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Служба „Преса и
информация“

Тържествено съдебно заседание на Съда

Встъпване в длъжност на двама нови членове на Съда

С решение от 30 януари 2019 г. за съдия в Съда е назначен, за периода от 7 октомври
2019 г. до 6 октомври 2021 г., г-н Niilo Jääskinen, на мястото на г-н Allan Rosas.
С решение от 10 юли 2019 г. за съдия в Съда е назначен, за периода от 7 октомври 2019 г.
до 6 октомври 2024 г., г-н Nils Wahl на мястото на г-н Carl Gustav Fernlund.
По повод на прекратяването на функциите и заминаването на г-н Allan Rosas и г-н Carl
Gustav Fernlund, от една страна, и полагането на клетва и встъпването в длъжност на
г-н Niilo Jääskinen и г-н Nils Wahl — от друга, днес ще се проведе тържествено заседание в
седалището на Съда на Европейския съюз.
Тържественото съдебно заседание ще се предава пряко от 18,00 ч. на следния интернет
адрес: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Професионални биографии на новите членове
Niilo Jääskinen
Роден през 1958 г.; диплома по право (1980), магистърска степен по право (1982),
докторантура (2008) в Хелзинкския университет, Финландия; преподавател в Хелзинкския
университет (1980—1986); съдебен помощник и временен съдия в първоинстанционния съд
в Рованиеми (Финландия) (1983—1984); правен съветник (1987—1989), след това началник
на секцията по европейско право (1990—1995) в Министерството на правосъдието,
Финландия; правен съветник в Министерството на външните работи, Финландия (1989—
1990); съветник и секретар по европейските въпроси в Голямата комисия на финландския
парламент (1995—2000); временен съдия (юли 2000 г.—декември 2002 г.), след това съдия
(януари 2003 г.—септември 2009 г.) във Върховния административен съд (Финландия);
отговарящ за правните и институционалните въпроси по време на преговорите за
присъединяване на Република Финландия към Европейския съюз; генерален адвокат в Съда
от 7 октомври 2009 г. до 7 октомври 2015 г.; съдия във Върховния административен съд
(2015—2019); заместник-председател на Върховния административен съд (2018—2019);
съдия в Съда от 7 октомври 2019 г.
Nils Wahl
Роден през 1961 г.; доктор по право, Стокхолмски университет, Швеция (1995); доцент и
титуляр на катедра по европейско право „Жан Моне" (1995), професор по европейско право,
Стокхолмски университет (2001); генерален директор на образователна фондация (1993—
2004); председател на Шведската асоциация Nätverket för europarättslig forskning (Мрежа за
изследвания по общностно право (2001—2006); член на Rådet för konkurrensfrågor (Съвет по
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въпросите на конкурентното право, Швеция) (2001—2006); съдия в Общия съд (2006—2012);
генерален адвокат в Съда от 28 ноември 2012 г. до 6 февруари 2019 г.; съдия в Съда от
7 октомври 2019 г.
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