23.5.2015

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 128/27

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/811
av den 27 mars 2015
om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar som innehas av nationella
behöriga myndigheter (ECB/2015/16)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 34,
med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter
till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 6.1 jämförd med
artikel 6.7,
med beaktande av tillsynsnämndens förslag och i samråd med de nationella behöriga myndigheterna, och
av följande skäl:
(1)

Reglerna för allmänhetens tillgång till ECB:s handlingar framgår av beslut ECB/2004/3 (2).

(2)

ECB-handlingar kan innehas av de nationella behöriga myndigheterna till följd av deras skyldighet att bistå ECB
och att samarbeta lojalt samt utbyta information med ECB i enlighet med förordning (EU) nr 1024/2013.
Utförandet av tillsynsuppgifter som ECB tilldelats och den gemensamma tillsynsmekanismens effektiva funktion
kan försvåras om ECB inte hörs om omfattningen av tillgången till ECB-handlingar som innehas av de nationella
behöriga myndigheterna eller, alternativt, om en begäran om tillgång till sådana handlingar inte hänskjuts till
ECB. Mot bakgrund av detta bör en begäran om tillgång till sådana handlingar antingen hänskjutas till ECB eller
så bör ECB höras innan ett beslut om att lämna ut en handling fattas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1
Definitioner
I detta beslut avses med
1. handling och ECB-handling: allt innehåll, oberoende av medium (på papper eller lagrat i elektronisk form, ljud- och
bildupptagningar samt audiovisuella upptagningar) som upprättats eller innehas av ECB och som har samband med
dess policy, aktiviteter eller beslut inom ramen för förordning (EU) nr 1024/2013,
2. nationell behörig myndighet: samma innebörd som enligt artikel 2.2 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013. Denna
betydelse ska inte påverka arrangemang enligt nationell lagstiftning där vissa tillsynsuppgifter tilldelas en nationell
centralbank som inte utsetts till nationell behörig myndighet. Vad gäller ett sådant arrangemang ska en hänvisning till
en nationell behörig myndighet i detta beslut även avse den nationella centralbanken vad gäller tillsynsuppgifter som
denna tilldelats enligt nationell lagstiftning.

Artikel 2
Handlingar hos de nationella behöriga myndigheterna
Om en nationell behörig myndighet får en begäran om tillgång till en ECB-handling vilken den innehar, ska
myndigheten höra ECB om omfattningen av den tillgång som ska beviljas innan handlingen lämnas ut, utom i fall där
det är uppenbart att handlingen ska, eller inte ska, lämnas ut.
Alternativt kan den nationella behöriga myndigheten hänskjuta en sådan begäran till ECB.
(1) EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.
(2) Beslut ECB/2004/3 av den 4 mars 2004 om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar (EUT L 80, 18.3.2004,
s. 42).
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Artikel 3
Verkan
Detta beslut får verkan samma dag som det delges adressaterna.
Artikel 4
Adressater
Detta beslut riktar sig till de nationella behöriga myndigheterna.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 27 mars 2015.
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

