plc-nek a felperes tőkéjében való részesedésszerzésével kapcsolatos intézkedések elfogadására, másodsorban – és másodlagosan –
arra, hogy a Bizottsággal vagy a Ryanair Holdings plc-vel
szemben ugyanilyen tartalmú végzést fogadjanak el, és harmadsorban arra, hogy a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet
(HL L 24., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 3. kötet,
40. o.) 8. cikkének (4) bekezdése szerinti eljárás megindítását, és
az említett rendelet 8. cikkének (5) bekezdése szerinti ideiglenes
intézkedés elrendelését megtagadó 2007. október 11-i
C (2007) 4600 bizottsági határozat végrehajtását függesszék fel.

1) Az Elsőfokú Bíróság elutasítja azt a kérelmet, amely arra irányul,
hogy W. Johnstont az Imperial Chemical Industries plc képviselőjeként ismerje el.

A végzés rendelkező része

2) Az Elsőfokú Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.

(1) HL C 51., 2008.2.23.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. szeptember 24-i végzése –
Van Neyghem kontra Bizottság

1) Az Elsőfokú Bíróság az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.
2) Az Elsőfokú Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.

(T-105/08. P. sz. ügy) (1)
(„Fellebbezés – Közszolgálat – A kereset első fokon való elutasítsa – Felvétel – Nyílt versenyvizsga – A szóbeli vizsgára
bocsátás megtagadása – Nyilvánvalóan megalapozatlan
fellebbezés”)
(2008/C 327/51)
Az eljárás nyelve: francia

Az Elsőfokú Bíróság 2008. október 20-i végzése – Imperial
Chemical Industries kontra OHIM (FACTORY FINISH)
(T-487/07. sz. ügy) (1)
(„Közbenső eljárási kérdés – Közösségi védjegy – Ügyvédi
képviselet”)

Felek
Felperes: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgium) (képviselők:
S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)
A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: G. Berscheid és B. Eggers meghatalmazottak)

(2008/C 327/50)
Tárgy
Az eljárás nyelve: angol

Felek

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke (második tanács)
F-73/06. sz., Van Neyghem kontra Bizottság ügyben 2007.
december 13-án hozott ítélete (az EBHT-ban még nem tették
közzé) ellen benyújtott, ezen ítélet hatályon kívül helyezésére
irányuló fellebbezés.

Felperes: Imperial Chemical Industries plc (London, Egyesült
Királyság) (képviselő: S. Malynicz, barrister)

Rendelkező rész

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: D. Botis, meghatalmazott)

1) Az Elsőfokú Bíróság a fellebbezést elutasítja.
2) Kris Van Neyghem viseli saját költségeit, valamint a Bizottság
részéről a jelen eljárás keretében felmerült költségeket.

Az ügy tárgya
(1) HL C 107., 2008.4.26.

Arra vonatkozó kérelem, hogy az Elsőfokú Bíróság eljárási
szabályzatának 114. cikke alapján W. Johnstont a jelen ügyben
a felperes képviselőjeként ismerjék el.

