
REGULAMINY

ZMIANY REGULAMINU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI

TRYBUNAŁ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w
szczególności jego art. 223 akapit szósty,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę
Energii Atomowej, a w szczególności jego art. 139 akapit
szósty,

zważywszy, że:

(1) Artykuł 225 ust. 2 i 3 traktatu WE oraz art. 140A ust. 2
i 3 traktatu EWEA przewidują wyjątkową procedurę
ponownego rozpoznania przez Trybunał Sprawiedliwości
orzeczeń wydanych przez Sąd Pierwszej Instancji
w przedmiocie odwołań od orzeczeń izby sądowej lub
orzeczeń w przedmiocie pytań prejudycjalnych
w konkretnych dziedzinach określonych w statucie.

(2) Przesłanki i zakres wyjątkowej procedury ponownego
rozpoznania zostały określone w art. 62–62b Protokołu
w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości.

(3) Należy ustalić w regulaminie przebieg wyjątkowej proce
dury ponownego rozpoznania oraz niektóre jej zasady;

Za zgodą Rady, udzieloną w dniu 23 czerwca 2008 r.,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ZMIANY DO SWOJEGO REGULAMINU:

Artykuł 1

Do regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europej
skich z dnia 19 czerwca 1991 r. (Dz.U. L 176 z 4.7.1991, s. 7,
ze sprostowaniem w Dz.U. L 383 z 29.12.1992, s. 117), zmie
nionego dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.U. L 44 z 28.2.1995,
s. 61), dnia 11 marca 1997 r. (Dz.U. L 103 z 19.4.1997,
s. 1, ze sprostowaniem w Dz.U. L 351 z 23.12.1997, s. 72),
dnia 16 maja 2000 r. (Dz.U. L 122 z 24.5.2000, s. 43), dnia
28 listopada 2000 r. (Dz.U. L 322 z 19.12.2000, s. 1), dnia
3 kwietnia 2001 r. (Dz.U. L 119 z 27.4.2001, s. 1), dnia
17 września 2002 r. (Dz.U. L 272 z 10.10.2002, s. 24, ze
sprostowaniem w Dz.U. L 281 z 19.10.2002, s. 24), dnia
8 kwietnia 2003 r. (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, s. 17), dnia

19 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 132 z 29.4.2004, s. 2), dnia
20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, s. 107), dnia
12 lipca 2005 r. (Dz.U. L 203 z 4.8.2005, s. 19), dnia
18 października 2005 r. (Dz.U. L 288 z 29.10.2005, s. 51),
z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 44)
i z dnia 15 stycznia 2008 r. (Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 39),
wprowadza się następujące zmiany:

1. Po art. 123 dodaje się następujący tytuł:

„TYTUŁ IVA

WYJĄTKOWA PROCEDURA PONOWNEGO ROZPOZNANIA
ORZECZEŃ SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

Artykuł 123b

Ustanawia się specjalną izbę właściwą do podejmowania, na
zasadach określonych w art. 123d, decyzji rozstrzygającej
kwestię poddania orzeczenia Sądu wyjątkowej procedurze
ponownego rozpoznania zgodnie z art. 62 statutu.

W skład tej izby wchodzi prezes Trybunału i czterech
prezesów izb złożonych z pięciu sędziów, wyznaczonych
zgodnie z porządkiem pierwszeństwa ustanowionym w art.
6 niniejszego regulaminu.

Artykuł 123c

Niezwłocznie po wyznaczeniu daty ogłoszenia orzeczenia,
które ma być wydane na podstawie art. 225 ust. 2 lub 3
traktatu WE lub art. 140A ust. 2 lub 3 traktatu EWEA
sekretariat Sądu informuje o tym sekretariat Trybunału.
Sekretariat Sądu przekazuje sekretariatowi Trybunału orze
czenie niezwłocznie po jego ogłoszeniu.

Artykuł 123d

Wniosek pierwszego rzecznika generalnego o poddanie orze
czenia Sądu wyjątkowej procedurze ponownego rozpoznania
jest przekazywany prezesowi Trybunału, a równocześnie
sekretarz jest informowany o tym przekazaniu. Jeżeli orze
czenie Sądu zostało wydane na podstawie art. 225 ust. 3
traktatu WE lub art. 140A ust. 3 traktatu EWEA, o wniosku
o poddanie orzeczenia Sądu wyjątkowej procedurze ponow
nego rozpoznania sekretarz powiadamia niezwłocznie Sąd,
sąd krajowy, strony postępowania przed sądem krajowym
oraz inne zainteresowane podmioty, o których mowa
w art. 62a akapit drugi statutu.
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Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o poddanie orzeczenia
Sądu wyjątkowej procedurze ponownego rozpoznania prezes
wyznacza spośród sędziów izby, o której mowa w art. 123b,
sędziego sprawozdawcę.

Izba ta, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy,
podejmuje decyzję co do poddania orzeczenia Sądu wyjąt
kowej procedurze ponownego rozpoznania. Decyzja
o poddaniu orzeczenia Sądu wyjątkowej procedurze ponow
nego rozpoznania wskazuje kwestie będące przedmiotem tej
procedury.

Jeżeli orzeczenie Sądu zostało wydane na podstawie art. 225
ust. 2 traktatu WE lub art. 140A ust. 2 traktatu EWEA,
o decyzji Trybunału o poddaniu orzeczenia Sądu wyjątkowej
procedurze ponownego rozpoznania sekretarz powiadamia
niezwłocznie Sąd, strony postępowania przed nim oraz
inne zainteresowane podmioty, o których mowa w art.
62a akapit drugi statutu.

Jeżeli orzeczenie Sądu zostało wydane na podstawie art. 225
ust. 3 traktatu WE lub art. 140A ust. 3 traktatu EWEA,
o decyzji Trybunału rozstrzygającej kwestię poddania orze
czenia Sądu wyjątkowej procedurze ponownego rozpoznania
sekretarz powiadamia niezwłocznie Sąd, sąd krajowy, strony
postępowania przed sądem krajowym oraz inne zaintereso
wane podmioty, o których mowa w art. 62a akapit drugi
statutu. Decyzja o poddaniu orzeczenia Sądu wyjątkowej
procedurze ponownego rozpoznania jest publikowana
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 123e

Decyzja o poddaniu orzeczenia Sądu wyjątkowej procedurze
ponownego rozpoznania jest doręczana stronom i innym
zainteresowanym podmiotom, o których mowa w art. 62a
akapit drugi statutu. Doręczenie decyzji Trybunału
państwom członkowskim, państwom będącym stronami
porozumienia EOG innym niż państwa członkowskie, jak
również Urzędowi Nadzoru EFTA jest dokonywane wraz
z jej przekładem, zgodnie z zasadami określonymi w art.
104 § 1 akapity pierwszy i drugi niniejszego regulaminu.
Decyzja Trybunału jest ponadto przekazywana Sądowi
oraz, jeżeli chodzi o orzeczenie wydane przez Sąd na
podstawie art. 225 ust. 3 traktatu WE lub art. 140A ust. 3
traktatu EWEA, zainteresowanemu sądowi krajowemu.

W terminie miesiąca od doręczenia, o którym mowa
w poprzednim akapicie, strony i inne zainteresowane
podmioty, którym decyzja Trybunału została doręczona,
mogą składać pisma procesowe lub uwagi na piśmie
w przedmiocie kwestii będących przedmiotem wyjątkowej
procedury ponownego rozpoznania.

Niezwłocznie po podjęciu decyzji o poddaniu orzeczenia
Sądu wyjątkowej procedurze ponownego rozpoznania
pierwszy rzecznik generalny przydziela przeprowadzenie
wyjątkowej procedury ponownego rozpoznania rzecznikowi
generalnemu.

Po wyznaczeniu sędziego sprawozdawcy prezes wyznacza
termin, w którym sędzia sprawozdawca przedstawi na zgro
madzeniu ogólnym Trybunału sprawozdanie wstępne. Spra
wozdanie to zawiera zalecenia sędziego sprawozdawcy
w przedmiocie zastosowania ewentualnych środków przygo
towawczych, składu orzekającego, któremu należy przy
dzielić przeprowadzenie wyjątkowej procedury ponownego
rozpoznania, oraz konieczności przeprowadzenia rozprawy
i sposobu przedstawienia stanowiska przez rzecznika gene
ralnego. Trybunał, po wysłuchaniu rzecznika generalnego,
decyduje o zalecanych przez sędziego sprawozdawcę czyn
nościach.

Jeżeli orzeczenie Sądu będące przedmiotem wyjątkowej
procedury ponownego rozpoznania zostało wydane na
podstawie art. 225 ust. 2 traktatu WE lub art. 140A ust. 2
traktatu EWEA, Trybunał rozstrzyga o kosztach.”

2. Artykuł 123a zostaje oznaczony jako art. 123f, a art. 123b
zostaje oznaczony jako art. 123g.

Artykuł 2

Niniejsze zmiany regulaminu, których tekstami autentycznymi
są ich wersje językowe, sporządzone w językach określonych
w art. 29 § 1 regulaminu, zostają opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzą w życie pierwszego dnia
drugiego miesiąca następującego po ich opublikowaniu.

Przyjęto w Luksemburgu, w dniu 8 lipca 2008 r.
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