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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 9 päivänä toukokuuta 2011,
Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun päätöksen
EKP/2004/3 muuttamisesta
(EKP/2011/6)
(2011/342/EU)
liittyvät asiakirjat mukaan luettuina – jotka se on laatinut
tai jotka ovat sen hallussa, ja jotka koskevat sen SEUTsopimuksen 127 artiklan 5 ja 6 kohtaan perustuvaa toi
mintaa ja politiikkaa tai päätöstä rahoitusjärjestelmän va
kauteen liittyen.

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.3 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväk
symisestä 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn päätöksen
EKP/2004/2 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan,

(4)

Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuen päätök
seen EKP/2004/3 olisi myös tehtävä uudelleennumeroin
tia ja terminologian muutoksiin liittyviä muutoksia,

sekä katsoo seuraavaa:
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
127 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvosto voi antaa
Euroopan keskuspankille (EKP) erityistehtäviä, jotka kos
kevat luottolaitosten sekä muiden rahoituslaitosten kuin
vakuutusyritysten toiminnan vakauden valvontaan liitty
vää politiikkaa. Neuvosto on hyödyntänyt tätä mahdolli
suutta ja antanut Euroopan järjestelmäriskikomitean toi
mintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan
keskuspankille 17 päivänä marraskuuta 2010 annetun
neuvoston astuksen (EU) N:o 1096/2010 (2) 2 artiklan
mukaisesti EKP:lle tehtäväksi huolehtia Euroopan järjes
telmäriskikomitean (EJRK) sihteeristön tehtävistä ja tarjota
EJRK:lle analyyttistä, tilastollista, logistista ja hallinnollista
tukea. Tähän liittyen EKP myös laatii ja pitää hallussaan
asiakirjoja, jotka koskevat sen EJRK:hon liittyvää toimin
taa ja politiikkaa tai sen EJRK:hon liittyviä päätöksiä ja
jotka katsotaan Euroopan keskuspankin asiakirjojen saa
misesta yleisön tutustuttavaksi 4 päivänä maaliskuuta
2004 tehdyssä päätöksessä EKP/2004/3 (3) tarkoitetuiksi
EKP:n asiakirjoiksi.

(2)

Koska asetuksen (EU) N:o 1096/2010 7 artiklan 1 koh
dan mukaisesti EJRK:n sihteeristön on varmistettava, että
sovelletaan päätöstä EKP/2004/3, jossa määritellään edel
lytykset ja rajoitukset, joiden mukaisesti EJRK:n on annet
tava EJRK:n asiakirjoja tutustuttavaksi, EKP:n olisi mukau
tettava päätöstä EKP/2004/3, jotta siinä otettaisiin huo
mioon, että EKP laatii tai pitää hallussaan asiakirjoja,
jotka koskevat sen EJRK:hon liittyvää toimintaa ja poli
tiikkoja tai sen EJRK:hon liittyviä päätöksiä ja jotka kat
sotaan päätöksessä EKP/2004/3 tarkoitetuiksi EKP:n asia
kirjoiksi.

(3)

On tarpeen varmistaa, että EKP voi, tapauksissa joissa
julkistaminen haittaisi unionin rahoitusjärjestelmän va
kautta koskevan yleisen edun suojelua, evätä tutustumis
oikeuden asiakirjoihin – EKP:n EJRK:lle antamaan tukeen

(1) EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33.
(2) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162.
(3) EUVL L 80, 18.3.2004, s. 42.

1 artikla
Muutetaan päätöstä EKP/2004/3 seuraavasti:
1) Muutetaan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:
a) Lisätään a alakohtaan seuraava luetelmakohta:
”— unionin tai jäsenvaltion rahoitusjärjestelmän va
kautta;”.
b) Korvataan sana ”yhteisön” sanalla ”unionin”.
2) Lisätään 4 artiklan 4 kohtaan seuraava virke:
”Jos kyse on Euroopan järjestelmäriskikomitean asiakirjoja
koskevista pyynnöistä, sovelletaan Euroopan järjestelmäriski
komitean asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi
3
päivänä
kesäkuuta
2011
annettua
päätöstä
EJRK/2011/5 (*), joka on annettu Euroopan järjestelmäriski
komitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta
Euroopan keskuspankille 17 päivänä marraskuuta 2010 an
netun neuvoston astuksen (EU) N:o 1096/2010 (**)
7 artiklan nojalla.
___________
(*) EUVL C 176, 16.6.2011, s. 3.
(**) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162.”

3) Korvataan 8 artiklassa viittaukset SEUT-sopimuksen
230 artiklaan viittauksilla 263 artiklaan ja viittaukset
195 artiklaan viittauksilla 228 artiklaan.
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2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 2011.

Tehty Frankfurt am Mainissa 9 päivänä toukokuuta 2011.
EKP:n puheenjohtaja
Jean-Claude TRICHET
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