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SPLOŠNO SODIŠČE
Način določitve sodnika, ki bo nadomeščal zadržanega sodnika
(2016/C 296/02)

Splošno sodišče je 13. julija 2016 sklenilo, da predsednik Splošnega sodišča od 20. septembra 2016 dalje v primerih
zadržanosti sodnika v okoliščinah iz členov 17(2), drugi stavek, in 24(2), drugi stavek, Poslovnika določi, da zadržanega
sodnika nadomesti podpredsednik.

V primeru zadržanosti podpredsednika, predsednik Splošnega sodišča določi sodnika, ki bo nadomestil zadržanega
sodnika, po vrstnem redu iz člena 8 Poslovnika, z izjemo predsednikov senatov. Vendar lahko predsednik Splošnega sodišča,
da bi zagotovil enakomerno porazdelitev dela, odstopi od tega vrstnega reda.

Sestava velikega senata
(2016/C 296/03)

Splošno sodišče je 13. julija 2016 sklenilo, da so v obdobju od 20. septembra 2015 do 31. avgusta 2019 in v skladu
s členom 15(2) Poslovnika, v velikem senatu, ki ga sestavlja petnajst sodnikov, predsednik Splošnega sodišča,
podpredsednik, devet predsednikov senatov, dva sodnika, ki zasedata v sestavi treh sodnikov, ki je prvotno obravnavala
zadevo, in dva sodnika, ki bi morala dopolniti to sestavo treh sodnikov, če bi bila ta zadeva dodeljena senatu petih sodnikov.

Merila za dodelitev zadev senatom
(2016/C 296/04)

Splošno sodišče je na splošni seji z dne 11. maja 2016 v skladu s členom 25 Poslovnika določilo ta merila za dodelitev
zadev senatom:

1. Pritožbe zoper odločbe Sodišča za uslužbence se čim prej po vložitvi vloge, kar ne vpliva na morebitno poznejšo
uporabo člena 28 Poslovnika, dodelijo pritožbenemu senatu, ki ga sestavljajo člani tega senata, ki bodo po
19. septembru 2016 še naprej opravljali svojo funkcijo, ne glede na njihovo funkcijo predsednika Splošnega sodišča,
podpredsednika Splošnega sodišča ali predsednika senata.

2. Zadeve, razen tistih iz prvega odstavka, se dodelijo senatom treh sodnikov čim prej po vložitvi vloge, kar ne vpliva na
morebitno poznejšo uporabo člena 28 Poslovnika.

Zadeve iz tega odstavka se dodelijo senatom po štirih različnih vrstnih redih, določenih glede na zaporedje, v katerem so
bile vpisane v sodnem tajništvu:

— za zadeve glede izvrševanja pravil o konkurenci, ki se uporabljajo za podjetja, pravil o državnih pomočeh in pravil
o trgovinskih zaščitnih ukrepih;
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— za zadeve glede pravic intelektualne lastnine, določene v Naslovu IV Poslovnika;
— za zadeve glede uslužbencev;
— za vse druge zadeve.
Predsednik Splošnega sodišča lahko od tega vrstnega reda odstopi, da bi upošteval povezanost nekaterih zadev
oziroma zagotovil enakomerno porazdelitev dela.
Ob upoštevanju sklepa Splošnega sodišča, sprejetega na splošni seji 15. junija 2016, o nadaljevanju dejavnosti Splošnega
sodišča med 1. in 19. septembrom 2016 (UL 2016, C 270, str. 2), ki določa, da bo sklep Splošnega sodišča z dne
23. septembra 2013 o merilih za dodelitev zadev senatom (UL 2013, C 313, str. 4) še naprej veljal med 1. in
19. septembrom 2016, so zgoraj navedena merila za dodelitev zadev senatom določena za obdobje od 20. septembra 2016
do 31. avgusta 2019.

