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11.5.2011

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN
EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT
av den 25 mars 2011
om en uppförandekodex för Europeiska systemrisknämnden
(ESRB/2011/3)
(2011/C 140/10)
EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS STYRELSE HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn
av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en
europeisk systemrisknämnd (1), särskilt artikel 5.8 samt artik
larna 7 och 8,

2.

Detta beslut träder i kraft den dag det antas.

3.
Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning och på ESRB:s webbplats.

med beaktande av beslut ESRB/2011/1 av den av den
20 januari 2011 om antagande av arbetsordningen för Europe
iska systemrisknämnden (2), särskilt artikel 26.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Utfärdat i Frankfurt am Main den 25 mars 2011.

Enda artikel
Uppförandekodex för Europeiska systemrisknämnden
1.
Uppförandekodexen för Europeiska systemrisknämnden
framgår av bilagan till detta beslut och är härmed antagen;
kodexen är en del av beslutet.

(1) EUT L 331, 15.12.2010, s. 1.
(2) EUT C 58, 24.2.2011, s. 4.

Jean-Claude TRICHET

ESRB:s ordförande
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BILAGA
Uppförandekodex för Europeiska Systemrisknämnden
1. Medlemmarna i styrelsen, styrkommittén, den rådgivande tekniska kommittén och den rådgivande vetenskapliga
kommittén (nedan samlat kallade rådgivande kommittéer) för ESRB ska iaktta högsta etiska standarder i enlighet med
de principer som gäller för dem enligt reglerna i de institutioner från vilka de kommer. De förväntas beakta den
offentliga karaktär som deras uppdrag har, och uppföra sig på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för ESRB
både upprätthålls och främjas. De förväntas agera ärligt, oavhängigt, opartiskt och uteslutande i hela unionens intresse,
med diskretion och utan hänsyn till personliga intressen samt undvika situationer som kan ge upphov till intres
sekonflikter. En intressekonflikt uppstår om medlemmarna har privata eller personliga ekonomiska eller icke-ekono
miska intressen som kan påverka eller förefalla påverka deras möjligheter att opartiskt och objektivt utföra sina
uppgifter. Med medlemmarnas privata eller personliga intressen avses varje potentiell fördel för dem själva, deras
familjer, släktingar eller vänner och bekanta.
2. Medlemmarna i den rådgivande vetenskapliga kommittén ska därutöver även uppfylla andra anvisningar för upp
trädande som framgår av deras utnämningsbrev och deras avtal med ECB.
3. När medlemmar i styrelsen, styrkommittén eller de rådgivande kommittéerna uttalar sig offentligt eller ger intervjuer i
media om ESRB-relaterade frågor ska de a) klargöra huruvida de uttalar sig i sitt eget namn eller som representant för
ESRB (vilket kräver att de i förväg samrått med ESRB ordföranden eller en av de två vice-ordförandena), b) respektera
ordförandens representativa roll, c) beakta gällande sekretessbestämmelser samt d) beakta sin roll och sina uppgifter
inom ESRB.
4. Medlemmarna i styrelsen, styrkommittén och de rådgivande kommittéerna får undervisa och bedriva akademisk
verksamhet liksom annan obetald verksamhet. I vetenskapliga och akademiska bidrag om ESRB-relaterade frågor
ska det klart framgå att bidraget innehåller medlemmens personliga åsikter och inte ger uttryck för ESRB:s stånd
punkter.
5. Tystnadsplikt innebär att man inte får röja information om ESRB:s verksamhet och beslut som inte lagligen offentligg
jorts.
6. Medlemmarna i styrelsen, styrkommittén och de rådgivande kommittéerna ska inte använda icke-offentlig information
för att främja sina egna eller tredje mans privata intressen. De ska särskilt avstå från att använda sådan information för
privata finansiella transaktioner, både direkt eller via tredje man, och oavsett huruvida transaktionen utförs för egen
räkning och på egen risk eller för annans räkning och annans risk.
7. Det är oförenligt med oavhängighetsprincipen att från någon begära, ta emot eller acceptera förmåner, ersättning,
vederlag eller gåvor till ett ekonomiskt eller icke-ekonomiskt värde utöver det sedvanliga, och som på något sätt är
knutet till den funktion eller verksamhet som utförs för ESRB.
8. För medlemmarna i styrelsen, styrkommittén och de rådgivande kommittéerna ska punkterna 5–7 fortsätta att gälla
även efter det att deras mandat hos ESRB gått ut.
9. Denna uppförandekodex ska även gälla för styrelsemedlemmars ersättare, ställföreträdare och åtföljande personer samt
för ersättare för medlemmar i styrkommittén och den rådgivande tekniska kommittén.
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