
EUROPEJSKA RADA DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO

DECYZJA EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO

z dnia 31 marca 2017 r.

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

(ERRS/2017/2)

(2017/C 124/04)

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 Systemowego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 4 oraz art. 9 ust. 5,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europej
skiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka 
Systemowego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 12 lipca 2016 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2016/1171 (3) dotyczącą stanowiska, jakie należy przyjąć 
w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 
w odniesieniu do zmian załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG. W dniu 30 września 2016 roku 
Wspólny Komitet EOG przyjął decyzję Wspólnego Komitetu EOG nr 198/2016 (4) zmieniającą status właściwych 
organów państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących członkami EOG 
i zasady ich zaangażowania w pracach Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS). Przedstawiciele właści
wych organów Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu będą uczestniczyć w pracach Rady Generalnej ERRS bez 
prawa głosu, jak również w pracach Doradczego Komitetu Technicznego. Członkami Rady Generalnej nieposiada
jącymi prawa głosu stają się: prezesi krajowych banków centralnych państw EFTA lub, w odniesieniu do Liechten
steinu, wysokiej rangi przedstawiciel Ministerstwa Finansów, wysokiej rangi przedstawiciele właściwych krajowych 
organów nadzorczych z każdego z tych państw członkowskich EFTA oraz członek Kolegium Urzędu Nadzoru 
EFTA, jeżeli jest to istotne w odniesieniu do wykonywanych przez nie zadań. Przedstawiciele tych państw człon
kowskich EFTA, krajowych banków centralnych lub, w odniesieniu do Liechtensteinu, przedstawiciel Ministerstwa 
Finansów, oraz przedstawiciele właściwych krajowych organów nadzorczych z każdego z tych państw członkow
skich EFTA będą brali udział w posiedzeniach Doradczego Komitetu Technicznego. Powyżsi przedstawiciele wła
ściwych organów tych państw członkowskich EFTA nie będą brali udziału w pracach ERRS, podczas których oma
wiana może być sytuacja finansowa poszczególnych instytucji Unii lub państw członkowskich.

(2) Akty prawne ERRS przyjmowane są przez Radę Generalną i podpisywane przez szefa Sekretariatu ERRS w celu 
poświadczenia ich zgodności z decyzją Rady Generalnej.

(3) Decyzja Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS2011/1 (5) powinna zatem zostać odpowiednio 
zmieniona,

(1) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1.
(2) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 162.
(3) Decyzja  Rady  (UE)  2016/1171  z  dnia  12  lipca  2016  r.  w  sprawie  stanowiska,  jakie  należy  przyjąć  w  imieniu  Unii  Europejskiej 

w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmian załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG (Dz.U. L 193 
z 19.7.2016, s. 38).

(4) Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 198/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozu
mienia EOG [2017/275] (Dz.U. L 46 z 23.2.2017, s. 1).

(5) 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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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiany

W decyzji ERRS/2011/1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W stosownych przypadkach i z zachowaniem zasad poufności przewodniczący ERRS może zgodnie z art. 9 
ust. 4 i 5 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010, z własnej inicjatywy lub na wniosek innych członków Rady Gene
ralnej, zaprosić do udziału w posiedzeniu na zasadzie ad hoc inne osoby w związku z określonymi punktami 
porządku obrad.”;

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Na podstawie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 198/2016 (*) prezesi krajowych banków centralnych 
Norwegii oraz Islandii lub, w odniesieniu do Liechtensteinu, wysokiej rangi przedstawiciel Ministerstwa Finansów, 
oraz wysokiej rangi przedstawiciele właściwych krajowych organów nadzorczych z każdego z tych państw człon
kowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będą brali udział w posiedzeniach Rady General
nej bez prawa głosu. Członek Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA może brać udział w posiedzeniach Rady General
nej bez prawa głosu jeżeli jest to istotne w odniesieniu do wykonywanych przez niego zadań.

(*) Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 198/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi 
finansowe) do Porozumienia EOG [2017/275] (Dz.U. L 46 z 23.2.2017, s. 1).”;

2) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący ERRS opracowuje wstępny porządek obrad zwyczajnego posiedzenia Rady Generalnej 
i przekazuje go, wraz z odpowiednimi dokumentami, do konsultacji Komitetowi Sterującemu przynajmniej na 
osiem dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia Komitetu Sterującego. Następnie przewodniczący przed
stawia tymczasowy porządek obrad wraz z odpowiednimi dokumentami członkom Rady Generalnej przynajmniej 
na 10 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia Rady Generalnej. Przy planowaniu prac oraz przygotowy
waniu porządku obrad Rady Generalnej uwzględnić należy, że członkowie zasiadający w niej na podstawie art. 4 
ust. 7 mogą być poproszeni o nieuczestniczenie w posiedzeniach Rady Generalnej, podczas których omawiana 
jest sytuacja finansowa poszczególnych instytucji Unii lub państw członkowskich.”;

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli omawiana jest sytuacja finansowa poszczególnych instytucji Unii lub państw członkowskich każdy 
z członków Rady Generalnej może w terminie trzech dni roboczych EBC po otrzymaniu wstępnego porządku 
obrad złożyć w Sekretariacie ERRS wniosek o przeprowadzenie dyskusji na temat danego punktu obrad bez 
udziału członków Rady Generalnej uczestniczących w jej pracach na podstawie art. 4 ust. 7. Tożsamości wniosko
dawcy nie ujawnia się.”;

3) art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komitet Sterujący dokonuje uprzedniej oceny punktów wstępnego porządku obrad Rady Generalnej wraz 
z odpowiednimi dokumentami. Komitet Sterujący zapewnia przygotowanie materiałów dla Rady Generalnej 
i w odpowiednim zakresie proponuje określone opcje lub rozwiązania. Przy planowaniu prac oraz przygotowywaniu 
porządku obrad Rady Generalnej uwzględnić należy, że członkowie uczestniczący w niej na podstawie art. 4 ust. 7 
mogą być poproszeni o nieuczestniczenie w Radzie Generalnej w przypadkach, gdy omawiana jest sytuacja finan
sowa poszczególnych instytucji Unii lub państw członkowskich. Komitet Sterujący składa Radzie Generalnej bieżące 
sprawozdania z rozwoju działalności ERRS.”;

4) w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W posiedzeniach Doradczego Komitetu Technicznego udział biorą po jednym przedstawicielu krajowych 
banków centralnych Islandii oraz Norwegii oraz, w odniesieniu do Liechtensteinu, jeden przedstawiciel Minister
stwa Finansów, oraz po jednym przedstawicielu właściwych krajowych organów nadzorczych z każdego z tych 
państw członkowskich EFTA”;
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b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przewodniczący Doradczego Komitetu Technicznego przedstawia opracowany zgodnie z art. 13 ust. 3 roz
porządzenia (UE) nr 1092/2010 projekt porządku obrad na co najmniej 10 dni kalendarzowych przed posiedze
niem. Projekt ten przedstawia się Doradczemu Komitetowi Technicznemu do zatwierdzenia. Dokumenty odno
szące się do poszczególnych punktów porządku obrad Sekretariat ERRS udostępnia wszystkim członkom Dorad
czego Komitetu Technicznego. Przy planowaniu prac oraz przygotowywaniu porządku obrad Doradczego Komi
tetu Technicznego uwzględnić należy, że przedstawiciele uczestniczący w nim na podstawie art. 13 ust. 2a mogą 
być poproszeni o nieuczestniczenie w pracach Doradczego Komitetu Technicznego, podczas których omawiana 
może być sytuacja finansowa poszczególnych instytucji Unii lub państw członkowskich. Jeżeli omawiana jest 
sytuacja finansowa poszczególnych instytucji Unii lub państw członkowskich każdy z członków Doradczego 
Komitetu Technicznego może w terminie trzech dni roboczych EBC po otrzymaniu porządku obrad złożyć 
w Sekretariacie ERRS wniosek o przeprowadzenie dyskusji na temat danego punktu obrad bez udziału przedsta
wicieli uczestniczących w jego pracach na podstawie art. 13 ust. 2a. Tożsamości wnioskodawcy nie ujawnia się.”;

5) w art. 27 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Akty prawne wydawane przez ERRS są przyjmowane przez Radę Generalną i podpisywane przez szefa 
Sekretariatu ERRS w celu poświadczenia ich zgodności z decyzją Rady Generalnej.”;

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Akty prawne wydawane przez ERRS numeruje się w celu ułatwienia ich identyfikacji.”;

c) dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Sekretariat ERRS podejmie kroki mające na celu:

a) zapewnienie bezpiecznego przechowywania aktów prawnych ERRS;

b) zawiadomienie adresatów;

c) tam, gdzie ma to zastosowanie, dokonanie publikacji we wszystkich językach Unii w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej aktów prawnych ERRS, wobec których Rada Generalna podjęła wyraźną decyzję o publikacji.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 31 marca 2017 r.

Mario DRAGHI

Przewodniczący ERRS
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