
Piąta izba, w składzie trzech sędziów:

M. Vilaras, prezes izby;

M. Prek, sędzia;

V. Ciucă, sędzia.

Szósta izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

A.W.H. Meij, prezes izby, V. Vadapalas, M. Prek, T. Tchipev i
V. Ciucă, sędziowie.

Szósta izba, w składzie trzech sędziów:

A.W.H. Meij, prezes izby;

V. Vadapalas, sędzia;

T. Tchipev, sędzia.

Siódma izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

N.J. Forwood, prezes izby, D. Šváby, S.S. Papasavvas, E. Moavero
Milanesi, N. Wahl, A. Dittrich i L. Truchot, sędziowie.

Siódma izba, w składzie trzech sędziów:

N.J. Forwood, prezes izby;

a) D. Šváby i E. Moavero Milanesi, sędziowie.

b) D. Šváby i L. Truchot, sędziowie.

c) E. Moavero Milanesi i L. Truchot, sędziowie.

Ósma izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

M.E. Martins Ribeiro, prezes izby, D. Šváby, S.S. Papasavvas,
E. Moavero Milanesi, N. Wahl, A. Dittrich i L. Truchot,
sędziowie.

Ósma izba, w składzie trzech sędziów:

M.E. Martins Ribeiro, prezes izby;

a) S.S. Papasavvas i N. Wahl, sędziowie.

b) S.S. Papasavvas i A. Dittrich, sędziowie.

c) N. Wahl i A. Dittrich, sędziowie.

W izbach siódmej i ósmej w powiększonym składzie złożonych
z pięciu sędziów sędziami zasiadającymi wraz z prezesem izby
aby utworzyć skład pięciu sędziów będą trzej sędziowie zasiada-
jący w składzie, przed którym rozpoczęło się rozpoznanie
sprawy, czwarty sędzia z tej izby oraz jeden sędzia z innej izby
złożonej z czterech sędziów. Sędzia ten, niebędący prezesem
izby, będzie wyznaczany kolejno, na okres jednego roku,
zgodnie z porządkiem przewidzianym w artykule 6 regulaminu
Sądu Pierwszej Instancji.

W izbach siódmej i ósmej w składzie trzech sędziów prezes izby
będzie zasiadać kolejno z sędziami wymienionymi w lit. a), b)
lub c), w zależności od tego, do którego z tych składów należy
sędzia sprawozdawca. W sprawach, w których sędzią sprawo-
zdawcą jest prezes izby, będzie on zasiadać na zmianę z
sędziami należącymi do każdego z tych składów, zgodnie z
kolejnością rejestracji spraw, z zastrzeżeniem powiązania spraw.

Skład wielkiej izby

(2007/C 269/71)

W dniu 19 września 2007 r. Sąd Pierwszej Instancji postanowił,
że w okresie od dnia 25 września 2007 r. do dnia 31 sierpnia
2010 r. w skład wielkiej izby, złożonej zgodnie z art. 10 § 1
regulaminu z trzynastu sędziów, wchodzić będą: prezes Sądu,
siedmiu prezesów izb, które nie rozpoznają danej sprawy oraz
sędziowie izby w powiększonym składzie, którzy zasiadaliby w
składzie orzekającym w tej sprawie, gdyby została ona przydzie-
lona izbie złożonej z pięciu sędziów.

Pełny skład

(2007/C 269/72)

W dniu 2 października 2007 r. Sąd Pierwszej Instancji posta-
nowił zgodnie z art. 32 § 1 akapit drugi regulaminu, że jeżeli
po wyznaczeniu rzecznika generalnego na podstawie art. 17
regulaminu liczba sędziów zasiadających w pełnym składzie
Sądu jest parzysta, ustaloną kolejnością, stosowaną przez trzy
lata, czyli okres, na który wybierani są prezesi izb złożonych z
pięciu sędziów, zgodnie z którą prezes Sądu wyznacza sędziego,
który nie weźmie udziału w rozstrzyganiu sprawy, jest odwró-
cony porządek pierwszeństwa ustalony na podstawie starszeń-
stwa służbowego, zgodnie z art. 6 regulaminu, chyba że sędzia
wyznaczony w ten sposób jest sędzią sprawozdawcą. W tym
przypadku wyznaczony zostanie sędzia, który zgodnie z
porządkiem pierwszeństwa znajduje się bezpośrednio przed
nim.
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