
Skład wielkiej izby 

(2013/C 313/08) 

W dniu 23 września 2013 r. Sąd postanowił, że w okresie od dnia 23 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 
2016 r. trzynastoma sędziami, z których złożona jest zgodnie z art. 10 § 1 regulaminu postępowania 
wielka izba są prezes Sądu, wiceprezes, ośmiu prezesów izb, dwóch sędziów składu złożonego z trzech 
sędziów, przed którym rozpoczęło się rozpoznanie sprawy oraz inny sędzia. Sędziego tego wyznacza się 
zgodnie z kolejnością przewidzianą w art. 6 regulaminu postępowania na okres jednego roku spośród 
dwóch sędziów, którzy uzupełnialiby skład złożony z trzech sędziów, przed którym rozpoczęło się rozpoz
nanie sprawy gdyby została ona przydzielona izbie złożonej z pięciu sędziów. 

Izba odwoławcza 

(2013/C 313/09) 

W dniu 23 września 2013 r. Sąd postanowił, że w skład izby odwoławczej, w okresie od dnia 23 września 
2013 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. wchodzić będą: prezes Sądu oraz po dwóch prezesów izb na zmianę 
lub gdy nadejdzie kolej wiceprezesa do uczestnictwa w składzie, wiceprezes i prezes izby. 

Sędziami zasiadającymi wraz z prezesem izby odwoławczej w celu utworzenia powiększonego składu pięciu 
sędziów będą trzej sędziowie zasiadający w składzie, przed którym rozpoczęło się rozpoznanie sprawy oraz 
po dwóch prezesów izb na zmianę lub gdy nadejdzie kolej wiceprezesa do uczestnictwa w składzie, 
wiceprezes i prezes izby. 

Wyznaczenie sędziego zastępującego prezesa Sądu przy rozpatrywaniu wniosków o zastosowanie 
środków tymczasowych 

(2013/C 313/10) 

W dniu 23 września 2013 r., zgodnie z art. 106 regulaminu postępowania, Sąd postanowił, że w okresie od 
dnia 23 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. sędzia N.J. Forwood zastępować będzie prezesa Sądu 
przy rozpatrywaniu wniosków o zastosowanie środków tymczasowych w razie nieobecności prezesa lub 
niemożności uczestniczenia przez niego w obradach.
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