
COMITETUL EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC 

DECIZIA COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC 

din 3 iunie 2011 

privind accesul public la documentele Comitetului european pentru risc sistemic 

(CERS/2011/5) 

(2011/C 176/03) 

CONSILIUL GENERAL AL COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC 
SISTEMIC, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parla
mentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 
privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii 
Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet 
european pentru risc sistemic ( 1 ), în special articolul 4 alineatul 
(2), articolul 8 alineatul (3) și articolul 16 alineatul (3), 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consi
liului din 17 noiembrie 2010 privind acordarea unor 
competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la 
funcționarea Comitetului european pentru risc sistemic ( 2 ), și 
în special articolul 6 alineatul (1) și articolul 7, 

având în vedere Decizia CERS/2011/1 a Comitetului european 
pentru risc sistemic din 20 ianuarie 2011 de adoptare a Regu
lamentului de procedură al Comitetului european pentru risc 
sistemic ( 3 ), și în special articolul 5 alineatul (5), articolul 10 
alineatul (5), articolul 12 alineatul (5) și articolul 13 alineatul 
(10), 

având în vedere Decizia BCE/2004/3 din 4 martie 2004 privind 
accesul public la documentele Băncii Centrale Europene ( 4 ), 

întrucât este necesară adoptarea unor mecanisme care să asigure 
aplicarea Deciziei BCE/2004/3 în ceea ce privește documentele 
Comitetului european pentru risc sistemic (CERS). Aceste 
mecanisme ar trebui: (i) să asigure eficiența și confidențialitatea 
procedurilor, activităților și dezbaterilor CERS, precum și a aver
tismentelor și recomandărilor emise de acesta, (ii) să stabilească 
procedura aplicabilă cererilor de acces la documentele CERS 
direcționate către părțile reprezentate în Consiliul general al 
CERS, și (iii) să asigure o procedură structurată în două etape, 
armonizată cu bunele practici administrative, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Scop 

Prezenta decizie stabilește mecanismele pentru aplicarea Deciziei 
BCE/2004/3 în ceea ce privește documentele CERS. Regulile 
prevăzute în Decizia BCE/2004/3 aplicabile cu privire la 
acordarea de către Banca Centrală Europeană (BCE) a accesului 

la documentele BCE se aplică mutatis mutandis și în ceea ce 
privește acordarea de către CERS a accesului la documentele 
CERS, cu respectarea adaptărilor prevăzute în prezenta decizie. 

Articolul 2 

Definiții 

În sensul prezentei decizii: 

(a) „document” și „document CERS” înseamnă orice conținut, 
indiferent de suport (scris pe hârtie, în format electronic sau 
sub formă de înregistrare audio, vizuală sau audiovizuală) 
elaborat sau deținut de CERS și care se referă la politicile, 
activitățile sau deciziile acestuia; 

(b) „terț” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice 
altă entitate externă CERS; 

(c) „membru CERS” înseamnă o instituție terță sau un organism 
terț din cadrul căruia provin membrii Consiliului general al 
CERS în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1092/2010. 

Articolul 3 

Excepții 

(1) În ceea ce privește excepțiile privind accesul la docu
mentele CERS, se aplică regulile prevăzute la articolul 4 din 
Decizia BCE/2004/3, cu respectarea adaptărilor prevăzute în 
prezentul articol. 

(2) CERS refuză accesul la un document al CERS pentru 
oricare dintre motivele prevăzute la articolul 4 din Decizia 
BCE/2004/3 și în special în cazul în care divulgarea informa 
țiilor ar aduce atingere protecției interesului public în ceea ce 
privește confidențialitatea sau eficiența procedurilor, activităților, 
dezbaterilor acestuia și a avertismentelor sau recomandărilor 
emise de acesta. 

(3) În ceea ce privește documentele terților, dacă nu e clar că 
documentul trebuie sau nu trebuie divulgat, CERS consultă 
terțul în cauză pentru a stabili dacă este aplicabilă vreo 
excepție. Cererile de acces la documente care au fost elaborate 
de membrii CERS pot fi transmise de CERS membrului CERS în 
cauză. 

(4) Consiliul general al CERS îndeplinește atribuțiile încre
dințate Consiliului guvernatorilor BCE prin articolul 4 
alineatul (6) din Decizia BCE/2004/3.
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Articolul 4 

Documente păstrate de membrii CERS 

Documentele care se află în posesia unui membru al CERS și 
care au fost elaborate de CERS pot fi divulgate de un membru al 
CERS numai cu consultarea prealabilă a Consiliului general al 
CERS, cu excepția cazului în care e clar că documentul trebuie 
sau nu trebuie divulgat. Alternativ, membrul CERS poate 
transmite cererea Consiliului general al CERS. 

Articolul 5 

Examinarea cererilor 

(1) CERS examinează cererile de acces la documentele CERS 
în conformitate cu articolele 6-8 din Decizia BCE/2004/3, cu 
respectarea adaptărilor prevăzute în prezentul articol. 

(2) Cererile de acces și cererile de confirmare pentru accesul 
la documentele CERS sunt adresate secretariatului CERS ( 1 ). 

(3) Șeful secretariatului CERS îndeplinește atribuțiile încre
dințate directorului general al Direcției secretariat și servicii 
lingvistice din BCE prin articolul 7 alineatul (1) din Decizia 
BCE/2004/3. 

(4) Consiliul general al CERS îndeplinește atribuțiile încre
dințate Comitetului executiv al BCE prin articolul 7 alineatul 
(2) și articolul 8 alineatul (1) din Decizia BCE/2004/3. 
Comitetul director al CERS asistă Consiliul general al CERS 
prin revizuirea cererilor de confirmare și prin prezentarea de 
evaluări. 

Articolul 6 

Intrarea în vigoare 

Prezenta decizie intră în vigoare la 18 iunie 2011. 

Adoptată la Frankfurt pe Main, 3 iunie 2011. 

Președintele CERS 

Jean-Claude TRICHET
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