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EUROPEISKA CENTRALBANKEN
Tilläggskodex avseende etiska riktlinjer för Europeiska centralbankens direktionsledamöter
(I enlighet med artikel 11.3 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken)
(2006/C 230/09)
1. Inledande anmärkningar
Den 10 oktober 2000 antog direktionen uppförandekodexen för Europeiska centralbanken. Kodexen ger
vägledning och anger vilka etiska principer, normer och riktmärken som gäller för alla personer som är
anställda av Europeiska centralbanken (ECB), liksom för ledamöterna i ECB:s direktion. Den 16 maj 2002
enades direktionsledamöterna, som medlemmar av ECB-rådet, om uppförandekodexen för rådets
medlemmar. Denna tilläggskodex avseende etiska riktlinjer (nedan kallad kodexen) specificerar ytterligare
de etiska regler som gäller för direktionsledamöterna.

2. Gåvor och andra ekonomiska förmåner
Direktionsledamöterna skall inte ta emot gåvor eller andra ekonomiska förmåner som på något sätt har ett
samband med de uppgifter och skyldigheter som har ålagts dem, och som har ett värde som överstiger vad
som är sedvanligt eller försumbart. Gåvor vars värde inte överstiger 100 euro får dock behållas. Om det
uppstår en situation där en gåva vars värde överstiger 100 euro inte kan avböjas, måste gåvan överlämnas
till ECB, såvida inte det värde som överstiger 100 euro inbetalas till ECB.
Direktionsledamöterna får ge gåvor som betalas av ECB till tredje man som överstiger de gränser som
uppställs i bestämmelserna för anställda. Om en gåvas värde överstiger detta belopp tre gånger, krävs
direktionens godkännande. En direktionsledamot får varken bjuda övriga direktionsledamöter, vilket även
innefattar ledamöternas make eller maka, partner eller familjemedlemmar, eller erbjuda ovannämnda
personer andra förmåner på ECB:s bekostnad.

3. Inbjudningar
Under iakttagande av skyldigheten att respektera oavhängighetsprincipen och att undvika att intressekonflikter uppstår, får direktionsledamöterna tacka ja till inbjudningar till konferenser, mottagningar eller
kulturella evenemang, underhållning i samband med detta, samt även gästfrihet i lämpliga former, om
deras deltagande i evenemanget är förenligt med deras uppgifter eller är i ECB:s intresse. I samband med
detta får de acceptera att organisatören av evenemanget betalar resa och boende för den tid direktionsledamöterna deltar i evenemanget. Direktionsledamöterna får tacka ja till inbjudningar avseende evenemang
med många olika deltagare, men bör iaktta särskild försiktighet när det gäller individuella inbjudningar.
Arvoden som direktionsledamöterna erhåller för föreläsningar och föredrag som de håller i egenskap av
direktionsledamot skall användas av ECB till välgörenhet.
Dessa regler skall också gälla för ledamöternas make/maka eller partner om dessa också omfattas av
inbjudan och deras deltagande står i överensstämmelse med internationellt vedertagen sedvänja.

4. Ersättning för aktiviteter som utförs i egenskap av privatperson
Direktionsledamöterna får undervisa och bedriva akademisk verksamhet liksom annan obetald verksamhet.
De får ta emot betalning och ersättning för utgifter för sådan verksamhet som utförs i egenskap av privatperson och inte involverar ECB, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 11.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och förutsatt att denna betalning och dessa utgifter står i proportion till det
arbete som utförts och är inom sedvanliga gränser. Ledamöterna skall årligen skriftligen informera ECB:s
ordförande både om sådan verksamhet de utfört i egenskap av privatperson och sådan ersättning som
erhållits för verksamheten.
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5. Regler rörande insiderhandel
Direktionsledamöterna omfattas av ECB:s omfattande regler rörande insiderhandel och kontrollen av dessa.
Det rekommenderas starkt att direktionsledamöterna ger en eller flera erkända portföljförvaltare fullmakt
att fritt placera deras tillgångar. Denna rekommendation omfattar inte checkräkningar, inlåningsräkningar,
sparkonton och penningmarknadsfonder eller jämförbara instrument med kort löptid. Denna rekommendation påverkar inte möjligheten att då och då lösgöra medel för att köpa varor eller investera i fastigheter. I
oklara fall skall direktionsledamöterna konsultera ECB:s rådgivare i etiska frågor.
6. Rådgivare i etiska frågor
För att säkerställa att denna kodex tillämpas på ett enhetligt sätt skall direktionsledamöterna, om tveksamhet uppstår hur de etiska regler som fastställs i denna kodex skall tillämpas i praktiken, konsultera
ECB:s rådgivare i etiska frågor.
7. Spridning och offentliggörande
Utfärdat i ett original som förvaras i ECB:s arkiv. En kopia har överlämnats till varje direktionsledamot.
Utfärdad i Frankfurt am Main den 5 september 2006.
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande

