
Fellebbezési tanács

(2007/C 269/73)

Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 19-én úgy határozott,
hogy a 2007. szeptember 25-től 2008. szeptember 30-ig
terjedő időszakban a fellebbezési tanács tagja az Elsőfokú
Bíróság elnöke és rotációs rendszer alapján négy tanácselnök.

A tanácsok közötti ügyelosztás rendje

(2007/C 269/74)

Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 25-én az eljárási
szabályzat 12. cikke alapján az alábbiak szerint rögzítette a taná-
csok közötti ügyelosztás rendjét a 2007. szeptember 25-től
2008. szeptember 30-ig terjedő időszakra:

1. A keresetlevél benyújtását követően, az eljárási szabályzat 14.
és 51. cikke későbbi alkalmazásának sérelme nélkül a
Közszolgálati Törvényszék határozati elleni fellebbezéseket a
fellebbezési tanácsnak osztják ki.

2. A keresetlevél benyújtását követően és az eljárási szabályzat
14. és 51. cikke későbbi alkalmazásának sérelme nélkül az
1. ponttól eltérő ügyeket három bíróból álló tanácsoknak
osztják ki.

Az e pont szerinti ügyeket három különböző csoportba
osztva, a Hivatalban történt nyilvántartásba vételük sorrendje
szerint kialakított rotációs rendszerben osztják el a tanácsok
között:

– a vállalkozásokra alkalmazandó versenyjogi szabályok, a
tagállamok által nyújtott támogatásokra vonatkozó szabá-
lyok és a kereskedelempolitikai védintézkedésekre vonat-
kozó szabályok végrehajtásával kapcsolatos ügyek;

– az eljárási szabályzat 130. cikkének 1. §-ában meghatáro-
zott, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyek;

– minden egyéb ügy.

E rendszerben minden harmadik ügyelosztási körben kétszer
veszik figyelembe a négy bíróból álló, három taggal eljáró
két tanácsot.

Az Elsőfokú Bíróság elnöke eltérhet ettől a rendszertől egyes
összefüggő ügyek esetén vagy a munkateher kiegyensúlyozott
elosztásának biztosítása érdekében.

Az Elsőfokú Bíróság elnökét ideiglenes intézkedésről
határozó bírói minőségében helyettesítő bíró kijelölése

(2007/C 269/75)

Az Elsőfokú Bíróság az eljárási szabályzat 106. cikke alapján
2007. szeptember 19-én úgy határozott, hogy J.D. Cooke bírót
jelöli ki a 2007. szeptember 18-tól 2008. szeptember 30-ig
terjedő időszakra arra, hogy az Elsőfokú Bíróság elnökét, távol-
léte vagy akadályoztatása esetén, ideiglenes intézkedésről
határozó bírói minőségében helyettesítse.

Ugyanakkor azokban az ideiglenes intézkedés iránti eljárá-
sokban, amelyekben 2007. szeptember 17-ig meghallgatást
tartottak és/vagy a bizonyításfelvételt lezárták, 2007. szep-
tember 17. után továbbra is a 2006. október 1-jétől 2007. szep-
tember 17-ig terjedő időszakra kijelölt, ideiglenes intézkedésről
határozó bíró (HL 2006., C 190., 15. o. és HL 2007., C 155.,
19. o.) írja alá az ezekben az ügyekben hozott végzéseket.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 27-i ítélete – Pelle
és Konrad kontra Tanács és Bizottság

(T-8/95. és T-9/95. sz. egyesített ügyek) (1)

(„Szerződésen kívüli felelősség – Tej – Kiegészítő illeték –

Referenciamennyiség – 2187/93/EGK rendelet – Termelők
kártérítése – Az elévülés felfüggesztése”)

(2007/C 269/76)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: Wilhelm Pelle (Kluse-Ahlen, Németország) és Ernst-
Reinhard Konrad (Löllbach, Németország) (képviselők:
B. Meisterernst, M. Düsing, D. Manstetten, F. Schulze és
W. Haneklaus ügyvédek)

Alperesek: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: kezdetben
A. Brautigam és A.-M. Colaert, később A.-M. Colaert, meghatal-
mazotti minőségben) és az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: kezdetben D. Booß és M. Niejahr, meghatalmazotti
minőségben, később T. van Rijn és M. Niejahr, segítőik:
kezdetben H.-J. Rabe, G. Berrisch és M. Núñez-Müller ügyvédek)

2007.11.10.C 269/42 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


