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EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS VALDE, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 
24. novembra Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savie
nības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko 
risku kolēģijas izveidošanu ( 1 ) un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu, 
8. panta 3. punktu un 16. panta 3. punktu, 

ņemot vērā Padomes 2010. gada 17. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1096/2010, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir 
konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolē 
ģijas darbību ( 2 ), un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu un 7. pantu, 

ņemot vērā Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2011. gada 
20. janvāra Lēmumu ESRK/2011/1, ar ko pieņem Eiropas Sistē
misko risku kolēģijas Reglamentu ( 3 ), un jo īpaši tā 5. panta 
5. punktu, 10. panta 5. punktu, 12. panta 5. punktu un 13. 
panta 10. punktu, 

ņemot vērā 2004. gada 4. marta Lēmumu ECB/2004/3 par 
publisku piekļuvi Eiropas Centrālās bankas dokumentiem ( 4 ), 

tā kā jānosaka procedūra Lēmuma ECB/2004/3 piemērošanai 
attiecībā uz Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) dokumen
tiem. Šādai procedūrai: i) jāaizsargā ESRK sanāksmju, aktivitāšu 
un diskusiju, kā arī tās brīdinājumu un ieteikumu efektivitāte un 
konfidencialitāte; ii) jāprecizē procedūra tam, kā rīkoties ar 
pieteikumiem piekļūt ESRK dokumentiem, kas iesniegti ESRK 
Valdē pārstāvētajām iestādēm; un iii) jānodrošina labai adminis
tratīvajai praksei atbilstoša divpakāpju procedūra, 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU. 

1. pants 

Mērķis 

Šajā lēmumā noteikta procedūra Lēmuma ECB/2004/3 piemē
rošanai ESRK dokumentiem. Lēmuma ECB/2004/3 noteikumus 
par to, kā Eiropas Centrālā banka (ECB) atļauj piekļuvi ECB 

dokumentiem, ņemot vērā šajā lēmumā noteiktos pielāgojumus, 
mutatis mutandis piemēro tam, kā ESRK atļauj piekļuvi saviem 
dokumentiem. 

2. pants 

Definīcijas 

Šajā lēmumā: 

a) “dokuments” vai “ESRK dokuments” ir jebkura satura infor
mācija neatkarīgi no tās pasniegšanas veida (uz papīra, elek
troniskā formā vai skaņu, vizuālie un audiovizuālie ieraksti), 
kuru sastādījusi ESRK vai kura ir ESRK rīcībā, un kura skar 
tās politiku, darbību vai lēmumus; 

b) “trešā persona” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, vai 
struktūra, kas nav saistīta ar ESRK; 

c) “ESRK loceklis” ir trešā persona, kas ir iestāde vai struktūra, 
kuras pārstāvji ir ESRK Valdes locekļi saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1092/2010 6. panta 1. un 2. punktu. 

3. pants 

Izņēmumi 

1. Pienākuma atļaut piekļuvi ESRK dokumentiem izņēmu
miem piemēro Lēmuma ECB/2004/3 4. panta noteikumus, 
ņemot vērā šajā pantā noteiktos pielāgojumus. 

2. ESRK atsaka piekļuvi ESRK dokumentam, pamatojoties uz 
jebkuru no Lēmuma ECB/2004/3 4. pantā minētajiem iemes
liem, un jo īpaši gadījumos, kuros šo dokumentu izpaušana 
apdraud sabiedrības intereses saistībā ar ESRK sanāksmju, akti
vitāšu, diskusiju, brīdinājumu vai ieteikumu konfidencialitāti vai 
efektivitāti. 

3. Kas attiecas uz trešo personu dokumentiem, ESRK 
apspriežas ar attiecīgo trešo personu ar mērķi noskaidrot, vai 
ir jāpiemēro izņēmums, ja nav skaidrības par to, vai šo doku
mentu drīkst vai nedrīkst izsniegt. Lūgumus par piekļuvi doku
mentiem, ko sastādījuši ESRK locekļi, ESRK var nodot attiecīga
jiem ESRK locekļiem. 

4. ESRK Valde veic funkcijas, kas Lēmuma ECB/2004/3 
4. panta 6. punktā uzticētas ECB Padomei.
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4. pants 

ESRK locekļu rīcībā esošie dokumenti 

ESRK dokumentus, kas ir ESRK locekļa rīcībā, ESRK loceklis var 
izpaust vienīgi iepriekš apspriežoties ar ESRK Valdi, ja vien 
pirms tam nav zināms, vai dokumentu var izpaust vai neiz
paust. ESRK loceklis lūgumu atļaut piekļuvi var arī nodot 
ESRK Valdei. 

5. pants 

Pieteikumu izskatīšana 

1. ESRK pieteikumus par piekļuvi ESRK dokumentiem 
izskata saskaņā ar 6.–8. pantu Lēmumā ECB/2004/3, ņemot 
vērā šajā pantā noteiktos pielāgojumus. 

2. Pieteikumus un atkārtotos pieteikumus par piekļuvi ESRK 
dokumentiem iesniedz ESRK Sekretariātam ( 1 ). 

3. ESRK Sekretariāta vadītājs veic funkcijas, kas Lēmuma 
ECB/2004/3 7. panta 1. punktā uzticētas ECB Sekretariāta un 
valodu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoram. 

4. ESRK Valde veic funkcijas, kas Lēmuma ECB/2004/3 
7. panta 2. punktā un 8. panta 1. punktā uzticētas ECB Valdei. 
ESRK Koordinācijas komiteja palīdz ESRK Valdei, izskatot atkār
totos pieteikumus un sniedzot savu vērtējumu. 

6. pants 

Stāšanās spēkā 

Šis lēmums stājas spēkā 2011. gada 18. jūnijā. 

Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 3. jūnijā 

ESRK priekšsēdētājs 

Jean-Claude TRICHET

LV C 176/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 16.6.2011. 

( 1 ) Adrese: ESRK Sekretariāts, Kaiserstrasse 29, 60311 Fankfurt 
am Main. Fakss +49 6913447347. E-pasts: esrbsecretariat@esrb. 
europa.eu
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