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EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET
AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET HATÁROZATA
(2011. január 20.)
az Európai Rendszerkockázati Testület Tudományos Tanácsadó Bizottsága tagjainak kiválasztására,
kijelölésére és pótlására irányadó eljárásokról és követelményekről
(ERKT/2011/2)
(2011/C 39/09)
AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET IGAZGATÓTA
NÁCSA,

tekintettel a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális
felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létreho
zásáról szóló, 2010. november 24-i 1092/2010/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak
12. cikkére,
tekintettel az Európai Rendszerkockázati Testület igazgatótaná
csának az Európai Rendszerkockázati Testület eljárási szabályza
tának létrehozásáról szóló, 2011. január 20-i ERKT/2011/1
határozatára és különösen annak 11. cikkére,
ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Felhívás szándéknyilatkozat benyújtására
(1)
Az Európai Rendszerkockázati Testület („ERKT”) szándék
nyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívást tesz közzé a Tudo
mányos Tanácsadó Bizottságába kijelölendő külső szakértők
számára.
(2)
A szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívás
többek között az alábbiakat ismerteti: a) a Tudományos Tanácsadó bizottság szerepe és összetétele; b) az alkalmassági és
kiválasztási kritériumok és a kijelölés módozatai; c) a megbí
zatás pénzügyi vonatkozásai; d) a pályázati eljárás, beleértve a
pályázatok beérkezési határidejét.

2. cikk
A Tudományos Tanácsadó Bizottság tagjainak kiválasztása
(1)
Az irányítóbizottság választja ki azokat a jelölteket, akikre
vonatkozóan a Tudományos Tanácsadó Bizottság tagjaként,
illetve a tartaléklistára való felvételre alkalmasként javaslatot
tesz az igazgatótanácsnak.
(2)
Az irányítóbizottság a 3. cikkben meghatározott kiválasz
tási kritériumok alapján értékeli a jelölteket.
(3)
Az irányítóbizottság minden jelöltről egyedi értékelési
formanyomtatványt állít ki, mely tartalmazza az egyedi érde
meket és hiányosságokat kiemelő összefoglalót, és a Tudomá
nyos Tanácsadó Bizottság tagjaként vagy a 4. cikkben előírt
tartaléklistára való felvétel tekintetében fennálló alkalmasságukra
levont következtetést.
(4)
A kiválasztási eljárás eredményeit az irányítóbizottság
terjeszti be az igazgatótanácsnak jóváhagyásra.
(5)
Az ERKT titkárságának vezetője támogatást nyújt az
irányítóbizottságnak a Tudományos Tanácsadó Bizottság tagjai
kiválasztására irányuló munka előkészítésében és megszervezé
sében. Az ERKT titkársága technikai és logisztikai támogatást
nyújt az irányítóbizottságnak. Amennyiben azt az irányítóbi
zottság helyénvalónak tartja, az ERKT titkárságát az olyan intéz
ményektől kiválasztott személyzet segítheti, ahonnan az ERKT
igazgatótanácsa választja tagjait.
3. cikk
Kiválasztási feltételek

(3)
A szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívást az
Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint az ERKT, illetve az
olyan intézmények internetes oldalán kell közzétenni, ahonnan
az ERKT igazgatótanácsa választja tagjait. Az ERKT adott
esetben más médiumokon keresztül is nyilvánosságra hozhatja
a szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívást. A közzé
tett változatok eltérése esetén a Hivatalos Lapban közzétett
változat a hiteles és elsőbbséget élvez a többi változat előtt.
(4)
A jelöltek pályázata benyújtásának határideje a szándék
nyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívásnak a Hivatalos
Lapban való közzétételét követő 21 naptári nap.
(1) HL L 331., 2010.12.15., 1. o.

(1)
Az 1092/2010/EU rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével
összhangban a Tudományos Tanácsadó Bizottság tagjait álta
lános szakértelmük, illetve tudományos vagy egyéb területen –
különösen a kis- és középvállalkozásokban, szakszervezetekben
vagy pénzügyi szolgáltatások nyújtójaként vagy fogyasztóiként –
meglévő különböző tapasztalataik alapján kell kiválasztani.
A Tudományos Tanácsadó Bizottságba való kiválasztási kritéri
umok különösen az alábbiak:
a) mélyreható szakértelem a pénzügyi szektor és annak a
tágabb gazdasággal való kapcsolatai terén, és igazolt álta
lános ismeretek a rendszerszintű kockázatok terén, külö
nösen uniós szinten;
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b) az 1092/2010/EU rendelet 12. cikkében említett szektorok
közötti kölcsönhatás megértéséhez való tudományos hozzá
járulás;
c) a pénzügyek, közgazdaságtan vagy hasonló releváns tudo
mányterület területén elért doktori tudományos fokozat,
illetve ezzel egyenértékű végzettség, egyetemen (pl. egyetemi
tanárként) szerzett szilárd tudományos gyakorlat az ERKT
szempontjából jelentőséggel bíró egy vagy több szakterü
leten, és/vagy a publikációk nagy száma;
d) képesség tudományos munkák és publikációk szakértői felül
vizsgálatára, valamint összetett adatok és témakörök elemzé
sére;
e) több tudományágat felölelő környezetben szerzett szakmai
gyakorlat, lehetőleg nemzetközi összefüggésekben;
f) igazolt írásbeli és szóbeli kommunikációs készség angol
nyelven, oktatási gyakorlat, nyilvános előadások, szakértői
találkozókon való aktív részvétel, valamint publikációk
alapján.
Az ERKT a szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívá
sokban további kiválasztási kritériumokat is előírhat.
(2)
Nem jogosultak pályázni azon intézmények (1) alkalma
zottai, melyekből az ERKT igazgatótanácsának tagjai érkeznek.
4. cikk
Tartaléklista
(1)
Azok a jelöltek, akiket a kiválasztási eljárás során a Tudo
mányos Tanácsadó Bizottság tagjaként nem neveztek ki, de nem
zártak ki, a tartaléklistára kerülnek.
(2)
A Tudományos Tanácsadó Bizottságban lévő üresedés
esetén az irányítóbizottság a (3) bekezdésnek megfelelően új
jelöltet választ a 2. cikk (1) bekezdése szerint létrehozott tarta
léklistáról, és javaslatot tesz az igazgatótanácsnak az adott
személy tudományos tanácsadó bizottságba négyéves, megújít
ható megbízatással történő kijelölésére.
(3)
A tartaléklista a jóváhagyásától számított kétéves
időszakra érvényes. Érvényessége meghosszabbítható a szándék
nyilatkozat benyújtására vonatkozó újabb felhívás közzétételéig.
5. cikk
A Tudományos Tanácsadó Bizottság elnöke és alelnökei
(1)
Az irányítóbizottság biztosítja, hogy a 15 jelölt között
legalább hat olyan jelölt legyen, akiket esetlegesen a Tudomá
nyos Tanácsadó Bizottság elnökeként és alelnökeiként ki lehet
nevezni.
(2)
A Tudományos Tanácsadó Bizottság elnökének és két
alelnökének mélyreható releváns tapasztalatokkal és ismere
tekkel kell rendelkeznie, például a bankszektor, az értékpapírpi
acok, a biztosítás és a foglalkoztatói nyugellátás területén szer
zett tudományos háttere révén.
(1) Az Európai Központi Bank, az Európai Unió tagállamainak nemzeti
központi bankja, a Bizottság, az európai felügyeleti hatóság (Európai
Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosításés Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság), az európai felügyeleti hatóság
(Európai Értékpapír-piaci Hatóság), az illetékes nemzeti felügyeleti
hatóságok, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
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(3)
Az ERKT elnöke tesz javaslatot az igazgatótanácsnak a
Tudományos Tanácsadó Bizottság elnöke és két alelnöke tekin
tetében.
(4)
A Tudományos Tanácsadó Bizottság elnökének és két
alelnökének az Európai Unió polgárának kell lennie.
(5)
A Tudományos Tanácsadó Bizottság elnöki tisztségét 16
hónaponkénti váltásban a kijelölt elnök és a két alelnök tölti be.
6. cikk
Kijelölés
(1)
Az igazgatótanács jóváhagyhatja az irányítóbizottság
javaslatát vagy felkérheti az irányítóbizottságot, hogy a Tudo
mányos Tanácsadó Bizottság tagjaira javasoljon más jelölteket
az irányítóbizottság által ki nem zárt jelöltek közül.
(2)
A Tudományos Tanácsadó Bizottság elnökét és két alel
nökét az igazgatótanács nevezi ki az ERKT elnökének javaslata
alapján.
(3)
A kiválasztott szakértőket személyes minőségükben kell
kijelölni. Feladataikat ezért nem ruházhatják át másik tagra vagy
harmadik személyre, a Tudományos Tanácsadó Bizottság elnö
kének és két alelnökének esetét és az ERKT eljárási szabályza
tában meghatározott feltételek fennállását kivéve.
(4)
Valamennyi kijelölésnek feltétele, hogy a szakértő aláírja
az ERKT elnökétől kapott kijelölési okmányt és aláírja az
Európai Központi Bankkal a térítésekről és költségtérítésekről
szóló szerződést, valamint megtegye a 7. cikkben ismertetett
nyilatkozatokat.
7. cikk
Nyilatkozatok
(1)
A Tudományos Tanácsadó Bizottság tagjaként történő
kijelölésre kiválasztott szakértőknek nyilatkozniuk kell arról,
hogy kötelezettséget vállalnak a külső befolyástól mentes,
független eljárásra, és arra, hogy feladataik ellátása során őket
az Unió általános érdeke vezérli. Ebből a célból írásbeli kötele
zettségvállalási és érdekeltségi nyilatkozatot tesznek a melléklet
1. és 2. sablonjának felhasználásával. Az érdekeltségi nyilatko
zatban fel kell tüntetni minden olyan közvetlen és közvetett
érdekeltséget, amelyekről feltételezhető, hogy veszélyeztethetik
függetlenségüket, illetve az ilyen érdekeltségek hiányát.
(2)
A Tudományos Tanácsadó Bizottság tagjai a melléklet 3.
sablonjának felhasználásával írásbeli nyilatkozatot írnak alá
arról, hogy betartják a titoktartási szabályokat.
(3)
Az elnök és a két alelnök írásbeli nyilatkozatot ír alá
annak igazolására, hogy nem töltenek be semmiféle tisztséget
a pénzügyi szektorban.
(4)
A pénzügyi tanácsadó bizottság tagjai kötelezettséget
vállalnak az ERKT igazgatótanácsa által elfogadásra kerülő
magatartási kódex betartására.
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(5)
A fenti nyilatkozatokat az ERKT honlapján nyilvános
ságra kell hozni. A nyilatkozatokkal kapcsolatban bekövetkező
változásokat haladéktalanul be kell jelenteni az ERKT titkársága
vezetőjének.

(3)
Az elnök vagy az alelnök helyébe a Tudományos Tanácsadó Bizottság hivatalban lévő tagja léphet, akiknek a szemé
lyében a (2) bekezdésben ismertetett eljárás szerint léphet más
személy.

8. cikk

(4)
Az irányítóbizottság javaslatára az igazgatótanács dönthet
a Tudományos Tanácsadó Bizottság tagjának megbízatásának
lejáratakor a megbízatás további négy évre történő meghosszabbításáról.

A tagság megszűnése és változás a tagok személyében
(1)
Az igazgatótanács a következő körülmények esetében
szüntetheti meg a szakértő megbízatását:
a) ha a szakértő lemond vagy megbízatása megújítás hiányában
megszűnik;
b) amennyiben a szakértő a Tudományos Tanácsadó Bizottság
három egymást követő ülésén nem jelenik meg, kivéve, ha
igazolni tudja, hogy megjelenése egészségügyi okokból nem
volt lehetséges;

9. cikk
Közzététel
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell közzé
tenni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2011. január 20-án.

c) összeférhetetlenség, kötelezettségszegés vagy súlyos kötele
zettségszegés esetén.
(2)
Ha a Tudományos Tanácsadó Bizottság tagjának megbí
zatása a négyéves időtartam vége előtt szűnik meg, a 4. cikk (2)
és (3) bekezdését kell alkalmazni.

az ERKT elnöke
Jean-Claude TRICHET
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MELLÉKLET
1. SABLON: NYILATKOZAT A FÜGGETLENSÉG TEKINTETÉBEN
Név:
Ezúton kötelezettséget vállalok arra, hogy külső befolyástól mentesen, függetlenül és kizárólag az Unió érdekében fogok
eljárni.
Tudatában vagyok különösen annak, hogy évente írásbeli érdekeltségi nyilatkozatot kell tennem, és a Tudományos
Tanácsadó Bizottság minden egyes ülésén be kell jelentenem bármely olyan érdekeltséget, amely függetlenségemet a
napirenden szereplő tárgykörökkel vagy általában a bizottság munkájában való részvételemmel kapcsolatban érintheti.
A Tudományos Tanácsadó Bizottságnak haladéktalanul bejelentek a harmadik személy részéről megbízatásomra figye
lemmel közvetlenül vagy közvetetten tett minden befolyásgyakorlási kísérletet.

Kelt

Aláírás:

-án/-én
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2. SABLON: NYILATKOZAT A TAG ÉRDEKELTSÉGEI TEKINTETÉBEN
Név:
A Tudományos Tanácsadó Bizottság és az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) küldetése tekintetében esetleges
jelentőséggel bíró közvetlen és közvetett érdekeltségre vonatkozó információk:
1. Közvetlen érdekeltségek (például munkaviszonyból, megbízásos munkavégzésből, befektetésből, díjakból stb. származó
pénzügyi előnyök):

2. Közvetett érdekeltségek (közvetett pénzügyi előnyök, pl. támogatások, szponzorálás vagy más előnyök):

3. A tag vagy közeli családtagja szakmai tevékenységéből eredő érdekeltségek:

4. A tagnak a Tudományos Tanácsadó Bizottság munkája vagy az ERKT küldetése tekintetében érdekeltséggel bíró
szervezetben, testületben vagy klubban való tagsága:

5. A tag által idevágónak ítélt más érdekeltség vagy tény:

Nyilatkozat:
Becsületszavamra kijelentem, hogy a fent megadott adatok valósak és teljes körűek.
A fent említett adatok vonatkozásában bekövetkező minden változásról haladéktalanul értesítem a Tudományos
Tanácsadó Bizottságot és az ERKT titkárságát.

Kelt

Aláírás:

-án/-én
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3. SABLON: NYILATKOZAT A TITOKTARTÁS TEKINTETÉBEN
Név:
Ezúton kijelentem, hogy tudatában vagyok az engem terhelő titoktartási kötelezettségnek.
Köteles vagyok tartózkodni a tudományos tanácsadó bizottságbeli tagságom és az Európai Rendszerkockázati Testület
számára végzett munkám eredményeként megszerzett információk engedély nélküli nyilvánosságra hozatalától.
Egyben tiszteletben tartom a Tudományos Tanácsadó Bizottság más tagjai, megfigyelők vagy más résztvevők által az
üléseken folyó viták során vagy írásban kifejezésre juttatott vélemények bizalmas jellegét.

Kelt

Aláírás:

-án/-én
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