
EUROPEJSKA RADA DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO 

DECYZJA EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO 

z dnia 3 czerwca 2011 r. 

w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego 

(ERRS/2011/5) 

(2011/C 176/03) 

RADA GENERALNA EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMO
WEGO, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finan
sowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemo
wego ( 1 ), w szczególności art. 4 ust. 2, art. 8 ust. 3 oraz art. 16 
ust. 3, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 
17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu 
Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjo
nowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ( 2 ), 
w szczególności art. 6 ust. 1 oraz art. 7, 

uwzględniając decyzję Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemo
wego ERRS/2011/1 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustanawiającą 
regulamin Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ( 3 ), 
w szczególności art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 5, art. 12 ust. 5 
oraz art. 13 ust. 10, 

uwzględniając decyzję EBC/2004/3 z dnia 4 marca 2004 r. 
w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiego 
Banku Centralnego ( 4 ), 

a także mając na uwadze, że niezbędne jest przyjęcie praktycz
nych rozwiązań umożliwiających stosowanie decyzji 
EBC/2004/3 do dokumentów Europejskiej Rady ds. Ryzyka 
Systemowego (ERRS). Rozwiązania te powinny: (i) zabezpieczać 
efektywność i poufność posiedzeń, działań i dyskusji ERRS, jak 
również wydawanych przez nią ostrzeżeń i zaleceń, (ii) określać 
procedurę przetwarzania wniosków o udostępnienie doku
mentów ERRS kierowanych do podmiotów reprezentowanych 
w Radzie Generalnej ERRS, oraz (iii) zapewniać dwuinstancyj
ność postępowania, w sposób zgodny z dobrymi praktykami 
administracyjnymi, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Cel 

Niniejsza decyzja ustanawia praktyczne rozwiązania umożliwia
jące stosowanie decyzji EBC/2004/3 do dokumentów ERRS. 
Z zastrzeżeniem zmian wynikających z niniejszej decyzji, do 

udostępniania swoich dokumentów przez ERRS stosuje się 
odpowiednio określone w decyzji EBC/2004/3 zasady dotyczące 
udostępniania swoich dokumentów przez Europejski Bank 
Centralny (EBC). 

Artykuł 2 

Definicje 

Użyte w niniejszej decyzji określenia oznaczają: 

a) „dokument” oraz „dokument ERRS” – wszelką treść, bez 
względu na to, na jakim nośniku się ona znajduje (napisana 
na papierze, przechowywana w formie elektronicznej lub 
jako zapis dźwiękowy, wizualny lub audiowizualny), sporzą
dzoną lub przechowywaną przez ERRS i dotyczącą jej 
polityk, działalności lub decyzji; 

b) „osoba trzecia” – dowolną osobę fizyczną lub prawną, lub 
dowolny podmiot poza ERRS; 

c) „uczestnik ERRS” – instytucję lub organ będący osobą 
trzecią, z których pochodzą członkowie Rady Generalnej 
ERRS zgodnie z 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1092/2010. 

Artykuł 3 

Wyłączenia 

1. Z zastrzeżeniem zmian wynikających z niniejszego arty
kułu, do wyłączeń dostępu do dokumentów ERRS stosuje się 
zasady określone w art. 4 decyzji EBC/2004/3. 

2. ERRS odmawia dostępu do dokumentów ERRS 
z przyczyn określonych w art. 4 decyzji EBC/2004/3, 
w szczególności jeżeli ich udostępnienie naruszyłoby ochronę 
interesu publicznego w odniesieniu do efektywności lub pouf
ności posiedzeń, działań i dyskusji ERRS lub wydawanych przez 
nią ostrzeżeń i zaleceń. 

3. W odniesieniu do dokumentów osób trzecich ERRS 
zasięga opinii zainteresowanych osób trzecich w celu dokonania 
oceny celowości zastosowania wyłączenia, chyba że decyzja 
o udostępnieniu lub odmowie udostępnienia dokumentów nie 
budzi wątpliwości. ERRS może przekazywać wnioski 
o udostępnienie dokumentów sporządzonych przez uczest
ników ERRS zainteresowanym uczestnikom ERRS. 

4. Funkcje powierzone na mocy art. 4 ust. 6 decyzji 
EBC/2004/3 Radzie Prezesów EBC wykonuje Rada Generalna 
ERRS.
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Artykuł 4 

Dokumenty przechowywane przez uczestników ERRS 

Dokumenty, które znajdują się w posiadaniu uczestnika ERRS, 
a które zostały sporządzone przez ERRS, mogą być udostęp
nione przez uczestnika ERRS wyłącznie po uprzednim zasięg
nięciu opinii Rady Generalnej ERRS, chyba że decyzja 
o udostępnieniu lub odmowie udostępnienia dokumentów nie 
budzi wątpliwości. Alternatywnie uczestnik ERRS może prze
kazać wniosek Radzie Generalnej ERRS. 

Artykuł 5 

Postępowanie z wnioskami o udostępnienie dokumentów 

1. Z zastrzeżeniem zmian wynikających z niniejszego arty
kułu, ERRS postępuje z wnioskami o udostępnienie doku
mentów ERRS w sposób określony w art. 6–8 decyzji 
EBC/2004/3. 

2. Pierwotne i powtórne wnioski o udostępnienie doku
mentów ERRS kieruje się do Sekretariatu ERRS ( 1 ). 

3. Funkcje powierzone na mocy art. 7 ust. 1 decyzji 
EBC/2004/3 dyrektorowi Dyrekcji Generalnej Sekretariat 
i Służby Językowe EBC pełni szef Sekretariatu ERRS. 

4. Funkcje powierzone na mocy art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 1 
decyzji EBC/2004/3 Zarządowi EBC pełni Rada Generalna 
ERRS. Komitet Sterujący ERRS wspomaga Radę Generalną 
ERRS poprzez rozpatrywanie wniosków powtórnych 
i prezentowanie swoich ustaleń w tym zakresie. 

Artykuł 6 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2011 r. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 3 czerwca 
2011 r. 

Jean-Claude TRICHET 
Przewodniczący ERRS
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( 1 ) Wnioski należy kierować na adres: ESRB’s Secretariat, Kaiserstrasse 
29, 60311 Frankfurt am Main. Faks +49 6913447347. E-mail: 
esrbsecretariat@esrb.europa.eu
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