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EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBA
EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBOS SPRENDIMAS
2011 m. birželio 3 d.
dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos sisteminės rizikos valdybos dokumentais
(ESRV/2011/5)
(2011/C 176/03)
EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBOS BENDROJI VALDYBA,

atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos
finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir
Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (1), ypač į jo
4 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 3 dalį ir 16 straipsnio 3 dalį,
atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentą
(ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos centriniam bankui pave
dami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos
valdybos veikla (2), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnį,

ESRV dokumentais suteikimui, padarius šiame sprendime nuro
dytus patikslinimus.
2 straipsnis
Apibrėžtys
Šiame sprendime:
a) „dokumentas“ ir „ESRV dokumentas“ – tai ESRV parengtas ar
turimas bet kuria forma (parašytas ant popieriaus, elektroni
nėje laikmenoje arba garso, vaizdo ar audiovizualiniame
įraše) pateiktas turinys ir susijęs su į ESRV atsakomybės
sferą įeinančia politika, veikla ar sprendimais;

atsižvelgdama į 2011 m. sausio 20 d. Europos sisteminės
rizikos valdybos sprendimą ESRV/2011/1, kuriuo priimamos
Europos sisteminės rizikos valdybos darbo tvarkos taisyklės (3),
ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 12 straipsnio
5 dalį ir 13 straipsnio 10 dalį,

b) „trečioji šalis“ – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba
kitas subjektas, nepriklausantis ESRV;

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 4 d. Sprendimą ECB/2004/3 dėl
galimybės visuomenei susipažinti su Europos centrinio banko
dokumentais (4),

c) „ESRV narys“ – tai trečiosios šalies institucija ar organas,
kurio atstovai yra ESRV bendrosios valdybos nariai pagal
Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 6 straipsnio 1 ir 2 dalį.

kadangi reikia priimti praktines taisykles dėl Sprendimo
ECB/2004/3 taikymo Europos sisteminės rizikos valdybos
(ESRV) dokumentams. Tokios taisyklės turėtų: i) užtikrinti
ESRV procesų, veiklos ir diskusijų, taip pat jos įspėjimų ir reko
mendacijų veiksmingumą ir konfidencialumą, ii) nustatyti
paraiškų leisti susipažinti su ESRV dokumentais, skirtais šalims,
kurioms atstovaujama ESRV bendrojoje valdyboje, tvarkymo
procedūrą ir iii) užtikrinti dviejų pakopų procedūrą, atitinkančią
gerą administracinę praktiką,
PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

3 straipsnis
Išimtys
1.
Teisės susipažinti su ESRV dokumentais išimtys nusta
tomos taikant Sprendimo ECB/2004/3 4 straipsnio taisykles,
padarius šiame straipsnyje nurodytus patikslinimus.
2.
ESRV nesuteikia galimybės susipažinti su ESRV dokumen
tais dėl bet kurio iš Sprendimo ECB/2004/3 4 straipsnyje nuro
dytų pagrindų, ypač jei dėl atskleidimo nukentėtų visuomenės
intereso, susijusio su ESRV procesų, veiklos, diskusijų, įspėjimų
ar rekomendacijų veiksmingumu ar konfidencialumu, apsauga.

Tikslas
Šiame sprendime išdėstomos praktinės taisyklės dėl Sprendimo
ECB/2004/3 taikymo ESRV dokumentams. Sprendime
ECB/2004/3 nurodytos Europos centrinio banko (ECB) atlie
kamo teisės susipažinti su ECB dokumentais suteikimo taisyklės
mutatis mutandis taikomos ESRV atliekamam teisės susipažinti su
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

OL
OL
OL
OL

L 331, 2010 12 15, p. 1.
L 331, 2010 12 15, p. 162.
C 58, 2011 2 24, p. 4.
L 80, 2004 3 18, p. 42.

3.
Kalbant apie trečiųjų šalių dokumentus, ESRV konsultuo
jasi su trečiąja susijusia šalimi, siekdama nustatyti, ar taikytina
išimtis, nebent būtų akivaizdu, kad dokumentas gali arba negali
būti atskleistas. ESRV gali nukreipti prašymus leisti susipažinti
su ESRV narių parengtais dokumentais atitinkamam ESRV
nariui.
4.
ESRV bendroji valdyba atlieka Sprendimo ECB/2004/3
4 straipsnio 6 dalimi ECB valdančiajai tarybai pavestas funkcijas.
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ESRV narių turimi dokumentai

3.
ESRV sekretoriato vadovas atlieka Sprendimo ECB/2004/3
7 straipsnio 1 dalimi ECB Sekretoriato ir kalbos paslaugų gene
raliniam direktoriui pavestas funkcijas.

ESRV narys gali atskleisti savo turimus ESRV parengtus doku
mentus tik prieš tai pasikonsultavęs su ESRV bendrąja valdyba,
nebent būtų akivaizdu, kad dokumentas gali arba negali būti
atskleistas. Arba ESRV narys gali nukreipti prašymą ESRV bend
rajai valdybai.

4.
ESRV bendroji valdyba atlieka Sprendimo ECB/2004/3
7 straipsnio 2 dalimi ir 8 straipsnio 1 dalimi ECB vykdomajai
valdybai pavestas funkcijas. ESRV valdymo komitetas padeda
ESRV bendrajai valdybai, peržiūrėdamas kartotines paraiškas ir
pateikdamas savo vertinimą.

4 straipsnis

5 straipsnis
Paraiškų tvarkymas
1.
ESRV tvarko paraiškas leisti susipažinti su ESRV doku
mentais pagal Sprendimo ECB/2004/3 6–8 straipsnius, padariusi
šiame straipsnyje nurodytus patikslinimus.

2.
Paraiškos ir kartotinės paraiškos leisti susipažinti su ESRV
dokumentais teikiamos ESRV sekretoriatui (1).

(1) Kaip adresatą nurodant ESRV sekretoriatą, Kaiserstrasse 29, 60311
Frankfurtas prie Maino. Faks. +49 6913447347. El. paštas:
esrbsecretariat@esrb.europa.eu

6 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja 2011 m. birželio 18 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. birželio 3 d.
ESRV pirmininkas
Jean-Claude TRICHET

