
 

 

Uppmaning att inkomma med intresseanmälan för externa experter som ska utnämnas till ledamot 
i Europeiska centralbankens administrativa omprövningsnämnd (Frankfurt am Main, Tyskland) 

 

1. Inledning 

Genom rådets förordning (EU) nr 1024/20131 inrättas den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) med 

stöd av artikel 127.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Den gemensamma 

tillsynsmekanismen utgörs av Europeiska centralbanken (ECB) och de behöriga nationella 

myndigheterna i de medlemsstater som har euron som valuta, och det finns även möjlighet att inleda ett 

nära samarbete med de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som inte har euron som valuta. ECB 

har det övergripande ansvaret för att den gemensamma tillsynsmekanismen fungerar. 

Med stöd av artikel 24.1 i förordning (EU) nr 1024/2013 inrättade ECB en administrativ 

omprövningsnämnd som genomför en intern administrativ omprövning av de beslut som fattas av ECB 

när den utövar de befogenheter som den tilldelas genom förordning (EU) nr 1024/2013, när en begäran 

om omprövning har lämnats in. För närvarande finns det en vakans i den administrativa 

omprövningsnämnden. 

ECB anordnar därför denna uppmaning att inkomma med intresseanmälan för att utnämna en ledamot i 

den administrativa omprövningsnämnden i enlighet med artikel 4 i Europeiska centralbankens beslut 

ECB/2014/162. 

 

2. ECB och dess administrativa omprövningsnämnd 

Den administrativa omprövningsnämnden utgör en integrerad del av den gemensamma 

tillsynsmekanismen. Varje fysisk eller juridisk person får i de fall som framgår av artikel 24.1 i förordning 

(EU) nr 1024/2013 begära en omprövning av ett ECB-beslut som fattats med stöd av den förordningen 

och som är riktat till den personen, eller som direkt och personligen berör denna person, med undantag 

för sådana beslut av ECB-rådet som fattats med stöd av artikel 24.7 i den förordningen. 

 

3. Den administrativa omprövningsnämndens sammansättning 

Enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 1024/2013, ska den administrativa omprövningsnämnden bestå av 

fem välrenommerade ledamöter plus två välrenommerade suppleanter. Den har tillräckliga resurser och 

tillräcklig sakkunskap för att bedöma ECB:s utövande av sina befogenheter i enlighet med förordning 

(EU) nr 1024/2013. Ledamöterna i den administrativa omprövningsnämnden och de två suppleanterna 

utnämns av ECB för en period på fem år, som kan förlängas en gång, och ska agera oberoende och i 

                                                      
1  Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska 

centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63). 
2 Europeiska centralbankens beslut ECB/2014/16 av den 14 april 2014 om inrättandet av en administrativ 

omprövningsnämnd och nämndens arbetsordning (EUT L 175, 14.06.2014, s. 47). 
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allmänhetens intresse. 

De två suppleanterna ska tillfälligt ersätta ledamöterna i den administrativa omprövningsnämnden om 

dessa är tillfälligt förhindrade, vid dödsfall, om någon avgår eller entledigas eller, i samband med en 

specifik begäran om omprövning, om det finns rimliga skäl att anta att en intressekonflikt föreligger, t.ex. 

att en ledamot i den administrativa omprövningsnämnden har privata eller personliga intressen som kan 

påverka, eller förefalla påverka, deras möjligheter att opartiskt och objektivt utföra sina uppgifter. 

Ledamöterna i den administrativa omprövningsnämnden och deras suppleanter nomineras av ECB:s 

direktion, efter samråd med tillsynsnämnden, och utnämnas av ECB-rådet. ECB-rådet har även fastställt 

villkoren för utnämningen av ledamöter och suppleanter i den administrativa omprövningsnämnden. 

 

4. Kvalifikationer och yrkeserfarenhet för ledamöter och suppleanter i den administrativa 
omprövningsnämnden 

I enlighet med artikel 24.1 i förordning (EU) nr 1024/2013, väljs ledamöter och suppleanter i den 

administrativa omprövningsnämnden utifrån sitt goda renommé och sina dokumenterade relevanta 

kunskaper och yrkeserfarenheter, inbegripet erfarenhet av tillsynsarbete, på tillräckligt hög nivå inom 

områdena bankverksamhet eller andra finansiella tjänster. Personer som för närvarande är anställda hos 

ECB eller behöriga myndigheter eller andra nationella institutioner eller EU-institutioner, organ och byråer 

som arbetar med sådana uppgifter som ECB ska utföra enligt förordning (EU) nr 1024/2013 får ej delta i 

urvalsförfarandet. Ledamöter och suppleanter i den administrativa omprövningsnämnden får inte ha 

någon annan anställning inom bank- eller finansväsendet som kan medföra en intressekonflikt och 

begränsa deras möjligheter att ompröva  beslut. De bör avstå från verksamhet som en utomstående 

betraktare skulle kunna uppfatta som att det föreligger en institutionell intressekonflikt. Detta innefattar 

medlemskap i externa rådgivanden eller administrativa omprövningsnämnder hos andra EU-institutioner, 

organ eller byråer. De måste stå till förfogande med kort varsel när ett ECB-beslut ska omprövas. 

Utnämningen av ledamoten i den administrativa omprövningsnämnden kommer i största möjliga 

utsträckning att utföras på så sätt att en lämplig geografisk och könsmässig fördelning mellan 

medlemsstaterna uppnås. 

Ansökningarna kommer att genomgå en jämförande utvärdering som utförs av ECB. I detta syfte kommer 

särskilt följande kriterier att beaktas: 

a) Urvalskriterier 

Sökande ska ha alla följande färdigheter och kompetenser: 

— mycket goda kunskaper om, och mycket god förståelse för, EU-lagstiftningen inom områdena 

bankverksamhet och andra finansiella tjänster. 

— mycket goda kunskaper om, och mycket god förståelse för, hur banksektorn fungerar. 

— mycket goda kunskaper om, och mycket god förståelse för, tillsynsförfaranden och juridisk praxis 

vad gäller överklaganden av tillsynsbeslut. 

Därutöver är det en merit om sökanden har en eller flera av följande färdigheter och kompetenser: 

— tillsynserfarenhet från banksektorn eller erfarenhet från juridiskt tillsynsrelaterat arbete. 

— ingående kunskaper om EU:s institutioner och EU:s beslutsprocess samt även andra europeiska 



ECB-PUBLIC 

Sida 3 av 5 

och internationella processer som är av betydelse för ECB:s verksamhet, särskilt den 

gemensamma tillsynsmekanismen. 

— ingående kunskaper om ECB:s uppgifter och funktion, särskilt den gemensamma tillsyns-

mekanismen. 

b) Urvalskriterier 

Sökande ska uppfylla alla följande krav (som ska vara uppfyllda på sista ansökningsdagen). Sökande ska 

— vara medborgare i en av EU:s medlemsstater och besitta fullständiga medborgerliga rättigheter, 

— besitta mycket goda kunskaper i det engelska språket, både i skrift och tal, och 

— besitta goda kunskaper i minst ett annat officiellt EU-språk. 

Mycket goda eller goda kunskaper i andra officiella EU-språk en merit. 

Därutöver får sökande för närvarande inte vara ledamot i ECB:s tillsynsnämnd och ej heller innehaft 

någon sådan position under en tidsrymd av minst ett år före sista ansökningsdagen.  

 

5. Ersättning 

Framgångsrika sökande kommer att erhålla ersättning i relation till det arbete som utförts. 

 

6. Utnämning 

Urvalsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med förordning (EU) nr 1024/2013 och den 

administrativa omprövningsnämndens arbetsordning. Vad gäller ECB-rådets utnämning av ledamoten i 

den administrativa omprövningsnämnden så rör det sig om en personlig utnämning – den utnämnda 

personen får därför inte delegera sina arbetsuppgifter till andra ledamöter eller tredje part. 

 

7. Reservlista 

Urvalskommittén kan sätta upp lämpliga kandidater på en reservlista från vilken kandidater kan utnämnas 

till liknande uppdrag i framtiden. Kandidaterna kommer i förekommande fall att informeras om detta. 

Reservlistan gäller under fem års tid från den tidpunkt då ledamoten i den administrativa 

omprövningsnämnden utnämns, och kan användas för att utnämna en ledamot eller ersättare om det 

uppstår en vakans. 

 

8. Oberoende samt åtagande- och intresseförsäkran 

Ledamoten i den administrativa omprövningsnämnden ska handla oberoende och i allmänhetens 

intresse. Ledamoten ska i detta syfte avge en offentlig åtagandeförklaring och en offentlig intresse-

förklaring som visar att det inte föreligger några direkta eller indirekta intressekonflikter som skulle kunna 

inverka negativt på dennes oberoende. Ledamoten måste även intyga att sekretessreglerna kommer att 

iakttas. 

 

9. Behandling av personuppgifter 

ECB kommer att behandla sökandenas alla personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och 
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rådets förordning (EU) nr 2018/17253. Detta gäller i synnerhet skyddet av personuppgifter. ECB:s 

generaldirektör för Generaldirektoratet rättsfrågor kommer att bli personuppgiftsansvarig när det gäller 

hanteringen av personuppgifter i samband med ECB:s arbete med urvalsförfarandet enligt denna 

uppmaning att inkomma med intresseanmälan. Personuppgifterna hanteras för att administrera urvalet 

och utnämningen av ledamoten i den administrativa omprövningsnämnden. Personuppgifterna behandlas 

uteslutande i detta syfte. 

Mottagare av sökandens personuppgifter är medlemmarna i urvalskommittén, ECB:s direktion och ECB:s 

tillsynsnämnd samt ECB-rådets ledamöter. 

ECB får behålla uppgifter om framgångsrika sökande under fem år från den dag då tjänsten upphör. 

Uppgifter om ej framgångsrika sökande kommer att behållas under två år efter det att urvalsförfarandet 

avslutats. Om det uppstår en rättslig tvist förlängs de perioder som anges ovan med två år efter det att 

förfarandet avslutats. 

De sökande har rätt att få tillgång till sina uppgifter och att aktualisera eller korrigera dessa. Däremot får 

uppgifter som visar att behörighets- och urvalskriterierna är uppfyllda inte aktualiseras eller korrigeras 

efter sista ansökningsdagen för att säkerställa att principerna om lika tillgång och icke-diskriminering 

efterlevs samt för att säkerställa att denna uppmaning att inkomma med intresseanmälan är tydligt, öppen 

och rättvis för alla sökande. 

En sökande har rätt att ta del av sina utvärderingsuppgifter under hela förfarandet. För att garantera 

sekretessen på överläggningarna och beslutsfattandet i urvalskommittén, ECB:s direktion och ECB:s 

tillsynsnämnd samt ECB-rådet, samt för att skydda andra sökandes fri- och rättigheter, är varje sökandes 

rätt begränsad till sina egna inlagor och de delar av bedömningen som avser sökanden själv. 

Varje sökande kan när som helst vända sig till Europeiska datatillsynsmannen. 

Efter utnämningen kommer namnet på den nya ledamoten i den administrativa omprövningsnämnden att 

offentliggöras på ECB:s webbplats. 

 

10. Ansökningsförfarande 

För att ansökningarna ska gälla måste de lämnas in i enlighet med nedanstående förfarande och omfatta: 

— En fullständigt utfylld ansökningsblankett, finns på http://www.ecb.europa.eu 

— Ett aktuellt CV (mallen för det europeiska cv:t (rekommenderas) kan laddas ner från samma 

webbadress). 

Ansökan ska ha inkommit senast 21 kalenderdagar efter det att denna uppmaning att inkomma med 

intresseanmälan har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Ansökningar kan skickas via 

rekommenderat brev eller privat budfirma och poststämplen respektive inlämningskvittot från budfirman 

utgör bevis för att ovannämnda ansökningstid iakttagits. ECB kommer dock inte att beakta ansökningar 

som når ECB 10 kalenderdagar efter utgången av ovannämnda ansökningstid. Ansökningar ska skickas 

                                                      
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och 
byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och 
beslut nr 1247/2002/EG (EGT L 295, 21.11.2018, s. 39). 

http://www.ecb.europa.eu/
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till följande adress: European Central Bank, Director General Legal Services, 606 40 Frankfurt, Tyskland 

 

Ansökan ska undertecknas av den sökande. 

Ansökningar som lämnas efter denna tidsfrist eller på annat sätt (t.ex. via fax) kommer inte att beaktas. 

Oklara eller ofullständiga ansökningar kommer inte att beaktas. För att underlätta urvalsprocessen 

kommer all kommunikation med de sökande som rör denna uppmaning att inkomma med 

intresseanmälan att ske på engelska. 

De sökande ska utan dröjsmål skriftligen underrätta ECB om eventuella förändringar som rör deras 

situation eller adress, så att deras ansökan kan hållas uppdaterad. 

Alla sökande till denna uppmaning att inkomma med intresseanmälan kommer att informeras om 

resultatet av urvals- och utnämningsprocessen. 


