
DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2016/543 

z dnia 15 lutego 2016 r. 

w sprawie zatwierdzenia programu dostosowawczego Grecji (2015/1182) (1) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi należącymi do strefy euro 
dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej (2), w szczególności 
jego art. 7 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu (UE) nr 472/2013 ustanowiono przepisy dotyczące zatwierdzania programu dostosowań 
makroekonomicznych dla państwa członkowskiego otrzymującego pomoc finansową, w tym z europejskiego 
mechanizmu stabilizacji finansowej (zwanego dalej „EFSM”). Przepisy te muszą być spójne z przepisami rozporzą
dzenia Rady (UE) nr 407/2010 (3) ustanawiającego europejski mechanizm stabilizacji finansowej. 

(2)  Grecji przyznano pomoc finansową z EFSM na mocy decyzji wykonawczej Rady (UE) 2016/542 (4) w sprawie 
przyznania Grecji krótkoterminowej pomocy finansowej Unii. 

(3)  Dla zachowania spójności zatwierdzenie programu dostosowań makroekonomicznych Grecji na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 472/2013 powinno zostać dokonane przez odesłanie do odpowiednich przepisów 
decyzji wykonawczej (UE) 2016/542, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się środki określone w art. 3 ust. 3 decyzji wykonawczej (UE) 2016/542, które mają zostać 
podjęte przez Grecję w ramach jej programu dostosowawczego. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lutego 2016 r. 

W imieniu Rady 
M.H.P. VAN DAM 

Przewodniczący  

7.4.2016 L 91/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Niniejszy akt został pierwotnie przyjęty jedynie w języku angielskim i został opublikowany w Dz.U. L 192 z 18.7.2015, s. 19. 
(2) Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 1. 
(3) Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej 

(Dz.U. L 118 z 12.5.2010, s. 1). 
(4) Zob. s. 22 niniejszego Dziennika Urzędowego. 
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