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Obiectul

Dispozitivul

Cerere de măsuri provizorii prin care se urmărește să se obțină,
în primul rând, obligarea Comisiei să adopte anumite măsuri
privind participarea societății Ryanair Holdings plc la capitalul
reclamantei, în al doilea rând, în subsidiar, pronunțarea unei
ordonanțe cu efect similar împotriva Comisiei sau a societății
Ryanair Holdings plc și, în al treilea rând, suspendarea aplicării
Deciziei 2007 C(2007)4600 final a Comisiei din 11 octombrie
2007 prin care se respinge cererea reclamantei de a iniția o
procedură în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul
(CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind
controlul concentrărilor economice între întreprinderi (JO 2004,
L 24, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 201) și de a adopta
măsuri provizorii în temeiul articolului 8 alineatul (5) din acest
regulament (JO L 24, p. 1).

1) Respinge cererea prin care se solicită Tribunalului să îi recunoască
domnului W. Johnson calitatea de reprezentant al Imperial
Chemical Industries plc.
2) Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu
fondul.

(1) JO C 51, 23.2.2008.

Dispozitivul
1) Respinge cererea de măsuri provizorii.
2) Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu
fondul.

Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 24 septembrie 2008 — Van Negyem/Comisia
(Cauza T-105/08 P) (1)
(„Recurs — Funcție publică — Respingerea acțiunii în primă
instanță — Recrutare — Concurs general — Neadmitere la
proba orală — Recurs vădit nefondat”)
(2008/C 327/51)
Limba de procedură: franceza

Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 20 octombrie 2008 — Imperial Chemical Industries/OAPI
(FACTORY FINISH)

Părțile

(Cauza T-487/07) (1)

Recurent): Kris Van Negyem (Vissenaken, Belgia) (reprezentanți:
S. Rodrigues și C. Bernard-Glanz, avocați)

(„Incident de procedură — Marcă comunitară — Reprezentare
de către un avocat”)

Cealaltă parte în proces: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: G. Berscheid și B. Eggers, agenți)

(2008/C 327/50)
Obiectul
Limba de procedură: engleza

Părțile
Reclamantă: Imperial Chemical Industries plc (Londra, Regatul
Unit) (reprezentant: S. Malynicz, barrister)
Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci,
desene și modele industriale) (reprezentant: D. Botis, agent)

Recurs declarat împotriva Hotărârii Tribunalului Funcției Publice
a Uniunii Europene (Camera a doua) din 13 decembrie 2007,
Van Neyghem/Comisia (F-73/06, nepublicată încă în Recueil) și
având ca obiect anularea acestei hotărâri.

Dispozitivul
1) Respinge recursul.
2) Domnul Kris Van Negyem suportă propriile cheltuieli de judecată,
precum și pe cele efectuate de Comisia Comunităților Europene în
cadrul prezentei proceduri.

Obiectul
Cerere în temeiul articolului 114 din Regulamentul de procedură al Tribunalului prin care se solicită să i se recunoască
domnului W. Johnson calitatea de reprezentant al reclamantei în
prezenta cauză

(1) JO C 107, 26.4.2008.

