
REGULAMINY WEWNĘTRZNE 

ZMIANA REGULAMINU POSTĘPOWANIA PRZED TRYBUNAŁEM SPRAWIEDLIWOŚCI 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 253 akapit szósty, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a ust. 1, 

uwzględniając Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 63, 

zważywszy, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2015 r. regulaminu postępowania przed Sądem należy 
wprowadzić do regulaminu postępowania przed Trybunałem przepis umożliwiający Trybunałowi, w zawisłych przed 
nim postępowaniach odwoławczych, właściwe przetwarzanie informacji lub materiałów, które zostały przedstawione 
przez stronę główną przed Sądem na podstawie art. 105 § 1 lub § 2 regulaminu postępowania przed Sądem i które ze 
względu na ich poufny charakter nie zostały przekazane przeciwnej stronie głównej, 

za zgodą Rady udzieloną w dniu 6 lipca 2016 r., 

PRZYJMUJE ZMIANĘ REGULAMINU POSTĘPOWANIA W NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: 

Artykuł 1 

W tytule piątym, rozdziale 8 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości z dnia 25 września 
2012 r. (1) dodaje się następujący artykuł: 

„Artykuł 190a 

Przetwarzanie informacji lub materiałów przedstawionych Sądowi na podstawie art. 105 jego regulaminu 
postępowania 

1. Jeżeli zostało wniesione odwołanie od orzeczenia Sądu wydanego w postępowaniu, w którym informacje lub 
materiały zostały przez stronę główną przedstawione na podstawie art. 105 regulaminu postępowania przed Sądem 
i nie zostały one przekazane przeciwnej stronie głównej, sekretarz Sądu udostępnia te informacje lub materiały 
Trybunałowi na warunkach określonych w decyzji, o której mowa w § 11 rzeczonego artykułu. 

2. Informacje lub materiały, o których mowa w § 1, nie są przekazywane stronom postępowania przed 
Trybunałem. 

3. Trybunał czuwa nad tym, by informacje poufne zawarte w informacjach lub materiałach, o których mowa 
w § 1, nie zostały ujawnione ani w orzeczeniu kończącym postępowanie, ani, w stosownym wypadku, w opinii 
rzecznika generalnego. 

4. Informacje lub materiały, o których mowa w § 1, zwraca się stronie, która je przedstawiła Sądowi, 
niezwłocznie po doręczeniu orzeczenia kończącego postępowanie przed Trybunałem, chyba że sprawa zostaje 
przekazana Sądowi do ponownego rozpoznania. W takim wypadku odnośne informacje lub materiały zostają 
ponownie udostępnione Sądowi, na warunkach określonych w decyzji, o której mowa w § 5. 

5. Trybunał określa w drodze decyzji zasady bezpieczeństwa w celu ochrony informacji lub materiałów, 
o których mowa w § 1. Decyzja ta podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”. 
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(1) Dz.U. L 265 z 29.9.2012, s. 1 (sprostowanie Dz.U. L 173 z 30.6.2016, s. 108), zmieniony w dniu 18 czerwca 2013 r. (Dz.U. L 173 
z 26.6.2013, s. 65). 



Artykuł 2 

1. Niniejsza zmiana regulaminu postępowania, której tekstami autentycznymi są jej wersje sporządzone w językach 
określonych w art. 36 rzeczonego regulaminu, zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi 
w życie z dniem jej opublikowania. 

2. Przepisy art. 190a stosują się od dnia wejścia w życie decyzji, o której mowa w art. 190a § 5. 

Przyjęto w Luksemburgu dnia 19 lipca 2016 r.   
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