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+ 

+ podstawa prawna:  
   art. 21 ust. 11 dyrektywy 2016/797 
+ jedynie podmiot będący wnioskodawcą 

BOARD  
OF APPEAL 

BOARD  
OF APPEAL 

+ podstawa prawna:  
   art. 58 ust. 1 rozporządzenia 2016/796 
+ wnioskodawca lub inny podmiot 
zainteresowany  
   rozstrzygnięciem w sprawie 
+ podstawa prawna:  
   art. 63 ust. 1 rozporządzenia 2016/796 
+ skarga o unieważnienie decyzji Agencji 

+ podstawa prawna:  
   art. 21 ust. 7 dyrektywy 2016/797  
   art. 61 rozporządzenia 2016/796 
+ rozbieżność stanowisk między Agencją a NSA 
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PRZY ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH 

o wydanie zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu pojazdu 
kolejowego 

I. WNIOSEK 

termin na złożenie wniosku wynosi 1 miesiąc od 

wydania decyzji negatywnej 

III. WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE 

termin na rozpatrzenie WNIOSKU O PONOWNE 

ROZPATRZENIE SPRAWY wynosi 2 miesiące 

IV. POTWIERDZENIE LUB ZMIANA 

0 12 m-cy 24 m-ce 6 m-cy 18 m-cy 

termin na rozpatrzenie wniosku wynosi o maksymalnie 

5 miesięcy od złożenia wniosku 

II. WYDANIE DECYZJI NEGATYWNEJ 

SCIEŻKA ODWOŁAWCZA 
WNIOSKODAWCY 
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PRZY ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH 

termin na złożenie skargi wynosi 2 miesiące 

VIII. SKARGA DO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE 

6 m-cy 18 m-cy 30 m-cy 12 m-cy 24 m-ce 

termin na złożenie odwołania wynosi 2 miesiące od 

wydania ostatecznej decyzji Agencji 

V. ODWOŁANIE DO RADY ODWOŁAWCZEJ 

termin 1 miesiąca na skorygowanie 

decyzji przez Agencję 

VI. REWIZJA WSTĘPNA 

termin na rozpatrzenie odwołania przez Radę Odwoławczą wynosi 3 
miesiące od złożenia odwołania 

VII. DECYZJA RADY ODWOŁAWCZEJ 

termin na rozpatrzenie nieokreślony 

IX. WYROK TRYBUNAŁU 

SCIEŻKA ODWOŁAWCZA 
WNIOSKODAWCY 
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ARBITRAŻ 

NEGATYWNA OCENA NSA 

opinia Agencji zgodna z opinią 
NSA 

decyzja wydająca APOM*  
z wyłączeniem danego obszaru 

użytkowania 

opinia Agencji różna od oceny NSA –  
1 miesiąc  

na uzgodnienia wspólnego stanowiska 

uzgodnienie wspólnego 
stanowiska 

decyzja wydająca APOM  
z wyłączeniem danego obszaru 

użytkowania 

 arbitraż przed Radą Odwoławczą  
1 miesiąc 

podtrzymanie decyzji Agencji 

decyzja wydająca APOM zgodnie 
z wnioskiem 

przychylenie się do opinii NSA 

decyzja wydająca APOM  
z wyłączeniem danego obszaru 

użytkowania *APOM – zezwolenie na wprowadzenie do obrotu pojazdu 
kolejowego 
  (ang. authorisation for placing on the market) 
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ARBITRAŻ 

POZYTYWNA OCENA NSA 

opinia Agencji zgodna z opinią NSA 

decyzja wydająca APOM  
zgodnie z wnioskiem 

opinia Agencji różna od oceny NSA –  
1 miesiąc  

na uzgodnienia wspólnego stanowiska 

uzgodnienie wspólnego stanowiska 

decyzja wydająca APOM  
zgodnie z wnioskiem 

brak wypracowania  
wspólnego stanowiska 

decyzja wydająca APOM  
z wyłączeniem danego obszaru użytkowania 
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RADA ODWOŁAWCZA – USTANOWIENIE I SKŁAD 

decyzją Zarządu Agencja ustanawia co najmniej jedną stałą Radę Odwoławczą 

w skład każdej Rady wchodzi przewodniczący i 2 innych członków, a  w szczególnych przypadkach może on 
zostać rozszerzony o kolejnych 2 ekspertów 

rozstrzyga sprawy odwoławcze i prowadzi arbitraż między Agencją i NSA 

decyzję o powołaniu i składzie podejmuje się w każdym przypadku z osobna lub powołuje się jedną Radę 
jako stały organ na okres maksymalnie 4 lat 

na wniosek Agencji Komisja Europejska ustanawia regulamin Rad Odwoławczych 

BOARD  
OF APPEAL 
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RADA ODWOŁAWCZA – CZŁONKOWIE 

w przypadku stałej Rady kadencja członków jest ograniczona do 4 lat i może zostać odnowiona jednokrotnie 

w przypadku Rad powoływanych doraźnie kadencja jest ograniczona do czasu trwania procedury 
odwoławczej lub arbitrażowej 

członkowie Rad są niezależni, nie są związani żadnymi instrukcjami 

członkowie Rad nie mogą zostać odwołani ani zostać usunięci z listy wykwalifikowanych ekspertów w 
czasie trwania ich kadencji 

członkowie Rad nie mogą brać udziału w postępowaniu odwoławczym lub arbitrażowym jeżeli zachodzi konflikt 
interesów 

BOARD  
OF APPEAL 
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