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I 

(Leģislatīvi akti) 

REGULAS 

   

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1092/2010

(2010. gada 24. novembris)

par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 
izveidošanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 
114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu

(1)   OV C 270, 11.11.2009., 1.  lpp.

,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 
atzinumu

(2)   2010. gada 22. janvāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru

(3)   Eiropas Parlamenta 2010. gada 22. septembra nostāja (Oficiālajā Vēst
nesī vēl nav publicēta) un Padomes 2010. gada 17. novembra lēmums.

,

tā kā:

(1) Finanšu stabilitāte ir priekšnoteikums, lai reālā ekonomika 
varētu nodrošināt darba vietas, kredītus un izaugsmi. Finan
šu krīze ir atklājusi būtiskus trūkumus finanšu uzraudzībā, 
kas nav prognozējusi nevēlamus makroekonomiskus pavēr
sienus un nav novērsusi pārmērīga riska uzkrāšanos finan
šu sistēmā.

(2) Eiropas Parlaments vairākkārt ir aicinājis nodrošināt īsteni 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus visiem iesaistītajiem da
lībniekiem Savienības mērogā, vienlaikus norādot uz būti
skām nepilnībām Savienības īstenotajā aizvien integrētāku 

finanšu tirgu uzraudzībā (2000. gada 13. aprīļa rezolūcija 
par Komisijas paziņojumu par finanšu tirgu sistēmas īste
nošanu – rīcības plāns

(4)   OV C 40, 7.2.2001., 453.  lpp.

, 2002. gada 21. novembra rezo
lūcija par konsultatīvās uzraudzības noteikumiem Eiropas 
Savienībā

(5)   OV C 25 E, 29.1.2004., 394.  lpp.

, 2007.  gada 11.  jūlija rezolūcija par finanšu 
pakalpojumu politiku laikposmā no 2005. līdz 2010. ga
dam – Baltā grāmata

(6)   OV C 175 E, 10.7.2008., 392.  lpp.

, 2008.  gada 23.  septembra rezo
lūcija ar ieteikumiem Komisijai par riska ieguldījumu 
fondiem un privātā kapitāla fondiem

(7)    OV C 8 E, 14.1.2010., 26.  lpp.

 un 2008.  gada 
9. oktobra rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par Lamfa
lussy procesa turpinājumu – uzraudzības struktūra nākot
nē

(8)    OV C 9 E, 15.1.2010., 48.  lpp.

, un tā 2009.  gada 22.  aprīļa nostāja par grozīto 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai 
par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināša
nas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)

(9)   OV C 184 E, 8.7.2010., 214.  lpp.

 un
2009. gada 23. aprīļa rezolūcija par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par kredītvērtējuma 
aģentūrām

(10)   OV C 184 E, 8.7.2010., 292.  lpp.

).

(3) Komisija 2008.  gada novembrī pilnvaroja augsta līmeņa 
ekspertu grupu Jacques de Larosière vadībā sniegt ieteikumus 
par to, kā stiprināt Eiropas uzraudzības sistēmu, lai varētu 
labāk aizsargāt iedzīvotājus un atjaunotu uzticību finanšu 
sistēmai.

(4) Nobeiguma ziņojumā, kas iesniegts 2009. gada 25. febru
ārī (“de Larosière ziņojums”), augsta līmeņa ekspertu grupa 
inter alia ieteica izveidot Savienības līmeņa struktūru, kas 
atbildētu par risku pārraudzību visā finanšu sistēmā.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:270:0001:0001:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:040:0453:0453:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:025E:0394:0394:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:175E:0392:0392:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:008E:0026:0026:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:009E:0048:0048:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:184E:0214:0214:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:184E:0292:0292:LV:PDF
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(5) Komisija savā 2009.  gada 4.  marta paziņojumā “Impulsi 
Eiropas atveseļošanai” atzinīgi novērtēja un kopumā atbal
stīja de Larosière ziņojuma ieteikumus. Eiropadome
2009. gada 19. un 20. marta sanāksmē vienojās par nepie
ciešamību uzlabot finanšu iestāžu regulējumu un uzraudzī
bu Savienībā un izmantot de Larosière ziņojumu par pamatu 
rīcībai.

(6) Komisija 2009. gada 27. maija paziņojumā “Eiropas finan
šu uzraudzība” ierosināja vairākas reformas pašreizējā sis
tēmā finanšu stabilitātes nodrošināšanai Savienības līmenī, 
tostarp jo īpaši Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) 
izveidi, lai atbildētu par makrouzraudzību. Padome
2009.  gada 9.  jūnijā un Eiropadome 2009.  gada 18.  un
19. jūnija sanāksmē atbalstīja Komisijas viedokli un atzinī
gi novērtēja tās nodomu iesniegt tiesību aktu priekšliku
mus, lai 2010.  gada laikā varētu pabeigt izveidot jauno 
sistēmu. Atbilstīgi Komisijas viedoklim Padome inter alia 
secināja, ka Eiropas Centrālajai bankai (ECB) “būtu jāsniedz 
analītisks, statistisks, administratīvs un loģistikas atbalsts 
ESRK, arī izmantojot valstu centrālo banku un uzraudzītā
ju specializētus padomus”. Atbalstam, ko ECB sniedz ESRK, 
un uzdevumiem, kas uzticēti ESRK, nevajadzētu skart ECB 
neatkarības principu, veicot savus pienākumus atbilstīgi Lī
gumam par Eiropas Savienības darbību (LESD).

(7) Ņemot vērā starptautisko finanšu tirgu integrāciju un fi
nanšu krīzes izplatīšanās riskus, ir vajadzīga apņēmīga Sa
vienības iesaistīšanās procesos pasaules līmenī. ESRK 
vajadzētu izmantot augsta līmeņa zinātniskās komitejas 
specializētās zināšanas un uzņemties visus vispārējos pie
nākumus, kas jāveic, lai Savienības viedoklis par finanšu 
stabilitātes jautājumiem tiktu sadzirdēts, jo īpaši cieši sa
darbojoties ar Starptautisko Valūtas fondu (SVF) un Finan
šu stabilitātes padomi (FSP), no kurām tiek sagaidīti agrīni 
brīdinājumi par makroriskiem pasaules līmenī, kā arī vi
siem Divdesmit valstu grupas (G20) dalībniekiem.

(8) ESRK inter alia būtu jāveicina SVF, FSP un Starptautisko no
rēķinu bankas (SNB) ieteikumu G20 valstīm īstenošana.

(9) SVF, SNB un FSP 2009.  gada 28.  oktobra ziņojumā “No
rādījumi finanšu iestāžu, tirgu un instrumentu sistēmiskā 
nozīmīguma novērtēšanai: sākotnēja izskatīšana”, ar ko ie
pazīstināja G20 valstu finanšu ministrus un centrālo ban
ku vadītājus, arī minēts, ka sistēmiska riska novērtējums, 
visticamāk, būs atšķirīgs atkarībā no ekonomikas vides. 

Sistēmiska riska novērtēšana būs atkarīga arī no finanšu in
frastruktūras un krīzes pārvaldības sistēmas, kā arī no spē
jas novērst radušos traucējumus. Finanšu iestādes var būt 
sistēmiski svarīgas vietējām, valsts un starptautiskajām fi
nanšu sistēmām un ekonomikai. Galvenie kritēriji, kas pa
līdz noteikt tirgu un iestāžu sistēmisko nozīmīgumu, ir 
šādi: lielums (atsevišķa finanšu sistēmas elementa sniegto 
finanšu pakalpojumu apjoms), aizvietojamība (cik lielā 
mērā citi sistēmas elementi var nodrošināt identiskus pa
kalpojumus traucējumu gadījumā)  un savstarpējā sasaiste 
(saikne ar pārējiem sistēmas elementiem). Papildus novēr
tējumam, kas balstās uz trim minētajiem kritērijiem, būtu 
jāietver norāde uz finanšu apdraudējumu un iestāžu sistē
mas spēju risināt ar finanšu neveiksmēm saistītus jautāju
mus, kā arī būtu jāapsver plašs papildu faktoru klāsts, 
piemēram, inter alia konkrēto struktūru un uzņēmējdarbī
bas modeļu sarežģītība, finanšu autonomijas pakāpe, uz
raudzības intensitāte un darbības joma, finanšu pasākumu 
pārredzamība un saiknes, kas var ietekmēt iestāžu kopējo 
risku.

(10) ESRK uzdevumam vajadzētu būt uzraudzīt un novērtēt sis
tēmisku risku parastos apstākļos, lai mazinātu sistēmas ap
draudējumu saistībā ar sistēmas elementu darbības 
traucējumiem un palielinātu finanšu sistēmas noturību pret 
triecieniem. Šajā sakarā ESRK būtu jāsekmē finanšu stabi
litātes nodrošināšana un negatīvās ietekmes uz iekšējo tir
gu un reālo ekonomiku mazināšana. Lai īstenotu savus 
mērķus, ESRK būtu jāanalizē visa attiecīgā informācija.

(11) Pašreizējā Savienības sistēmā pārāk maz ir uzsvērta ma
krouzraudzība un plašākas makroekonomiskās vides un fi
nanšu sistēmas savstarpējā mijiedarbība. Atbildība par 
makrouzraudzības analīzi joprojām ir sadrumstalota, un to 
veic dažādas atšķirīgu līmeņu iestādes bez mehānisma, kas 
nodrošinātu, ka makroriski tiek attiecīgi identificēti un ka 
brīdinājumi un ieteikumi tiek izteikti skaidri un tiem seko 
rīcība, un tiek veikti attiecīgi pasākumi. Lai Savienības un 
pasaules finanšu sistēmas varētu pienācīgi darboties un lai 
mazinātu to apdraudējumu, ir jāuzlabo makrouzraudzības 
un mikrouzraudzības savstarpējā atbilstība.

(12) Lai īstenotu šo jauno makrouzraudzības sistēmu, ir vaja
dzīga uzticama un autoritatīva vadība. Tādēļ, ņemot vērā 
tās izšķirošo nozīmi  un tās starptautisko un iekšējo uzti
camību un de Larosière ziņojuma garu, pirmos piecus ga
dus pēc šīs regulas stāšanās spēkā ECB priekšsēdētājam 
vajadzētu ieņemt ESRK priekšsēdētāja amatu. Turklāt vaja
dzētu noteikt stingrākas atbildības prasības, un ESRK struk
tūrās vajadzētu būt pārstāvētam plašam pieredzes, 
zināšanu un viedokļu spektram.
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(13) Turklāt de Larosière ziņojumā ir norādīts, ka makrouzrau
dzība ir lietderīga tikai tad, ja tā var kaut kādā veidā ietek
mēt uzraudzību mikrolīmenī, savukārt mikrouzraudzība 
nevar efektīvi nodrošināt finanšu stabilitāti, ja pienācīgi ne
ņem vērā norises makrolīmenī.

(14) Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma (EFUS) būtu jāizvei
do, darbam vienotā tīklā apvienojot gan valstu, gan Savie
nības līmeņa finanšu uzraudzības jomas dalībniekus. 
Ievērojot godprātīgas sadarbības principu saskaņā ar Lī
guma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punktu, EFUS da
lībniekiem būtu jāsadarbojas godprātīgi  un ar patiesu 
savstarpēju cieņu, jo īpaši lai nodrošinātu savstarpēju atbil
stīgas un uzticamas informācijas nodošanu. Savienības lī
menī tīklā būtu jāietver ESRK un trīs mikrouzraudzības 
iestādes: ar Eiropas Parlamenta un Regulu (ES) 
Nr.  1093/2010

(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 12.  lpp.

 izveidotā Eiropas Uzraudzības iestāde 
(Eiropas Banku iestāde), ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1094/2010

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 48.  lpp.

 izveidotā Eiropas Uzraudzī
bas iestāde (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju ie
stāde)  un ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr.  1095/2010

(3)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 84.  lpp.

 izveidotā Eiropas Uzraudzības iestāde 
(Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde) (turpmāk visas kopā
“EUI”).

(15) Savienībai ir vajadzīga īpaša, par visas Savienības finanšu 
sistēmas makrouzraudzību atbildīga struktūra, kas konsta
tētu finansiālās stabilitātes riskus un vajadzības gadījumā 
izteiktu brīdinājumus un sniegtu ieteikumus, lai veiktu pa
sākumus šo risku novēršanai. Tādēļ būtu jāizveido ESRK – 
jauna, neatkarīga struktūra, kas aptvertu visus finanšu sek
torus un garantiju sistēmas. ESRK būtu jāatbild par ma
krouzraudzību Savienības līmenī, un tai nevajadzētu būt 
juridiskas personas statusam.

(16) ESRK sastāvā vajadzētu būt Valdei, Koordinācijas komite
jai, sekretariātam, Konsultatīvajai zinātniskajai komite
jai  un Konsultatīvajai speciālistu komitejai. Attiecībā uz 
Konsultatīvās zinātniskās komitejas sastāvu būtu jāņem 
vērā atbilstīgie Valdes pieņemtie noteikumi par interešu 
konfliktu. Lai izvairītos no dublēšanās, Konsultatīvās spe
ciālistu komitejas izveidē vajadzētu ņemt vērā jau esošās 
struktūras.

(17) ESRK būtu jāizsaka brīdinājumi un, ja tā to uzskata par va
jadzīgu, būtu jāsniedz vai nu vispārēji, vai konkrēti ietei
kumi, kas jo īpaši būtu adresēti Savienībai kopumā vai 

vienai vai vairākām dalībvalstīm, vai vienai vai vairākām 
EUI, vai arī vienas vai vairāku valstu uzraudzības iestādēm, 
nosakot konkrētu termiņu attiecīgajai politiskajai rīcībai.

(18) ESRK būtu jāizstrādā krāsu kods, lai ieinteresētās personas 
varētu labāk novērtēt riska veidu.

(19) Lai palielinātu šo brīdinājumu un ieteikumu nozīmību un 
likumību, tie, ievērojot stingrus konfidencialitātes noteiku
mus, būtu jānosūta arī Padomei  un Komisijai, un  -  ja tie 
adresēti vienas vai vairāku valstu uzraudzības iestādēm  -
 EUI. Padomes apspriedes būtu jāgatavo Ekonomikas un fi
nanšu komitejai (EFK) saskaņā ar tās uzdevumu, kā tas 
noteikts LESD. Lai sagatavotu Padomes apspriedes un lai
kus sniegtu tai politiskas konsultācijas, ESRK būtu regulāri 
jāinformē EFK un jāsūta brīdinājumu un ieteikumu teksti, 
tiklīdz tie ir pieņemti.

(20) ESRK, pamatojoties uz ieteikumu adresātu ziņojumiem, 
būtu arī jāuzrauga, vai tās brīdinājumi un ieteikumi tiek ie
vēroti, lai nodrošinātu to, ka šiem brīdinājumiem un ietei
kumiem patiešām tiek sekots. Ieteikumu adresātiem būtu 
jārīkojas saskaņā ar šiem ieteikumiem un bezdarbības ga
dījumā jāsniedz atbilstīgs pamatojums (mehānisms “rīko
jies vai paskaidro”). Ja ESRK uzskata, ka reakcija uz 
ieteikumu nav bijusi pietiekama, tai, ievērojot stingrus kon
fidencialitātes noteikumus, būtu jāinformē adresāti, Pado
me un vajadzības gadījumā – konkrētā Eiropas 
Uzraudzības iestāde.

(21) ESRK – katrā gadījumā atsevišķi un pietiekami savlaicīgi in
formējot Padomi, lai dotu tai iespēju reaģēt, – būtu jāiz
lemj, vai ieteikumam būtu jāpaliek konfidenciālam vai to 
būtu jādara zināmu atklātībai, ņemot vērā, ka konkrētos 
apstākļos publiskošana var veicināt šo ieteikumu 
ievērošanu.

(22) Ja ESRK konstatē risku, kas varētu nopietni apdraudēt fi
nanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai visas Sa
vienības finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti, tai būtu 
nekavējoties jābrīdina Padome par šādu situāciju. Ja ESRK 
uzskata, ka var rasties ārkārtas situācija, tai būtu jāsazinās 
ar Padomi un jāsniedz situācijas novērtējums. Pēc tam Pa
domei būtu jāizvērtē, vai ir nepieciešams pieņemt EUI 
adresētu lēmumu, ar ko nosaka ārkārtas situāciju. Minētajā 
procesā ārkārtīgi svarīga ir konfidencialitātes pienācīga 
aizsardzība.

(23) ESRK vismaz reizi gadā būtu jāiesniedz ziņojums Eiropas 
Parlamentam un Padomei, un plašu finansiālo grūtību ga
dījumā – biežāk. Attiecīgā gadījumā Eiropas Parlamentam 
un Padomei vajadzētu būt iespējai uzaicināt ESRK pārbau
dīt ar finanšu stabilitāti saistītus konkrētus jautājumus.
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(24) ECB un valstu centrālajām bankām būtu jāuzņemas vado
šā loma makrouzraudzībā to pieredzes un esošo uzde
vumu dēļ finanšu stabilitātes jomā. Valstu uzraudzības 
iestādes būtu jāiesaista, lai tās varētu dalīties īpašajā piere
dzē. Lai nodrošinātu to, ka makrorisku novērtējums pama
tojas uz pilnīgu un precīzu informāciju par attīstības 
tendencēm finanšu sistēmā, mikrouzraudzības iestāžu līdz
dalība ESRK darbībā ir būtiska. Tāpēc Eiropas uzraudzības 
iestāžu priekšsēdētājiem vajadzētu būt balsstiesīgiem lo
cekļiem. Vienam kompetento valsts uzraudzības iestāžu 
pārstāvim no katras dalībvalsts Valdes sanāksmēs būtu jā
piedalās bez balsstiesībām. Ievērojot atklātības principu, 15 
neatkarīgām personām ar Konsultatīvās zinātniskās komi
tejas starpniecību būtu jānodrošina ESRK ar ārēju ekspertu 
zināšanām.

(25) Komisijas locekļa līdzdalība ESRK palīdzēs izveidot saikni 
ar makroekonomikas un finanšu uzraudzību Savienībā, sa
vukārt EFK priekšsēdētāja klātbūtne atspoguļos dalībvalstu 
ministriju, kas atbildīgas par finansēm, un Padomes lomu 
finanšu stabilitātes nodrošināšanā un ekonomikas un fi
nanšu uzraudzībā.

(26) Ir būtiski, lai ESRK locekļi pildītu savus pienākumus nei
trāli un aplūkotu finanšu stabilitāti tikai Savienībā kopumā. 
Ja vienprātību nevar panākt, balsojot par brīdinājumiem un 
ieteikumiem ESRK, katram loceklim vajadzētu būt vienai 
balsij, un lēmumi parasti būtu jāpieņem ar vienkāršu balsu 
vairākumu.

(27) No finanšu iestāžu un tirgu savstarpējās saiknes izriet, ka 
iespējamo sistēmisko risku uzraudzībai un novērtējumam 
jāpamatojas uz plaša spektra attiecīgiem makroekonomi
kas un mikrofinanšu datiem un rādītājiem. Minētie sistē
miskie riski ietver finanšu pakalpojumu traucējumu risku, 
ko rada Savienības finanšu sistēmas vai tās daļu darbības 
ievērojama vājināšanās un kam var būt ievērojama negatī
va ietekme uz iekšējo tirgu un reālo ekonomiku. Jebkāda fi
nanšu iestāde un starpnieks, tirgus, infrastruktūra un 
instruments var būt sistēmiski nozīmīgs. Tālab ESRK vaja
dzētu būt pieejamai visai informācijai, kas tai vajadzīga 
savu pienākumu veikšanai, vienlaikus saglabājot minētās 
informācijas konfidencialitāti.

(28) Šajā regulā izklāstītie pasākumi attiecībā uz informācijas 
vākšanu ir nepieciešami ESRK uzdevumu izpildei, un tiem 
nebūtu jāskar Eiropas Statistikas sistēmas tiesisko regulē
jumu statistikas jomā. Tādēļ šai regulai nebūtu jāskar Ei
ropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 223/2009 

(2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku

(1)  OV L 87, 31.3.2009., 164.  lpp.

 un Pado
mes Regulu (EK) Nr.  2533/98 (1998.  gada 23.  novem
bris) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas 
Centrālā banka

(2)  OV L 318, 27.11.1998., 8.  lpp.

.

(29) Tirgus dalībnieki var dot vērtīgu ieguldījumu izpratnē par 
procesiem, kas ietekmē finanšu sistēmu. Tālab ESRK vaja
dzības gadījumā būtu jākonsultējas ar privātā sektora da
lībniekiem, tostarp finanšu sektora pārstāvjiem, patērētāju 
apvienībām, finanšu pakalpojumu lietotāju grupām, ko iz
veidojusi Komisija vai kas izveidotas saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem, lai dotu tiem vienlīdzīgas iespējas izteikt sa
vus apsvērumus.

(30) ESRK veidošanai tiešā veidā būtu jāsekmē iekšējā tirgus 
mērķu sasniegšana. Savienības finanšu sistēmas makrouz
raudzība ir Savienības jaunās kopīgās uzraudzības sistēmas 
sastāvdaļa, jo makrouzraudzības aspekts ir cieši saistīts ar 
mikrouzraudzības uzdevumiem, ko uzticēts veikt EUI. Ti
kai tad, ja sistēmā pienācīgi ņem vērā mikrorisku un ma
krorisku savstarpējo mijiedarbību, visām ieinteresētajām 
personām var rasties tāda uzticēšanās, lai iesaistītos pārro
bežu finanšu darbībās. ESRK būtu jāuzrauga un jānovērtē 
finansiālās stabilitātes riski, ko rada tādas attīstības tenden
ces, kurām var būt ietekme nozares līmenī vai visas finan
šu sistēmas līmenī. Pievēršoties šādiem riskiem, ESRK būtu 
jādod tiešs ieguldījums integrētā Savienības uzraudzības 
struktūrā, kas ir vajadzīga, lai sekmētu savlaicīgu un kon
sekventu politisko rīcību dalībvalstīs, tādējādi novēršot at
šķirīgu pieeju izmantošanu un uzlabojot iekšējā tirgus 
darbību.

(31) Tiesa 2006. gada 2. maija spriedumā lietā C-217/04 (Liel
britānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste/Eiropas Par
laments un Eiropas Savienības Padome) ir atzinusi, ka
“nekas EKL 95.  panta [tagad LESD 114.  panta] tekstā ne
liek secināt, ka Kopienas likumdevēja uz šā panta pamata 
pieņemtajiem pasākumiem attiecībā uz to adresātiem būtu 
jāaprobežojas tikai ar dalībvalstīm. Saskaņā ar minētā li
kumdevēja veiktu analīzi faktiski varētu izrādīties nepiecie
šams paredzēt kādas Kopienu iestādes izveidošanu, kuras 
uzdevums ir sniegt ieguldījumu saskaņošanas procesa rea
lizācijā, gadījumos, kad uz minēto normu balstīto aktu īs
tenošanai ir atbilstošāka neobligātu papildinošu un 
pārraudzības pasākumu pieņemšana.”

(3)  Eiropas Tiesas ziņojumi, 2006., lappuse I-03771, 44. punkts.

 ESRK, uzraugot 
sistēmiskus riskus un attiecīgā gadījumā sniedzot brīdinā
jumus un ieteikumus, būtu jāveicina finansiālā stabilitāte, 
kas vajadzīga, lai turpinātu finanšu integrāciju iekšējā tir
gū. Šie uzdevumi ir cieši saistīti ar Savienības tiesību aktu 
mērķiem attiecībā uz finanšu pakalpojumu iekšējo tirgu. 
Tādēļ ESRK būtu jāizveido, pamatojoties uz LESD 
114. pantu.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:087:0164:0164:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:318:0008:0008:LV:PDF
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(32) Kā ierosināts de Larosière ziņojumā, ir vajadzīga pakāpeni
ska pieeja, un Eiropas Parlamentam un Padomei līdz
2013.  gada 17.  decembrim būtu pilnībā jāpārskata EFUS, 
ESRK un EUI darbība.

(33) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, Savienības finan
šu sistēmas efektīvu makrouzraudzību, nevar pietiekami 
labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs Savienības finanšu tir
gu integrācijas dēļ, un ka tādēļ šo mērķi var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteik
to proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi 
tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

1. pants

Izveide

1. Izveido Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (“ESRK”). Tās mīt
ne atrodas Frankfurtē pie Mainas.

2. ESRK ir daļa no Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmas 
(EFUS), kuras uzdevums ir nodrošināt Savienības finanšu sistēmas 
uzraudzību.

3. EFUS struktūru veido: 

a) ESRK;

b) Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Banku iestāde), kas iz
veidota ar Regulu (ES) Nr. 1093/2010;

c) Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Apdrošināšanas un 
aroda pensiju iestāde), kas izveidota ar Regulu (ES) 
Nr. 1094/2010;

d) Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Vērtspapīru un tirgu ie
stāde), kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010;

e) Eiropas Uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja (Apvienotā 
komiteja), kas paredzēta Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regu
las (ES) Nr.  1094/2010  un Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 54. pantā;

f) dalībvalstu kompetentās vai uzraudzības iestādes, kuras ir no
rādītas Savienības aktos, kas minēti 1.  panta 2.  punktā Re
gulā (ES) Nr. 1093/2010, 1.  panta 2.  punktā Regulā (ES) 
Nr.  1094/2010  un 1.  panta 2.  punktā Regulā (ES) 
Nr. 1095/2010.

4. Ievērojot lojālas sadarbības principu saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 4. panta 3. punktu, EFUS dalībnieki sadarbojas 
godprātīgi un ar patiesu savstarpēju cieņu, jo īpaši lai nodrošinātu 
atbilstīgas un uzticamas informācijas savstarpēju nodošanu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā lieto šādas definīcijas:

a) “finanšu iestāde” ir jebkurš uzņēmums, uz kuru attiecas tie
sību akti, kas minēti 1.  panta 2.  punktā Regulā (ES) 
Nr.  1093/2010, Regulā (ES) Nr.  1094/2010  un Regulā (ES) 
Nr.  1095/2010, kā arī jebkurš cits uzņēmums vai struktūra 
Eiropas Savienībā ar līdzīga veida galveno nodarbošanos;

b) “finanšu sistēma” ietver visas finanšu iestādes, tirgus, produk
tus un tirgus infrastruktūras;

c) “sistēmisks risks” ir finanšu sistēmas darbības traucējumu 
risks, kam var būt ievērojama negatīva ietekme uz iekšējo tir
gu un reālo ekonomiku. Visu veidu finanšu starpnieki, tir
gi un infrastruktūra potenciāli var būt zināmā mērā sistēmiski 
nozīmīgi.

3. pants

Misija, mērķi un uzdevumi

1. ESRK atbild par Savienības finanšu sistēmas makrouzrau
dzību, lai palīdzētu novērst vai mazināt Savienības finanšu stabi
litātes sistēmiskos riskus, kas rodas finanšu sistēmas attīstības 
gaitā, un ņemot vērā makroekonomisko attīstību, tādējādi izvai
roties no plašu finansiālo grūtību posmiem. Tā veicina iekšējā tir
gus netraucētu darbību un šādi nodrošina finanšu sektora 
ilglaicīgu ieguldījumu ekonomikas izaugsmē.

2. Piemērojot 1. punktu, ESRK veic šādus uzdevumus: 

a) nosaka un/vai vāc un analizē visu atbilstīgo un vajadzīgo in
formāciju, lai sasniegtu 1. punktā aprakstītos mērķus;

b) nosaka sistēmiskos riskus un to prioritāti;

c) izsaka brīdinājumus, ja šie sistēmiskie riski tiek uzskatīti par 
būtiskiem, un attiecīgā gadījumā dara šos brīdinājumus zinā
mus atklātībai;

d) sniedz ieteikumus par koriģējošām darbībām saistībā ar at
klātajiem riska faktoriem un attiecīgā gadījumā dara šos ie
teikumus zināmus atklātībai;
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e) ja ESRK nolemj, ka var rasties ārkārtas situācija, kas minēta 
Regulas (ES) Nr.  1093/2010  18.  pantā, Regulas (ES) 
Nr.  1094/2010  18.  pantā un Regulas (ES) 
Nr.  1095/2010  18.  pantā, ESRK izsaka konfidenciālu brīdi
nājumu, kas adresēts Padomei, un sniedz situācijas novērtē
jumu Padomei, lai Padome varētu noteikt, vai jāpieņem EUI 
adresējams lēmums par ārkārtas situāciju;

f) uzrauga, vai brīdinājumiem un ieteikumiem seko rīcība;

g) cieši sadarbojas ar visiem pārējiem EFUS dalībniekiem un va
jadzības gadījumā nodrošina EUI ar informāciju par sistēmi
skiem riskiem, kas tām ir nepieciešama, lai pildītu savus 
uzdevumus, jo īpaši, sadarbojoties ar EUI, izstrādā kvantita
tīvu un kvalitatīvu rādītāju vienotu kopumu (riska paneli), lai 
apzinātu un novērtētu sistēmisko risku;

h) vajadzības gadījumā piedalās Apvienotās komitejas darbā;

i) saskaņo ar makrouzraudzību saistītus jautājumus ar starptau
tiskām finanšu iestādēm, īpaši ar SVF un FSP, kā arī ar attie
cīgajām iestādēm trešās valstīs;

j) veic citus saistītus uzdevumus, kas paredzēti Savienības tie
sību aktos.

II NODAĻA

ORGANIZĀCIJA

4. pants

Struktūra

1. ESRK ir Valde, Koordinācijas komiteja, sekretariāts, Konsul
tatīvā zinātniskā komiteja un Konsultatīvā speciālistu komiteja.

2. Valde pieņem lēmumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu ESRK 
uzticēto uzdevumu izpildi atbilstīgi 3. panta 2. punktam.

3. Koordinācijas komiteja palīdz ESRK lēmumu pieņemšanas 
procesā, gatavojot Valdes sēdes, pārskatot apspriežamos doku
mentus un uzraugot ESRK darba virzību.

4. Sekretariāts ir atbildīgs par ESRK ikdienas darbu. Tas Valdes 
priekšsēdētāja un Koordinācijas komitejas vadībā sniedz ESRK 
augstas kvalitātes analītisku, statistisku, administratīvu un 
loģistikas atbalstu saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1096/2010

(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 162.  lpp.

. Tas arī izmanto EUI, valstu centrālo banku un 
valstu uzraudzības iestāžu specializētos ieteikumus.

5. Konsultatīvā zinātniskā komiteja un Konsultatīvā speciālistu 
komiteja, kas minētas 12.  un 13.  pantā, sniedz konsultācijas un 
palīdzību jautājumos, kas ir būtiski ESRK darbā.

5. pants

ESRK priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks

1. ESRK priekšsēdētāja amatu pirmo piecu gadu pilnvaru ter
miņā pēc šīs regulas stāšanās spēkā ieņem ECB priekšsēdētājs. Nā
kamajiem pilnvaru termiņiem ESRK priekšsēdētāju izraugās 
atbilstīgi nosacījumiem, kas noteikti, pamatojoties uz 20.  pantā 
paredzētās pārskatīšanas rezultātiem.

2. Priekšsēdētāja pirmo vietnieku uz pieciem gadiem no sava 
vidus ievēlē ECB Ģenerālpadomes locekļi, ņemot vērā vajadzību 
nodrošināt dalībvalstu kopumā un to valstu, kuru valūta ir euro, 
un to, kuru valūta nav euro, līdzsvarotu pārstāvību. Priekšsēdētā
ja pirmo vietnieku var vienu reizi ievēlēt amatā atkārtoti.

3. Priekšsēdētāja otrais vietnieks ir Apvienotās komitejas 
priekšsēdētājs, ko ieceļ saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  1093/2010, 
Regulas (ES) Nr.  1094/2010  un Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 55. panta 3. punktu.

4. Priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieki Eiropas Parlamen
tā atklātā uzklausīšanā izklāsta to, kā viņi paredz pildīt savus ama
ta pienākumus saskaņā ar šo regulu.

5. Priekšsēdētājs vada Valdes un Koordinācijas komitejas 
sanāksmes.

6. Ja Valdes priekšsēdētājs sanāksmē nevar piedalīties, Valdes 
un/vai Koordinācijas komitejas sanāksmes atbilstīgi to secībai 
vada priekšsēdētāja vietnieki.

7. Ja ECB Ģenerālpadomes locekļa, kas ir ievēlēts par Valdes 
priekšsēdētāja pirmo vietnieku, pilnvaru termiņš beidzas, pirms 
pagājuši pieci gadi, vai ja Valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks 
kāda iemesla dēļ nevar pildīt savus pienākumus, saskaņā ar 
2.  punktu tiek ievēlēts jauns Valdes priekšsēdētāja pirmais 
vietnieks.

8. Valdes priekšsēdētājs pārstāv ESRK ārējās attiecībās.

6. pants

Valde

1. Valdes balsstiesīgie locekļi ir šādi: 

a) ECB priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks;

b) valstu centrālo banku vadītāji;
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c) Komisijas loceklis;

d) Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes) 
priekšsēdētājs;

e) Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un 
aroda pensiju iestādes) priekšsēdētājs;

f) Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu ie
stādes) priekšsēdētājs;

g) Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētājs un abi 
priekšsēdētāja vietnieki;

h) Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētājs.

2. Valdes locekļi bez balsstiesībām ir šādi: 

a) viens augsta līmeņa pārstāvis no katras dalībvalsts kompeten
tajām uzraudzības iestādēm saskaņā ar 3. punktu;

b) Ekonomikas un finanšu komitejas (EFK) priekšsēdētājs.

3. Attiecībā uz valsts uzraudzības iestāžu pārstāvību saskaņā ar 
2. punkta a) apakšpunktu, ja vien konkrētas dalībvalsts uzraudzī
bas iestādes nav vienojušās par kopīgu pārstāvi, katras dalībvalsts 
attiecīgie augsta līmeņa pārstāvji mainās atkarībā no apspriežamā 
jautājuma.

4. Valde izstrādā ESRK reglamentu.

7. pants

Neitralitāte

1. Piedaloties Valdes un Koordinācijas komitejas darbā vai vei
cot jebkādas citas darbības saistībā ar ESRK, ESRK locekļi veic 
savu uzdevumu neitrāli un tikai visas Savienības interesēs. Viņi ne
prasa un nepieņem instrukcijas no dalībvalstīm, Savienības iestā
dēm vai jebkādām citām publiskām vai privātām struktūrām.

2. Neviens Valdes loceklis (vai nu ar, vai bez balsstiesībām) 
neieņem amatu finanšu nozarē.

3. Nedz dalībvalstis, nedz Savienības iestādes, nedz arī jebku
ras citas publiskas vai privātas struktūras necenšas ietekmēt ESRK 
locekļus, kad viņi pilda savus uzdevumus, kas noteikti 3.  panta 
2. punktā.

8. pants

Dienesta noslēpums

1. Valdes locekļi  un citas personas (tostarp centrālo banku, 
Konsultatīvās zinātniskās komitejas, Konsultatīvās speciālistu ko
mitejas, EUI un dalībvalstu kompetento valsts uzraudzības iestā
žu attiecīgie darbinieki), kas strādā vai ir strādājušas ESRK vai 
saistībā ar to, neizpauž informāciju, uz kuru attiecas dienesta no
slēpums, pat pēc savu amata pienākumu beigām.

2. Informāciju, ko saņem ESRK locekļi, izmanto vienīgi, pildot 
pienākumus un veicot uzdevumus, kas izklāstīti 3.  panta 
2. punktā.

3. Neskarot 16. pantu un krimināltiesību piemērošanu, nekādu 
konfidenciālu informāciju, ko 1. punktā minētās personas saņem, 
pildot savus pienākumus, neizpauž nevienai personai vai iestādei, 
izņemot pārskata vai apkopojuma formā tā, ka nav iespējams at
pazīt konkrētas finanšu iestādes.

4. ESRK kopā ar EUI vienojas par īpašām konfidencialitātes 
procedūrām un nosaka tās, lai sargātu informāciju par atsevišķām 
finanšu iestādēm un informāciju, kas ļauj atpazīt atsevišķas finan
šu iestādes.

9. pants

Valdes sanāksmes

1. Parastās Valdes pilnsapulces sasauc ESRK priekšsēdētājs, un 
tās notiek vismaz četras reizes gadā. Ārkārtas sanāksmes var sa
saukt pēc ESRK priekšsēdētāja ierosmes vai, ja to pieprasa vismaz 
viena trešdaļa Valdes balsstiesīgo locekļu.

2. Visi Valdes locekļi Valdes sanāksmēs piedalās personīgi, un 
tos nevar pārstāvēt.

3. Atkāpjoties no 2.  punkta, ja kāds no locekļiem sanāksmes 
nevar apmeklēt vismaz trīs mēnešus, tas var iecelt aizstājēju. Šo 
Valdes locekli var arī aizstāt persona, kas saskaņā ar attiecīgo ie
stādi reglamentējošiem noteikumiem ir oficiāli iecelta aizstāšanai 
uz laiku.

4. Vajadzības gadījumā augsta līmeņa pārstāvjus no starptau
tiskām finanšu organizācijām, kuras veic darbību, kas tieši saistīta 
ar ESRK uzdevumiem, kuri noteikti 3.  panta 2.  punktā, var aici
nāt apmeklēt Valdes sanāksmes.

5. ESRK darbā var iesaistīt trešo valstu, jo īpaši EEZ valstu, at
tiecīgo iestāžu augsta līmeņa pārstāvjus tikai par jautājumiem, kas 
ir īpaši svarīgi šīm valstīm. ESRK var paredzēt pasākumus, jo īpa
ši precizējot veidu, darbības jomu un procedūras aspektus, kādos 
minētās trešās valstis iesaistās ESRK darbā. Šajos pasākumos var 
paredzēt ad hoc pārstāvniecību novērotāja statusā Valdē tikai at
tiecībā uz jautājumiem, kas ir svarīgi šīm valstīm, izņemot sanāk
smēs, kurās var tikt apspriests atsevišķu finanšu iestāžu vai 
dalībvalstu stāvoklis.
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6. Sanāksmes ir konfidenciālas.

10.  pants

Balsošanas kārtība Valdē

1. Katram Valdes balsstiesīgajam loceklim ir viena balss.

2. Neskarot 18.  panta 1.  punktā minēto balsošanas procedū
ru, Valdē lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, balso
jot klātesošiem balsstiesīgiem Valdes locekļiem. Ja ir vienāds balsu 
skaits, izšķirošā ir ESRK priekšsēdētāja balss.

3. Atkāpjoties no 2. punkta, lai pieņemtu ieteikumu vai darītu 
zināmu atklātībai brīdinājumu vai ieteikumu, ir vajadzīgs divu 
trešdaļu nodoto balsu vairākums.

4. Lai Valde varētu balsot, vajadzīgais kvorums ir divas trešda
ļas Valdes balsstiesīgo locekļu. Ja kvoruma nav, ESRK priekšsēdē
tājs var sasaukt ārkārtas sanāksmi, kurā lēmumus var pieņemt ar 
vienas trešdaļas balsu kvorumu. Reglamentā, kas minēts 6. panta 
4.  punktā, paredz atbilstīgu paziņojumu ārkārtas sanāksmes 
sasaukšanai.

11.  pants

Koordinācijas komiteja

1. Koordinācijas komitejas sastāvā ir šādi locekļi: 

a) ESRK priekšsēdētājs un priekšsēdētāja pirmais vietnieks;

b) ECB priekšsēdētāja vietnieks;

c) četri citi Valdes locekļi, kas ir arī ECB Ģenerālpadomes locek
ļi, ņemot vērā vajadzību nodrošināt līdzsvarotu pārstāvību 
starp dalībvalstīm kopumā un starp tām, kuru valūta ir euro, 
un tām, kuru valūta nav euro. Viņus uz trim gadiem ievēlē 
Valdes locekļi no to Valdes locekļu vidus, kas vienlaikus ir arī 
ECB Ģenerālpadomes locekļi;

d) Komisijas loceklis;

e) Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes) 
priekšsēdētājs;

f) Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un 
aroda pensiju iestādes) priekšsēdētājs;

g) Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu ie
stādes) priekšsēdētājs;

h) EFK priekšsēdētājs;

i) Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētājs; un

j) Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētājs.

Katru ievēlētā Koordinācijas komitejas locekļa vietu, kura ir va
kanta, aizpilda, Valdei ievēlot jaunu locekli.

2. Koordinācijas komitejas sanāksmes sasauc ESRK priekšsē
dētājs, un tās notiek vismaz reizi ceturksnī pirms katras Valdes sa
nāksmes. ESRK priekšsēdētājs var sasaukt arī ad hoc sanāksmes.

12.  pants

Konsultatīvā zinātniskā komiteja

1. Konsultatīvās zinātniskās komitejas sastāvā ir Konsultatīvās 
speciālistu komitejas priekšsēdētājs un piecpadsmit Koordinācijas 
komitejas izvirzīti eksperti ar bagātu pieredzi  un plašu prasmju 
spektru, kurus Valde apstiprina uz četru gadu pilnvaru termiņu, 
kuru ir iespējams atjaunot. Izvirzītās personas nav kādas EUI lo
cekļi, un viņus izvēlas, ņemot vērā viņu vispārējo pieredzi, kā arī 
dažāda veida pieredzi, ko viņi guvuši akadēmiskā jomā vai citās 
nozarēs, jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumos vai arodbiedrībās 
vai kā finanšu pakalpojumu sniedzēji vai patērētāji.

2. Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētāju un divus 
priekšsēdētāja vietniekus ieceļ Valde pēc ESRK priekšsēdētāja 
priekšlikuma, un katram no viņiem attiecīgi ir augsta līmeņa dzi
ļas specializētas un vispārējas zināšanas, piemēram, akadēmiska 
darba pieredze banku, vērtspapīru tirgu vai apdrošināšanas un 
aroda pensiju nozarēs. Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekš
sēdētāja amatu minētajām trim personām būtu jāieņem pēc rotā
cijas principa.

3. Konsultatīvā zinātniskā komiteja pēc ESRK priekšsēdētāja 
pieprasījuma sniedz 4. panta 5. punktā minētās konsultācijas un 
palīdzību.

4. ESRK sekretariāts atbalsta Konsultatīvās zinātniskās komi
tejas darbu, un sekretariāta vadītājs piedalās tās sanāksmēs.

5. Attiecīgā gadījumā Konsultatīvā zinātniskā komiteja atvērtā 
un pārredzamā veidā, ņemot vērā konfidencialitātes prasības, or
ganizē agrīna posma apspriedes ar ieinteresētajām personām, pie
mēram, tirgus dalībniekiem, patērētāju struktūrām un 
akadēmiskajiem ekspertiem.

6. Konsultatīvajai zinātniskajai komitejai nodrošina visus tās 
uzdevumu sekmīgai īstenošanai vajadzīgos līdzekļus.
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13. pants

Konsultatīvā speciālistu komiteja

1. Konsultatīvās speciālistu komitejas sastāvā ir šādi locekļi: 

a) pārstāvis no katras valsts centrālās bankas un pārstāvis no 
ECB;

b) viens pārstāvis no katras dalībvalsts kompetentajām valsts 
uzraudzības iestādēm saskaņā ar otro daļu;

c) Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes) 
pārstāvis;

d) Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un 
aroda pensiju iestādes) pārstāvis;

e) Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu ie
stādes) pārstāvis;

f) divi Komisijas pārstāvji;

g) EFK pārstāvis; un

h) Konsultatīvās zinātniskās komitejas pārstāvis.

Katras dalībvalsts uzraudzības iestādes izraugās vienu Konsultatī
vās speciālistu komitejas pārstāvi. Attiecībā uz valsts uzraudzības 
iestāžu pārstāvību atbilstīgi pirmās daļas b) apakšpunktam, ja vien 
konkrētas dalībvalsts valsts uzraudzības iestādes nav vienojušās 
par kopīgu pārstāvi, attiecīgie pārstāvji mainās atkarībā no ap
spriežamā jautājuma.

2. Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāju ieceļ Val
de pēc ESRK priekšsēdētāja priekšlikuma.

3. Konsultatīvā speciālistu komiteja pēc ESRK priekšsēdētāja 
pieprasījuma sniedz ESRK 4.  panta 5.  punktā minētās konsultā
cijas un palīdzību.

4. ESRK sekretariāts atbalsta Konsultatīvās speciālistu komite
jas darbu, un sekretariāta vadītājs piedalās tās sanāksmēs.

5. Konsultatīvajai speciālistu komitejai nodrošina visus tās uz
devumu sekmīgai īstenošanai vajadzīgos līdzekļus.

14. pants

Citi konsultāciju avoti

Veicot savus uzdevumus, kas noteikti 3.  panta 2.  punktā, ESRK 
vajadzības gadījumā lūdz attiecīgo privātā sektora dalībnieku 
viedokļus.

III NODAĻA

UZDEVUMI

15. pants

Informācijas vākšana un apmaiņa

1. ESRK nodrošina EUI ar informāciju par riskiem, kas tām ir 
vajadzīga to uzdevumu izpildei.

2. EUI, Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS), Komisija, 
valstu uzraudzības iestādes un valstu statistikas iestādes cieši sa
darbojas ar ESRK un nodrošina to ar visu informāciju, kas tai va
jadzīga, lai veiktu savus uzdevumus saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem.

3. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  1093/2010, Regulas (ES) 
Nr.  1094/2010  un Regulas (ES) Nr.  1095/2010  36.  panta 
2. punktu ESRK var pieprasīt informāciju no EUI, parasti pārska
ta vai apkopojuma veidā tā, lai nebūtu iespējams atpazīt atseviš
ķas finanšu iestādes.

4. Pirms pieprasīt informāciju saskaņā ar šo pantu, ESRK vis
pirms ņem vērā jau pieejamos statistikas datus, kas sagatavoti, iz
platīti un izstrādāti Eiropas Statistikas sistēmā un ECBS.

5. Ja pieprasītā informācija nav pieejama vai tai nevar laikus 
piekļūt, ESRK var pieprasīt informāciju no ECBS, valstu uzraudzī
bas iestādēm vai valstu statistikas iestādēm. Ja informācija jopro
jām nav pieejama, ESRK var to pieprasīt no attiecīgās dalībvalsts, 
neskarot attiecīgi Padomei, Komisijai (Eurostat), ECB, Eurosistē
mai  un ECBS noteiktās prerogatīvas statistikas un datu vākšanas 
jomā.

6. Ja ESRK pieprasa informāciju, kas nav sniegta pārskata vai 
apkopojuma veidā, tā pamatotā pieprasījumā paskaidro, kāpēc 
dati par attiecīgo atsevišķo finanšu iestādi tiek uzskatīti par sistē
miski svarīgiem un vajadzīgiem, ņemot vērā dominējošo tirgus 
situāciju.

7. Pirms katra tādas informācijas pieprasījuma, kas nav pārska
ta vai apkopojuma veidā, ESRK apspriežas ar atbilstīgo Eiropas 
Uzraudzības iestādi, lai nodrošinātu, ka pieprasījums ir pamatots 
un samērīgs. Ja atbilstīgā Eiropas Uzraudzības iestāde neuzskata, 
ka pieprasījums ir pamatots un samērīgs, tā nekavējoties nosūta 
pieprasījumu atpakaļ ESRK un pieprasa papildu pamatojumu. Pēc 
tam, kad ESRK ir sniegusi atbilstīgajai Eiropas Uzraudzības iestā
dei šādu papildu pamatojumu, pieprasījuma adresāti pieprasīto in
formāciju nosūta uz ESRK, ja vien tiem ir likumīga piekļuve 
attiecīgajai informācijai.
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16. pants

Brīdinājumi un ieteikumi

1. Ja konstatēti nopietni riski, kas apdraud 3. panta 1. punktā 
minētā mērķa sasniegšanu, ESRK izsaka brīdinājumus un vajadzī
bas gadījumā sniedz ieteikumus par koriģējošām darbībām, to
starp vajadzības gadījumā arī attiecībā uz likumdošanas 
iniciatīvām.

2. ESRK brīdinājumi vai ieteikumi, kas sniegti saskaņā ar 
3.  panta 2.  punkta c)  un d)  apakšpunktu, var būt gan vispārīgi, 
gan konkrēti, un tie ir adresēti jo īpaši Savienībai kopumā vai arī 
vienai vai vairākām dalībvalstīm, vai vienai vai vairākām EUI, vai 
vienai vai vairākām valstu uzraudzības iestādēm. Ja brīdinājumu 
vai ieteikumu nosūta vienai vai vairākām valstu uzraudzības ies
tādēm, par to informē arī attiecīgo(-ās) dalībvalsti(-is). Ieteikumos 
paredzēts konkrēts termiņš politiskajai rīcībai. Ieteikumi var būt 
adresēti arī Komisijai par atbilstīgiem Savienības tiesību aktiem.

3. Saskaņā ar 2.  punktu brīdinājumus vai ieteikumus vienlai
kus ar to nosūtīšanu adresātiem nosūta arī Padomei un Komisijai, 
ievērojot stingrus konfidencialitātes noteikumus, un, ja tie ir adre
sēti vienai vai vairākām valstu uzraudzības iestādēm – arī EUI.

4. Lai veicinātu informētību par riskiem Savienības ekonomi
kā un sarindotu šos riskus pēc nozīmīguma, ESRK ciešā sadarbī
bā ar citām EFUS pusēm izstrādā krāsu kodu sistēmu atbilstīgi 
dažādu riska līmeņu situācijām. 

Tiklīdz ir izstrādāti šādas klasifikācijas kritēriji, katrā konkrētā si
tuācijā un vajadzības gadījumā ESRK brīdinājumos un ieteikumos 
norāda attiecīgā riska kategoriju. 

17.  pants

Turpmākie pasākumi, kas seko ESRK ieteikumiem

1. Ja 3. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētais ieteikums ir 
adresēts Komisijai, vienai vai vairākām dalībvalstīm vai vienai vai 
vairākām EUI, vai vienai vai vairākām valstu uzraudzības iestā
dēm, adresāti ESRK un Padomei paziņo par pasākumiem, kas 
veikti, atbildot uz ieteikumiem, un bezdarbības gadījumā sniedz 
atbilstīgu pamatojumu. Ja vajadzīgs, ESRK, ievērojot stingrus kon
fidencialitātes noteikumus, nekavējoties informē EUI par 
saņemtajām atbildēm.

2. Ja ESRK nolemj, ka ieteikums nav ņemts vērā vai ka tā adre
sāti nav pienācīgi pamatojuši bezdarbību, tā, ievērojot stingrus 
konfidencialitātes noteikumus, informē adresātus, Padomi un, va
jadzības gadījumā, attiecīgo Eiropas Uzraudzības iestādi.

3. Ja saskaņā ar 2. punktu ESRK ir pieņēmusi lēmumu par ie
teikumu, kas ir darīts zināms atklātībai saskaņā ar 18.  panta 
1.  punktā noteikto procedūru, Eiropas Parlaments var aicināt 
ESRK priekšsēdētāju iepazīstināt ar šo lēmumu, un adresāti var 
pieprasīt piedalīties viedokļu apmaiņā.

18. pants

Publiski brīdinājumi  un ieteikumi

1. Izskatot katru gadījumu atsevišķi, Valde, laikus informējot 
Padomi, lai dotu tai iespēju reaģēt, lemj, vai brīdinājums vai ietei
kums būtu jādara zināms atklātībai. Neatkarīgi no 10.  panta 
3. punkta attiecībā uz lēmumiem, ko Valde pieņem saskaņā ar šo 
punktu, vienmēr piemēro divu trešdaļu kvorumu.

2. Ja Valde izlemj brīdinājumu vai ieteikumu darīt zināmu at
klātībai, tā par to iepriekš brīdina adresātus.

3. To brīdinājumu un ieteikumu adresātiem, kurus ESRK darī
jusi zināmus atklātībai, arī paredz tiesības darīt zināmus atklātī
bai savus uzskatus un apsvērumus saistībā ar šiem brīdinājumiem 
un ieteikumiem.

4. Ja Valde izlemj nedarīt brīdinājumu vai ieteikumu zināmu 
atklātībai, adresāti un attiecīgā gadījumā Padome un EUI veic vi
sus vajadzīgos pasākumus, lai aizsargātu to konfidenciālo 
raksturu.

IV NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

19. pants

Atbildība un ziņošanas pienākumi

1. Vismaz reizi gadā un plašu finansiālo grūtību gadījumā bie
žāk ESRK priekšsēdētāju uzaicina Eiropas Parlamentā uz ikgadēju 
uzklausīšanu saistībā ar Eiropas Parlamentam un Padomei pare
dzētā ESRK gada pārskata publicēšanu. Šādu uzklausīšanu rīko at
sevišķi no Eiropas Parlamenta un ECB priekšsēdētāja monetārā 
dialoga.

2. Šā panta 1. punktā minētajā gada ziņojumā iekļauj informā
ciju, kuru Valde saskaņā ar 18.  pantu izlemj darīt to zināmu at
klātībai. Šis gada ziņojums ir pieejams sabiedrībai.

3. Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas uzaicinā
juma ESRK izskata arī īpašus jautājumus.

4. Eiropas Parlaments var pieprasīt, lai ESRK priekšsēdētājs ap
meklētu kompetentās Eiropas Parlamenta komitejas rīkotu 
uzklausīšanu.
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5. ESRK priekšsēdētājs vismaz divas reizes gadā vai, ja nepie
ciešams, biežāk, aiz slēgtām durvīm rīko konfidenciālas mutiskas 
diskusijas ar Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārās ko
mitejas priekšsēdētāju un viņa vietniekiem par notiekošajām ESRK 
darbībām. Eiropas Parlaments un ESRK noslēdz vienošanos par 
sīki izstrādātu šādu sanāksmju rīkošanas kārtību, lai nodrošinātu 
pilnīgu konfidencialitāti saskaņā ar 8. pantu. ESRK šīs vienošanās 
kopiju nosūta Padomei.

20. pants

Pārskatīšana

Līdz 2013.  gada 17.  decembrim Eiropas Parlaments un Padome 
pārskata šo regulu, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu un, pēc 

ECB un EUI atzinuma saņemšanas, nosaka, vai ESRK uzdevums 
un organizācija ir jāpārskata.

Tie jo īpaši pārskata ESRK priekšsēdētāja iecelšanas vai ievēlēša
nas kārtību.

21. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2010. gada 24. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
O. CHASTEL


