
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

Przydział sędziów do izb

(2008/C 197/29)

W dniach 19 i 25 września 2007 r. Sąd Pierwszej Instancji
postanowił utworzyć osiem izb złożonych z pięciu sędziów oraz
osiem izb złożonych z trzech sędziów na okres od dnia
25 września 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r.

W dniu 8 lipca 2008 r. Sąd Pierwszej Instancji postanowił
zmienić przydział sędziów na okres od dnia 1 października
2008 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. w następujący sposób:

Pierwsza izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

V. Tiili, prezes izby, F. Dehousse, I. Wiszniewska-Białecka,
K. Jürimäe i S. Soldevila Fragoso, sędziowie.

Pierwsza izba, w składzie trzech sędziów:

V. Tiili, prezes izby;

F. Dehousse, sędzia;

I. Wiszniewska-Białecka, sędzia.

Druga izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

I. Pelikánová, prezes izby, F. Dehousse, I. Wiszniewska-Białecka,
K. Jürimäe i S. Soldevila Fragoso, sędziowie.

Druga izba, w składzie trzech sędziów:

I. Pelikánová, prezes izby;

K. Jürimäe, sędzia;

S. Soldevila Fragoso, sędzia.

Trzecia izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

J. Azizi, prezes izby, J.D. Cooke, E. Cremona, I. Labucka i
S. Frimodt Nielsen, sędziowie.

Trzecia izba, w składzie trzech sędziów:

J. Azizi, prezes izby;

E. Cremona, sędzia;

S. Frimodt Nielsen, sędzia.

Czwarta izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

O. Czúcz, prezes izby, J.D. Cooke, E. Cremona, I. Labucka i
S. Frimodt Nielsen, sędziowie.

Czwarta izba, w składzie trzech sędziów:

O. Czúcz, prezes izby;

J.D. Cooke, sędzia;

I. Labucka, sędzia.

Piąta izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

M. Vilaras, prezes izby, D. Šváby, M. Prek, E. Moavero Milanesi i
V. Ciucă, sędziowie.

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, S.S. Papasavvas, N. Wahl,
T. Tchipev, A. Dittrich i L. Truchot, sędziowie.

Szósta izba, w składzie trzech sędziów:

A.W.H. Meij, prezes izby;

a) V. Vadapalas i T. Tchipev, sędziowie.

b) V. Vadapalas i L. Truchot, sędziowie.

c) T. Tchipev i L. Truchot, sędziowie.

Siódma izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

N.J. Forwood, prezes izby, D. Šváby, E. Moavero Milanesi,
M. Prek i V. Ciucă, sędziowie.

Siódma izba, w składzie trzech sędziów:

N.J. Forwood, prezes izby;

D. Šváby, sędzia;

E. Moavero Milanesi, sędzia.

Ósma izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

M.E. Martins Ribeiro, prezes izby, V. Vadapalas, S.S. Papasavvas,
N. Wahl, T. Tchipev, 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 szóstej 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. Ten ostatni sędzia, który nie będzie
prezesem izby, będzie wyznaczany na okres jednego roku,
zgodnie z porządkiem przewidzianym w artykule 6 regulaminu
Sądu Pierwszej Instancji.
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W izbach szóstej 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 kolejno z sędziami
należącymi do każdego z tych składów, zgodnie z kolejnością
rejestracji spraw, bez uszczerbku dla powiązania spraw.

Izba odwoławcza

W dniu 8 lipca 2008 r. Sąd Pierwszej Instancji postanowił, że w
skład izby odwoławczej, w okresie od dnia 1 października
2008 r. do dnia 30 września 2009 r. wchodzić będą: prezes
Sądu oraz po dwóch prezesów izb na zmianę.

Sędziami zasiadającymi wraz z prezesem izby odwoławczej, aby
utworzyć powiększony skład pięciu sędziów będą trzej
sędziowie zasiadający w składzie, przed którym rozpoczęło się
rozpoznanie sprawy oraz po dwóch prezesów izb na zmianę.

Kryteria przydzielania spraw do izb

W dniu 8 lipca 2008 r. Sąd Pierwszej Instancji ustanowił
zgodnie z art. 12 regulaminu następujące kryteria przydzielania
spraw do izb, na okres od dnia 1 października 2008 r. do dnia
30 września 2009 r.:

1. Odwołania od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej
przydziela się niezwłocznie po ich wniesieniu 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
niezwłocznie po wniesieniu 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.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2008 r.
— Alferink i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-94/98) (1)

(Skarga o odszkodowanie — Odpowiedzialność pozaumowna
— Mleko — Opłata dodatkowa — Ilość referencyjna —
Producent, który podjął zobowiązanie do niewprowadzania do
obrotu — Wymóg produkcji w pierwotnym gospodarstwie
SLOM — Artykuł 3a rozporządzenia (EWG) nr 1546/88 w
brzmieniu ustalonym rozporządzeniem (EWG) nr 1033/89 —
Zarzucane niejednoznaczne brzmienie stosowanego przepisu

— Zasada pewności prawa)

(2008/C 197/30)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Alfonsius Alferink (Heeten, Niderlandy) oraz
67 innych skarżących, których nazwiska wymieniono w załącz-
niku do wyroku (przedstawiciele: H. Bronkhorst i E. Pijnacker
Hordijk, następnie H. Bronkhorst, E. Pijnacker Hordijk oraz J.
Sluysmans, a w końcu E. Pijnacker Hordijk, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
T. van Rijn, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Żądanie odszkodowania na podstawie art. 178 Traktatu WE
(obecnie art. 235 WE) i art. 215 akapit drugi Traktatu WE
(obecnie art. 288 akapit drugi WE) z tytułu szkody poniesionej
rzekomo przez skarżących wskutek naruszenia przez Komisję
zasady pewności prawa poprzez przyjęcie rozporządzenia
(EWG) nr 1033/89 z dnia 20 kwietnia 1989 r. zmieniającego
rozporządzenie (EWG) nr 1546/88 ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania opłaty dodatkowej ustanowionej w art. 5c
rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 (Dz.U. L 110, str. 27),
w którym nie przewidziano w sposób jasny i precyzyjny, iż
produkcja mleka powinna być podjęta w pierwotnym gospodar-
stwie SLOM.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Alfonsius Alferink oraz 67 innych skarżących, których nazwiska
wymieniono w załączniku zostają obciążeni kosztami postępo-
wania.

(1) Dz.U. C 358 z 21.11.1998.

2.8.2008C 197/18 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


