
DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/1717 

z dnia 21 września 2016 r. 

zmieniająca decyzję EBC/2004/2 przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego 
(EBC/2016/27) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności 
jego art. 12 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Instrumenty prawne adresowane do krajowych banków centralnych (KBC) oraz do właściwych organów 
krajowych, takie jak wytyczne i instrukcje Europejskiego Banku Centralnego (EBC), wymagają odpowiedniego 
podania ich do wiadomości adresatów. W chwili obecnej powszechnie akceptowaną praktyką podawania do 
wiadomości pomiędzy EBC oraz KBC i właściwymi organami krajowymi jest stosowanie elektronicznych środków 
komunikacji, w tym poczty elektronicznej. Rozwój technologiczny doprowadził natomiast do zbędności teleksu 
jako środka komunikacji. 

(2)  Przez ostatnie dwa lata EBC przyjął wiele decyzji adresowanych do podmiotów nadzorowanych albo podmiotów, 
które złożyły wniosek o udzielenie zezwolenia na podjęcie działalności instytucji kredytowej. EBC przyjął również 
decyzje nakładające sankcje na podmioty trzecie. Chociaż wymóg taki nie wynika z prawa pierwotnego, 
regulamin EBC wymaga obecnie, aby powyższego rodzaju decyzje EBC mające adresatów były podpisywane 
przez Prezesa EBC. 

(3)  W przyszłości decyzje EBC adresowane do podmiotów nadzorowanych albo podmiotów, które złożyły wnioski 
o udzielenie zezwolenia na podjęcie działalności instytucji kredytowej, oraz decyzje nakładające sankcje na 
podmioty trzecie powinny być podpisywane przez sekretarza Rady Prezesów w celu poświadczenia ich zgodności 
z decyzją Rady Prezesów. 

(4)  W związku ze znaczącym wzrostem ilości decyzji nadzorczych niniejsza zmiana powinna zostać przyjęta jak 
najszybciej i powinna wejść w życie w dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

(5)  Decyzja EBC/2004/2 (1) powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zmiana Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego 

W decyzji EBC/2004/2 wprowadza się następujące zmiany:  

1) pkt 17.2 otrzymuje brzmienie: 

„17.2. Wytyczne EBC przyjmowane są przez Radę Prezesów, a następnie podawane do wiadomości, w jednym 
z urzędowych języków Unii, po podpisaniu w imieniu Rady Prezesów przez Prezesa. Określają one podstawy uzasad
niające ich wydanie. Zawiadomienie krajowych banków centralnych może zostać dokonane w formie elektronicznej, 
przy pomocy telefaksu, bądź też w formie listownej. Każde z wytycznych EBC, które mają podlegać urzędowej 
publikacji, są tłumaczone na urzędowe języki Unii.”; 
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(1) Decyzja EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmująca Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 80 z 18.3.2004, 
s. 33). 



2) pkt 17.4 otrzymuje brzmienie: 

„17.4. Decyzje i zalecenia EBC przyjmowane są przez Radę Prezesów lub Zarząd w zakresie ich odpowiednich 
kompetencji oraz podpisywane są przez Prezesa. Decyzje EBC nakładające sankcje na podmioty trzecie są 
podpisywane przez sekretarza Rady Prezesów w celu poświadczenia ich zgodności. Decyzje i zalecenia EBC określają 
podstawy uzasadniające ich wydanie. Zalecenia dotyczące wtórnego prawodawstwa unijnego, wydawanego na 
podstawie artykułu 41 Statutu, przyjmowane są przez Radę Prezesów.”;  

3) pkt 17.6 otrzymuje brzmienie: 

„17.6. Instrukcje EBC przyjmowane są przez Zarząd, a następnie podawane do wiadomości, w jednym 
z urzędowych języków Unii, po podpisaniu w imieniu Zarządu przez Prezesa lub dwóch członków Zarządu. 
Zawiadomienie krajowych banków centralnych może zostać dokonane w formie elektronicznej, przy pomocy 
telefaksu, bądź też w formie listownej. Każda z instrukcji EBC, która ma podlegać urzędowej publikacji, jest 
tłumaczona na urzędowe języki Unii.”;  

4) pkt 17a.2 otrzymuje brzmienie: 

„17a.2. Wytyczne EBC dotyczące zadań nadzorczych, wydawane na podstawie art. 4 ust. 3 oraz art. 6 ust. 5 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, są przyjmowane przez Radę Prezesów, po czym Prezes dokonuje zawiadomienia 
o ich przyjęciu oraz podpisuje je w imieniu Rady Prezesów. Zawiadomienie właściwych organów krajowych może 
zostać dokonane w formie elektronicznej, przy pomocy telefaksu, bądź też w formie listownej.”;  

5) pkt 17a.3 otrzymuje brzmienie: 

„17a.3. Instrukcje EBC dotyczące zadań nadzorczych, wydawane na podstawie art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 5 lit. a), art. 7 
ust. 1, art. 7 ust. 4, art. 9 ust. 1 oraz art. 30 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, są przyjmowane przez Radę 
Prezesów, po czym Prezes dokonuje zawiadomienia o ich przyjęciu oraz podpisuje je w imieniu Rady Prezesów. Akty 
te powinny określać podstawy, na jakich zostały wydane. Zawiadomienie krajowych organów uprawnionych do 
sprawowania nadzoru nad instytucjami kredytowymi może zostać dokonane w formie elektronicznej, przy pomocy 
telefaksu, bądź też w formie listownej.”;  

6) pkt 17a.4 otrzymuje brzmienie: 

„17a.4. Decyzje EBC odnoszące się do podmiotów nadzorowanych oraz podmiotów, które złożyły wnioski 
o udzielenie zezwolenia na podjęcie działalności instytucji kredytowej, są przyjmowane przez Radę Prezesów 
i podpisywane przez sekretarza Rady Prezesów w celu poświadczenia ich zgodności. O ich przyjęciu zawiadamia się 
następnie osoby, do których są one adresowane.”. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 21 września 2016 r. 

Mario DRAGHI 

Prezes EBC  
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