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EURÓPSKY VÝBOR PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ
z 3. júna 2011
o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho výboru pre systémové riziká
(ESRB/2011/5)
(2011/C 176/03)
GENERÁLNA RADA EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ
RIZIKÁ,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom
dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení
Európskeho výboru pre systémové riziká (1), a najmä na jeho
článok 4 ods. 2, článok 8 ods. 3 a článok 16 ods. 3,
so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo
17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke
udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho
výboru pre systémové riziká (2), a najmä na jeho článok 6
ods. 1 a článok 7,
so zreteľom na rozhodnutie Európskeho výboru pre systémové
riziká ESRB/2011/1 z 20. januára 2011, ktorým sa prijíma
rokovací poriadok Európskeho výboru pre systémové riziká (3),
a najmä na jeho článok 5 ods. 5, článok 10 ods. 5, článok 12
ods. 5 a článok 13 ods. 10,
so zreteľom na rozhodnutie ECB/2004/3 zo 4. marca 2004
o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej
banky (4),
keďže je potrebné prijať praktické opatrenia na uplatňovanie
rozhodnutia ECB/2004/3 na dokumenty Európskeho výboru
pre systémové riziká (ESRB). Takéto opatrenia by mali: i) zais
ťovať účinnosť a dôvernosť konaní, činností a diskusií ESRB,
ako aj jeho varovaní a odporúčaní, ii) bližšie vymedziť postup
vybavovania žiadostí o prístup k dokumentom ESRB adresova
ných stranám zastúpeným v generálnej rade ESRB a iii) zabez
pečiť dvojstupňové konanie v súlade s dobrou administratívnou
praxou,
PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

na udeľovanie prístupu k dokumentom ECB, na udeľovanie
prístupu k dokumentom ESRB s výhradou úprav ustanovených
v tomto rozhodnutí.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto rozhodnutia sa:
a) „dokumentom“ a „dokumentom ESRB“ rozumie akýkoľvek
obsah bez ohľadu na jeho nosič (napísaný na papieri,
uložený v elektronickej forme alebo ako zvukový, vizuálny
alebo audiovizuálny záznam), ktorý ESRB vypracuje alebo
uchováva a ktorý sa týka jeho politík, činností alebo rozhod
nutí;
b) „treťou osobou“ rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická
osoba alebo akýkoľvek subjekt mimo ESRB;
c) „členom ESRB“ rozumie inštitúcia alebo orgán, ktorý je
treťou osobou a ktorého zástupca je v súlade s článkom 6
ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 členom generálnej
rady ESRB.
Článok 3
Výnimky
1.
Na výnimky z prístupu k dokumentom ESRB sa uplatňujú
pravidlá vymedzené v článku 4 rozhodnutia ECB/2004/3
s výhradou úprav ustanovených v tomto článku.
2.
ESRB odmietne prístup k dokumentu ESRB na základe
niektorého z dôvodov vymedzených v článku 4 rozhodnutia
ECB/2004/3 a predovšetkým v prípade, ak by sa jeho zverej
nením porušila ochrana verejného záujmu týkajúceho sa dôver
nosti alebo účinnosti jeho konaní, činností, diskusií, varovaní
alebo odporúčaní.

Týmto rozhodnutím sa ustanovujú praktické opatrenia na uplat
ňovanie rozhodnutia ECB/2004/3 na dokumenty ESRB. ESRB
primerane uplatňuje pravidlá vymedzené v rozhodnutí
ECB/2004/3, ktoré Európska centrálna banka (ECB) uplatňuje

3.
Pokiaľ ide o dokumenty tretej osoby a nie je zrejmé, či
dokument môže alebo nemôže byť zverejnený, ESRB konzultuje
s dotknutou treťou osobou s cieľom posúdiť, či sa uplatňuje
výnimka podľa tohto článku. ESRB môže postúpiť žiadosti
o prístup k dokumentom vypracovaným členmi ESRB dotknu
tému členovi ESRB.
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4.
Generálna rada ESRB vykonáva funkcie, ktorými je
v článku 4 ods. 6 rozhodnutia ECB/2004/3 poverená Rada
guvernérov ECB.
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Dokumenty, ktoré uchovávajú členovia ESRB

3.
Najvyšší predstaviteľ sekretariátu ESRB vykonáva funkcie,
ktorými je v článku 7 ods. 1 rozhodnutia ECB/2004/3 poverený
generálny riaditeľ Sekretariátu a jazykových služieb ECB.

Pokiaľ nie je zrejmé, či dokument môže alebo nemôže byť
zverejnený, člen ESRB môže zverejniť dokumenty, ktoré sú
v držbe člena ESRB a ktoré vypracoval ESRB, iba po predchá
dzajúcej konzultácii s generálnou radou ESRB. Člen ESRB môže
prípadne postúpiť takúto žiadosť generálnej rade ESRB.

4.
Generálna rada ESRB vykonáva funkcie, ktorými je
v článku 7 ods. 2 a článku 8 ods. 1 rozhodnutia ECB/2004/3
poverená Výkonná rada ECB. Riadiaci výbor ESRB pomáha
generálnej rade ESRB tým, že preskúmava opakované žiadosti
a predkladá svoje hodnotenia.

Článok 4

Článok 6
Článok 5
Vybavovanie žiadostí
1.
ESRB vybavuje žiadosti o prístup k dokumentom ESRB
v súlade s článkami 6 až 8 rozhodnutia ECB/2004/3
s výhradou úprav ustanovených v tomto článku.
2.
Žiadosti a opakované žiadosti o prístup k dokumentom
ESRB sa podávajú sekretariátu ESRB (1).

(1) Adresa: ESRB’s Secretariat, Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am
Main. Fax +49 6913447347. e-mail: esrbsecretariat@esrb.europa.eu

Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. júna 2011.

Vo Frankfurte nad Mohanom 3. júna 2011
predseda ESRB
Jean-Claude TRICHET

