
ZMIANY REGULAMINU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 
w szczególności jego art. 224 akapit piąty, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej, w szczególności jego art. 140 akapit piąty, 

uwzględniając art. 63 Protokołu w sprawie statutu Trybunału 
Sprawiedliwości, 

za zgodą Trybunału Sprawiedliwości, 

po zatwierdzeniu przez Radę w dniu 15 czerwca 2009 r., 

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ZMIANY DO SWOJEGO REGULAMINU: 

Artykuł 1 

Do regulaminu Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich 
z dnia 2 maja 1991 r. (Dz.U. L 136 z 30.5.1991, s. 1, ze 
sprostowaniem w Dz.U. L 317 z 19.11.1991, s. 34), zmienio
nego dnia 15 września 1994 r. (Dz.U. L 249 z 24.9.1994, 
s. 17), dnia 17 lutego 1995 r. (Dz.U. L 44 z 28.2.1995, 
s. 64), dnia 6 lipca 1995 r. (Dz.U. L 172 z 22.7.1995, s. 3), 
dnia 12 marca 1997 r. (Dz.U. L 103 z 19.4.1997, s. 6, ze 
sprostowaniem w Dz.U. L 351 z 23.12.1997, s. 72), dnia 
17 maja 1999 r. (Dz.U. L 135 z 29.5.1999, s. 92), dnia 
6 grudnia 2000 r. (Dz.U. L 322 z 19.12.2000, s. 4), dnia 
21 maja 2003 r. (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, s. 22), dnia 
19 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 132 z 29.4.2004, s. 3), dnia 
21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, s. 108), dnia 
12 października 2005 r. (Dz.U. L 298 z 15.11.2005, s. 1), dnia 
18 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 45), dnia 
12 czerwca 2008 r. (Dz.U. L 179 z 8.7.2008, s. 12), dnia 
14 stycznia 2009 r. (Dz.U. L 24 z 28.1.2009, s. 9) i dnia 
16 lutego 2009 r. (Dz.U. L 60 z 4.3.2009, s. 3), wprowadza 
się następujące zmiany: 

1. Po art. 121 dodaje się następujący rozdział: 

„ROZDZIAŁ 4a 

ORZECZENIA SĄDU WYDANE PO PODDANIU JEGO ORZE
CZENIA WYJĄTKOWEJ PROCEDURZE PONOWNEGO 
ROZPOZNANIA I PRZEKAZANIU SPRAWY DO PONOW
NEGO ROZPOZNANIA 

Artykuł 121a 

W przypadku poddania przez Trybunał wyroku lub posta
nowienia Sądu wyjątkowej procedurze ponownego rozpoz

nania i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania 
przez Sąd, Sąd jest związany wyrokiem przekazującym 
sprawę do ponownego rozpoznania. 

Artykuł 121b 

§ 1 W przypadku przekazania przez Trybunał do ponow
nego rozpoznania sprawy, w której pierwotnie orzekała izba, 
prezes Sądu może przydzielić sprawę innej izbie składającej 
się z takiej samej liczby sędziów. 

§ 2 W przypadku przekazania przez Trybunał do ponow
nego rozpoznania sprawy, w której Sąd pierwotnie orzekał 
w pełnym składzie lub w składzie wielkiej izby, sprawa 
zostaje przydzielona temu składowi Sądu, który wydał orze
czenie. 

§ 3 W przypadkach, o których mowa w §§ 1 i 2 niniej
szego artykułu, stosuje się art. 13 § 2, art. 14 § 1 i art. 51 § 
1. 

Artykuł 121c 

§ 1 W terminie miesiąca od doręczenia wyroku Trybu
nału strony postępowania przed Sądem mogą przedstawić 
swe uwagi w przedmiocie wniosków, jakie z tego wyroku 
wynikają dla rozstrzygnięcia sporu. Termin ten nie może 
zostać przedłużony. 

§ 2 Sąd może, tytułem zastosowania środków organizacji 
postępowania, wezwać strony toczącego się przed nim 
postępowania do złożenia pism procesowych oraz zdecy
dować o wysłuchaniu ich w toku procedury ustnej. 

Artykuł 121d 

Sąd orzeka o kosztach postępowania toczącego się przed 
nim po przeprowadzeniu wyjątkowej procedury ponownego 
rozpoznania jego orzeczenia”. 

2. W art. 134 § 1 zdanie zostaje uzupełnione poprzez dodanie 
po słowie „interwenientów” następującego sformułowania: 
„wnosząc odpowiedź na skargę w przewidzianej formie i w 
przewidzianym terminie”.
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Nowe brzmienie: 

„Artykuł 134 

1. Strony postępowania przed Izbą Odwoławczą, inne niż 
strona skarżąca, mogą uczestniczyć w postępowaniu przed 
Sądem w charakterze interwenientów, wnosząc odpowiedź 
na skargę w przewidzianej formie i w przewidzianym termi
nie”. 

3. W art. 135 § 1 wyrażenie „interwenienci, o których mowa 
w art. 134 § 1, mogą wnosić” zastępuje się wyrażeniem 
„strony postępowania przed Izbą Odwoławczą, inne niż 
strona skarżąca, wnoszą”. 

Nowe brzmienie: 

„Artykuł 135 

§ 1 Urząd oraz strony postępowania przed Izbą Odwo 
ławczą, inne niż strona skarżąca, wnoszą odpowiedzi na 
skargę w terminie dwóch miesięcy od daty doręczenia skargi. 

Do odpowiedzi na skargę stosuje się art. 46”. 

Artykuł 2 

Niniejsze zmiany regulaminu, których tekstami autentycznymi 
są ich wersje językowe sporządzone w językach określonych 
w art. 35 § 1 regulaminu, zostają opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzą w życie pierwszego dnia 
drugiego miesiąca następującego po ich opublikowaniu. 

Sporządzono w Luksemburgu 7 lipca 2009 r. 

E. COULON 
Sekretarz 

M. JAEGER 
Prezes
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