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kuriuo patvirtinamas Europos sisteminės rizikos valdybos etikos kodeksas 
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EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBOS BENDROJI VALDYBA, 

atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos 
finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir 
Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo ( 1 ), ypač į jo 5 
straipsnio 8 dalį ir 7–8 straipsnius, 

atsižvelgdama į 2011 m. sausio 20 d. Sprendimą ESRB/2011/1, 
kuriuo patvirtinamos Europos sisteminės rizikos valdybos darbo 
tvarkos taisyklės ( 2 ), ypač į jo 26 straipsnį, 

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ: 

Vienintelis straipsnis 

Europos sisteminės rizikos valdybos etikos kodeksas 

1. Šiuo sprendimu patvirtinamas Europos sisteminės rizikos 
valdybos etikos kodeksas, išdėstytas sprendimo priede; jis yra 
neatskiriama šio sprendimo dalis. 

2. Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną. 

3. Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje ir ESRV svetainėje. 

Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. kovo 25 d. 

ESRV pirmininkas 

Jean-Claude TRICHET
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( 1 ) OL L 331, 2010 12 15, p. 1. 
( 2 ) OL C 58, 2011 2 24, p. 4.



PRIEDAS 

Europos sisteminės rizikos valdybos etikos kodeksas 

1. Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) Bendrosios valdybos, Valdymo komiteto, Patariamojo techninio komiteto 
ir Patariamojo mokslinio komiteto (toliau kartu – patariamieji komitetai) nariai savo veikloje laikosi aukščiausių etikos 
standartų, vadovaudamiesi principais, kurie jiems taikomi pagal tose institucijose, kuriose jie dirba, taikomas taisykles. 
Iš jų tikimasi, kad jie atsižvelgs į savo veiklos viešąjį pobūdį ir elgsis taip, kad apsaugotų ir skatintų visuomenės 
pasitikėjimą ESRV. Iš jų tikimasi, kad jie elgsis garbingai, nepriklausomai, nešališkai ir tik visos Sąjungos interesais, 
diskretiškai, nesavanaudiškai ir vengdami bet kokios situacijos, galinčios sukelti asmeninių interesų konfliktą. Interesų 
konfliktas kyla, kai nariai turi privačių arba asmeninių finansinių arba nefinansinių interesų, kurie gali daryti įtaką arba 
kurie atrodo darantys įtaką nešališkam ir objektyviam jų pareigų atlikimui. Narių privatūs arba asmeniniai interesai – 
bet kokia potenciali nauda jiems patiems, jų šeimoms, kitiems jų giminaičiams arba jų draugų ir pažįstamų ratui. 

2. Patariamojo mokslinio komiteto nariai taip pat laikosi bet kokių papildomų elgesio taisyklių, kurios gali būti numa
tytos jų paskyrimo dokumente ir jų sutartyje su Europos centriniu banku. 

3. Viešai sakydami kalbas arba darydami viešus pareiškimus bei santykiuose su žiniasklaida dėl ESRV klausimų, Bendro
sios valdybos, Valdymo komiteto ir patariamųjų komitetų nariai privalo: a) aiškiai nurodyti, ar jie kalba savo, ar ESRV 
vardu; pastaruoju atveju jie privalo iš anksto pasitarti su ESRV pirmininku arba vienu iš pirmininko pavaduotojų; 
b) stengtis gerbti Pirmininko reprezentacinį vaidmenį; c) visapusiškai laikytis konfidencialumo; ir d) tinkamai atsižvelgti 
į savo vaidmenį ir pareigas ESRV. 

4. Bendrosios valdybos, Valdymo komiteto ir patariamųjų komitetų nariai gali asmeniškai užsiimti dėstymo ir moksline 
veikla bei nepelno veikla. Moksliniuose ar akademiniuose darbuose su ESRV susijusiais klausimais jie privalo aiškiai 
nurodyti, kad tai jų asmeninis požiūris, kuris neatspindi ESRV požiūrio. 

5. Profesinės paslapties reikalavimas reiškia, kad negalima atskleisti informacijos apie ESRV veiklą ir sprendimus, kuri 
nebuvo teisėtai atskleista visuomenei. 

6. Bendrosios valdybos, Valdymo komiteto ir patariamųjų komitetų nariai negali naudoti neviešos informacijos savo pačių 
arba kitų privačių interesų naudai. Visų pirma, jie turi susilaikyti nuo tokios informacijos naudojimo bet kokiuose 
privačiuose finansiniuose sandoriuose, sudaromuose tiesiogiai arba netiesiogiai per trečiąsias šalis, arba vykdomuose 
savo rizika ir savo sąskaita arba trečiosios šalies rizika ir sąskaita. 

7. Nepriklausomumo principo laikymasis yra nesuderinamas su jokių finansinių ar nefinansinių, bet kokiu būdu susijusių 
su ESRV funkcijų ar veiklos vykdymu, paslaugų, atlygio, užmokesčio ar dovanų, kurių vertė yra didesnė už priimtiną 
sumą, prašymu, gavimu ar priėmimu iš bet kokio šaltinio. 

8. 5–7 dalys taikomos Bendrosios valdybos, Valdymo komiteto ir patariamųjų komitetų nariams ir po to, kai baigiasi jų 
ESRV mandatas. 

9. Šis elgesio kodeksas taip pat taikomas Bendrosios valdybos narių pakaitiniams ir laikinai juos pakeičiantiems asmenims 
bei juos lydintiems asmenims, Valdymo komiteto ir Patariamojo techninio komiteto narių pakaitiniams asmenims.
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