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KOMUNIKAT PRASOWY nr 130/19 

Luksemburg, 7 października 2019 r. 

Uroczyste posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości 

 

Objęcie stanowisk przez dwóch nowych członków Trybunału Sprawiedliwości 

 

Decyzją z dnia 1 lutego 2019 r. Niilo Jääskinen został mianowany sędzią Trybunału 
Sprawiedliwości na okres od 7 października 2019 r. do 6 października 2021 r. jako następca Allana 
Rosasa. 

Decyzją z dnia 10 lipca 2019 r. Nils Wahl został mianowany sędzią Trybunału Sprawiedliwości na 
okres od 7 października 2019 r. do 6 października 2024 r. jako następca Carla Gustava Fernlunda. 

W dniu dzisiejszym w siedzibie Trybunału Sprawiedliwości odbędzie się uroczyste posiedzenie 
z okazji ustąpienia ze stanowiska i pożegnania Allana Rosasa i Carla Gustava Fernlunda oraz 
złożenia ślubowania i objęcia stanowisk przez Niila Jääskinena i Nilsa Wahla.  

Uroczyste posiedzenie będzie transmitowane na żywo od godz. 18.00 na stronie dostępnej pod 
następującym linkiem: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj 

Curricula vitae nowych członków 

Niilo Jääskinen 

urodzony w 1958 r.; absolwent prawa (1980), studia podyplomowe w dziedzinie prawa (1982), 
doktorat na uniwersytecie w Helsinkach, Finlandia (2008); wykładowca na uniwersytecie 
w Helsinkach (1980–1986); referendarz i sędzia na czas oznaczony w sądzie pierwszej instancji 
w Rovaniemi, Finlandia (1983–1984); radca prawny (1987–1989), następnie kierownik sekcji 
prawa europejskiego (1990–1995) w ministerstwie sprawiedliwości, Finlandia; doradca prawny 
w ministerstwie spraw zagranicznych, Finlandia (1989–1990); doradca i sekretarz ds. europejskich 
w wielkiej komisji parlamentu fińskiego (1995–2000); sędzia na czas oznaczony (lipiec 2000 – 
grudzień 2002), następnie sędzia (styczeń 2003 – wrzesień 2009) w naczelnym sądzie 
administracyjnym, Finlandia; odpowiedzialny za kwestie prawne i instytucjonalne podczas 
negocjacji w sprawie przystąpienia Republiki Finlandii do Unii Europejskiej; rzecznik generalny 
Trybunału Sprawiedliwości od 7 października 2009 r. do 7 października 2015 r.; sędzia naczelnego 
sądu administracyjnego (2015–2019); wiceprezes naczelnego sądu administracyjnego (2018–
2019); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od 7 października 2019 r. 

Nils Wahl 

urodzony w 1961 r.; doktor prawa, uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja (1995); profesor 
nadzwyczajny (docent) i kierownik katedry prawa europejskiego Jeana Monneta (1995); profesor 
prawa europejskiego na uniwersytecie w Sztokholmie (2001); dyrektor generalny fundacji 
działającej w dziedzinie kształcenia (1993–2004); prezes szwedzkiego stowarzyszenia Nätverket 
för europarättslig forskning (sieć na rzecz badań prawa wspólnotowego) (2001–2006); członek 
Rådet för konkurrensfrågor (rady ds. prawa konkurencji, Szwecja) (2001–2006); sędzia Sądu 
(2006-2012); rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od 28 listopada 2012 r. do 6 lutego 
2019 r.; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od 7 października 2019 r. 
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