
Izba odwoławcza

(2007/C 269/73)

W dniu 19 września 2007 r. Sąd Pierwszej Instancji postanowił,
że w skład izby odwoławczej, w okresie od dnia 25 września
2007 r. do dnia 30 września 2008 r. wchodzić będą: prezes
Sądu oraz po czterech prezesów izb na zmianę.

Kryteria przedzielania spraw do izb

(2007/C 269/74)

W dniu 25 września 2007 r. Sąd Pierwszej Instancji ustanowił
zgodnie z art. 12 regulaminu następujące kryteria przydzielania
spraw do izb, na okres od dnia 25 września 2007 r. do dnia
30 września 2008 r.:

1. Odwołania od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej
przydziela się z chwilą wniesienia wniosku izbie odwoław-
czej, z zastrzeżeniem możliwości późniejszego zastosowania
art. 14 i 51 regulaminu.

2. Sprawy inne niż te, o których mowa w ust. 1 przydziela się
z chwilą wniesienia skargi do izb złożonych z trzech
sędziów, z zastrzeżeniem możliwości późniejszego zastoso-
wania art. 14 i 51 regulaminu.

Sprawy, o których mowa w niniejszym ustępie rozdziela się
między izby według trzech odrębnych porządków, ustalanych
zgodnie z kolejnością rejestracji spraw w sekretariacie:

— dla spraw dotyczących stosowania reguł konkurencji
odnoszących się do przedsiębiorstw, przepisów dotyczą-
cych pomocy udzielanej przez państwa oraz przepisów
dotyczących handlowych środków ochronnych;

— dla spraw z dziedziny prawa własności intelektualnej, o
których mowa w art. 130 § 1 regulaminu;

— dla pozostałych spraw.

W ramach wspomnianych porządków obie izby obradujące
w składzie trzech sędziów złożone z czterech sędziów będą
uwzględniane po dwa razy przy co trzeciej zmianie.

Prezes Sądu może odstąpić od tych porządków w celu
uwzględnienia powiązania niektórych spraw lub w celu
zapewnienia zrównoważonego podziału pracy.

Wyznaczenie sędziego zastępującego prezesa przy rozpa-
trywaniu wniosków o zarządzenie środków tymczaso-

wych

(2007/C 269/75)

W dniu 19 września 2007 r. zgodnie z art. 106 regulaminu Sąd
Pierwszej Instancji postanowił, że w okresie od dnia 18 września
2007 r. r. do dnia 30 września 2008 r. sędzia J.D. Cooke zastę-
pować będzie prezesa Sądu przy rozpatrywaniu wniosków o
zarządzenie środków tymczasowych w razie nieobecności
prezesa lub niemożności uczestniczenia przez niego w obra-
dach.

Jednak dla spraw w przedmiocie środków tymczasowych, dla
których odbyło się przesłuchanie lub zakończono przeprowa-
dzanie dowodu przed dniem 17 września 2007 r., sędziowie
wyznaczeni na okres od dnia 1 października 2006 r. do dnia
17 września 2007 r. (Dz.U. 2006, C 190, str. 15 i Dz.U. 2007,
C 155, str. 19) pozostają właściwymi do złożenia podpisu na
postanowieniach w tych sprawach po dniu 17 września 2007 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 września 2006 r.
— W. Pelle i E.R. Konrad przeciwko Komisji

(Sprawa T-8/95 i T-9/95) (1)

(Odpowiedzialność pozaumowna — Mleko — Dodatkowa
opłata wyrównawcza — Ilość referencyjna — Rozporządzenie
(EWG) nr 2187/93 — Odszkodowanie na rzecz producentów

— Zawieszenie biegu przedawnienia)

(2007/C 269/76)

Język postępowania: niemiecki
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Strona skarżąca: Wilhelm Pelle (Kluse-Ahlen, Niemcy) i Ernst-
Reinhard Konrad (Löllbach, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci
B. Meisterernst, M. Düsing, D. Manstetten, F. Schulze i
W. Haneklaus)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej Komisja (przedstawiciele:
początkowo A. Brautigam i A.-M. Colaert, a następnie
A.-M. Colaert, pełnomocnicy) oraz Komisja Wspólnot Europej-
skich (przedstawiciele: B. Booß i M. Niejahr, pełnomocnicy a
następnie T. van Rijn i M. Niejahr, wspierani początkowo przez
adwokatów H.-J. Rabego, G. Berrischa i M. Núñez-Müllera)
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