
Dziewiąta izba powiększona, w składzie pięciu sędziów: 

G. Berardis, prezes izby, O. Czúcz, I. Pelikánová, A. Popescu i E. Buttigieg, sędziowie. 

Dziewiąta izba w składzie trzech sędziów: 

G. Berardis, prezes izby; 
O. Czúcz, sędzia; 
A. Popescu, sędzia. 

Kryteria przedzielania spraw do izb 

(2013/C 313/06) 

W dniu 23 września 2013 r. Sąd ustanowił zgodnie z art. 12 regulaminu postępowania następujące kryteria 
przydzielania spraw do izb, na okres od dnia 23 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.: 

1. Odwołania od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej przydziela się izbie odwoławczej z chwilą 
wniesienia skargi, z zastrzeżeniem możliwości późniejszego zastosowania art. 14 i 51 regulaminu 
postępowania 

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 zastosowania art. 14 i 51 regulaminu 
postępowania. 

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

— dla spraw dotyczących stosowania reguł konkurencji odnoszących się do przedsiębiorstw, przepisów 
dotyczących 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 
postępowania; 

— dla pozostałych spraw. 

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

Pełen skład Sądu 

(2013/C 313/07) 

W dniu 23 września 2013 r. Trybunał postanowił w odniesieniu do okresu od dnia 23 września 2013 r. do 
dnia 31 sierpnia 2016 r. i zgodnie z art. 32 § 1 akapit drugi regulaminu postępowania, że jeżeli w następ
stwie wyznaczenia rzecznika generalnego na mocy art. 17 regulaminu postępowania sędziowie są obecni 
w liczbie parzystej w pełnym składzie Sądu, wyznaczona uprzednio kolejność stosowana w okresie trzech 
lat, na jaki wybierani są prezesi izb złożonych z pięciu sędziów, zgodnie z którą prezes Sądu wyznacza 
sędziego, który nie weźmie udziału w rozstrzyganiu sprawy, jest odwrotna do rangi jaką mają sędziowie 
stosownie do ich starszeństwa służbowego zgodnie z art. 6 regulaminu postępowania, chyba że tak 
wyznaczony sędzia jest sędzią sprawozdawcą. W tym ostatnim przypadku w wyznaczony zostanie sędzia 
kolejno najmłodszy rangą.
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