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Sposób wyznaczania sędziego w celu zastąpienia sędziego, do którego odnosi się przeszkoda 
w wykonywaniu obowiązków

(2016/C 296/02)

W dniu 13 lipca 2016 r. Sąd zdecydował, że od dnia 20 września 2016 r. w wypadkach przeszkody w wykonywaniu 
obowiązków, o których mowa odpowiednio w art. 17 § 2 zdanie drugie i w art. 24 § 2 zdanie drugie regulaminu 
postępowania, prezes Sądu wyznacza wiceprezesa w celu zastąpienia sędziego, do którego odnosi się przeszkoda 
w wykonywaniu obowiązków.

W razie przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez wiceprezesa prezes Sądu wyznacza sędziego w celu zastąpienia 
sędziego, do którego odnosi się przeszkoda w wykonywaniu obowiązków, zgodnie z porządkiem pierwszeństwa 
ustanowionym w art. 8 regulaminu postępowania, z wyjątkiem prezesów izb. Prezes Sądu może jednak odstąpić od tego 
porządku w celu zapewnienia równomiernego podziału pracy. 

Skład wielkiej izby

(2016/C 296/03)

W dniu 13 lipca 2016 r. Sąd zdecydował, że w okresie od dnia 20 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., zgodnie 
z art. 15 § 2 regulaminu postępowania, piętnastoma sędziami wchodzącymi w skład wielkiej izby są: prezes Sądu, 
wiceprezes, dziewięciu prezesów izb, dwóch sędziów składu złożonego z trzech sędziów pierwotnie rozpatrującego sprawę 
i dwóch sędziów, którzy uzupełnialiby skład trzech sędziów pierwotnie rozpatrujący sprawę, gdyby została ona 
przydzielona izbie złożonej z pięciu sędziów. 

Kryteria przedzielania spraw do izb

(2016/C 296/04)

Podczas zgromadzenia plenarnego w dniu 11 maja 2016 r. Sąd ustalił zgodnie z art. 25 regulaminu postępowania 
następujące kryteria przydzielania spraw do izb:

1. Odwołania od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej przydziela się w możliwie najkrótszym czasie po złożeniu 
pisma, bez uszczerbku dla późniejszego stosowania art. 28 regulaminu postępowania, izbie odwoławczej złożonej 
z członków tej izby, którzy będą nadal pełnić obowiązki po dniu 19 września 2016 r., bez względu na ich status prezesa, 
wiceprezesa lub prezesa izby.

2. Sprawy inne niż te, o których mowa w ust. 1 przydziela się w możliwie najkrótszym czasie po wniesieniu skargi, bez 
uszczerbku dla późniejszego stosowania art. 28 regulaminu postępowania, izbom złożonym z trzech sędziów.

Sprawy, o których mowa w niniejszym ustępie rozdziela się między izby według czterech odrębnych porządków, 
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,
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