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UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1096/2010
od 17. studenoga 2010.
o dodjeli posebnih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s funkcioniranjem Europskog odbora za
sistemske rizike
VIJEĆE EUROPSKE UNIJE

(3)

De Larosièrova skupina je u svom završnom izvješću
predstavljenom 25. veljače 2009., preporučila, između
ostalog, osnivanje tijela na razini Unije, zaduženog za
nadzor rizika financijskog sustava u cjelini.

(4)

Komisija je u svojoj Komunikaciji od 4. ožujka 2009.
pod naslovom „Poticanje europskog oporavka” pozdravila
i dala široku potporu preporukama de Larosièrove
skupine. Na svom sastanku 19. i 20. ožujka, Europsko
vijeće usuglasilo se o potrebi poboljšanja propisa i
nadzora financijskih institucija u Uniji te o korištenju
izvješća de Larosièrove skupine kao osnove za djelovanje.

(5)

Komisija je u svojoj Komunikaciji pod naslovom
„Europski financijski nadzor” od 27. svibnja 2009.
navela niz reformi sadašnjih mehanizama zaštite
financijske stabilnosti na razini Unije, posebno uključu
jući osnivanje Europskog odbora za sistemske rizike
(ESRB), odgovornog za makrobonitetni nadzor. Vijeće
je dalo potporu stajalištu Komisije dana 9. lipnja 2009.,
a Europsko Vijeće je to učinilo na svom sastanku 18. i
19. lipnja 2009. te su pozdravili namjeru Komisije da
donese zakonodavne prijedloge za uspostavljanje novog
okvira u potpunosti.

(6)

Uredbom (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i
Vijeća (3) uspostavljen je makrobonitetni nadzor financij
skog sustava na razni Unije i Europski odbor za
sistemske rizike (ESRB).

(7)

S obzirom na svoju stručnost u pogledu makrobonitetnih
pitanja, Europska središnja banka (ESB) može znatno
doprinijeti učinkovitom makrobonitetnom nadzoru
financijskog sustava Unije.

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a
posebno njegov članak 127. stavak 6.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (2),

budući da:

(1)

(2)

Financijska kriza pokazala je važne nedostatke u
području financijskog nadzora koji nije predvidio štetne
makrobonitetne razvoje niti spriječio akumulaciju preko
mjernih rizika u financijskom sektoru, a posebno je istak
nula slabosti postojećeg makrobonitetnog nadzora.

U studenom 2008. Komisija je zadužila skupinu na
visokoj razini pod predsjedanjem gosp. Jacquesa de Laro
sièrea (de Larosièrova skupina) da izradi preporuke o
tome kako ojačati europske nadzorne mehanizme s
ciljem bolje zaštite građana i ponovne uspostave povje
renja u financijski sustav.

(1) Mišljenje od 22. rujna 2010. (još nije objavljeno u Službenom listu).
(2) SL C 270, 11.11.2009., str. 1.

(3) SL L 331 15.12.2010. str. 1.
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(8)

(9)

(10)

(11)
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ESB bi trebao osigurati tajništvo ESRB-a (tajništvo) te bi u
tom smislu ESB trebao osigurati dovoljno ljudskih i
financijskih resursa. Osoblje tajništva bi stoga trebalo
podlijegati Uvjetima zaposlenja za osoblje ESB-a. Pose
bno, u skladu s preambulom Odluke ESB-a od 9. lipnja
1998. o donošenju Uvjeta zaposlenja za osoblje
Europske središnje banke, kako je izmijenjena dana
31. ožujka 1999. (ESB/1998/4) (1), osoblje ESB-a
trebalo bi se zaposliti na najširoj mogućoj zemljopisnoj
osnovi, između državljana država članica.
Vijeće je 9. lipnja 2009. zaključilo da bi ESB trebao
osigurati analitičku, statističku, administrativnu i logi
stičku potporu ESRB-u. Kako je zadaća ESRB-a obuhvatiti
sve aspekte i područja financijske stabilnosti, ESB bi
trebao uključiti nacionalne središnje banke i nadzornike
kako bi pružali svoje posebno stručno znanje. Stoga bi
trebalo iskoristiti opciju dodjele posebnih zadaća u vezi
politika bonitetnog nadzora ESB-u, propisanu Ugovorom
o funkcioniranju Europske unije, povjeravanjem ESB-u
zadaće osiguranja tajništva ESRB-a.
ESB-u bi se trebala povjeriti zadaća osiguranja statističke
potpore ESRB-u. Prikupljanje i obrada podataka nave
denih u ovoj Uredbi, a što je potrebno za provedbu
zadaća ESRB-a, stoga trebalo bi potpadati pod primjenu
članka 5. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i
ESB-a i primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2533/98 od
23. studenoga 1998. o prikupljanju statističkih podataka
od strane Europske središnje banke (2). Sukladno navede
nom, trebalo bi se podijeliti povjerljive statističke infor
macije koje je prikupio ESB ili Europski sustav središnjih
banaka s ESRB-om. Dodatno, ova Uredba ne bi trebala
dovesti u pitanje Uredbu (EZ) br. 223/2009 Europskog
parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj
statistici (3).
Tajništvo bi trebalo pripremati sastanke ESRB-a i podu
prijeti rad općeg odbora, upravljačkog odbora, savjeto
davnog tehničkog odbora i savjetodavnog znanstvenog
odbora ESRB-a. U ime ESRB-a tajništvo bi trebalo priku
piti sve informacije potrebne za provedbu zadaća ESRB-a.
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je utvrđeno člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1092/2010,
uključuje posebno:

(a) pripremu sastanaka ESRB-a;

(b) u skladu s člankom 5. Statuta Europskog sustava središnjih
banaka i Europske središnje banke i člankom 5. ove Uredbe,
prikupljanje i obradu informacija, uključujući statističke
podatke, u ime ESRB-a i u korist provedbe zadaća ESRB-a;

(c) pripremu analiza potrebnih za provedbu zadaća ESRB-a,
koje se temelje na tehničkim savjetima nacionalnih središ
njih banaka i nadzornika;

(d) potporu ESRB-u prilikom međunarodne suradnje na admini
strativnoj razini s drugim relevantnim tijelima u pogledu
makrobonitetnih pitanja;

(e) potporu u radu općeg odbora, upravljačkog odbora, savje
todavnog tehničkog odbora i savjetodavnog znanstvenog
odbora.

Članak 3.
Organizacija tajništva
1.
ESB osigurava dovoljno ljudskih i financijskih resursa za
provedbu svoje zadaće osiguranja tajništva.

2.
Voditelja tajništva imenuje ESB uz savjetovanje s općim
odborom ESRB-a.

Članak 4.
Upravljanje

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.
Predsjednik ESRB-a i njegovog upravnog odbora daje
smjernice voditelju tajništva u ime ESRB-a.

Članstvo
Predsjednik i potpredsjednik Europske središnje banke (ESB) su
članovi općeg odbora Europskog odbora za sistemske rizike
(ESRB), osnovanog Uredbom (EU) br. 1092/2010.

2.
Voditelj tajništva ili njegov predstavnik prisustvuju sastan
cima općeg odbora, upravljačkog odbora, savjetodavnog tehni
čkog odbora i savjetodavnog znanstvenog odbora ESRB-a.

Članak 2.

Članak 5.

Potpora ESRB-a

Prikupljanje informacija u ime ESRB-a

ESB osigurava tajništvo, čime pruža analitičku, statističku, logi
stičku i administrativnu potporu ESRB-u. Misija tajništva, kako

1.
ESRB određuje informacije koje su potrebne radi provedbe
svojih zadaća, kako su određeni u članku 3. Uredbe (EU)
br. 1092/2010. Uzimajući navedeno u obzir, tajništvo na redo
vitoj i ad hoc osnovi prikuplja u ime ESRB-a sve potrebne
informacije u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1092/2010
i u skladu s člankom 6. ove Uredbe.

(1) SL L 125, 19.5.1999., str. 32.
(2) SL L 318, 27.11.1998., str. 8.
(3) SL L 87, 31.3.2009., str. 164.
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2.
U ime ESRB-a, tajništvo stavlja na raspolaganje Europskim
nadzornim tijelima informacije o rizicima koje su nužne za
provedbu njihovih zadaća.
Članak 6.
Povjerljivost informacija i dokumenata
1.
Ne dovodeći u pitanje primjenu kaznenog prava, sve
povjerljive informacije koje primi tajništvo prilikom obavljanja
svojih dužnosti, ne smiju se otkriti bilo kojoj osobi ili tijelu
izvan ESRB-a, osim u sažetom ili zbirnom obliku, tako da
nije moguće prepoznati pojedinu financijsku instituciju.
2.
Tajništvo osigurava da se dokumenti dostavljaju ESRB-u
na način koji jamči njihovu povjerljivost.
3.
ESB osigurava povjerljivost informacija koje primi tajni
štvo za provedbu zadaća ESB-a na temelju ove Uredbe. ESB
uspostavlja unutarnje mehanizme i donosi unutarnja pravila
kako bi osigurao zaštitu informacija koje prikupi tajništvo u
ime ESRB-a. Osoblje ESB-a udovoljava važećim pravilima koja
se odnose na poslovnu tajnu.
4.
Informacije koje dobije ESB na temelju primjene ove
Uredbe, koriste se samo u svrhe navedene u članku 2.
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Članak 7.
Pristup dokumentima
1.
Tajništvo osigurava primjenu Odluke Europske središnje
banke od 4. ožujka 2004. o javnom pristupu dokumentima
Europske središnje banke (ESB/2004/3) (1).
2.
Praktična rješenja za primjenu Odluke ESB/2004/3 na
dokumente koji se odnose na ESRB, donose se do 17. lipnja
2011.
Članak 8.
Preispitivanje
Do 17. prosinca 2013. Vijeće preispituje ovu Uredbu na temelju
izvješća Komisije. Nakon što dobije mišljenja ESB-a i Europskih
nadzornih tijela, Vijeće donosi odluku o potrebi preispitivanja
ove Uredbe.
Članak 9.
Stupanje na snagu
Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u
Službenom listu Europske unije.
Primjenjuje se od 16. prosinca 2010.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
Sastavljeno u Bruxellesu 17. studenoga 2010.
Za Vijeće
Predsjednik
D. REYNDERS

(1) SL L 80, 18.3.2004., str. 42.

