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EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA
Memorandum o porozumění, kterým se mění memorandum o porozumění o kodexu chování členů
Rady guvernérů
(2007/C 10/08)
ČLENOVÉ RADY GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na memorandum o porozumění o kodexu chování členů Rady guvernérů ze dne
16. května 2002 (1),

vzhledem k těmto důvodům:

Touto změnou kodexu chování členů Rady guvernérů se upřesňují etická pravidla, která se vztahují na členy
Rady guvernérů,

SE DNE 21. PROSINCE 2006 DOHODLI NA TÉTO ZMĚNĚ MEMORANDA O POROZUMĚNÍ O KODEXU CHOVÁNÍ:

Článek 1

Článek 3 kodexu chování členů Rady guvernérů se mění takto:
Článek 3.3 se nahrazuje tímto:
„3.3 Se zásadou nezávislosti je neslučitelné vyžadovat, dostávat nebo přijímat ze zdrojů mimo ESCB
výhody, odměny, náhrady nebo dary, finanční i nefinanční, jejichž hodnota přesahuje 200 EUR
a které jakkoli souvisejí s funkcí člena Rady guvernérů.“
Vkládají se nové články 3.4 a 3.5, které znějí:
„3.4 Členové Rady guvernérů však mohou přijímat pozvání na konference, recepce či kulturní akce
a s nimi spojený doprovodný program, včetně přiměřených projevů pohostinnosti, je-li jejich účast
na takové akci slučitelná s plněním jejich povinností členů Rady guvernérů. V této souvislosti
mohou přijmout od organizátorů úhradu cestovních nákladů a nákladů na ubytování, jež jsou
přiměřené době trvání jejich účasti, s výjimkou případů kdy organizátory jsou orgány podléhající
jejich dohledu. Členové Rady guvernérů by měli být obzvlášť obezřetní, pokud jde o individuální
pozvání. Vztahují-li se pozvání rovněž na manžely či partnery členů Rady guvernérů a je-li jejich
účast v souladu s mezinárodně přijímanými zvyklostmi, měla by se tato pravidla obdobně vztahovat na manžely či partnery členů Rady guvernérů.
3.5 Členové Rady guvernérů nepřijmou ve svůj prospěch honorář za přednášky a vystoupení uskutečněné v rámci jejich funkce členů Rady guvernérů.“
(1) Úř. věst. C 123, 24.5.2002, s. 9.
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Článek 2
Tento kodex byl vypracován v jediné originální verzi, která je uložena v archivech ECB. Každá strana tohoto
memoranda o porozumění obdrží jeho ověřený opis.
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