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Rezoliucinė dalis

Laikinųjų apsaugos priemonių prašymas, kuriuo siekiama,
pirma, kad Komisijai būtų nurodyta priimti tam tikras priemones dėl Ryanair Holdings plc priklausančių ieškovės akcijų,
antra, subsidiariai, kad Komisijos arba Ryanair Holdings plc
atžvilgiu būtų priimta nutartis, turinti tokią pačią prasmę, ir,
trečia, sustabdyti 2007 m. spalio 11 d. Komisijos sprendimo
C(2007) 4600, atmetančio ieškovės prašymą pradėti procedūrą
pagal 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB)
Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (OL L 24,
p. 1) 8 straipsnio 4 dalį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones
pagal to pačio reglamento 8 straipsnio 5 dalį, vykdymą

1. Atmesti prašymą, kad Pirmosios instancijos teismas W. Johnston
pripažintų Imperial Chemical Industries plc atstovo statusą.
2. Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

(1) OL C 51, 2008 2 23.

Rezoliucinė dalis
1. Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2008 m. rugsėjo 24 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis
byloje Van Neyghem prieš Komisiją
(Byla T-105/08 P) (1)

2. Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

(Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Ieškinio atmetimas
pirmosios instancijos teisme — Įdarbinimas — Atviras
konkursas — Neleidimas laikyti testo žodžiu — Akivaizdžiai
nepagrįstas apeliacinis skundas)
(2008/C 327/51)
Proceso kalba: prancūzų
2008 m. spalio 20 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis
byloje Imperial Chemical Industries prieš VRDT (FACTORY
FINISH)
(Byla T-487/07) (1)
(„Atskirasis procesinis klausimas — Bendrijos prekių ženklas
— Advokato atstovavimas“)

Šalys
Apeliantas: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Rodrigues ir C. Bernard-Glanz
Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama
G. Berscheid ir B. Eggers

(2008/C 327/50)
Proceso kalba: anglų

Šalys

Dalykas
Apeliacinis skundas dėl 2007 m. gruodžio 13 d. Tarnautojų
teismo (antrosios kolegijos) sprendimo Neyghem prieš Komisiją
(F-73/06, dar nepaskelbto Rinkinyje), atmetančio ieškinį, kuriuo
prašoma, pirma, panaikinti bendro EPSO/A/19/04 konkurso
atrankos komisijos sprendimą neleisti ieškovui laikyti testo
žodžiu ir, antra, priteisti žalos atlyginimą

Ieškovė: Imperial Chemical Industries plc (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama baristerio S. Malynicz
Rezoliucinė dalis
Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir
pramoniniam dizainui), atstovaujama D. Botis

Dalykas
Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento
114 straipsnį pateiktas prašymas, kuriuo siekiama, kad
W. Johnston būtų pripažintas ieškovės šioje byloje atstovo
statusas.

1. Atmesti apeliaciją.
2. Kris Van Neyghem padengia savo ir Komisijos bylinėjimosi šioje
instancijoje išlaidas.

(1) OL C 107, 2008 4 26.

