
Przedmiot sprawy

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych mający na
celu, po pierwsze, nakazanie Komisji przyjęcie pewnych
środków dotyczących udziału Ryanair Holdings plc w spółce
skarżącej, a po drugie, tytułem żądania ewentualnego, o wydanie
jakiegokolwiek innego postanowienia o skutku zbliżonym
wobec Komisji lub Ryanair Holdings plc oraz, po trzecie,
o zawieszenie wykonania decyzji Komisji z dnia 11 października
2007 r. C(2007) 4600 oddalającej wniosek skarżącej o wszczęcie
postępowania na podstawie art. 8 ust. 4 rozporządzenia Rady
(WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 24, s. 1)
i przyjęcie środków tymczasowych na podstawie art. 8 ust. 5
tego rozporządzenia

Sentencja postanowienia

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę-
powanie.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia
20 października 2008 r. — Imperial Chemical Industries

przeciwko OHIM (FACTORY FINISH)

(Sprawa T-487/07) (1)

(Kwestie incydentalne — Wspólnotowy znak towarowy —
Reprezentowanie przez adwokata lub radcę prawnego)

(2008/C 327/50)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Imperial Chemical Industries plc (Londyn, Zjed-
noczone Królestwo) (przedstawiciel: S. Malynicz, barrister)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (przedstawiciele: D. Botis, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Wniosek złożony na podstawie art. 114 regulaminu Sądu,
mający na celu uznanie W. Johnstona za uprawnionego do
reprezentowania skarżącej w niniejszej sprawie.

Sentencja

1) Wniosek mający na celu uznanie przez Sąd W. Johnstona za
uprawnionego do reprezentowania Imperial Chemical Industries plc
zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę-
powanie w sprawie.

(1) Dz.U. C 51 z 23.2.2008.

Postanowienie Sadu Pierwszej Instancji z dnia 24 września
2008 r. — Van Neyghem przeciwko Komisji

(Sprawa T-105/08 P) (1)

(Odwołanie — Służba publiczna — Oddalenie skargi w
pierwszej instancji — Zatrudnienie — Konkurs otwarty —
Niedopuszczenie do egzaminu ustnego — Odwołanie oczy-

wiście bezzasadne)

(2008/C 327/51)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Van Neyghem (Vissenaken, Belgia) (przedsta-
wiciele: adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciele: G. Berscheid i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej (druga
izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie F-73/06 Van
Neyghem przeciwko Komisji (dotychczas nieopublikowanego w
Zbiorze), mające na celu uchylenie tego wyroku.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Kris Van Neyghem pokryje swoje własne koszty oraz koszty ponie-
sione przez Komisję w ramach postępowania odwoławczego.

(1) Dz.U C 107 z 26.4.2008.
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