
EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA 

EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEAN PÄÄTÖS, 

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2020, 

Euroopan järjestelmäriskikomitean työjärjestyksen hyväksymisestä annetun päätöksen EKP/2011/1 
muuttamisesta (EJRK/2020/3) 

(2020/C 140/04) 

EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEAN HALLINTONEUVOSTO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 

ottaa huomioon finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriski
komitean perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N: 
o 1092/2010 (1), ja erityisesti sen 6 artiklan 4 kohdan, 

ottaa huomioon Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan 
keskuspankille 17 päivänä marraskuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1096/2010 (2), 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
2019/2176 (3) hyväksyttiin 18 päivänä joulukuuta 2019. Tietyt asetuksella (EU) 2019/2176 toteutetut muutokset 
olisi otettava huomioon Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) työjärjestyksessä siten, että muutetaan EJRK:n 
hallintoneuvoston (jäljempänä ’hallintoneuvosto’) jäsenyyttä koskevia säännöksiä ja tehdään vastaavat muutokset 
ohjauskomiteaa, EJRK:n neuvoa-antavaa teknistä komiteaa (jäljempänä ’neuvoa-antava tekninen komitea’) sekä 
EJRK:n puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa koskeviin säännöksiin. 

(2) Neuvoa-antavan teknisen komitean varapuheenjohtaja on tähän saakka valittu neuvoa-antavan teknisen komitean 
jäsenten keskuudesta. Varapuheenjohtaja olisi valittava neuvoa-antava teknisen komitean jäsenten ja hallintoneu
vostossa edustettuina olevien viranomaisten korkean tason virkamiesten joukosta, jotta varapuheenjohtajan valinta 
voitaisiin toteuttaa joustavammin. 

(3) Tämän vuoksi Euroopan järjestelmäriskikomitean päätös EJRK/2011/1 (4), jossa vahvistetaan EJRK:n työjärjestys, 
olisi muutettava vastaavasti, 

(1) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1. 
(2) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162. 
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2176, annettu 18 päivänä joulukuuta 2019, finanssijärjestelmän makrotason 

vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N: 
o 1092/2010 muuttamisesta (EUVL L 334, 27.12.2019, s. 146). 

(4) Euroopan järjestelmäriskikomitean päätös, annettu 20 päivänä tammikuuta 2011, Euroopan järjestelmäriskikomitean työjärjestyksen 
hyväksymisestä (EJRK/2011/1) (EUVL C 58, 24.2.2011, s. 4). 
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

1 artikla 

Muutokset 

Muutetaan päätös EKP/2011/1 seuraavasti: 

1. korvataan 3 artikla seuraavasti: 

”3 artikla 

Jäsenyys 

1. Jos jäsenvaltio, jossa kansallinen keskuspankki ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2013/36/EU (*) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (**) mukainen nimetty 
viranomainen, on nimittänyt äänivaltaiseksi hallintoneuvoston jäseneksi nimetyn viranomaisen korkean tason 
edustajan asetuksen (EU) N:o 1092/2010 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, tämä nimetty 
viranomainen ilmoittaa EJRK:n sihteeristölle kyseisen korkean tason edustajan nimen. 

2. Euroopan komissio ilmoittaa EJRK:n sihteeristölle edustajansa nimen asetuksen (EU) N:o 1092/2010 6 artiklan 
1 kohdan c alakohdan soveltamista varten. 

3. Kansalliset valvontaviranomaiset, kansalliset viranomaiset, joiden tehtäväksi on annettu makrotason vakautta 
koskevan politiikan toteuttaminen, tai kansalliset keskuspankit, tapauksesta riippuen asetuksen (EU) N: 
o 1092/2010 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan, ilmoittavat EJRK:n sihteeristölle korkean tason 
edustajiensa nimet tai tarvittaessa asetuksen (EU) N:o 1092/2010 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun yhteisen 
edustajan nimen, joka on nimetty äänioikeudettomaksi hallintoneuvoston jäseneksi. 

4. EJRK:n sihteeristö huolehtii äänivaltaisia ja äänioikeudettomia hallintoneuvoston jäseniä koskevan luettelon 
ylläpitämisestä, päivittämisestä ja julkaisemisesta. Luettelossa nimetään yksittäiset jäsenet sekä heidän 
edustamansa viranomaiset, kansalliset keskuspankit tai muut laitokset tai komiteat. Kaikista luetteloon 
tehtävistä muutoksista ilmoitetaan viipymättä EJRK:n sihteeristölle.” 

2. Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti: 

”2. Äänivaltaisten jäsenten sekä EKP:n valvontaelimen puheenjohtajan, yhteisen kriisinratkaisuneuvoston 
puheenjohtajan ja talous- ja rahoituskomitean puheenjohtajan lisäksi kustakin jäsenvaltiosta istuu pääpöydässä 
vain yksi asetuksen (EU) N:o 1092/2010 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun kansallisen valvontavira
nomaisen, kansallisen viranomaisen, jonka tehtäväksi on annettu makrotason vakautta koskevan politiikan 
toteuttaminen, tai kansallisen keskuspankin korkean tason edustaja keskusteltaessa asioista, joiden osalta 
kyseinen henkilö on nimetty kansalliseksi korkean tason edustajaksi; muut kansalliset korkean tason edustajat 
osallistuvat tarkkailijoina. Asetuksen (EU) N:o 1092/2010 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun yhteisen edustajan 
puuttuessa korkean tason kansalliset edustajat ovat yhteydessä keskenään ja ilmoittavat EJRK:n sihteeristölle 
vähintään viisi kalenteripäivää ennen hallintoneuvoston kokousta niistä hallintoneuvoston esityslistan asioista, 
joihin he haluavat osallistua. Jos asetuksen (EU) N:o 1092/2010 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun korkean 
tason edustajien vaihtumista koskevan säännön toteutuksesta ei ole päästy sopimukseen, äänivaltainen 
hallintoneuvoston kansallinen jäsen päättää ennen kutakin kokousta, kuka kansallisista korkean tason 
edustajista istuu pääpöydässä kustakin asiasta keskusteltaessa, ja ilmoittaa päätöksestään edustajille.”; 

3. muutetaan 5 artikla seuraavasti: 

a) korvataan 1 kohta seuraavasti: 

”1. EJRK:n puheenjohtaja laatii hallintoneuvoston sääntömääräistä kokousta varten alustavan esityslistan, joka 
lähetetään siihen liittyvine asiakirjoineen ohjauskomitealle tutustuttavaksi vähintään kahdeksan päivää ennen 
ohjauskomitean kokousta. Tämän jälkeen puheenjohtaja lähettää alustavan esityslistan siihen liittyvine 
asiakirjoineen hallintoneuvoston jäsenille vähintään kymmenen päivää ennen hallintoneuvoston kokousta. 
Hallintoneuvoston työtä suunniteltaessa ja kokousten esityslistoja valmisteltaessa on otettava huomioon 
seuraavat vaatimukset: 

a) kolmansien maiden asiaankuuluvien viranomaisten korkean tason edustajien osallistumisen 4 artiklan 
6 kohdan nojalla tulisi asetuksen (EU) N:o 1092/2010 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti koskea vain unionin 
kannalta merkityksellisiä kysymyksiä, mutta ei tapauksia, joiden yhteydessä käsitellään yksittäisten 
rahoituslaitosten tai jäsenvaltioiden tilannetta; 

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitos-
toimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä 
direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338). 

(**)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalve-
luyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1). 
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b) jäseniä, jotka osallistuvat 4 artiklan 7 kohdan nojalla, voidaan pyytää olemaan osallistumatta hallintoneuvoston 
kokouksiin tai kokouksen osiin, jotka liittyvät yksittäisiin esityslistalla oleviin asioihin, joiden yhteydessä 
käsitellään unionin yksittäisten rahoituslaitosten tai jäsenvaltioiden tilannetta.”; 

b) korvataan 2a kohta seuraavasti: 

”2a. Kukin jäsen voi alustavan esityslistan saatuaan esittää kolmen EKP:n työpäivän kuluessa EJRK:n sihteeristölle 
pyynnön siitä, että esityslistan yksittäinen asia käsitellään ilman kolmansien maiden viranomaisten edustajien 
tai 4 artiklan 7 kohdan nojalla osallistuvien jäsenten osallistumista, jos kyseinen jäsen katsoo, etteivät edellä 
1 kohdan a ja/tai b alakohdassa tarkoitetut vaatimukset täyty, tapauksesta riippuen. Pyynnön esittävän 
jäsenen henkilöllisyys on pidettävä salassa.”; 

c) korvataan 4 kohta seuraavasti: 

”4. EJRK:n puheenjohtaja toimittaa pöytäkirjaluonnoksen hallintoneuvoston jäsenille huomautuksia ja 
hyväksymistä varten kirjallisella menettelyllä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta tai, jos tämä ei 
ole mahdollista, ennen seuraavaa kokousta. Kun pöytäkirja on hyväksytty, EJRK:n sihteeristön päällikkö 
allekirjoittaa sen. Kolmansien maiden asiaankuuluvien viranomaisten edustajat ja 4 artiklan 7 kohdan nojalla 
osallistuvat jäsenet voivat saada pöytäkirjaluonnoksen ja/tai esittää sitä koskevia huomioita vain niiden 
esityslistalla olevien asioiden osalta, joiden käsittelyyn he ovat osallistuneet.”; 

d) korvataan 5 kohta seuraavasti: 

”5. Hallintoneuvoston käsittely on luottamuksellinen. Hallintoneuvosto voi päättää julkistaa käsittelyistään 
yhteenvedon edellyttäen, että noudatetaan sovellettavia luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia ja että tämä 
toteutetaan tavalla, joka ei mahdollista hallintoneuvoston yksittäisten jäsenten tai yksittäisten viranomaisten, 
kansallisten keskuspankkien, laitosten tai komiteoiden tunnistamista. Hallintoneuvosto voi myös päättää pitää 
lehdistötilaisuuksia kokoustensa jälkeen.”; 

4. Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti: 

”2. Asetuksen (EU) N:o 1092/2010 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun 
kaksi kolmasosaa sen äänivaltaisista jäsenistä on läsnä. Jos hallintoneuvosto ei ole päätösvaltainen, EJRK:n 
puheenjohtaja voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, joka on päätösvaltainen, jos yksi kolmasosa äänivaltaisista 
jäsenistä on läsnä, ja tällöin sovelletaan 2 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen säännöksiä.”; 

5. muutetaan 7 artikla seuraavasti: 

a) korvataan a alakohta seuraavasti: 

”a) valintaelin koostuu äänivaltaisista hallintoneuvoston kansallisista jäsenistä ad personam,”; 

b) korvataan b alakohta seuraavasti: 

”b) EJRK:n puheenjohtaja kutsuu äänivaltaiset hallintoneuvoston kansalliset jäsenet valintakokoukseen vähintään 
15 kalenteripäivää ennen kokousta. Puheenjohtaja pyytää myös mielenkiinnon ilmaisuja valintakelpoisilta 
ehdokkailta. EJRK:n sihteeristön päällikkö toimii valintaelimen sihteerinä.”; 

6. korvataan 8 artikla seuraavasti: 

”8 artikla 

Jäsenyys 

1. Äänivaltaiset hallintoneuvoston kansalliset jäsenet ovat valintakelpoisia ehdokkaita valittaessa neljä jäsentä 
asetuksen (EU) N:o 1092/2010 11 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun ohjauskomiteaan. 

2. Äänivaltaisista hallintoneuvoston kansallisista jäsenistä koostuva valintaelin määrittää osallistuvista 
jäsenvaltioista ja muista kuin osallistuvista jäsenvaltioista tulevien ohjauskomitean jäsenten lukumäärän 
asetuksen (EU) N:o 1092/2010 11 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, ottaen huomioon 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat valintahetkellä asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklan 1 kohdassa 
määriteltyjä osallistuvia jäsenvaltioita, ja niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole tällaisia osallistuvia jäsenvaltioita, 
lukumäärän. Tätä varten valintaelin pyöristää jäsenmäärän ylös tai alas lähimpään kokonaislukuun. 

3. EJRK:n puheenjohtaja pyytää valintaelimen tekemää määrittelyä vastaavasti mielenkiinnon ilmaisuja valintakel
poisilta ehdokkailta viimeistään 15 kalenteripäivää ennen äänestystä. EJRK:n puheenjohtaja esittää 
valintaelimelle ehdokasluettelon niiden mielenkiinnon ilmaisujen perusteella, jotka on vastaanotettu ennen 
valintaa varten sovitun kokouksen avaamista. 
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4. Puheenjohtaja pitää yhden tai useamman suljetun lippuäänestyksen, jonka lopputuloksena valintakelpoiset 
ehdokkaat, jotka saavat suurimman äänimäärän, valitaan 2 kohdassa edellytetyn suhdeluvun mukaisesti. Mikäli 
ehdokkaat saavat saman äänimäärän, äänestetään uudelleen. Äänestyksen yhteydessä valintaelimen jäsenten 
tulisi pyrkiä varmistamaan jäsenvaltioiden tasapainoinen edustus. 

5. Kunkin asetuksen (EU) N:o 1092/2010 11 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun neljän kansallisen 
jäsenen valitsemiseksi tarvitaan kokouksessa läsnä olevien valintaelimen jäsenten antamien äänten 
yksinkertainen enemmistö.”; 

7. muutetaan 9 artikla seuraavasti: 

a) korvataan 2 kohta seuraavasti: 

”2. Ohjauskomitea päättää puheenjohtajansa ja EJRK:n ensimmäisen varapuheenjohtajan yhteisestä ehdotuksesta 
kokoustensa ajankohdan. Se kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti neljän viikon sisällä 
ennen hallintoneuvoston kokousta.”; 

b) korvataan 4 kohta seuraavasti: 

”4. Ohjauskomitean puheenjohtaja ja EJRK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja voivat myös kumpikin omasta 
aloitteestaan tai ohjauskomitean muiden jäsenten ehdotuksesta kutsua muita henkilöitä osallistumaan 
ohjauskomitean kokouksiin, jos katsovat sen aiheelliseksi, ja sillä edellytyksellä, että luottamuksellisuutta 
koskevia vaatimuksia noudatetaan.”; 

c) korvataan 5 kohta seuraavasti: 

”5. Jos ohjauskomitean jäsen ei voi osallistua kokoukseen, hänelle voidaan nimetä kirjallisesti varajäsen. Neuvoa- 
antavan tieteellisen komitean puheenjohtajan korvaa pääsääntöisesti jompikumpi neuvoa-antavan tieteellisen 
komitean kahdesta varapuheenjohtajasta. Neuvoa-antavan teknisen komitean varapuheenjohtaja on neuvoa- 
antavan teknisen komitean puheenjohtajan varajäsen. EJRK:n sihteeristön päällikölle ilmoitetaan näistä 
muutoksista kirjallisesti hyvissä ajoin ennen ohjauskomitean kokousta.”; 

8. muutetaan 10 artikla seuraavasti: 

a) korvataan 1 kohta seuraavasti: 

”1. EJRK:n puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja tekevät jokaista ohjauskomitean kokousta varten 
yhteisen ehdotuksen esityslistaksi, joka hyväksytään ohjauskomitean kokouksen alkaessa. EJRK:n 
puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja laativat yhdessä alustavan esityslistan, joka lähetetään 
pääsääntöisesti siihen liittyvine asiakirjoineen ohjauskomitean jäsenille vähintään kymmenen kalenteripäivää 
ennen kokousta. Kaikki ohjauskomitean jäsenet saavat ehdottaa asioita ja asiakirjoja EJRK:n puheenjohtajalle 
ja ensimmäiselle varapuheenjohtajalle ohjauskomitean käsiteltäviksi.”; 

b) korvataan 2 kohta seuraavasti: 

”2. Ohjauskomitea tutkii etukäteen hallintoneuvoston kokouksen alustavalla esityslistalla olevat asiat niihin 
liittyvine asiakirjoineen. Ohjauskomitea varmistaa, että asiakirja-aineistot valmistellaan hallintoneuvostoa 
varten, ja ehdottaa tarvittaessa vaihtoehtoja tai ratkaisuja. Kun suunnitellaan hallintoneuvoston työtä ja 
valmistellaan kokousten esityslistoja, on otettava soveltuvin osin huomioon edellä 5 artiklan 1 kohdan a ja 
b alakohdassa mainitut vaatimukset. Ohjauskomitea raportoi hallintoneuvostolle jatkuvasti EJRK:n toiminnan 
kehityksestä.”; 

9. muutetaan 13 artikla seuraavasti: 

a) korvataan 2a kohta seuraavasti: 

”2a. Neuvoa-antavan teknisen komitean työhön osallistuu yksi edustaja Islannin ja Norjan kansallisista 
keskuspankeista, Liechtensteinin osalta yksi valtiovarainministeriön edustaja sekä yksi edustaja näiden kunkin 
EFTAn jäsenvaltion toimivaltaisesta kansallisesta valvontaviranomaisesta. 

Neuvoa-antavan teknisen komitean puheenjohtaja voi myös omasta aloitteestaan tai neuvoa-antavan teknisen 
komitean yhden tai useamman jäsenen ehdotuksesta kutsua asetuksen (EU) N:o 1092/2010 6 artiklan 
1 kohdan b alakohdan mukaan nimetyn viranomaisen korkean tason edustajan ja/tai saman asetuksen 
6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun kansallisen viranomaisen, jonka tehtäväksi on annettu 
makrotason vakautta koskevan politiikan toteuttaminen, korkean tason edustajan osallistumaan neuvoa- 
antavan teknisen komitean kokouksiin, jos katsoo sen aiheelliseksi, ja sillä edellytyksellä, että luottamuksel
lisuutta koskevia vaatimuksia noudatetaan. 
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Neuvoa-antavan teknisen komitean puheenjohtaja voi myös omasta aloitteestaan tai neuvoa-antavan teknisen 
komitean yhden tai useamman jäsenen ehdotuksesta kutsua asetuksen (EU) N:o 1092/2010 9 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun kolmannen maan asiaankuuluvan viranomaisen korkean tason edustajan 
osallistumaan neuvoa-antavan teknisen komitean kokouksiin, jos katsoo sen aiheelliseksi, ja sillä 
edellytyksellä, että luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia noudatetaan.”; 

b) korvataan 5 kohta seuraavasti: 

”5. Neuvoa-antavan teknisen komitean jäsenet valitsevat neuvoa-antavan teknisen komitean varapuheenjohtajan. 
Valinta suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä ja yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Valintakelpoisia 
ehdokkaita ovat neuvoa-antavan teknisen komitean jäsenet ja EJRK:n jäseninä olevien toimielinten korkean 
tason virkamiehet. Neuvoa-antavan tieteellisen komitean edustajaa ei voida valita neuvoa-antavan teknisen 
komitean varapuheenjohtajaksi. Neuvoa-antavan teknisen komitean varapuheenjohtajan toimikausi on kolme 
vuotta, ja se on uudistettavissa.”; 

c) korvataan 7 kohta seuraavasti: 

”7. Neuvoa-antavan teknisen komitean puheenjohtaja tekee vähintään kymmenen kalenteripäivää ennen kokousta 
asetuksen (EU) N:o 1092/2010 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti laaditun ehdotuksen esityslistaksi, joka 
toimitetaan neuvoa-antavan teknisen komitean hyväksyttäväksi. EJRK:n sihteeristö toimittaa esityslistalla 
oleviin asioihin liittyvät asiakirjat kaikille neuvoa-antavan teknisen komitean jäsenille. Neuvoa-antavan 
teknisen komitean työtä suunniteltaessa ja kokousten esityslistoja valmisteltaessa on otettava huomioon 
seuraavat vaatimukset: 

a) kolmansien maiden asiaankuuluvien viranomaisten korkean tason edustajien osallistuminen 13 artiklan 
2a kohdan nojalla koskee vain unionin kannalta merkityksellisiä kysymyksiä, mutta ei tapauksia, joiden 
yhteydessä käsitellään yksittäisten rahoituslaitosten tai jäsenvaltioiden tilannetta; 

b) EFTAn jäsenvaltioiden asiaankuuluvien viranomaisten edustajia voidaan pyytää olemaan osallistumatta 
neuvoa-antavan teknisen komitean kokouksiin tai kokouksen osiin, jotka liittyvät yksittäisiin esityslistalla 
oleviin asioihin, joiden yhteydessä käsitellään unionin yksittäisten rahoituslaitosten tai jäsenvaltioiden 
tilannetta. 

Kukin edustaja voi alustavan esityslistan saatuaan esittää kolmen EKP:n työpäivän kuluessa EJRK:n sihteeristölle 
pyynnön siitä, että esityslistan yksittäinen asia käsitellään ilman tällaisia 13 artiklan 2a kohdan nojalla osallistuvia 
edustajia, jos edellä 7 kohdan a ja/tai b alakohdassa tarkoitetut vaatimukset eivät täyty, tapauksesta riippuen. 
Pyynnön esittävän edustajan henkilöllisyys on pidettävä salassa.”; 

d) korvataan 8 kohta seuraavasti: 

”8. EJRK:n sihteeristö avustaa neuvoa-antavaa teknistä komiteaa. EJRK:n sihteeristön päällikkö laatii neuvoa- 
antavan teknisen komitean kokouksista päätöspöytäkirjan, joka toimitetaan huomautuksia ja hyväksymistä 
varten viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta tai, jos tämä ei ole mahdollista, ennen seuraavaa 
kokousta.”; 

10. korvataan 14 artiklan 1 kohta seuraavasti: 

”1. Hallintoneuvostoa on kuultava ehdokkaasta tai ehdokkaista, jotka EKP on valinnut EJRK:n sihteeristön päällikön 
tehtävään asetuksen (EU) N:o 1096/2010 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Hallintoneuvosto arvioi avoimen ja 
läpinäkyvän menettelyn perusteella, onko sihteeristön päällikön tehtävää varten esivalituilla ehdokkailla 
sihteeristön johtamista varten tarvittava pätevyys, puolueettomuus ja kokemus. Hallintoneuvosto tiedottaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle riittävän yksityiskohtaisesti arviointi- ja kuulemismenettelystä.”; 

11. korvataan 19 artiklan 2 kohta seuraavasti: 

”2. Hallintoneuvosto hyväksyy EJRK:n varoitukset ja suositukset, ja EJRK:n puheenjohtaja tai EJRK:n sihteeristön 
päällikkö vahvistaa allekirjoituksellaan, että ne ovat yhdenmukaisia hallintoneuvoston päätöksen kanssa.”; 

12. korvataan 25 artiklan 2 kohta seuraavasti: 

”2. Hallintoneuvosto, ohjauskomitea, neuvoa-antava tekninen komitea ja neuvoa-antava tieteellinen komitea voivat 
järjestää julkisia tai ei-julkisia istuntoja. Istunnossa kuultavat sidosryhmät, kuten markkinaosapuolet, 
kuluttajaelimet ja akateemiset asiantuntijat, valitaan syrjimättömällä tavalla ja siten, että tavoitteena on 
yksittäisten tilanteiden asianmukainen käsittely.”; 

13. korvataan 27 artiklan 1 kohta seuraavasti: 

”1. Hallintoneuvosto hyväksyy EJRK:n säädökset, ja EJRK:n puheenjohtaja tai EJRK:n sihteeristön päällikkö 
vahvistaa allekirjoituksellaan, että ne ovat yhdenmukaisia hallintoneuvoston päätösten kanssa.”; 
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14. korvataan 28 artiklan 2 kohta seuraavasti: 
”2. Hallintoneuvosto hyväksyy asetuksen (EU) N:o 1092/2010 8 artiklan 4 kohdassa ja 16 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitetut sopimukset ja kaikki muut muiden elinten tai viranomaisten kanssa tehtävät tietojenvaihtoon, myös 
luottamuksellisten tietojen vaihtoon, liittyvät sopimukset, ja EJRK:n puheenjohtaja allekirjoittaa ne 
hallintoneuvoston puolesta.”; 

2 artikla 

Voimaantulo 

Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2020. 

Tehty Frankfurt am Mainissa 20 päivänä maaliskuuta 2020.  

Francesco MAZZAFERRO 
EJRK:n sihteeristön päällikkö 

EJRK:n hallintoneuvoston puolesta     
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