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DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 9 mai 2011
de modificare a Deciziei BCE/2004/3 privind accesul public la documentele Băncii Centrale
Europene
(BCE/2011/6)
(2011/342/UE)
(5) și (6) din tratat și elaborate sau păstrate de BCE în
domeniul stabilității financiare, inclusiv cele privind
suportul furnizat CERS de BCE, atunci când divulgarea
acestora ar aduce atingere protecției intereselor publice în
ceea ce privește stabilitatea sistemului financiar din cadrul
Uniunii.

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.3,
având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de
adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale
Europene (1), în special articolul 23,
întrucât:
(1)

(2)

(3)

Potrivit articolului 127 alineatul (6) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, Consiliul poate încredința
Băncii Centrale Europene (BCE) misiuni specifice privind
politicile în domeniul supravegherii prudențiale a institu
țiilor de credit și a altor instituții financiare, cu excepția
întreprinderilor de asigurări. Consiliul și-a exercitat
această opțiune și, în temeiul articolului 2 din Regula
mentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului din
17 noiembrie 2010 privind acordarea unor competențe
specifice Băncii Centrale Europene referitoare la func
ționarea Comitetului european pentru risc sistemic (2), a
încredințat BCE misiunea de a asigura secretariatul Comi
tetului european pentru risc sistemic (CERS) și de a
furniza pe această cale suport analitic, statistic, logistic
și administrativ pentru CERS. În acest context, BCE va
trebui de asemenea să elaboreze sau să păstreze
documente privind activitățile, politicile sau deciziile
sale legate de CERS, care se vor încadra în categoria
documentelor BCE în sensul Deciziei BCE/2004/3 din
4 martie 2004 privind accesul public la documentele
Băncii Centrale Europene (3).
Deși, potrivit articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul
(UE) nr. 1096/2010, secretariatul CERS asigură aplicarea
Deciziei BCE/2004/3 care definește condițiile și limitele
în care CERS trebuie să acorde acces la documentele
CERS, BCE trebuie să adapteze Decizia BCE/2004/3
astfel încât aceasta să reflecte faptul că BCE va elabora
sau va păstra documente privind activitățile, politicile sau
deciziile sale legate de CERS care se vor încadra în
categoria documentelor BCE în sensul Deciziei
BCE/2004/3.
Este necesar să se asigure că BCE va avea posibilitatea de
a refuza accesul la documentele privind activitățile, poli
ticile sau deciziile întemeiate pe articolul 127 alineatele

(1) JO L 80, 18.3.2004, p. 33.
(2) JO L 331, 15.12.2010, p. 162.
(3) JO L 80, 18.3.2004, p. 42.

(4)

De asemenea, este necesară modificarea corespunzătoare
a Deciziei BCE/2004/3, astfel încât să reflecte modificările
terminologice și renumerotarea articolelor ca urmare a
intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Decizia BCE/2004/3 se modifică după cum urmează:
1. Articolul 4 alineatul (1) se modifică după cum urmează:
(a) la litera (a) se adaugă următoarea liniuță:
„— stabilitatea sistemului financiar în cadrul Uniunii sau
într-un stat membru;”;
(b) termenii „Comunității”, „comunitară” și „comunitar” se
înlocuiesc cu termenul „Uniunii”.
2. La articolul 4 alineatul (4) se adaugă următoarea teză:
„În ceea ce privește cererile de acces la documentele Comi
tetului european pentru risc sistemic, se aplică Decizia
CERS/2011/5 a Comitetului european pentru risc sistemic
din 3 iunie 2011 privind accesul public la documentele
Comitetului european pentru risc sistemic (*), adoptată în
baza articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al
Consiliului din 17 noiembrie 2010 privind acordarea unor
competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la
funcționarea Comitetului european pentru risc sistemic (**).
___________
(*) JO C 176, 16.6.2011, p. 3.
(**) JO L 331, 15.12.2010, p. 162.”

3. La articolul 8, trimiterile la articolul 230 sunt înlocuite cu
trimiteri la articolul 263, iar trimiterile la articolul 195 sunt
înlocuite cu trimiteri la articolul 228 din tratat.
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Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la 18 iunie 2011.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 9 mai 2011.
Președintele BCE
Jean-Claude TRICHET
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