
ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК 

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК 

от 25 март 2011 година 

за приемане на Кодекс за поведение на Европейския съвет за системен риск 

(ЕССР/2011/3) 

(2011/C 140/10) 

ГЕНЕРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК, 

Като взе предвид Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния 
надзор върху финансовата система на Европейския съюз на 
макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен 
риск ( 1 ), и по-специално член 5, параграф 8 и членове 7 и 8 от 
него, 

като взе предвид Решение ЕССР/2011/1 от 20 януари 2011 г. за 
приемане на Процедурния правилник на Европейския съвет за 
системен риск ( 2 ), и по-специално член 26 от него, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член единствен 

Кодекс за поведение на Европейския съвет за системен 
риск 

1. С настоящото решение се приема Кодексът за поведение на 
Европейския съвет за системен риск, представен в приложението 
към него. Приложението съставлява неразделна част от 
настоящото решение. 

2. Настоящото решение влиза в сила на датата на неговото 
приемане. 

3. Настоящото решение се публикува в Официален вестник 
на Европейския съюз и на уебсайта на ЕССР. 

Съставено във Франкфурт на Майн на 25 март 2011 година. 

Председател на ЕССР 

Jean-Claude TRICHET
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( 1 ) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1. 
( 2 ) ОВ C 58, 24.2.2011 г., стp. 4.



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Кодекс за поведение на Европейския съвет за системен риск 

1. Членовете на Генералния съвет, Управителния комитет, Консултативния технически комитет и Консултативния научен 
комитет (наричани по-долу заедно „консултативните комитети“) на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) се 
задължават да спазват най-високите стандарти на етично поведение в съответствие с принципите, които се прилагат 
за тях съгласно правилата, приложими в институциите, от които са привлечени. От тях се очаква да имат предвид 
публичния характер на тяхната длъжност и да имат поведение, което запазва и повишава общественото доверие в ЕССР. 
От тях се очаква да действат честно, независимо, безпристрастно и единствено в интерес на Съюза като цяло с право на 
преценка и без да се ръководят от собствените си интереси, като избягват всякакви ситуации, които водят до личен 
конфликт на интереси. Конфликт на интереси се поражда, когато членовете имат частни или лични финансови или 
нефинансови интереси, които могат да повлияят или които изглежда влияят върху безпристрастното и обективно 
изпълнение на техните задължения. Частни или лични интереси на членовете означава всяка потенциална изгода за 
самите тях, за техните семейства, други техни роднини или за техния кръг от приятели и познати. 

2. Членовете на Консултативния научен комитет също така следва да спазват всички допълнителни правила за поведение, 
които могат да бъдат предвидени в писмата за тяхното назначаване и в техните договори с Европейската централна 
банка. 

3. Когато изнасят публични речи или изявления и при взаимоотношенията си с медиите по въпроси, свързани с ЕССР, 
членовете на Генералния съвет, Управителния комитет и консултативните комитети се задължават: а) да поясняват дали 
говорят от свое име или от името на ЕССР, в който случай те следва да се консултират предварително с председателя на 
ЕССР или с един от заместник-председателите; б) да полагат усилия да уважават представителната роля на председателя; 
в) напълно да съблюдават поверителността; и г) да съблюдават надлежно своята роля и задължения в ЕССР. 

4. Членовете на Генералния съвет, Управителния комитет и консултативните комитети могат да извършват преподавателска, 
научна и друга нестопанска дейност в лично качество. Те се задължават да поясняват в научния или академичен принос 
по въпроси, свързани с ЕССР, че приносът е извършен в лично качество и не представлява възгледите на ЕССР. 

5. Професионалната тайна изисква неразкриване на информация относно дейността на ЕССР и решенията, които не са 
публично оповестени по законния ред. 

6. Членовете на Генералния съвет, Управителния комитет и консултативните комитети нямат право да използват 
непублична информация в полза на техни собствени или чужди частни интереси. По-специално те се задължават да 
се въздържат от използване на такава информация при извършване на частни финансови сделки, независимо дали се 
извършват пряко или косвено чрез трети лица и дали се извършват на техен риск и за тяхна сметка или на риск и за 
сметка на трето лице. 

7. Зачитането на принципа на независимост е несъвместимо с всяко искане, получаване или приемане от всякакви 
източници на каквито и да е облаги, заплащане, възнаграждение или подаръци от финансово или нефинансово 
естество на стойност, надвишаваща обичайната стойност, които са свързани по какъвто и да е начин с длъжността 
или дейността, осъществявана за ЕССР. 

8. Параграфи 5—7 продължават да се прилагат по отношение на членове на Генералния съвет, Управителния комитет и 
консултативните комитети след прекратяването на техния мандат в ЕССР. 

9. Настоящият Кодекс за поведение се прилага също така по отношение на заместници с право на глас и заместници без 
право на глас на членовете на Генералния съвет и по отношение на придружаващите ги лица, както и по отношение на 
заместници с право на глас на членовете на Управителния комитет и на Консултативния технически комитет.
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