
EUROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKE RIZIKE 

ODLUKA EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE 

оd 20. ožujka 2020. 

o izmjeni Odluke ESRB/2011/1 o donošenju Poslovnika Europskog odbora za sistemske rizike 
(ESRB/2020/3) 

(2020/C 140/04) 

OPĆI ODBOR EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE, 

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, 

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom 
nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (1), a osobito njezin članak 
6. stavak 4., 

uzimajući u obzir Uredbu 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 (2), 

budući da: 

(1) Uredba (EU) 2019/2176 Europskog parlamenta i Vijeća (3) kojom je izmijenjena Uredba (EU) br. 1092/2010 
donesena je 18. prosinca 2019. Određene izmjene uvedene Uredbom (EU) 2019/2176 trebaju se odraziti u 
Poslovniku Europskog odbora za sistemske rizike (ESRB) izmjenama odredbi o članstvu u Općem odboru ESRB-a 
(dalje u tekstu „Opći odbor“) i odgovarajućim prilagodbama odredbi o Upravljačkom odboru, Savjetodavnom 
tehničkom odboru ESRB-a (dalje u tekstu „Savjetodavni tehnički odbor“) i predsjedniku i potpredsjedniku ESRB-a. 

(2) Potpredsjednik Savjetodavnog tehničkog odbora do sada je biran između članova Savjetodavnog tehničkog odbora. 
Potpredsjednika bi trebalo birati između članova Savjetodavnog tehničkog odbora i dužnosnika na visokoj razini 
tijela zastupljenih u Općem odboru kako bi se omogućila veća fleksibilnost u pogledu izbora potpredsjednika. 

(3) Odluku ESRB/2011/1 Europskog odbora za sistemske rizike (4) kojom se uređuje Poslovnik ESRB-a, trebalo bi stoga 
na odgovarajući način izmijeniti, 

(1) SL L 331, 15.12.2010., str. 1. 
(2) SL L 331, 15.12.2010., str. 162. 
(3) Uredba (EU) 2019/2176 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o 

makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 334, 
27.12.2019., str. 146.). 

(4) Odluka ESRB/2011/1 Europskog odbora za sistemske rizike od 20. siječnja 2011. o donošenju Poslovnika Europskog odbora za 
sistemske rizike (SL C 58, 24.2.2011., str. 4.). 
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DONIO JE OVU ODLUKU: 

Članak 1. 

Izmjene 

Odluka ESRB/2011/1 mijenja se kako slijedi: 

1. članak 3. zamjenjuje se sljedećim: 

„Članak 3. 

Članstvo 

1. Ako je država članica, u kojoj nacionalna središnja banka nije imenovano tijelo u skladu s Direktivom 
2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (*) ili Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i 
Vijeća (**), imenovala predstavnika na visokoj razini imenovanog tijela kao člana Općeg odbora s pravom glasa 
na temelju članka 6. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1092/2010, to imenovano tijelo obavještava Tajništvo 
ESRB-a o imenu tog predstavnika na visokoj razini. 

2. Europska komisija obavještava Tajništvo ESRB-a o imenu svog predstavnika za potrebe članka 6. stavka 1. točke 
(c) Uredbe (EU) br. 1092/2010. 

3. Nacionalna nadležna tijela, nacionalna tijela kojima je povjereno provođenje makrobonitetne politike ili 
nacionalne središnje banke, prema potrebi, u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) 
br. 1092/2010 obavještavaju Tajništvo ESRB-a o imenima svojih odnosnih predstavnika na visokoj razini ili, 
prema potrebi, u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1092/2010, o zajedničkom predstavniku koji 
je imenovan članom Općeg odbora bez prava glasa. 

4. Tajništvo ESRB-a vodi, ažurira i objavljuje popis članova Općeg odbora s pravom glasa i bez prava glasa. U 
popisu se navode pojedini članovi i tijela, nacionalne središnje banke ili druge institucije ili odbori koje ti 
članovi predstavljaju. Tajništvo ESRB-a mora se obavijestiti bez nepotrebnog odgađanja o svakoj promjeni ovog 
popisa.“; 

2. u članku 4. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim: 

„2. Osim članova s pravom glasa, predsjednik Nadzornog odbora ESB-a, predsjednik Jedinstvenog sanacijskog 
odbora i predsjednik Ekonomskog i financijskog odbora, samo jedan od predstavnika na visokoj razini po 
državi članici nacionalnog nadzornog tijela, nacionalnog tijela kojemu je povjereno provođenje 
makrobonitetne politike ili nacionalne središnje banke, kako je navedeno u članku 6. stavku 2. točki (a) Uredbe 
(EU) br. 1092/2010, sjedi za glavnim stolom za vrijeme rasprave o točkama za koje je određen kao nacionalni 
predstavnik na visokoj razini; ostali nacionalni predstavnici na visokoj razini prisustvuju kao promatrači. U 
slučaju odsustva zajedničkog predstavnika kako je navedeno u članku 6. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1092/2010, 
odnosni nacionalni predstavnici na visokoj razini međusobno se povezuju i obavještavaju Tajništvo ESRB-a 
najmanje pet kalendarskih dana prije sjednice Općeg odbora o točkama dnevnog reda sjednice Općeg odbora 
na kojima će sudjelovati. Ako nije postignut sporazum o provedbi pravila rotacije odnosnih predstavnika na 
visokoj razini iz članka 6. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1092/2010 nacionalni član Općeg vijeća s pravom glasa 
odlučuje, prije svake sjednice, koji nacionalni predstavnik na visokoj razini treba sjediti za glavnim stolom 
tijekom rasprave o odnosnoj točki i o tome obavješćuje predstavnike.“; 

3. članak 5. mijenja se kako slijedi: 

(a) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim: 

„1. Predsjednik ESRB-a izrađuje preliminarni dnevni red za redovitu sjednicu Općeg odbora i dostavlja ga 
Upravljačkom odboru radi savjetovanja najmanje osam kalendarskih dana prije sjednice Upravljačkog odbora 
zajedno s pripadajućom dokumentacijom. Nakon toga predsjednik podnosi privremeni dnevni red članovima 
Općeg odbora zajedno s pripadajućom dokumentacijom najmanje deset kalendarskih dana prije sjednice 
Općeg odbora. Pri planiranju rada i pripremi dnevnog reda sjednice Općeg odbora uzimaju se u obzir sljedeći 
zahtjevi: 

(a) sudjelovanje predstavnika na visokoj razini odgovarajućih tijela iz trećih zemalja u skladu s člankom 4. 
stavkom 6. trebalo bi se, u skladu s člankom 9. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1092/2010, odnositi samo na 
pitanja relevantna za Uniju, isključujući bilo koji slučaj u kojem bi se moglo raspravljati o situaciji u 
pojedinačnoj financijskoj instituciji ili državi članici; 

(*)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom 
nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 
2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.). 

(**)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i 
investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.). 
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(b) od članova koji sudjeluju u skladu s člankom 4. stavkom 7. može se tražiti da ne sudjeluju na sjednicama 
Općeg odbora ili na dijelovima takvih sjednica koji se odnose na određene točke dnevnog rada, kada se 
raspravlja o situaciji u pojedinačnoj financijskoj instituciji ili državi članici.“; 

(b) stavak 2.a zamjenjuje se sljedećim: 

„2.a Nakon primitka privremenog dnevnog reda svaki član može, u roku od tri radna dana ESB-a, dostaviti 
zahtjev Tajništvu ESRB-a za točku dnevnog reda o kojoj će se raspravljati bez sudjelovanja predstavnika tijela 
iz trećih zemalja ili članova koji sudjeluju u skladu s člankom 4. stavkom 7., ako član smatra da nisu ispunjeni 
zahtjevi iz točaka (a) i/ili (b) stavka 1., ovisno o slučaju. Identitet člana koji podnosi zahtjev neće se odavati.“; 

(c) stavak 4. zamjenjuje se sljedećim: 

„4. Predsjednik ESRB-a dostavlja nacrt zapisnika članovima Općeg odbora radi davanja primjedbi i odobrenja u 
pisanom obliku najkasnije dva tjedna nakon sjednice ili, ako to nije moguće, prije sljedeće sjednice. Voditelj 
Tajništva ESRB-a potpisuje zapisnik nakon što je odobren. Predstavnici odgovarajućih tijela iz trećih zemalja i 
članovi koji sudjeluju u skladu s člankom 4. stavkom 7. mogu primiti i/ili davati primjedbe samo na nacrt 
zapisnika o točkama dnevnog reda na kojima su sudjelovali.“; 

(d) stavak 5. zamjenjuje se sljedećim: 

„5. Sjednice Općeg odbora povjerljive su. Opći odbor može odlučiti javno objaviti ishod svojih rasprava, u skladu 
s primjenjivim zahtjevima povjerljivosti i na način koji ne omogućuje utvrđivanje identiteta pojedinačnog 
člana Općeg odbora ili pojedinačnog tijela, nacionalne središnje banke, institucije ili odbora. Opći odbor 
može također odlučiti održati konferenciju za tisak nakon svoje sjednice.“; 

4. u članku 6. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim: 

„2. U skladu s člankom 10. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1092/2010, za glasovanje Općeg odbora potreban je 
kvorum od dvije trećine članova s pravom glasa. Ako nema kvoruma, predsjednik ESRB-a može sazvati izvanrednu 
sjednicu na kojoj se odluke mogu donijeti ako je prisutna jedna trećina članova s pravom glasa, u kojem se slučaju 
primjenjuju odredbe druge rečenice članka 2. stavka 2.“; 

5. članak 7. mijenja se kako slijedi: 

(a) točka (a) zamjenjuje se sljedećim: 

„(a) izborno tijelo sastavljeno je od nacionalnih članova Općeg odbora s pravom glasa ad personam;“; 

(b) točka (b) zamjenjuje se sljedećim: 

„(b) predsjednik ESRB-a poziva nacionalne članove Općeg odbora s pravom glasa na izbornu sjednicu najmanje 
15 kalendarskih dana unaprijed. Predsjednik također poziva prihvatljive kandidate na iskazivanje interesa. 
Voditelj Tajništva ESRB-a djeluje kao tajnik izbornog tijela.“; 

6. članak 8. zamjenjuje se sljedećim: 

„Članak 8. 

Članstvo 

1. Nacionalni članovi Općeg odbora s pravnom glasa prihvatljivi su kandidati za izbor četiri nacionalna člana 
Upravljačkog odbora iz članka 11. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1092/2010. 

2. S obzirom na broj država članica koje su države članice sudionice kako je definirano u članku 2. stavku 1. 
Uredbe (EU) br. 1024/2013 i onih koje to nisu u vrijeme izbora, izborno tijelo sastavljeno od nacionalnih 
članova Općeg odbora s pravom glasa određuje odgovarajući broj članova Upravljačkog odbora iz država 
članica sudionica i iz država članica nesudionica iz članka 11. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1092/2010. Za 
navedene potrebe, izborno tijelo zaokružuje broj na viši ili niži najbliži cijeli broj. 

3. Uzimajući u obzir gore navedeno utvrđivanje od strane izbornog tijela, predsjednik ESRB-a poziva prihvatljive 
kandidate na iskazivanje interesa najkasnije u roku od 15 kalendarskih dana prije izbora. Predsjednik ESRB-a 
predlaže izbornom tijelu popis kandidata na temelju interesa iskazanog prije otvaranja sjednice sazvane radi 
izbora. 
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4. Predsjednik organizira jedno ili više tajnih glasovanja na temelju kojih se biraju prihvatljivi kandidati koji dobiju 
najviše glasova u skladu s omjerom iz stavka 2. U slučaju jednakog broja glasova provodi se uzastopno 
glasovanje. Pri glasovanju članovi izbornog tijela nastoje osigurati uravnoteženu zastupljenost država članica. 

5. Za izbor svakog od četiri nacionalna člana iz članak 11. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1092/2010 potrebna 
je obična većina glasova članova izbornog tijela prisutnih na sjednici.“; 

7. članak 9. mijenja se kako slijedi: 

(a) stavak 2. zamjenjuje se sljedećim: 

„2. Upravljački odbor odlučuje o datumu svojih sjednica na zajednički prijedlog svojeg predsjednika i prvog 
potpredsjednika ESRB-a. Redovite sjednice u pravilu se održavaju unutar četiri tjedna prije sjednice Općeg 
odbora.“; 

(b) stavak 4. zamjenjuje se sljedećim: 

„4. Predsjednik Upravljačkog odbora i prvi potpredsjednik ESRB-a mogu također pozvati, svaki samoinicijativno 
ili na prijedlog drugog člana Upravljačkog odbora, druge osobe da prisustvuju sjednicama Upravljačkog 
odbora, kada je to potrebno i u skladu sa zahtjevima povjerljivosti.“; 

(c) stavak 5. zamjenjuje se sljedećim: 

„5. Ako član Upravljačkog odbora ne može prisustvovati sjednici, moguće je imenovati zamjenika u pisanom 
obliku. Predsjednika Savjetodavnog znanstvenog odbora zamjenjuje u pravilu jedan od dva potpredsjednika 
Savjetodavnog znanstvenog odbora. Potpredsjednik Savjetodavnog tehničkog odbora zamjenik je 
predsjednika Savjetodavnog tehničkog odbora. O tim se promjenama voditelja Tajništva ESRB-a obavještava 
prije sjednice Upravljačkog odbora, pravodobno i u pisanom obliku.“; 

8. članak 10. mijenja se kako slijedi: 

(a) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim: 

„1. Predsjednik i prvi potpredsjednik ESRB-a zajednički predlažu dnevni red za svaku sjednicu Upravljačkog 
odbora, a Upravljački odbor ga prihvaća na početku sjednice. Predsjednik i prvi potpredsjednik ESRB-a 
zajednički sastavljaju privremeni dnevni red koji se u načelu dostavlja zajedno s drugim pripadajućim 
dokumentima članovima Upravljačkog odbora najkasnije deset kalendarskih dana prije sjednice. Svi članovi 
Upravljačkog odbora mogu predsjedniku i prvom potpredsjedniku ESRB-a predlagati točke i dokumente koje 
će razmatrati Upravljački odbor.“ 

(b) stavak 2. zamjenjuje se sljedećim: 

„2. Upravljački odbor unaprijed ispituje točke preliminarnog dnevnog reda za sjednicu Općeg odbora zajedno s 
pripadajućom dokumentacijom. Upravljački odbor osigurava pripremu spisa za Opći odbor i, kada je to 
potrebno, predlaže mogućnosti ili rješenja. Pri planiranju rada i pripremi dnevnog reda sjednice Općeg 
odbora uzimaju se u obzir, prema potrebi, zahtjevi iz članka 5. stavka 1. točke (a) i (b). Upravljački odbor 
redovito izvješćuje Opći odbor o razvoju aktivnosti ESRB-a.“; 

9. članak 13. mijenja se kako slijedi: 

(a) stavak 2.a zamjenjuje se sljedećim: 

„2.a Jedan predstavnik nacionalne središnje banke Irske i Norveške, a kada se radi o Lihtenštajnu, jedan 
predstavnik Ministarstva financija te jedan predstavnik nadležnog nacionalnog nadzornog tijela svake od tih 
država članica EFTA-e sudjeluje u Savjetodavnom tehničkom odboru. 

Predsjednik Savjetodavnog tehničkog odbora može također pozvati na svoju inicijativu ili na prijedlog jednog 
ili više drugih članova Savjetodavnog tehničkog odbora, predstavnika na visokoj razini imenovanog tijela 
imenovanog u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1092/2010 i/ili predstavnika na 
visokoj razini nacionalnog tijela kojemu je povjereno provođenje makrobonitetne politike kako je navedeno 
u članku 6. stavku 2. točki (a) te Uredbe da sudjeluje na sjednicama Savjetodavnog tehničkog odbora kada je 
to potrebno i u skladu sa zahtjevima povjerljivosti. 
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Predsjednik Savjetodavnog tehničkog odbora može također pozvati na svoju inicijativu ili na prijedlog jednog 
ili više drugih članova Savjetodavnog tehničkog odbora, predstavnika na visokoj razini odgovarajućeg tijela iz 
treće zemlje u skladu s člankom 9. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1092/2010 da sudjeluje na sjednicama 
Savjetodavnog tehničkog odbora kada je to potrebno i u skladu sa zahtjevima povjerljivosti.“; 

(b) stavak 5. zamjenjuje se sljedećim: 

„5. Članovi Savjetodavnog tehničkog odbora biraju potpredsjednika Savjetodavnog tehničkog odbora. Izbor se 
provodi tajnim glasovanjem običnom većinom danih glasova. Članovi Savjetodavnog tehničkog odbora i 
dužnosnici na visokoj razini institucija članica ESRB-a prihvatljivi su kandidati. Predstavnik Savjetodavnog 
znanstvenog odbora ne može biti izabran kao potpredsjednik Savjetodavnog tehničkog odbora. Mandat 
potpredsjednika Savjetodavnog tehničkog odbora traje tri godine s mogućnošću reizbora.“; 

(c) stavak 7. zamjenjuje se sljedećim: 

„7. Predsjednik Savjetodavnog tehničkog odbora predlaže dnevni red najkasnije deset kalendarskih dana prije 
sjednice, pripremljen u skladu s člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1092/2010, koji se dostavlja 
Savjetodavnom tehničkom odboru na odobrenje. Tajništvo ESRB-a stavlja na raspolaganje dokumente za 
točke dnevnog reda svim članovima Savjetodavnog tehničkog odbora. Pri planiranju rada i pripremi dnevnog 
reda sjednice Savjetodavnog tehničkog odbora uzimaju se u obzir sljedeći zahtjevi: 

(a) sudjelovanje predstavnika na visokoj razini odgovarajućih tijela iz trećih zemalja u skladu s člankom 13. 
stavkom 2.a. trebalo bi se odnositi samo na pitanja relevantna za Uniju, isključujući bilo koji slučaj u 
kojem bi se moglo raspravljati o situaciji u pojedinačnoj financijskog instituciji ili državi članici; 

(b) od predstavnika odgovarajućih tijela iz država članica EFTA-e može se tražiti da ne sudjeluju na 
sjednicama Savjetodavnog tehničkog odbora ili na dijelovima takvih sjednica koji se odnose na određene 
točke dnevnog rada, kada bi se moglo raspravljati o situaciji u pojedinačnoj financijskoj instituciji iz Unije 
ili državi članici. 

Nakon primitka privremenog dnevnog reda svaki predstavnik može, u roku od tri radna dana ESB-a, dostaviti 
zahtjev Tajništvu ESRB-a za točku dnevnog reda o kojoj će se raspravljati bez sudjelovanja onih predstavnika koji 
sudjeluju u skladu s člankom 13. stavkom 2.a, kada nisu ispunjeni zahtjevi iz stavka 7. točke (a) i/ili (b), ovisno o 
slučaju. Identitet predstavnika koji podnosi zahtjev neće se odavati.“; 

(d) stavak 8. zamjenjuje se sljedećim: 

„8. Tajništvo ESRB-a pomaže Savjetodavnom tehničkom odboru. Voditelj Tajništva ESRB-a sastavlja zapisnik o 
ishodu sjednica Savjetodavnog tehničkog odbora, koji se dostavlja radi davanja primjedbi i odobrenja 
najkasnije dva tjedna nakon sjednice ili, ako to nije moguće, prije sljedeće sjednice.“; 

10. u članku 14. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim: 

„1. Opći odbor daje mišljenje o kandidatu/kandidatima koje ESB izabere za mjesto voditelja Tajništva ESRB-a u 
skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1096/2010. Opći odbor, u okviru otvorenog i transparentnog 
postupka, procjenjuje posjeduju li kandidati iz užeg izbora za mjesto voditelja Tajništva kvalitete, nepristranost 
i iskustvo potrebno za upravljanje Tajništvom. Opći odbor dovoljno podrobno obavještava Europski parlament 
i Vijeće o postupku procjene i savjetovanja.“, 

11. u članku 19. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim: 

„2. Upozorenja i preporuke ESRB-a donosi Opći odbor te ih potpisuje predsjednik ESRB-a ili voditelj Tajništva 
ESRB-a radi potvrde da su u skladu s odlukom Općeg odbora.“, 

12. u članku 25. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim: 

„2. Opći odbor, Upravljački odbor, Savjetodavni tehnički odbor i Savjetodavni znanstveni odbor mogu održati 
javne ili nejavne rasprave. Zainteresirane strane kao što su sudionici na tržištu, udruge potrošača i akademski 
stručnjaci koji se saslušavaju na raspravi izabiru se na nediskriminacijski način, uzimajući u obzir pravilno 
postupanje u određenim situacijama.“; 

13. u članku 27. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim: 

„1. Pravne instrumente ESRB-a donosi Opći odbor te ih potpisuje predsjednik ESRB-a ili voditelj Tajništva ESRB-a 
radi potvrde da su u skladu s odlukom Općeg odbora.“, 
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14. u članku 28. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim: 
„2. Sporazume iz članka 8. stavka 4. i članka 16. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1092/2010 i sve ostale sporazume s 

drugim institucijama ili tijelima u vezi s razmjenom informacija, uključujući povjerljive informacije, odobrava 
Opći odbor te ih potpisuje predsjednik ESRB-a u njegovo ime.“; 

Članak 2. 

Stupanje na snagu 

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2020. 

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 20. ožujka 2020.  

Francesco MAZZAFERRO 
Voditelj Tajništva ESRB-a 

u ime Općeg odbora ESRB-a     
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