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EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS 

(2011. gada 20. janvāris), 

ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu 

(ESRK/2011/1) 

(2011/C 58/04) 

1. pants 

Definīcijas 

Šis Reglaments papildina Regulu (ES) Nr. 1092/2010, to lasot saistībā 
ar Regulu (ES) Nr. 1096/2010. Terminiem šajā Reglamentā ir tāda pati 
nozīme kā Regulā (ES) Nr. 1092/2010 un Regulā (ES) Nr. 1096/2010. 

1. SADAĻA 

ORGANIZĀCIJA 

I NODAĻA 

ESRK Valde 

2. pants 

ESRK Valdes sanāksmes 

1. Par parasto sanāksmju datumiem lemj ESRK Valde pēc ESRK 
priekšsēdētāja priekšlikuma. ESRK Valdes parastās sanāksmes notiek 
saskaņā ar grafiku, ko ESRK Valde apstiprina labu laiku pirms katra 
kalendārā gada sākuma. Gada laikā grafikam var pievienot papildu 
parastās sanāksmes. 

2. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 9. panta 1. punktu 
ārkārtas sanāksmes var sasaukt priekšsēdētājs vai, ja to pieprasa vismaz 
viena trešdaļa ESRK Valdes balsstiesīgo locekļu. Priekšsēdētājs ārkārtas 
sanāksmes parasti izsludina vismaz divas kalendāra dienas iepriekš, ja 
vien tās netiek noturētas ar telekonferences palīdzību, kuras gadījumā 
ārkārtas sanāksmes var izsludināt vienu dienu iepriekš. 

3. ESRK Valdes sanāksmes var noturēt ar telekonferences palīdzību, 
izņemot, ja: i) vismaz pieci ESRK Valdes balsstiesīgie locekļi iebilst 
pret telekonferences rīkošanu parastās sanāksmes gadījumā; vai ii) 
vismaz 10 ESRK Valdes balsstiesīgie locekļi iebilst pret telekonferences 
rīkošanu ārkārtas sanāksmes gadījumā. 

3. pants 

ESRK Valdes locekļi 

1. Kompetentās nacionālās uzraudzības iestādes nosūta ESRK Sekre
tariātam to savu augsta līmeņa pārstāvju, vai, attiecīgā gadījumā, kopīgo 
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pārstāvju vārdus, kurus kompetentās nacionālās uzraudzības iestādes 
iecēlušas par ESRK Valdes locekļiem bez balsstiesībām, kā arī norāda 
kompetentās nacionālās uzraudzības iestādes, kuras viņi pārstāv. 

2. ESRK Sekretariāts uztur un atjauno kompetento nacionālo uzrau
dzības iestāžu un to pārstāvju ESRK Valdē sarakstu. Par jebkurām 
izmaiņām šajā sarakstā informē ESRK Sekretariātu. 

4. pants 

Dalība ESRK Valdes sanāksmēs 

1. Izņemot Regulas (ES) Nr. 1092/2010 9. panta 4. un 5. punktā 
noteiktos gadījumus, ESRK Valdes sanāksmēs drīkst piedalīties tikai 
Regulas (ES) Nr. 1092/2010 6. panta 1. un 2. punktā minētie ESRK 
Valdes locekļi. 

2. Papildus ESRK Valdes balsstiesīgajiem locekļiem un Ekonomikas 
un finanšu komitejas priekšsēdētājam tikai viens nacionālo uzraudzības 
iestāžu augsta līmeņa pārstāvis no katras dalībvalsts sēž pie galvenā 
galda laikā, kad notiek diskusija par jautājumiem, par kuriem viņš norī
kots kā valsts pārstāvis; pārējie nacionālo uzraudzības iestāžu pārstāvji 
piedalās kā novērotāji. Ja nav viena kopīga pārstāvja, nacionālo uzrau
dzības iestāžu ieceltie pārstāvji sazinās savā starpā un vismaz piecas 
kalendāra dienas pirms ESRK Valdes sanāksmes paziņo ESRK Sekre
tariātam par tiem ESRK Valdes sanāksmes jautājumiem, attiecībā uz 
kuriem tie piedalīsies sanāksmē. Ja jautājums ietilpst divu vai vairāku 
nacionālo uzraudzības iestāžu kompetencē, tām jāvienojas par to, kā tās 
īstenos Regulas (ES) Nr. 1092/2010 6. panta 3. punktā noteikto rotācijas 
principu. Ja nacionālās uzraudzības iestādes nevienojas par rotācijas 
principa īstenošanu, ESRK loceklis no attiecīgās dalībvalsts nacionālās 
centrālās bankas pirms katras sanāksmes izlemj, kurš no pārstāvjiem, 
izskatot attiecīgos jautājumus, sēdēs pie galvenā galda, un par to 
informē pašus pārstāvjus. 

3. ESRK Valdes loceklis, kurš nevar piedalīties, var rakstiski iecelt 
aizvietotāju dalībai sanāksmē bez balsstiesībām. Dalībai sanāksmēs ar 
balsstiesībām var iecelt aizstājējus, ja amatā esošie ESRK locekļi pierā
dījuši, ka tie nespēs piedalīties sanāksmēs trīs mēnešus. Par aizstājēja 
vai aizvietotāja iecelšanu vai pavadošās personas piedalīšanos ESRB 
Sekretariātam rakstiski paziņo pietiekamu laiku pirms sanāksmes. 
Priekšsēdētāja prombūtnē ESRK Valdi vada priekšsēdētāja pirmais viet
nieks. Abu prombūtnes gadījumā ESRK Valdi vada priekšsēdētāja otrais 
vietnieks. Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētājs un abi 
Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētāja vietnieki par saviem 
aizstājējiem vai aizvietotājiem ieceļ Konsultatīvās zinātniskās komitejas 
locekļus. Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāja vietnieks ir 
Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāja aizstājējs vai aizvie
totājs. 

4. ESRK Valdes locekļus, viņu aizstājējus vai aizvietotājus drīkst 
pavadīt viena persona. Šādām pavadošajām personām sanāksmes norisi 
pārraida uz atsevišķu sanāksmju telpu. 
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5. ESRK Sekretariāta vadītājs palīdz ESRK priekšsēdētājam vadīt 
debates un balsošanu. 

▼M2 
6. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 9. panta 4. un 5. punktu 
pēc savas vai pārējo ESRK Valdes locekļu iniciatīvas ESRK priekšsē
dētājs saistībā ar konkrētiem darba kārtības jautājumiem uz ad hoc 
pamata var ielūgt citas personas, rīkojoties pēc vajadzības un ņemot 
vērā atbilstību konfidencialitātes prasībām. 

7. Saskaņā ar EEZ Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 198/2016 ( 1 ) 
ESRK Valdes sanāksmēs bez balsstiesībām piedalās Islandes un Norvē 
ģijas nacionālo centrālo banku vadītāji un – Lihtenšteinas gadījumā – 
Finanšu ministrijas augsta līmeņa pārstāvis, kā arī – visu minēto Eiropas 
Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dalībvalstu gadījumā – viens 
augsta līmeņa pārstāvis no katras attiecīgās nacionālās kompetentās 
uzraudzības iestādes. ESRK Valdes sanāksmēs bez balsstiesībām var 
piedalīties EBTA Uzraudzības iestādes kolēģijas loceklis tādos gadī
jumos, kas saistīti ar tās uzdevumiem. 

▼B 

5. pants 

ESRK Valdes sanāksmju darba organizācija 

▼M2 
1. ESRK priekšsēdētājs sastāda provizorisku darba kārtību parastajai 
ESRK Valdes sanāksmei un kopā ar saistītajiem dokumentiem iesniedz 
to apspriešanai Koordinācijas komitejai vismaz astoņas kalendāra dienas 
pirms Koordinācijas komitejas sanāksmes. Pēc tam priekšsēdētājs 
pagaidu darba kārtību kopā ar saistītajiem dokumentiem iesniedz 
ESRK Valdē vismaz 10 kalendāra dienas pirms ESRK Valdes 
sanāksmes. Plānojot ESRK Valdes darbu un sagatavojot tās sanāksmju 
darba kārtības, ņem vērā, ka locekļiem, kas piedalās saskaņā ar 4. panta 
7. punktu, var izteikt lūgumu nepiedalīties ESRK Valdes sēdēs, kurās 
apspriežams atsevišķu Savienības finanšu iestāžu vai dalībvalstu 
stāvoklis. 

▼B 
2. Pēc priekšsēdētāja vai jebkura cita ESRK Valdes locekļa priekšli
kuma ESRK Valde var pieņemt lēmumu svītrot jautājumus pagaidu 
darba kārtībā vai papildināt pagaidu darba kārtību. Jebkurā priekšlikumā 
jāpaskaidro iemesli, uz ko tas pamatojas, un tas jāpaziņo visiem ESRK 
Valdes locekļiem. Katras sanāksmes sākumā ESRK Valde pēc ESRK 
priekšsēdētaja priekšlikuma apstiprina savu darba kārtību. Jautājumu 
svītro no darba kārtības, ja papildu dokumenti nav savlaicīgi iesniegti 
ESRK Valdes locekļiem un ja to pieprasa ESRK priekšsēdētājs vai 
vismaz pieci ESRK Valdes locekļi. 

▼M2 
2.a Katrs loceklis trīs ECB darbadienu laikā pēc pagaidu darba kārtības 
saņemšanas var iesniegt ESRK Sekretariātam lūgumu izskatīt darba 
kārtības jautājumu, kura izskatīšanā apspriežams atsevišķu Savienības 

▼B 
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finanšu iestāžu vai dalībvalstu stāvoklis, bez to locekļu klātbūtnes, kas 
piedalās saskaņā ar 4. panta 7. punktu. Pārstāvja, kurš iesniedzis šādu 
lūgumu, identitāti neatklāj. 

▼B 
3. ESRK Sekretariāta vadītājs sagatavo ESRK Valdes sanāksmes 
protokola projektu. Šajā protokolā iekļauj arī atsauces uz ESRK Valdei 
iesniegtajiem dokumentiem, reģistrē ESRK Valdes pieņemtos lēmumus 
un/vai izdarītos secinājumus, ka arī dalībnieku sarakstu. 

▼M1 
4. ESRK priekšsēdētājs protokola projektu iesniedz ESRK Valdes 
locekļiem komentāru sniegšanai un apstiprināšanai rakstiskā procedūrā 
vēlākais divu nedēļu laikā pēc sanāksmes vai, ja tas nav iespējams, 
nākošajā sanāksmē. Pēc apstiprināšanas to paraksta ESRK Sekretariāta 
vadītājs. 

▼B 
5. ESRK Valdes sanāksmes norise ir konfidenciāla. 

6. ESRK Valdes ārkārtas sanāksmes gadījumā šī reglamenta 4.panta 
2. punktā un 5. panta 1. punktā minētos termiņus var saīsināt. 

6. pants 

Balsošanas kārtība ESRK Valdē 

1. ESRK Valde balso pēc ESRK priekšsēdētāja lūguma. Priekšsēdē
tājs balsošanu ierosina arī pēc jebkura ESRK Valdes balsstiesīgā locekļa 
pieprasījuma. 

2. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 10. panta 4. punktu 
jebkuram ESRK Valdes balsojumam vajadzīgs divu trešdaļu balsstiesīgo 
locekļu kvorums. Ja kvoruma nav, ESRK priekšsēdētājs var sasaukt 
ārkārtas sanāksmi, kurā lēmumus var pieņemt ar vienas trešdaļas 
kvorumu; piemēro 2. panta 2. punktu. 

3. ESRK priekšsēdētājs var ierosināt aizklātu balsošanu, ja to 
pieprasa vismaz pieci ESRK Valdes balsstiesīgie locekļi. Aizklāta balso 
šana vienmēr notiek, ESRK Valdei balsojot par kādu personu. 

4. Lēmumus var arī pieņemt, izmantojot rakstisko procedūru, ja pret 
to neiebilst vismaz pieci ESRK Valdes balsstiesīgie locekļi. Attiecībā uz 
rakstisko procedūru ir jāievēro šādas prasības: i) parasti ne mazāk kā 
piecas darbadienas jautājuma izvērtēšanai, ko veic katrs ESRK Valdes 
balsstiesīgais loceklis; ii) katra ESRK Valdes balsstiesīgā locekļa perso
nīgais paraksts vai viņa aizstājēja paraksts saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1092/2010 9. panta 3. punktu; un iii) katrs šāds lēmums jāreģistrē 
nākošās ESRK Valdes sanāksmes protokolā. 

▼M2 
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II NODAĻA 

Priekšsēdētāja pirmais vietnieks 

7. pants 

Priekšsēdētāja pirmā vietnieka ievēlēšana 

ESRK priekšsēdētāja pirmā vietnieka ievēlēšana, kas minēta Regulas 
(ES) Nr. 1092/2010 5. panta 2. punktā, notiek šādi: 

a) ievēlēšanā ad personam piedalās Eiropas Centrālās bankas (ECB) 
Ģenerālpadomes locekļi; 

b) ESRK priekšsēdētājs, kā ECB prezidents, uzaicina ECB Ģenerālpa
domes locekļus uz vēlēšanu sapulci, par to paziņojot vismaz 15 
kalendāra dienas iepriekš. Priekšsēdētājs arī lūdz ECB Ģenerālpa
domes locekļus iesniegt savus pieteikumus. ECB Ģenerālpadomes 
sekretārs uz ad hoc pamata rīkojas kā ievēlēšanas sekretārs; 

c) ESRK priekšsēdētājs ievēlēšanas dalībniekiem piedāvā priekšsēdētāja 
pirmā vietnieka kandidātu sarakstu, kas izveidots pamatojoties uz 
pieteikumiem, kuri saņemti līdz vēlēšanu sapulces atklāšanai; 

d) priekšsēdētāja pirmo vietnieku ievēl, balsojot aizklāti. Ja ir tikai 
viens kandidāts, priekšsēdētāja pirmo vietnieku ievēl ar nodoto 
balsu vienkāršu vairākumu. Ja ir vairāk nekā viens kandidāts, 
ESRK priekšsēdētājs rīko aizklātu balsošanu vairākās kārtās. Ja 
pirmajā balsošanā neviens no kandidātiem nav saņēmis nodoto 
balsu vienkāršu vairākumu, otrajā balsošanā iekļauj divus lielāko 
balsu skaitu saņēmušos kandidātus. Ja otru lielāko balsu skaitu saņē
muši vairāki kandidāti, tiem visiem ir tiesības piedalīties otrajā balso 
šanā; 

e) ja otrās balsošanas rezultātā neviens no kandidātiem nesaņem nodoto 
balsu vienkāršu vairākumu, ievēlēts ir kandidāts, kurš saņēmis 
lielāko balsu skaitu. 

III NODAĻA 

Koordinācijas komiteja 

8. pants 

Koordinācijas komitejas locekļi 

1. ESRK Valdes locekļiem, kas ir ECB Ģenerālpadomes locekļi, 
izņemot ESRK priekšsēdētāju, ESRK priekšsēdētāja pirmo vietnieku 
un ECB viceprezidentu, ir tiesības kandidēt Regulas (ES) Nr. 
1092/2010 11. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto četru Koordinā
cijas komitejas locekļu vēlēšanās. 

2. Ņemot vērā dalībvalstu skaitu euro zonā un ārpus euro zonas vēlē 
šanu laikā, vēlētāji, kas ir ESRK Valdes locekļi, kuri ir arī ECB Ģenerāl
padomes locekļi, attiecīgi nosaka Koordinācijas komitejas locekļu skaitu, 
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kā minēts Regulas (ES) Nr. 1092/2010 11. panta 1. punkta c) apakšpunktā. 
Šajā nolūkā vēlētāji skaitu noapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim. 

3. Ņemot vērā šo ESRK Valdes lēmumu, ESRK priekšsēdētājs lūdz 
atbilstošos kandidātus iesniegt pieteikumus ne vēlāk kā 15 kalendāra 
dienas pirms vēlēšanām. ESRK priekšsēdētājs ESRK Valdei piedāvā 
kandidātu sarakstu, kas izveidots pamatojoties uz pieteikumiem, kuri 
saņemti līdz vēlēšanām sasauktās sapulces atklāšanai. 

4. Priekšsēdētājs rīko vienu vai vairākas aizklātas balsošanas, kuru 
rezultātā atbilstošie kandidāti, kas saņēmuši lielāko balsu skaitu, tiek 
ievēlēti, ņemot vērā saskaņā ar 2. punktu noteikto proporciju. Vienāda 
balsu skaita gadījumā, balsošana notiek vairākās kārtās. ESRK Valdes 
locekļi, kas ir arī ECB Ģenerālpadomes locekļi, cenšas nodrošināt dalīb
valstu līdzsvarotu pārstāvību. 

5. Lai ievēlētu katru no četriem 1. punktā minētajiem Koordinācijas 
komitejas locekļiem, vajadzīgs ESRK Valdes sanāksmē klātesošo ESRK 
Valdes locekļu, kas ir ECB Ģenerālpadomes locekļi, balsu vienkāršs 
vairākums. 

9. pants 

Koordinācijas komitejas sanāksmju darba organizācija 

1. ESRK priekšsēdētājs vada Koordinācijas komitejas sanāksmes. 

2. Par sanāksmju datumiem lemj Koordinācijas komiteja pēc tās 
priekšsēdētāja priekšlikuma. Parastās sanāksmes principā notiek to 
četru nedēļu laikā, kas ir pirms ESRK Valdes sanāksmes. 

3. Sanāksmes var noturēt ar telekonferences palīdzību, izņemot gadī
jumos, ja: i) vismaz divi Koordinācijas komitejas locekļi iebilst pret 
telekonferences rīkošanu parastās sanāksmes gadījumā; vai ii) vismaz 
5 Koordinācijas komitejas locekļi iebilst pret telekonferences rīkošanu 
ārkārtas sanāksmes gadījumā. 

4. Pēc savas vai pārējo Koordinācijas komitejas locekļu iniciatīvas 
Koordinācijas komitejas priekšsēdētājs var lūgt sanāksmē piedalīties 
citas personas, rīkojoties pēc vajadzības un ņemot vērā atbilstību konfi
dencialitātes prasībām. 

5. Koordinācijas komitejas loceklis, kurš nevar piedalīties sanāksmē, 
var sev rakstiski iecelt aizstājēju. Konsultatīvās zinātniskās komitejas 
priekšsēdētāju parasti aizstāj viens no diviem Konsultatīvās zinātniskās 
komitejas priekšsēdētāja vietniekiem. Konsultatīvās speciālistu komitejas 
priekšsēdētāja vietnieks ir Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsē
dētāja aizstājējs. Par šādām izmaiņām ESRB Sekretariāta vadītājam 
rakstiski paziņo pietiekamu laiku pirms Koordinācijas komitejas 
sanāksmes. 

▼B 
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10. pants 

Darba kārtība un procedūra 

1. Koordinācijas komitejas sanāksmes darba kārtību ierosina ESRK 
priekšsēdētājs, un Koordinācijas komiteja to pieņem, sākoties sanāk
smei. ESRK priekšsēdētājs sastāda pagaidu darba kārtību un parasti 
vismaz 10 kalendāra dienas pirms sanāksmes to kopā ar saistītajiem 
dokumentiem nosūta Koordinācijas komitejai. Visi Koordinācijas komi
tejas locekļi priekšsēdētājam var ieteikt jautājumus un dokumentus 
izskatīšanai Koordinācijas komitejā. 

▼M2 
2. ESRK Valdes sanāksmes provizoriskajā darba kārtībā iekļautie 
jautājumi kopā ar saistītajiem dokumentiem vispirms tiek izskatīti Koor
dinācijas komitejā. Koordinācijas komiteja nodrošina dokumentu saga
tavošanu izskatīšanai ESRK Valdē un, vajadzības gadījumā, piedāvā 
izvēles iespējas vai risinājumus. Plānojot ESRK Valdes darbu un saga
tavojot tās sanāksmju darba kārtības, ņem vērā, ka locekļiem, kas 
piedalās saskaņā ar 4. panta 7. punktu, var izteikt lūgumu nepiedalīties 
ESRK Valdes darbā, ja apspriežams atsevišķu Savienības finanšu 
iestāžu vai dalībvalstu stāvoklis. Koordinācijas komiteja regulāri ziņo 
ESRK Valdei par ESRK darbības aktualitātēm. 

▼M1 
3. ESRK Sekretariāta vadītājs sagatavo Koordinācijas komitejas 
sanāksmes protokola kopsavilkuma projektu un iesniedz Koordinācijas 
komitejas locekļiem komentāru sniegšanai un apstiprināšanai rakstiskā 
procedūrā parasti pirms nākošās ESRK Valdes sēdes. Pēc apstipri
nāšanas protokola kopsavilkumu paraksta ESRK Sekretariāta vadītājs. 

▼B 
4. ESRK priekšsēdētājs atbild par uzdevumu, par kuriem vienojusies 
Koordinācijas komiteja, izpildes pārbaudi, t. sk. Koordinācijas komitejas 
apsvērumu paziņošanu citām ESRK struktūrām. 

5. Koordinācijas komitejas protokola kopsavilkumi, aktivitātes un 
diskusijas ir konfidenciālas. 

IV NODAĻA 

Konsultatīvā zinātniskā komiteja 

11. pants 

Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļi 

1. Koordinācijas komiteja iesaka 15 ekspertus, kurus ESRK Valde 
apstiprina saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 12. panta 1. punktu, 
ievērojot publiskuma, caurredzamības, vienlīdzīgu iespēju un diskrimi
nācijas aizlieguma principus. ESRK Valdes lēmums nosaka Konsulta
tīvās zinātniskās komitejas locekļu atlases, iecelšanas un aizstāšanas 
procedūras un prasības. 

▼B 
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2. ESRK priekšsēdētājs apstiprināšanai ESRK Valdē saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1092/2010 7. panta 2. punktu un 12. panta 2. punktu 
iesaka Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētāju un priekšsēdē
tāja pirmo un otro vietnieku, izvēloties kādu no ekspertiem, kas iecelti 
Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu amatā. Konsultatīvās zināt
niskās komitejas priekšsēdētājs un abi priekšsēdētāja vietnieki ir Eiropas 
Savienības pilsoņi. Par Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdē
tāju vai priekšsēdētāja vietnieku nevar iecelt Konsultatīvās speciālistu 
komitejas priekšsēdētāju. 

3. Priekšsēdētāja amats katrus 16 mēnešus rotē starp iecelto priekš
sēdētāju un abiem priekšsēdētāja vietniekiem. 

4. Ar ESRK Valdi apspriežas par noteikumiem un nosacījumiem, ko 
ECB noteikusi minēto 15 ekspertu atlīdzībai un viņu izdevumu atmaksai 
tā budžeta ietvaros, kuru ECB piešķīrusi šim nolūkam. 

5. Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu sarakstu publicē 
ESRK interneta lapā. 

12. pants 

Konsultatīvās zinātniskās komitejas sanāksmju darba organizācija 

1. Konsultatīvā zinātniskā komiteja tiekas vismaz divas reizes gadā. 
Sanāksmes izsludina Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētājs. 

2. Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētājs ierosina darba 
kārtību, kas sagatavota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 12. 
panta 3. punktu, un iesniedz to apstiprināšanai Konsultatīvajā zinātni
skajā komitejā. 

3. Konsultatīvajai zinātniskajai komitejai palīdz ESRK Sekretariāts. 
ESRK Sekretariāta vadītājs piedalās Konsultatīvās zinātniskās komitejas 
sanāksmēs un sagatavo kopsavilkuma protokolu, ko iesniedz komentāru 
sniegšanai un apstiprināšanai nākošajā sanāksmē, vai agrākai apstipri
nāšanai ar rakstiskās procedūras palīdzību. 

4. Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētājs ziņo ESRK 
Valdei ar Koordinācijas komitejas palīdzību. 

5. Konsultatīvās zinātniskās komitejas protokola kopsavilkumi, akti
vitātes un diskusijas ir konfidenciālas. Tās ziņojumus var publicēt, ja to 
atļauj ESRK Valde. 

V NODAĻA 

Konsultatīvā speciālistu komiteja 

13. pants 

Sanāksmju darba organizācija 

1. Konsultatīvā speciālistu komiteja tiekas vismaz četras reizes gadā. 
Sanāksmes izsludina Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētājs. 

▼B 
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2. Dalībnieces iestādes ESRK Sekretariātam paziņo savu pārstāvju 
vārdus. Vajadzības gadījumā kompetentās nacionālās iestādes ESRK 
Sekretariātam paziņo nacionālo uzraudzības iestāžu ieceltā kopīgā 
pārstāvja vārdu un iestādi, kuru viņš pārstāv. ESRK Sekretariāts uztur 
un atjauno pārstāvju sarakstu. Par jebkurām izmaiņām šajā sarakstā 
informē ESRK Sekretariātu. 

▼M2 
2.a Konsultatīvās speciālistu komitejas darbā piedalās – Islandes un 
Norvēģijas gadījumā – viens pārstāvis no katras attiecīgās nacionālās 
centrālās bankas un – Lihtenšteinas gadījumā – Finanšu ministrijas 
pārstāvis, kā arī – visu minēto EBTA dalībvalstu gadījumā – viens 
pārstāvis no katras attiecīgās nacionālās kompetentās uzraudzības 
iestādes. 

▼B 
3. Ja kompetentās nacionālās uzraudzības iestādes nav iecēlušas 
kopīgu pārstāvi, tikai viens nacionālo uzraudzības iestāžu pārstāvis no 
katras dalībvalsts sēž pie galvenā galda laikā, kad notiek diskusija par 
jautājumiem, par kuriem viņš norīkots kā valsts pārstāvis; pārējie nacio
nālo uzraudzības iestāžu pārstāvji piedalās kā novērotāji. Ja jautājums 
ietilpst divu vai vairāku nacionālo uzraudzības iestāžu kompetencē, tām 
jāvienojas par to, kā tās īstenos Regulas (ES) Nr. 1092/2010 13. panta 
1. punkta otrajā daļā noteikto rotācijas principu. Ja nacionālās uzrau
dzības iestādes nevienojas par rotācijas principa īstenošanu, attiecīgās 
dalībvalsts nacionālās centrālās bankas pārstāvis pirms katras sanāksmes 
izlemj, kurš no pārstāvjiem, izskatot attiecīgos jautājumus, sēdēs pie 
galvenā galda, un par to informē pašus pārstāvjus. 

4. ESRK priekšsēdētājs ESRK Valdei iesaka trīs personas, t. sk. 
Konsultatīvās speciālistu komitejas locekļus vai ESRK dalībnieču 
iestāžu augsta līmeņa amatpersonas, kas ir Konsultatīvās speciālistu 
komitejas priekšsēdētāja amata kandidāti. ESRK priekšsēdētājs rīko 
aizklātu balsošanu un ieceļ kandidātu, kurš saņēmis ESRK Valdes 
locekļu balsu lielāko skaitu. Konsultatīvās speciālistu komitejas priekš
sēdētāja amata pilnvaru termiņš ir trīs gadi, un viņu var iecelt amatā 
atkārtoti. 

5. Konsultatīvās speciālistu komitejas locekļi vienu no komitejas 
locekļiem ievēl par Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāja 
vietnieku. Vēlēšanas notiek, aizklāti balsojot, un priekšsēdētāja viet
nieku ievēl ar nodoto balsu vienkāršu vairākumu. Par Konsultatīvās 
speciālistu komitejas priekšsēdētāja vietnieku nevar ievēlēt Konsulta
tīvās zinātniskās komitejas pārstāvi. Konsultatīvās speciālistu komitejas 
priekšsēdētāja vietnieka amata pilnvaru termiņš ir trīs gadi, un viņu var 
iecelt amatā atkārtoti. 

6. Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētājs vienu no savas 
komitejas locekļiem, izņemot Konsultatīvās speciālistu komitejas priekš
sēdētāju un sevi pašu, ieceļ par Konsultatīvās speciālistu komitejas 
locekli. Konsultatīvās zinātniskās komitejas pārstāvis var mainīties atka
rībā no jautājumiem, kas tiek izskatīti Konsultatīvajā speciālistu komi
tejā. 

▼M2 
7. Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētājs ierosina darba 
kārtību, kas sagatavota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 13. 
panta 3. punktu, un vismaz 10 dienas pirms sanāksmes iesniedz to 
apstiprināšanai Konsultatīvajā speciālistu komitejā. Dokumentus darba 
kārtības jautājumiem ESRK Sekretariāts dara pieejamus visiem Konsul
tatīvās speciālistu komitejas locekļiem. Plānojot Konsultatīvās speciā
listu komitejas darbu un sagatavojot tās sanāksmju darba kārtības, 
ņem vērā, ka locekļiem, kas piedalās saskaņā ar 13. panta 2.a punktu, 

▼B 
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var izteikt lūgumu nepiedalīties Konsultatīvās speciālistu komitejas 
darbā, ja varētu tikt apspriests atsevišķu Savienības finanšu iestāžu vai 
dalībvalstu stāvoklis. Katrs pārstāvis trīs ECB darbadienu laikā pēc 
darba kārtības saņemšanas var iesniegt ESRK Sekretariātam lūgumu 
izskatīt darba kārtības jautājumu, kura izskatīšanā apspriežams atsevišķu 
Savienības finanšu iestāžu vai dalībvalstu stāvoklis, bez to pārstāvju 
klātbūtnes, kas piedalās saskaņā ar 13. panta 2.a punktu. Pārstāvja, 
kurš iesniedzis šādu lūgumu, identitāti neatklāj. 

▼B 
8. Konsultatīvajai speciālistu komitejai palīdz ESRK Sekretariāts. 
ESRK Sekretariāta vadītājs sagatavo Konsultatīvās speciālistu komitejas 
sanāksmju kopsavilkuma protokolu, ko iesniedz komentāru sniegšanai 
un apstiprināšanai vēlākais divu nedēļu laikā pēc sanāksmes vai, ja tas 
nav iespējams, nākošajā sanāksmē. 

9. Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētājs ziņo ESRK 
Valdei ar Koordinācijas komitejas palīdzību. 

10. Konsultatīvās speciālistu komitejas protokola kopsavilkumi, akti
vitātes un diskusijas ir konfidenciālas. 

VI NODAĻA 

ESRK Sekretariāts 

14. pants 

ESRK Sekretariāta vadītājs 

1. Ar ESRK Valdi apspriežas par ECB izvēlēto kandidātu vai kandi
dātiem ESRK Sekretariāta vadītāja amatam saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1096/2010 3. panta 2. punktu. 

2. ESRK Sekretariāta darbinieki, ja vajadzīgs, var pārstāvēt ESRK 
Sekretariāta vadītāju ESRK Valdes, Koordinācijas komitejas, Konsulta
tīvās speciālistu komitejas un Konsultatīvās zinātniskās komitejas, un 
citās sanāksmēs un aizvietot ESRK Sekretariāta vadītāju viņa prom
būtnes gadījumos. 

15. pants 

ESRK Sekretariāta uzdevumi 

1. ESRK Sekretariāta vadītājs atbild par ESRK Valdes protokolu, kā 
arī par visu Koordinācijas komitejas sanāksmju kopsavilkuma protokolu 
organizēšanu un sagatavošanu. Viņš atbild arī par konsultatīvo komiteju 
sanāksmju kopsavilkuma protokolu sagatavošanu. 

2. ESRK Sekretariāta vadītājs palīdz Koordinācijas komitejai saga
tavot Koordinācijas komitejas un ESRK Valdes sanāksmes; viņš palīdz 
konsultatīvo komiteju priekšsēdētājiem viņu attiecīgo uzdevumu pildī 
šanā. 

▼M2 
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3. ESRK Sekretariāts savus uzdevumus veic saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1096/2010 2. pantu un Regulas (ES) Nr. 1092/2010 4. panta 4. 
punktu. ESRK Sekretariāta uzdevumi cita starpā ir šādi: 

a) darboties kā koordinatoram un veicināt sadarbību ESRK ietvaros un 
sadarbību starp ESRK, Eiropas Centrālo banku sistēmu, pārējiem 
Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmas dalībniekiem un citam attiecī
gajām iestādēm nacionālajā, Eiropas un starptautiskā līmenī, kā arī 
nodrošināt efektīvu komunikāciju; 

b) sniegt ieguldījumu ESRK makrouzraudzības kopējā regulējuma defi
nēšanā un pārskatīšanā (uzdevumi, politikas instrumenti, darbības 
elementi); 

c) veikt analīzi un sintēzi, sagatavot materiālus ESRK diskusijām, 
sniegt atbalstu Koordinācijas komiteju, ņemot vērā ESRK dalībnieku 
ieguldījumu, kā arī identificēt izvērtējamos jautājumus; 

d) sadarbojoties ar ESRK locekļiem, uzkrāt profesionālās zināšanas par 
makrouzraudzības instrumentiem un izvērtēt tos, lai tas varētu būt 
par pamatu iespējamiem ESRK politikas ieteikumiem; 

e) sniegt ieguldījumu brīdinājumu un ieteikumu sagatavošanā un to 
izpildes uzraudzībā; 

f) glabāt ESRK protokolus un dokumentus, pārvaldīt ESRK interneta 
lapu un organizēt ESRK korespondenci; 

g) pārvaldīt finanšu, materiālos un cilvēkresursus, ko ECB piešķīrusi 
ESRK saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1096/2010 2. un 3. pantu un 
attiecīgajiem ECB noteikumiem. 

VII NODAĻA 

ESRK un Eiropas finanšu uzraudzības sistēma 

16. pants 

Dalība Eiropas Uzraudzības iestāžu Uzraudzības padomju 
sanāksmēs 

ESRK priekšsēdētājs kā ESRK pārstāvis bez balsstiesībām piedalās 
Eiropas Uzraudzības iestāžu Uzraudzības padomju sanāksmēs, vai 
ieceļ savā vietā aizstājēju. 

17. pants 

Dalība Eiropas Uzraudzības iestāžu Apvienotās komitejas 
sanāksmēs 

1. ESRK priekšsēdētājs kā novērotājs piedalās Eiropas Uzraudzības 
iestāžu Apvienotajā komitejā, vai ieceļ savā vietā aizstājēju. 

2. ESRK priekšsēdētājs norīko ESRK Sekretariāta vadītāju vai citu 
pārstāvi novērotāja statusā piedalīties Finanšu konglomerātu apakškomi
tejā vai citās Apvienotās komitejas izveidotajās apakškomitejās. 

▼B 
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2. SADAĻA 

BRĪDINĀJUMI UN IETEIKUMI 

18. pants 

Sagatavošanās darbības 

1. Pirms brīdinājuma vai ieteikuma pieņemšanas, ņemot vērā pienā
cīgus konfidencialitātes noteikumus, ESRK var: 

a) lūgt Eiropas Centrālo banku sistēmas, Eiropas Komisija, Eiropas 
Uzraudzības iestāžu un nacionālo uzraudzības iestāžu tehniskās 
konsultācijas; 

b) lūgt iespējamo adresātu, kas nav ESRK Valdes locekļi, viedokļus, ka 
arī privāto ieinteresēto personu viedokļus; 

c) ņemt vērā to starptautisko finanšu stabilitātes organizāciju un trešo 
valstu struktūru aktivitātes, kuras veic darbības, kas tieši saistītas ar 
ESRK uzdevumiem. 

2. ESRK priekšsēdētājs var lūgt Konsultatīvo zinātnisko komiteju un 
Konsultatīvo speciālistu komiteju sniegt padomu vai palīdzību. 

3. ESRK Valde var precizēt procedūras brīdinājumu izteikšanai un 
ieteikumu sniegšanai. 

19. pants 

Brīdinājumu un ieteikumu pieņemšana 

1. Brīdinājumus un ieteikumus argumentē, atsaucoties uz sistēmiskā 
riska nozīmību, kas identificēts, novērtēts un noteikts par prioritāti 
ESRK, lai izpildītu ESRK noteiktos uzdevumus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1092/2010 3. panta 1. punktu. 

▼M1 
2. ESRK brīdinājumus un ieteikumus pieņem ESRK Valde, un 
paraksta ESRK Sekretariāta vadītājs, lai apstiprinātu to atbilstību 
ESRK Valdes lēmumam. 

▼B 
3. Neizšķirta balsojuma gadījumā, priekšsēdētājam ir izšķirošā balss 
brīdinājumu un ieteikumu pieņemšanā. 

4. ESRK lēmumā, ar kuru pieņem brīdinājumu vai ieteikumu, 
norāda, vai tas ir konfidenciāls vai publicējams. Neizšķirta balsojuma 
gadījumā, izšķirošā balss ir priekšsēdētājam. 

5. Brīdinājumus un ieteikumus, par kuru publikāciju lēmusi ESRK 
Valde, dara pieejamus ESRK interneta lapā. Tos visās oficiālajās Savie
nības valodās publicē arī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

▼B 
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20. pants 

Brīdinājumu un ieteikumu izpilde 

1. ESRK Valde nodrošina, ka ESRK uzrauga pieņemto brīdinājumu 
un ieteikumu izpildi. Tā arī izvērtē darbības un pamatojumus, ko veikuši 
vai snieguši ESRK ieteikumu adresāti. 

2. ESRK Valde lemj par to, ka ESRK ieteikums nav ņemts vērā un 
ka adresāti nav attaisnojuši savu bezdarbību saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1092/2010 17. panta 2. punktu. 

3. ESRK Valde var uzaicināt ESRK brīdinājumu un ieteikumu adre
sātus uz ESRK Valdes sanāksmi, lai tie pirms šādu brīdinājumu un 
ieteikumu pieņemšanas varētu paust savu viedokli. ESRK Valde šādu 
viedokli pienācīgi ņem vērā. 

21. pants 

Īpaši lūgumi 

ESRK atbildes uz Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas lūgumiem 
izskatīt īpašus jautājumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 19. 
panta 3. punktu parasti tiek darītas zināmas publiski. 

3. SADAĻA 

DARBĪBA 

22. pants 

ESRK informācijas konfidencialitāte 

1. Ar ESRK saistītu informāciju un dokumentus ESRK Sekretariāts 
klasificē un apstrādā saskaņā ar ECB iekšējiem noteikumiem un konfiden
cialitātes papildu noteikumiem, ko ECB un/vai ESRK pieņēmusi ESRK 
darbības nodrošināšanai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1092/2010 un Regulu 
(ES) Nr. 1096/2010. 

2. ESRK Valde veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 1. punktā 
minēto noteikumu piemērošanu attiecībā uz jebkuru personu, kas strādā 
vai strādājusi ESRK vai saistībā ar ESRK. 

3. Koordinācijas komitejas, Konsultatīvās zinātnieku komitejas un 
Konsultatīvās speciālistu komitejas kopsavilkuma protokoli ir pieejami 
ESRK Valdes locekļiem. 

23. pants 

Sanāksmju norises vieta 

ESRK Valdes, Koordinācijas komitejas, Konsultatīvās zinātnieku komi
tejas un Konsultatīvās speciālistu komitejas sanāksmes parasti notiek 
ECB telpās. 

▼B 
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24. pants 

Ārkārtas situācijas 

ESRK Valde pieņem iekšējos noteikumus, kas nosaka lēmumu pieņem 
šanu un darbības nepārtrauktību ārkārtas situācijās. Šādi noteikumi pēc 
iespējas ņem vērā šo Reglamentu. 

25. pants 

Publiskā apspriešana un atklātās sēdes 

1. Pildot savus uzdevumus, ESRK, vajadzības gadījumā, var rīkot 
publiskās apspriešanas par jautājumiem, kas ir tās kompetencē. Apsprie 
šanās procedūras rezultātus ESRK publicē savā interneta lapā. 

2. ESRK Valde, Koordinācijas komiteja, Konsultatīvā zinātnieku 
komiteja un Konsultatīvā speciālistu komiteja var rīkot atklātas vai 
slēgtas sēdes. Ieinteresētās personas vai ekspertus, kurus iztaujā sēdes 
laikā, izvēlas bez diskriminācijas, pienācīgi ņemot vērā konkrēto situā
ciju. 

26. pants 

Ētikas kodekss 

Lai veicinātu uzticību ESRK integritātei, Valde pieņem Valdes, Koor
dinācijas komitejas, Konsultatīvās zinātnieku komitejas un Konsultatīvās 
speciālistu komitejas Ētikas kodeksu. Ētikas kodeksu publicē ESRK 
interneta lapā. 

27. pants 

Tiesību akti 

▼M2 
1. ESRK tiesību aktus pieņem ESRK Valde, un paraksta ESRK 
Sekretariāta vadītājs, lai apstiprinātu to atbilstību ESRK Valdes 
lēmumam. 

1.a Lai atvieglotu to identificēšanu, visus ESRK tiesību aktus numurē 
pieņemšanas secībā. 

1.b ESRK Sekretariāts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu: 

a) ESRK tiesību aktu oriģinālu drošu glabāšanu; 

b) paziņošanu adresātiem; 

c) vajadzības gadījumā, to ESRK tiesību aktu, par kuru publicēšanu 
nepārprotami lēmusi ESRK Valde, publicēšanu visās Savienības 
oficiālajās valodās Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

▼B 
2. ESRK tiesību aktiem piemēro principus Padomes 1958. gada 
15. aprīļa Regulā Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas Kopienā 
lietojamās valodas ( 1 ). 

▼B 
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( 1 ) OV 17, 6.10.1958., 385./58. lpp.



 

28. pants 

Informācijas apmaiņa 

1. ESRK Valde pieņem lēmumus par informācijas vākšanu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1092/2010 15. pantu un Regulas (ES) Nr. 1096/2010 
2. un 5. pantu. 

2. Regulas (ES) Nr. 1092/2010 8. panta 4. punktā minētās vienošanās 
un vienošanās ar citām iestādēm par informācijas, t. sk. konfidenciālas 
informācijas, apmaiņu apstiprina ESRK Valde, un tās vārdā paraksta 
ESRK priekšsēdētājs. 

29. pants 

Gada pārskats 

ESRK Valde pieņem un publicē ESRK gada pārskatu. 

30. pants 

Paziņošana, izsludināšana un publicēšana 

Vispārīgu paziņošanu un ESRK pieņemto lēmumu izsludināšanu var 
publicēt ESRK interneta lapā, Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 
kā arī izmantojot finanšu tirgu ziņu aģentūras vai citus masu saziņas 
līdzekļus. ESRK publikācijas vajadzības gadījumā publicē ESRK inter
neta lapā. 

31. pants 

Dialogs ar Eiropas Parlamentu 

Regulas (ES) Nr. 1092/2010 19. panta 5. punktā minēto vienošanos 
apstiprina ESRK Valde, un tās vārdā paraksta ESRK priekšsēdētājs. 

▼B 
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