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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 26ης Σεπτεµβρίου 2002
για τους ελάχιστους κανόνες που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες
εφαρµόζουν κατά τη διενέργεια πράξεων νοµισµατικής πολιτικής και πράξεων συναλλάγµατος µε τα
συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ΕΚΤ και κατά τη διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της ΕΚΤ
(ΕΚΤ/2002/6)
(2002/777/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

(3)

Το άρθρο 38.1 του καταστατικού προβλέπει ότι τα µέλη
των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού της ΕΚΤ και
των ΕθνΚΤ υποχρεούνται, ακόµη και όταν θα έχουν παύσει
να ασκούν τα καθήκοντά τους, να µην αποκαλύπτουν πληροφορίες οι οποίες, λόγω της φύσης τους, καλύπτονται από
την υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου.

(4)

Κατά τη συνεδρίαση της 16ης Μαΐου 2002, τα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου της ΕΚΤ υπέγραψαν µνηµόνιο
συνεννόησης για παρόµοια θέµατα (3).

(5)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 12.1 και 14.3 του καταστατικού, οι
κατευθυντήριες γραµµές της ΕΚΤ αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος του κοινοτικού δικαίου,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 105 παράγραφος 2, πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση,
τα άρθρα 12.1 και 14.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε συνδυασµό µε το άρθρο 3.1, πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση, και µε τα άρθρα 18.2 και 30.6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 105 παράγραφος 2 πρώτη, δεύτερη
και τρίτη περίπτωση της συνθήκης, στα βασικά καθήκοντα
του ΕΣΚΤ συγκαταλέγονται η χάραξη και εφαρµογή της
νοµισµατικής πολιτικής της Κοινότητας, η διενέργεια
πράξεων συναλλάγµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 111 της συνθήκης και η κατοχή και διαχείριση των
επίσηµων συναλλαγµατικών διαθεσίµων των κρατών µελών.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κρίνει απαραίτητη την
εφαρµογή ελάχιστων κανόνων από την ίδια και κάθε εθνική
κεντρική τράπεζα συµµετέχοντος κράτους µέλους (ΕθνΚΤ) i)
κατά τη διενέργεια πράξεων νοµισµατικής πολιτικής, ii) κατά
τη διενέργεια πράξεων συναλλάγµατος µε τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ΕΚΤ και iii) κατά τη διαχείριση των
συναλλαγµατικών διαθεσίµων της ΕΚΤ, στο βαθµό που οι
ΕθνΚΤ ενεργούν ως αντιπρόσωποι της τελευταίας σύµφωνα
µε την κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2000/1 της 3ης Φεβρουαρίου 2000 σχετικά µε τη διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από
τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τα νοµικά έγγραφα για
πράξεις που αφορούν τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2001/12 (2).

(1) ΕΕ L 207 της 17.8.2000, σ. 24.
(2) ΕΕ L 310 της 28.11.2001, σ. 31.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Ελάχιστοι κανόνες που η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ εφαρµόζουν κατά
τη διενέργεια πράξεων νοµισµατικής πολιτικής και πράξεων
συναλλάγµατος µε τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ΕΚΤ
και κατά τη διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της
ΕΚΤ
Κατά την άσκηση δραστηριοτήτων ή τη διενέργεια πράξεων που
σχετίζονται µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής και πράξεις
συναλλάγµατος µε τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ΕΚΤ και κατά
τη διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της ΕΚΤ, η ΕΚΤ και
κάθε ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι οι σχετικοί µε τις εν λόγω πράξεις ή
µε την εν λόγω διαχείριση εσωτερικοί τους κανόνες, είτε πρόκειται
για κώδικες συµπεριφοράς, κανονισµούς προσωπικού ή οποιουδήποτε άλλου είδους εσωτερικούς κανόνες, συνάδουν προς τους ακόλουθους ελάχιστους κανόνες, λαµβανοµένων υπόψη των τρεχουσών
πρακτικών της αγοράς εργασίας και της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας.
(3) ΕΕ C 123 της 24.5.2002, σ. 9.
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1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι εσωτερικοί κανόνες της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ θα πρέπει να περιέχουν δεσµευτικές διατάξεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι το
σύνολο των δραστηριοτήτων ή πράξεων της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ
που σχετίζονται µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής και πράξεις
συναλλάγµατος µε τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ΕΚΤ και η διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της ΕΚΤ συνάδουν προς
τους παρόντες ελάχιστους κανόνες.

Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ δεν θα πρέπει να επιτρέπουν στα όργανα
λήψεως αποφάσεων και τους υπαλλήλους την εκµετάλλευση εµπιστευτικών πληροφοριών ή τη διαβίβαση σε τρίτους µη δηµόσιων,
εµπιστευτικών πληροφοριών, τις οποίες αποκτούν στον εργασιακό
χώρο. Επιπλέον, όταν διεξάγουν ιδιωτικές χρηµατοοικονοµικές
συναλλαγές, τα όργανα λήψεως αποφάσεων και οι υπάλληλοι δεν
θα πρέπει να χρησιµοποιούν µη δηµόσιες πληροφορίες σχετιζόµενες
µε το ΕΣΚΤ, τις οποίες αποκτούν στον εργασιακό χώρο.

Οι κανόνες που περιέχονται στην παρούσα θα πρέπει να εφαρµόζονται:

Ως εκµετάλλευση εµπιστευτικών πληροφοριών νοείται η δραστηριότητα κάθε προσώπου που, λόγω της εργασίας, του επαγγέλµατος
ή των καθηκόντων του, έχει πρόσβαση σε ορισµένης φύσης πληροφορίες, πριν από τη δηµοσιοποίησή τους, οι οποίες είναι δυνατό να
σχετίζονται µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής, πράξεις συναλλάγµατος µε τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ΕΚΤ και µε τη διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της ΕΚΤ, εκµεταλλεύεται δε
τις εν λόγω πληροφορίες µε πλήρη επίγνωση, προκειµένου να αποκτήσει ή να διαθέσει, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου,
άµεσα ή έµµεσα, περιουσιακά στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένων των
µεταβιβάσιµων τίτλων) ή δικαιώµατα (συµπεριλαµβανοµένων των
δικαιωµάτων από συµβάσεις επί παραγώγων) τα οποία συνδέονται
στενά µε αυτές τις πληροφορίες.

— στα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ, όταν δεν ασκούν
τα καθήκοντά τους ως µέλη του διοικητικού συµβουλίου,
— στα µέλη των οργάνων λήψεως αποφάσεων των ΕθνΚΤ, πλην
όσων αποτελούν µέλη του διοικητικού συµβουλίου της ΕΚΤ
(και των αναπληρωτών τους, οι οποίοι ορίζονται σύµφωνα µε το
άρθρο 4.4 του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως
µελών του διοικητικού συµβουλίου,
— στο σύνολο των υπαλλήλων της ΕΚΤ που µετέχουν σε δραστηριότητες ή πράξεις οι οποίες σχετίζονται µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής και πράξεις συναλλάγµατος µε τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ΕΚΤ, καθώς και στη διαχείριση των
συναλλαγµατικών διαθεσίµων της ΕΚΤ και
— στο σύνολο των υπαλλήλων των ΕθνΚΤ που µετέχουν σε
δραστηριότητες ή πράξεις οι οποίες σχετίζονται µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής, πράξεις συναλλάγµατος µε τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ΕΚΤ και στη διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της ΕΚΤ
(εφεξής, τα ως άνω µέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ και
των οργάνων λήψεως αποφάσεων των ΕθνΚΤ καλούνται συλλογικά
«όργανα λήψεως αποφάσεων», οι δε υπάλληλοι της ΕΚΤ και των
ΕθνΚΤ καλούνται συλλογικά «υπάλληλοι»).

Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους µηχανισµούς, προκειµένου να ελέγχουν κατά πόσο οι χρηµατοοικονοµικές
συναλλαγές που συνάπτουν τα όργανα λήψεως αποφάσεων και οι
υπάλληλοι συνάδουν προς τον εν λόγω κανόνα. Ακόµη, οι µηχανισµοί αυτοί θα πρέπει να περιορίζονται αυστηρά σε ελέγχους συµµόρφωσης προκειµένου για συναλλαγές που, λόγω της φύσης τους,
είναι δυνατό να σχετίζονται µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής και
πράξεις συναλλάγµατος µε τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ΕΚΤ,
καθώς και µε τη διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της
ΕΚΤ. Οι ως άνω έλεγχοι συµµόρφωσης θα πρέπει να διεξάγονται
µόνο εφόσον υπαγορεύονται από επιτακτικούς λόγους.
5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΩΡΑ

Με τους ελάχιστους αυτούς κανόνες δεν επιδιώκεται ο αποκλεισµός
ή η παρακώλυση της εφαρµογής τυχόν άλλων, αυστηρότερων
διατάξεων που καθορίζονται στους εσωτερικούς κανόνες της ΕΚΤ
και των ΕθνΚΤ και εφαρµόζονται τόσο στους υπαλλήλους όσο και
στα όργανα λήψεως αποφάσεων. Οι ως άνω ελάχιστοι κανόνες
ισχύουν µε την επιφύλαξη του άρθρου 38.1 του καταστατικού.

Κατά τη διενέργεια πράξεων νοµισµατικής πολιτικής και πράξεων
συναλλάγµατος µε τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ΕΚΤ και κατά
τη διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της ΕΚΤ, τα όργανα
λήψεως αποφάσεων και οι υπάλληλοι δεν ζητούν δώρα και
προσκλήσεις από τρίτους ούτε αποδέχονται δώρα και προσκλήσεις,
χρηµατικής φύσεως ή µη, η αξία των οποίων υπερβαίνει ένα σύνηθες
ή ασήµαντο ποσό και τα οποία ενδέχεται να παρεµβάλουν προσκόµµατα στην ανεξαρτησία και αµεροληψία τους.

2. ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΣΟΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να ενηµερώνουν τα αρµόδια διευθυντικά στελέχη σχετικά µε την απόπειρα οποιουδήποτε αντισυµβαλλόµενου να τους προσφέρει παρόµοια δώρα ή προσκλήσεις.

Αρµόδια για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των υπαλλήλων που
µετέχουν στη διενέργεια πράξεων µε αντισυµβαλλόµενους της
αγοράς είναι τα οικεία διευθυντικά στελέχη. Οι εξουσιοδοτήσεις και
αρµοδιότητες, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκπληρώνουν τα
καθήκοντά τους οι διαπραγµατευτές αγοράς και το προσωπικό
υποστήριξης, θα πρέπει να είναι σαφείς και να διατυπώνονται εγγράφως.
3. ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Τα όργανα λήψεως αποφάσεων και οι υπάλληλοι οφείλουν να µην
µετέχουν ως συµβαλλόµενα µέρη σε καµία οικονοµική ή χρηµατοοικονοµική συναλλαγή, η οποία ενδέχεται να παρεµβάλει προσκόµµατα στην ανεξαρτησία και αµεροληψία τους.
Τα όργανα λήψεως αποφάσεων και οι υπάλληλοι θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε κατάσταση που είναι ικανή να οδηγήσει σε
σύγκρουση συµφερόντων.

Άρθρο 2
Τροποποιήσεις της κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/2000/1
Το άρθρο 3Α και το παράρτηµα 4 της κατευθυντήριας γραµµής
ΕΚΤ/2000/1 καταργούνται.
Άρθρο 3
Επαλήθευση
Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ, το αργότερο στις 15 Οκτωβρίου
2002, λεπτοµερή στοιχεία αναφορικά µε τα κείµενα και τα µέσα,
βάσει των οποίων προτίθενται να συµµορφωθούν προς την παρούσα
κατευθυντήρια γραµµή, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει στα πλαίσια της εφαρµογής της κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/2001/5 (1).
(1) ΕΕ L 190 της 12.7.2001, σ. 26.
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Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
1.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των κρατών µελών που έχουν υιοθετήσει το
ενιαίο νόµισµα σύµφωνα µε τη συνθήκη.
2.

Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή αρχίζει να ισχύει στις 30 Νοεµβρίου 2002.

3.

Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 26 Σεπτεµβρίου 2002.
Για το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος
Willem F. DUISENBERG

