
EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA 

EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS 

(2011. gada 25. marts), 

ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ētikas kodeksu 

(ESRK/2011/3) 

(2011/C 140/10) 

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 5. panta 8. punktu, 
kā arī 7. un 8. pantu, 

ņemot vērā 2011. gada 20. janvāra Lēmumu ESRK/2011/1/, ar 
ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu ( 2 ), un 
jo īpaši tā 26. pantu, 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU. 

Vienīgais pants 

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ētikas kodekss 

1. Ar šo tiek pieņemts pielikumā izklāstītais Eiropas Sistē
misko risku kolēģijas Ētikas kodekss, kas ir šī lēmuma neatņe
mama sastāvdaļa. 

2. Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

3. Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un 
ESRK interneta lapā. 

Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 25. martā 

ESRK priekšsēdētājs 

Jean-Claude TRICHET

LV C 140/18 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 11.5.2011. 

( 1 ) OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp. 
( 2 ) OV C 58, 24.2.2011., 4. lpp.



PIELIKUMS 

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ētikas kodekss 

1. Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) Valdes, Koordinācijas komitejas, Konsultatīvās speciālistu komitejas un 
Konsultatīvās zinātnieku komitejas (turpmāk kopā sauktas par “konsultatīvajām komitejām”) locekļi ievēro ētiskas 
uzvedības augstākos standartus, ņemot vērā principus, kas uz viņiem attiecas saskaņā ar viņus deleģējušo iestāžu 
piemērotajiem noteikumiem. Tiek sagaidīts, ka viņi ņems vērā sava amata publiskumu un ka viņu rīcība nodrošinās 
un veicinās sabiedrības uzticību ESRK. Tiek sagaidīts, ka viņi rīkosies godīgi, neatkarīgi, objektīvi un vienīgi Eiropas 
Savienības interesēs, ka viņi rīkosies apdomīgi un neņemot vērā pašu intereses, kā arī izvairoties no situācijām, kas 
varētu izraisīt personīgus interešu konfliktus. Interešu konflikts rodas tad, ja locekļiem ir privātas vai personīgas 
finansiāla vai nefinansiāla rakstura intereses, kas var ietekmēt vai var šķietami ietekmēt viņu pienākumu neatkarīgu 
un objektīvu izpildi. Locekļu privātas vai personīgas intereses ir jebkuras iespējamās priekšrocības savā vai savu 
ģimeņu, citu radinieku un draugu vai paziņu labā. 

2. Konsultatīvās zinātnieku komitejas locekļi ievēro arī jebkurus ētikas papildu noteikumus, kas viņiem var tikt noteikti 
vēstulē par apstiprināšanu amatā un līgumā ar Eiropas Centrālo banku. 

3. Publiskās uzrunās vai paziņojumos, kā arī attiecībās ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem saistībā ar ESRK jautājumiem 
Valdes, Koordinācijas komitejas un konsultatīvo komiteju locekļi: a) norāda, vai viņi runā savā vārdā vai ESRK vārdā, 
šādā gadījumā iepriekš apspriežoties ar ESRK priekšsēdētāju vai vienu no priekšsēdētāja vietniekiem; b) pēc iespējas 
respektē priekšsēdētāja funkciju pārstāvēt ESRK; c) pilnībā ievēro konfidencialitāti; un d) ņem vērā savas funkcijas un 
pienākumus ESRK. 

4. Valdes, Koordinācijas komitejas un konsultatīvo komiteju locekļi var savā vārdā veikt izglītības un zinātnisko darbu, kā 
arī citu bezpeļņas darbu. Zinātniskajos vai akadēmiskajos darbos saistībā ar ESRK jautājumiem viņi norāda, ka tie tiek 
veikti savā vārdā un ka tie nepauž ESRK viedokli. 

5. Dienesta noslēpums prasa neizpaust informāciju par ESRK darbību un lēmumiem, kas nav publiskoti saskaņā ar tiesību 
aktiem. 

6. Valdes, Koordinācijas komitejas un konsultatīvo komiteju locekļi informāciju, kas nav publiskota, neizmanto savās vai 
citu personu privātajās interesēs. Jo īpaši viņi atturas no šādas informācijas izmantošanas, lai veiktu privātus finanšu 
darījumus, neatkarīgi no tā, vai tas tiek darīts tieši vai netieši, izmantojot trešās personas, vai savā vārdā vai trešo 
personu vārdā. 

7. Neatkarības principa ievērošana nav savienojama ar to, ka tiek lūgti, saņemti vai pieņemti finansiāli vai nefinansiāli 
ieguvumi, atlīdzība, samaksa vai dāvanas, kuru vērtība pārsniedz tradicionāli pieņemto un kas jebkādi saistītas ar 
darbību ESRK labā. 

8. 5. līdz 7. punkts turpina attiekties uz Valdes, Koordinācijas komitejas un konsultatīvo komiteju locekļiem pēc tam, kad 
beigušās viņu amata pilnvaras ESRK. 

9. Šis Ētikas kodekss attiecas arī uz Valdes locekļu aizstājējiem un aizvietotājiem un uz viņus pavadošajām personām, kā 
arī uz Koordinācijas komitejas un Konsultatīvās speciālistu komitejas locekļu aizstājējiem.
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