
DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 

z dnia 14 kwietnia 2014 r. 

w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego 

(EBC/2014/16) 

(2014/360/UE) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu 
Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad insty
tucjami kredytowymi (1), w szczególności jego art. 24, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 Administracyjna Rada Odwoławcza prowadzi 
wewnętrzny administracyjny przegląd decyzji podjętych przez Europejski Bank Centralny (EBC) w ramach wyko
nywania uprawnień powierzonych mu na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 po otrzymaniu wniosku 
o przegląd złożonego zgodnie z art. 24 ust. 5. 

(2) Zgodnie z art. 24 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 EBC przyjmuje przepisy operacyjne Administra
cyjnej Rady Odwoławczej, które podaje się do wiadomości publicznej. 

(3)  Zgodnie z art. 24 ust. 11 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 ustanowienie Administracyjnej Rady Odwoławczej 
pozostaje bez uszczerbku dla prawa do wniesienia sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
zgodnie z Traktatami. 

(4)  Przegląd dokonywany przez Administracyjną Radę Odwoławczą jest przeglądem opcjonalnym, dostępnym dla 
osób, do których skierowana jest decyzja EBC wydana na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, lub 
których taka decyzja bezpośrednio i indywidualnie dotyczy, przed wniesieniem sprawy do Trybunału Sprawiedli
wości, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

ROZDZIAŁ WSTĘPNY 

Artykuł 1 

Charakter uzupełniający 

Niniejsza decyzja uzupełnia Regulamin Europejskiego Banku Centralnego. Terminy użyte w niniejszej decyzji mają takie 
samo znaczenie jak w Regulaminie Europejskiego Banku Centralnego. 

ROZDZIAŁ I 

ADMINISTRACYJNA RADA ODWOŁAWCZA 

Artykuł 2 

Ustanowienie 

Niniejszym ustanawia się Administracyjną Radę Odwoławczą (zwaną dalej "Radą Odwoławczą"). 

Artykuł 3 

Skład 

1. W skład Rady Odwoławczej wchodzi pięciu członków zastępowanych przez dwóch zastępców na zasadach okreś
lonych w ust. 3. 
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(1) Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63. 



2. Członkowie Rady Odwoławczej i dwaj zastępcy wybierani są spośród osób wysoko cenionych, będących obywate
lami państw członkowskich i mających udokumentowaną odpowiednią wiedzę i zawodowe doświadczenie, również w za
kresie nadzoru, na wystarczająco wysokim poziomie w dziedzinie bankowości lub innych usług finansowych. Nie mogą 
oni być członkami aktualnego personelu EBC, właściwych organów krajowych lub innych krajowych lub unijnych insty
tucji, organów, urzędów, biur i agencji zaangażowanych w wykonywanie zadań powierzonych EBC na mocy rozporzą
dzenia (UE) nr 1024/2013. 

3. Dwaj zastępcy zastępują tymczasowo członków Rady Odwoławczej w przypadku ich przejściowej niezdolności do 
pełnienia obowiązków, śmierci, rezygnacji lub usunięcia ze stanowiska, a także gdy w kontekście konkretnego wniosku 
o przegląd decyzji zachodzi poważna obawa, że zaistnieje konflikt interesów. Konflikt interesów zachodzi, jeśli prywatne 
lub osobiste interesy członka Rady Odwoławczej mogłyby wywrzeć wpływ lub stwarzać wrażenie, że mogą wywrzeć 
wpływ na bezstronne i obiektywne wykonywanie przez niego obowiązków. 

Artykuł 4 

Powołanie 

1. Członków Rady Odwoławczej i dwóch zastępców powołuje Rada Prezesów EBC, zapewniając w najszerszym 
możliwym zakresie odpowiednią równowagę geograficzną i równowagę płci względem państw członkowskich. 

2. Po opublikowaniu zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Zarząd, po 
wysłuchaniu Rady ds. Nadzoru, przedstawia nominacje na członków Rady Odwoławczej i dwóch zastępców Radzie 
Prezesów nie później niż na miesiąc przed posiedzeniem Rady Prezesów, na którym ma zostać przyjęta decyzja doty
cząca powołania. 

3. Kadencja członków Rady Odwoławczej i dwóch zastępców trwa pięć lat, z możliwością jednorazowego przedłu
żenia. 

4. Członkowie Rady Odwoławczej i dwaj zastępcy działają niezależnie i w interesie publicznym. Nie podlegają oni 
żadnym instrukcjom i składają jawną deklarację dotyczącą zobowiązań oraz jawną deklarację wskazującą wszelkie 
bezpośrednie lub pośrednie interesy, które mogłyby zostać uznane za szkodzące ich niezależności, lub brak takich inte
resów. 

5. Warunki powołania członków Rady Odwoławczej i ich zastępców określa Rada Prezesów. 

Artykuł 5 

Przewodniczący i wiceprzewodniczący 

1. Rada Odwoławcza wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 

2. Przewodniczący zapewnia funkcjonowanie Rady Odwoławczej, sprawne prowadzenie przeglądów decyzji i prze
strzeganie regulaminu operacyjnego. 

3. Wiceprzewodniczący wspiera przewodniczącego w wykonywaniu jego obowiązków oraz zastępuje go, jeśli prze
wodniczący nie może pełnić obowiązków lub na jego żądanie, w celu zapewnienia funkcjonowania Rady Odwoławczej. 

Artykuł 6 

Sekretarz Rady Odwoławczej 

1. Sekretarz Rady ds. Nadzoru działa jako sekretarz Rady Odwoławczej (zwany dalej "sekretarzem"). 

2. Sekretarz jest odpowiedzialny za przygotowanie sprawnego prowadzenia przeglądów decyzji, organizację prowa
dzonych przez Radę Odwoławczą wysłuchań wstępnych i wysłuchań, sporządzanie dokumentów na potrzeby toczących 
się postępowań, prowadzenie rejestru przeglądów i zapewnianie innego rodzaju wsparcia w odniesieniu do przeglądów. 

3. EBC zapewnia Radzie Odwoławczej odpowiednią pomoc, w tym wiedzę fachową z zakresu prawa, w celu wsparcia 
procesu oceny wykonywania przez EBC uprawnień powierzonych mu na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013. 
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ROZDZIAŁ II 

WNIOSEK O PRZEGLĄD 

Artykuł 7 

Powiadomienie o przeglądzie 

1. Każda osoba fizyczna lub prawna, do której skierowana jest decyzja EBC wydana na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr 1024/2013 lub której taka decyzja bezpośrednio i indywidualnie dotyczy, a która pragnie złożyć wniosek o prze
prowadzanie wewnętrznego administracyjnego przeglądu tej decyzji (zwana dalej "wnioskodawcą"), składa sekretarzowi 
powiadomienie o przeglądzie, wskazujące na tę decyzję. Powiadomienie należy złożyć w jednym z języków urzędowych 
Unii Europejskiej. 

2. Sekretarz bezzwłocznie potwierdza otrzymanie powiadomienia o przeglądzie. 

3. Powiadomienie o przeglądzie należy złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania przez wnioskodawcę 
powiadomienia o decyzji EBC, lub w braku takiego powiadomienia, od dnia, kiedy wnioskodawca dowiedział się 
o decyzji. 

4. Zaskarżoną decyzję dołącza się do powiadomienia o przeglądzie, które oprócz tego zawiera: a) podstawy, na 
których oparty jest wniosek o przegląd; b) jeśli składany jest wniosek o zawieszenie wykonania decyzji, uzasadnienie 
tego żądania; c) kopie wszelkich dokumentów, na jakie wnioskodawca zamierza się powoływać, oraz d) w przypadkach, 
gdy wniosek o przegląd jest dłuższy niż 10 stron, streszczenie zawartości punktów od a) do c). 

5. Powiadomienie o przeglądzie powinno jasno wskazywać pełne dane kontaktowe wnioskodawcy, aby umożliwić 
sekretarzowi komunikowanie się z nim lub — jeżeli zajdzie taka konieczność — z jego pełnomocnikiem. Sekretarz prze
syła potwierdzenie otrzymania powiadomienia wraz z informacją, czy powiadomienie jest kompletne. 

6. Wnioskodawca może w każdym czasie wycofać powiadomienie o przeglądzie, składając sekretarzowi powiado
mienie o wycofaniu. 

7. Otrzymane przez sekretarza powiadomienia o przeglądzie wraz z załącznikami bezzwłocznie przekazuje się drogą 
wewnętrzną, w celu umożliwienia przedstawicielowi EBC wzięcia udziału w postępowaniu. 

Artykuł 8 

Sprawozdawca 

Po otrzymaniu powiadomienia o przeglądzie Przewodniczący wyznacza spośród członków Rady Odwoławczej, włączając 
Przewodniczącego, sprawozdawcę na potrzeby dokonania przeglądu. Przy wyznaczaniu sprawozdawcy Przewodniczący 
bierze pod uwagę szczególną wiedzę fachową, jaką dysponuje każdy z członków Rady Odwoławczej. 

Artykuł 9 

Skutek zawieszający 

1. Złożenie powiadomienia o przeglądzie nie powoduje zawieszenia stosowania zaskarżonej decyzji, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 1, Rada Prezesów, na wniosek Rady Odwoławczej, może postanowić o zawieszeniu stoso
wania zaskarżonej decyzji, jeżeli wniosek o przegląd jest dopuszczalny oraz nie jest oczywiście bezzasadny, a z jego 
treści wynika, że natychmiastowe stosowanie decyzji może spowodować nieodwracalną szkodę. Rada Prezesów podej
muje decyzję w sprawie zawieszenia stosowania zaskarżonej decyzji po wysłuchaniu opinii Rady ds. Nadzoru zgodnie ze 
stosownymi procedurami. 

3. Procedury określone w niniejszym regulaminie operacyjnym, w tym również te określone w art. 12 i 14 w odnie
sieniu do zarządzeń i wysłuchań, mają zastosowanie przy rozstrzyganiu wszystkich kwestii dotyczących zawieszenia 
stosowania decyzji. 
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ROZDZIAŁ III 

PRZEGLĄD 

Artykuł 10 

Zakres przeglądu dokonywanego przez Radę Odwoławczą 

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 zakres przeglądu obejmuje proceduralną i meryto
ryczną zgodność danej decyzji z rozporządzeniem (UE) nr 1024/2013. 

2. Przegląd dokonywany przez Radę Odwoławczą ograniczony jest do zbadania podstaw powołanych przez wniosko
dawcę w powiadomieniu o przeglądzie. 

Artykuł 11 

Dopuszczalność wniosku o przegląd 

1. Rada Odwoławcza określa, czy — oraz w jakim zakresie — wniosek o przegląd jest dopuszczalny przed zbada
niem, czy jest on prawnie uzasadniony. Jeżeli Rada Odwoławcza stwierdzi, że wniosek jest w całości lub w części niedo
puszczalny, ocenę tę zamieszcza w opinii sporządzanej zgodnie z art. 17. 

2. Nie jest dopuszczalne złożenie powiadomienia o przeglądzie w odniesieniu do nowej decyzji Rady Prezesów, 
o jakiej mowa w art. 24 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013. 

Artykuł 12 

Zarządzenia 

Przewodniczący, w imieniu Rady Odwoławczej, może wydawać zarządzenia w celu zapewnienia sprawnego prowadzenia 
przeglądów decyzji, w tym zarządzenia dotyczące przedstawienia dokumentów lub udzielenia informacji. Sekretarz prze
syła te zarządzenia właściwym stronom. Przewodniczący może konsultować się z pozostałymi członkami Rady przy 
wydawaniu zarządzeń. 

Artykuł 13 

Niewykonanie zarządzeń lub nieprzestrzeganie przepisów 

1. W przypadku gdy wnioskodawca bez uzasadnionej przyczyny nie wykona zarządzenia Rady Odwoławczej lub nie 
zastosuje się do przepisów niniejszego regulaminu operacyjnego, Rada Odwoławcza może nakazać mu zapłatę wszelkich 
kosztów wynikających ze spowodowanego tym opóźnienia. 

2. Przed wydaniem zarządzenia zgodnie z ust. 1 Rada Odwoławcza powiadomi wnioskodawcę, aby umożliwić mu 
zajęcie stanowiska przeciwko wydaniu takiego zarządzenia. 

Artykuł 14 

Wysłuchanie 

1. Rada Odwoławcza może zarządzić wysłuchanie, jeżeli uzna to za niezbędne w celu przeprowadzenia rzetelnej 
oceny przeglądu. Wnioskodawca i EBC zostaną wezwani do ustnego przedstawienia swoich argumentów. 

2. Przewodniczący wydaje zarządzenia w sprawie wezwania na wysłuchanie, jego formy i daty. 

3. Wysłuchanie przeprowadza się w siedzibie EBC, w obecności sekretarza. Wysłuchanie nie jest jawne dla osób trze
cich. 

4. W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący może odroczyć wysłuchanie na wniosek wnioskodawcy, EBC lub 
z własnej inicjatywy. 

5. Jeżeli strona poinformowana o terminie wysłuchania nie zgłosi się, Rada Odwoławcza może prowadzić postępo
wanie pod jej nieobecność. 
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Artykuł 15 

Dowody 

1. Wnioskodawca może zwrócić się do Rady Odwoławczej o pozwolenie na przedstawienie w formie pisemnej dowo
dów z zeznań świadków lub ekspertów. 

2. Wnioskodawca może zwrócić się do Rady Odwoławczej o pozwolenie na wezwanie świadka lub eksperta, którzy 
złożyli zeznania na piśmie, celem przedstawienia ustnych dowodów podczas wysłuchania. Również EBC może zwrócić 
się do Rady Odwoławczej o pozwolenie na wezwanie świadka lub eksperta, celem przedstawienia ustnych dowodów 
podczas wysłuchania. 

3. Rada Odwoławcza udziela pozwolenia jedynie wtedy, gdy uważa to za niezbędne dla sprawiedliwego rozstrzyg
nięcia przeglądu. 

4. Świadkowie i eksperci są przesłuchiwani przez Radę Odwoławczą. Dowód z zeznań świadków przeprowadza się 
w czasie określonym pozwoleniem. Wnioskodawca ma prawo zadawania pytań świadkom wezwanym przez EBC, gdy 
jest to niezbędne dla sprawiedliwego rozstrzygnięcia przeglądu. 

ROZDZIAŁ IV 

PROCES DECYZYJNY 

Artykuł 16 

Opinia w sprawie przeglądu 

1. Rada Odwoławcza przyjmuje opinię w sprawie przeglądu w terminie stosownym do pilności sprawy, lecz nie 
później niż dwa miesiące od dnia otrzymania powiadomienia o przeglądzie. 

2. Opinia zawiera wskazania dotyczące tego, czy pierwotna decyzja powinna zostać uchylona, zastąpiona decyzją 
o identycznej treści lub zmieniona. W tym ostatnim przypadku opinia zawiera propozycje niezbędnych zmian. 

3. Opinię przyjmuje się większością przynajmniej trzech członków Rady Odwoławczej. 

4. Opinia jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie; przesyła się ją bezzwłocznie Radzie ds. Nadzoru. 

5. Opinia nie jest wiążąca dla Rady ds. Nadzoru i Rady Prezesów. 

Artykuł 17 

Przygotowanie projektu nowej decyzji 

1. Rada ds. Nadzoru dokonuje oceny opinii Rady Odwoławczej i przedkłada Radzie Prezesów projekt nowej decyzji. 
Ocena Rady ds. Nadzoru nie jest ograniczona do zbadania określonych w powiadomieniu o przeglądzie podstaw powo
łanych przez wnioskodawcę, lecz może obejmować także inne elementy, które zostaną uwzględnione w projekcie nowej 
decyzji. 

2. Projekt nowej decyzji Rady ds. Nadzoru, zastępującej pierwotną decyzję decyzją o identycznej treści, przedkłada się 
Radzie Prezesów w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania opinii Rady Odwoławczej. Projekt nowej decyzji 
Rady ds. Nadzoru, uchylającej lub zmieniającej pierwotną decyzję, przedkłada się Radzie Prezesów w terminie 20 dni 
roboczych od dnia otrzymania opinii Rady Odwoławczej. 

Artykuł 18 

Powiadomienie 

Opinię Rady Odwoławczej, nowy projekt decyzji przedłożony przez Radę ds. Nadzoru oraz nową decyzję Rady 
Prezesów sekretarz Rady Prezesów przekazuje stronom, załączając odpowiednie uzasadnienie. 
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ROZDZIAŁ V 

PRAWO ODWOŁANIA SIĘ DO SĄDU 

Artykuł 19 

Odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości 

Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla prawa do wniesienia sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej
skiej zgodnie z Traktatami. 

ROZDZIAŁ VI 

PRZEPISY OGÓLNE 

Artykuł 20 

Dostęp do akt 

1. Prawo wnioskodawcy do obrony jest w pełni respektowane. W tym celu po złożeniu przez wnioskodawcę pisem
nego powiadomienia o przeglądzie, przysługuje mu prawo dostępu do akt EBC, z zastrzeżeniem uzasadnionego interesu 
osób fizycznych i prawnych innych niż wnioskodawca, związanych z ochroną ich tajemnicy handlowej. 

2. Akta zawierają wszystkie dokumenty otrzymane, wytworzone lub zgromadzone przez EBC podczas prowadzenia 
procedury nadzorczej EBC, niezależnie od formatu, w jakim są one przechowywane. 

3. Prawo dostępu do akt nie obejmuje informacji poufnych. 

4. Na potrzeby niniejszego artykułu informacje poufne mogą obejmować wewnętrzne dokumenty EBC i właściwych 
organów krajowych, a także korespondencję pomiędzy EBC a właściwymi organami krajowymi oraz korespondencję 
pomiędzy właściwymi organami krajowymi. 

5. Żaden przepis niniejszego artykułu nie powinien przeszkodzić EBC w ujawnieniu i wykorzystaniu informacji 
potrzebnych do udowodnienia naruszenia. 

6. EBC, należycie uwzględniając możliwości techniczne stron, może określić, że dostęp do akt udzielany będzie 
w sposób określony w jednym lub kilku poniższych formatach: a) na CD-ROM lub innym elektronicznym nośniku 
danych, w tym również takim, który może być dostępny w przyszłości; b) w postaci kopii dostępnych dokumentów 
papierowych, wysłanych pocztą elektroniczną; c) poprzez osobiste zbadanie dostępnych akt w biurach EBC. 

Artykuł 21 

Zarządzenia w sprawie kosztów 

1. Koszty przeglądu obejmują rozsądne koszty poniesione w związku z przeglądem. 

2. Po powiadomieniu o nowej decyzji Rady Prezesów lub po wycofaniu przez wnioskodawcę powiadomienia o prze
glądzie Rada ds. Nadzoru zaproponuje, jaką część kosztów powinien pokryć wnioskodawca. Wnioskodawca jest upraw
niony do zajęcia stanowiska w tym względzie. 

3. Wszelkie niewspółmierne koszty poniesione przez wnioskodawcę w związku z przedstawieniem pisemnych lub 
ustnych dowodów oraz z reprezentacją prawną pokrywa wnioskodawca. 

4. Wnioskodawca nie pokrywa żadnych kosztów, jeśli w wyniku przeglądu Rada Prezesów uchyla lub zmienia pierw
otną decyzję. Powyższe nie odnosi się do niewspółmiernych kosztów poniesionych przez wnioskodawcę w związku 
z przedstawieniem pisemnych lub ustnych dowodów oraz z reprezentacją prawną, które pokrywa wnioskodawca. 

5. Rada Prezesów decyduje o podziale kosztów zgodnie z procedurą określoną w art.13 g ust. 2 Regulaminu Europej
skiego Banku Centralnego. 

6. W przypadku obciążenia kosztami należy dokonać ich zapłaty w terminie 20 dni roboczych. 
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Artykuł 22 

Poufność i tajemnica służbowa 

1. Członkowie Rady Odwoławczej i zastępcy podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy służbowej, określonemu 
w art. 37 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego nawet po zakończeniu 
pełnienia swoich obowiązków. 

2. Postępowania prowadzone przez Radę Odwoławczą mają charakter poufny, chyba że Rada Prezesów upoważni 
Prezesa EBC do podania wyników obrad do wiadomości publicznej. 

3. Dokumenty sporządzone przez Radę Odwoławczą lub znajdujące się w jej posiadaniu, stanowią dokumenty EBC 
i w związku z tym są klasyfikowane i przetwarzane zgodnie z art. 23.3 Regulaminu Europejskiego Banku Central
nego (1). 

Artykuł 23 

Przepisy uzupełniające 

1. Rada Odwoławcza może przyjmować przepisy uzupełniające, regulujące prowadzenie przez nią postępowań i jej 
działalność. 

2. Rada Odwoławcza może wydawać formularze i objaśnienia. 

3. Przepisy uzupełniające, formularze i objaśnienia przyjęte przez Radę Odwoławczą przekazywane są Radzie ds. 
Nadzoru i publikowane na stronie internetowej EBC. 

Artykuł 24 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 14 kwietnia 2014 r. 

Mario DRAGHI 

Prezes EBC  

14.6.2014 L 175/53 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 33. 
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