
EUROPEJSKA RADA DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO

DECYZJA EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO

z dnia 12 października 2016 r.

zmieniająca decyzję ERRS/2011/1 ustanawiającą regulamin Europejskiej Rady ds. Ryzyka 
Systemowego

(ERRS/2016/13)

(2016/C 437/05)

RADA GENERALNA EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO,

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 Systemowego (1), w szczególności art. 6 ust. 4,
uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu 
Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (2),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Ostrzeżenia i zalecenia wydawane przez Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) są instrumentami 

prawnymi, które wymagają odpowiedniego zawiadomienia skierowanego do ich adresatów. Zgodnie z art. 19 
ust. 2 decyzji Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2011/1 (3) ostrzeżenia i zalecenia ERRS są podpi
sywane przez przewodniczącego ERRS.

(2) Ostrzeżenia i zalecenia ERRS powinny odtąd być podpisywane przez szefa Sekretariatu ERRS celem poświadczenia 
ich zgodności z decyzją Rady Generalnej.

(3) Decyzja ERRS/2011/1 powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Zmiany

W decyzji ERRS/2011/1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewodniczący ERRS przedkłada projekt protokołu członkom Rady Generalnej w celu przedstawienia komenta
rzy oraz do zatwierdzenia w drodze procedury pisemnej najpóźniej w terminie dwóch tygodni po odbyciu posiedzenia 
lub, gdy nie jest to możliwe, na kolejnym posiedzeniu. Po jego zatwierdzeniu szef Sekretariatu ERRS podpisuje 
protokół.”;

2) w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Szef Sekretariatu ERRS przygotowuje projekt skróconego sprawozdania z obrad Komitetu Sterującego i przed
stawia go członkom Komitetu Sterującego w celu wyrażenia przez nich uwag i zatwierdzenia w drodze procedury 
pisemnej, co do zasady przed kolejnym posiedzeniem Rady Generalnej. Szef Sekretariatu ERRS podpisuje skrócone 
sprawozdanie z obrad Komitetu Sterującego.”;

3) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ostrzeżenia i zalecenia ERRS są wydawane przez Radę Generalną i podpisywane przez szefa Sekretariatu ERRS 
w celu poświadczenia ich zgodności z decyzją Rady Generalnej.”.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 12 października 2016 r.

Mario DRAGHI

Przewodniczący ERRS

(1) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1.
(2) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 162.
(3) Decyzja Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2011/1 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustanawiająca regulamin Europejskiej 

Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. C 58 z 24.2.2011, s. 4).
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