
EUROPEJSKA RADA DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO 

DECYZJA EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO 

z dnia 2 czerwca 2020 r. 

w sprawie zniesienia obowiązku składania niektórych sprawozdań dotyczących działań i środków 
podjętych zgodnie z zaleceniami Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2014/1 i 

ERRS/2015/2 

(ERRS/2020/10) 

(2020/C 205/07) 

RADA GENERALNA EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Syste-
mowego (1), w szczególności art. 3 ust. 2 lit. f), 

uwzględniając decyzję Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2011/1 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustanawiającą 
regulamin Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (2), w szczególności art. 20, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Punkty 2.3.1 do 2.3.3 zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2014/1 (3) zobowiązują adresa
tów tego zalecenia do przekazywania Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), Radzie i Komisji spra
wozdań dotyczących środków podejmowanych przez adresatów w celu zapewnienia zgodności z postanowieniami 
tego zalecenia, bądź do odpowiedniego uzasadnienia braku takich działań, z częstotliwością trzyletnią. Terminem 
przesłania pierwszego sprawozdania przez każdego z adresatów był 30 czerwca 2016 r. Pierwsze otrzymane spra-
wozdania stanowiły podstawę przeprowadzenia przez ERRS pierwszej oceny realizacji zalecenia ERRS/2014/1. Kon-
kluzje tej oceny zostały zatwierdzone przez Radę Generalną ERRS 1 lutego 2019 r., natomiast w maju 2019 r. na 
stronie internetowej ERRS został opublikowany zbiorczy raport z realizacji zaleceń (Summary Compliance Report), 
który przedstawia ocenę poziomu wdrożenia zalecenia ERRS/2014/1 przez jego adresatów. 

(2) Punkt 2.3.1 zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2015/2 (4) zobowiązuje odpowiednie 
organy do informowania ERRS oraz Rady co dwa lata o działaniach podjętych w odpowiedzi na to zalecenie, lub do 
odpowiedniego uzasadnienia niepodjęcie takich działań. Termin złożenia przez odpowiednie organy pierwszej takiej 
informacji upłynął w czerwcu 2017 r. Ocena spełniania wymogów tego zalecenia jest nadal przeprowadzana. 

(3) Decyzja Europejskiej Rada ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2019/15 (5) przedłużyła terminy składania drugich spra
wozdań na podstawie zaleceń ERRS/2014/1 i ERRS/2015/2 odpowiednio o jeden rok – do dnia 30 czerwca 2020 r. 

(1) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1. 
(2) Dz.U. C 58 z 24.2.2011, s. 4.. 
(3) Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2014/1 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących 

ustalania wskaźników bufora antycyklicznego (Dz.U. C 293 z 2.9.2014, s. 1). 
(4) Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2015/2 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie oceny skutków transgranicz-

nych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej (Dz.U. C 97 z 12.3.2016, s. 9). 
(5) Decyzja Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2019/15 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminów skła-

dania sprawozdań dotyczących działań i środków podjętych zgodnie z zaleceniami Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego 
ERRS/2014/1 i ERRS/2015/2 (Dz.U. C 264 z 6.8.2019, s. 2). 
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(4) Członkowie ERRS oraz adresaci zaleceń ERRS/2014/1 i ERRS/2015/2 dokonują oceny następstw pandemii COVID- 
19 i podejmują szereg działań zmierzających do złagodzenia jej wpływu na stabilność finansową. Mając na uwadze 
skalę wyzwań związanych z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, należy znieść obowiązek przedłożenia 
przez adresatów zaleceń ERRS/2014/1 i ERRS/2015/2 drugich sprawozdań w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. 

(5) Niniejsza decyzja nie powinna mieć wpływu na obowiązek składania późniejszych sprawozdań na podstawie zale
ceń ERRS/2014/1 i ERRS/2015/2, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zniesienie obowiązku składania niektórych sprawozdań dotyczących podjętych działań i środków 

1. Znosi się obowiązek składania przez adresatów zalecenia ERRS/2014/1 w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. dru-
giego sprawozdania dotyczącego środków podejmowanych w celu zapewnienia zgodności z postanowieniami tego zalece-
nia, bądź odpowiedniego uzasadnienia braku takich działań. 

Postanowienia ust. 1 nie mają wpływu na obowiązek składania późniejszych sprawozdań na podstawie postanowień zale
cenia ERRS/2014/1. 

2. Znosi się obowiązek składania przez adresatów zalecenia ERRS/2015/2 w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. dru-
giego sprawozdania dotyczącego działań podejmowanych w odpowiedzi na postanowienia tego zalecenia, bądź odpowied-
niego uzasadnienia braku takich działań. 

Postanowienia ust. 2 nie mają wpływu na obowiązek składania późniejszych sprawozdań na podstawie postanowień zale
cenia ERRS/2015/2. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2020 r. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 2 czerwca 2020 r.  

W imieniu Rady Generalnej ERRS 
Szef Sekretariatu ERRS 

Francesco MAZZAFERRO     
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