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1. Sissejuhatus

10. oktoobril 2000 võttis Euroopa Keskpanga juhatus vastu Euroopa Keskpanga “Tegevusjuhised”. Selles
kehtestatakse juhised ja eetikareeglid kõikidele Euroopa Keskpanga (EKP) töötajatele ja EKP juhatuse liikme-
tele. 16. mail 2002 koostasid EKP nõukogu liikmeteks olevad juhatuse liikmed “Tegevusjuhised” nõukogu
liikmetele. Käesolevas eetikakoodeksis täpsustatakse juhatuse liikmete suhtes kohaldatavaid eetikanorme.

2. Kingitused või muu majanduslik hüve

Juhatuse liikmed ei või vastu võtta kingitusi ega saada majanduslikku kasu, mille väärtus on suurem tavapä-
rasest või tähtsusetust ning mis on mis tahes viisil seotud neile pandud ülesannete ja kohustustega. Endale
võib pidada kingitusi, mille väärtus ei ületa 100 eurot. Kui konkreetne olukord ei võimalda 100 eurot
ületavat kingitust tagasi lükata, tuleb see üle anda EKP-le või maksta EKP-le vahe summa eest, mis ületab
100 eurot.

Juhatuse liikmed võivad teha kingitusi kolmandatele isikutele EKP kulul, ületades töötajatele ette nähtud
piiranguid. Juhul kui kingituse väärtus ületab osutatud summa kolmekordselt, on vajalik juhatuse nõusolek.
Juhatuse liikmed ei tohi EKP kulul majutada või anda muid hüvesid üksteisele, samuti abikaasadele, elukaas-
lastele või perekonna liikmetele.

3. Kutsete vastuvõtmine

Juhatuse liikmed võivad vastu võtta kutseid konverentsidele, vastuvõttudele või kultuurisündmustele ja
sellega seotud meelelahutusele ning nõustuda sobiva külalislahkusega, kui sündmus on vastavuses nende
kohustuste täitmisega või EKP huvides, pidades meeles oma sõltumatuse ja huvide konflikti vältimise
kohustust. Nad võivad korraldajatelt vastu võtta kohast reisi- ja majutuskulude hüvitust, mis vastab nende
kohustuste kestvusele. Eelkõige võivad juhatuse liikmed vastu võtta kutseid suure osavõtuga sündmustele,
kuid igat kutset tuleb hoolikalt kaaluda. EKP kasutab juhatuse liikmete poolt ametikohustuste täitmisel
peetud loengute ja kõnede eest vastu võetud lubatud tasusid heategevuslikel eesmärkidel.

Neid reegleid kohaldatakse ka nende abikaasade ja elukaaslaste suhtes, kui kutsed on suunatud ka neile ja
nende osavõtt on kooskõlas rahvusvahelise tavaga.

4. Isikliku tegevuse eest tasu võtmine

Juhatuse liikmed võivad tegeleda hariduse ja teadusega ning muu mitteärilise tegevusega. Isikliku tegevuse
eest, mis ei ole seotud EKPga, võivad nad vastu võtta tasu ja kulude hüvitamist kooskõlas Euroopa Kesk-
pankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikliga 11.1 ning tingimusel, et nimetatud tasu ja
kulud on vastavuses tehtud tööga ja jäävad tavalistesse piiridesse. Igal aastal tuleb EKP presidendile kirjali-
kult teatada isiklikust tegevusest ja sellega seotud tasust.
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5. Siseringi reeglite järgimine

Juhatuse liikmete suhtes kohaldatakse täiel määral EKPs kehtivaid siseringi tehingute ja järelevalve reegleid.
Neil soovitatakse tungivalt anda oma investeeringute haldamine ühe või mitme tunnustatud portfellihalduri
täielikku käsutusse. Soovitust ei kohaldata jooksvate, tähtajaliste ja säästuhoiuste suhtes ega rahaturufondide
või samalaadsete lühiajaliste instrumentide suhtes. Samuti ei mõjuta soovitus aeg-ajalt vahendite koonda-
mist teatavate kaupade ostuks või kinnisvarasse investeerimiseks. Kahtluste korral peaksid juhatuse liikmed
konsulteerima EKP eetikanõunikuga.

6. Eetikanõunik

Käesoleva koodeksi ühetaoliseks kohaldamiseks peaksid juhatuse liikmed kahtluste korral käesolevas
koodeksis sätestatud mis tahes eetikanormi kohaldamise osas konsulteerima EKP eetikanõunikuga.

7. Eksemplaride arv ja avaldamine

Ainsat originaali hoitakse EKP arhiivis. Igale juhatuse liikmele antakse üks eksemplar.

Frankfurt Maini ääres, 5. september 2006

EKP president
Jean-Claude TRICHET
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