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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
της 25ης Μαρτίου 2011
για τη θέσπιση του κώδικα συμπεριφοράς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου
(ΕΣΣΚ/2011/3)
(2011/C 140/10)
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙ
ΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,

2.
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία
έκδοσής της.

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου
2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικο
νομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (1), και ιδίως το
άρθρο 5 παράγραφος 8 και τα άρθρα 7 και 8,

3.
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο δικτυακό τόπο του ΕΣΣΚ.

Έχοντας υπόψη την απόφαση ΕΣΣΚ/2011/1 της 20ής Ιανουαρίου
2011 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (2), και ιδίως το άρθρο 26,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Φρανκφούρτη, 25 Μαρτίου 2011.

Άρθρο μόνο
Ο κώδικας συμπεριφοράς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Συστημικού Κινδύνου
1.
Θεσπίζεται κώδικας συμπεριφοράς του Ευρωπαϊκού Συμβου
λίου Συστημικού Κινδύνου, ο οποίος προσαρτάται στην παρούσα
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1.
(2) ΕΕ C 58 της 24.2.2011, σ. 4.

Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ
Jean-Claude TRICHET
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κώδικας Συμπεριφοράς του Ευρωπαïκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου
1. Τα μέλη του γενικού συμβουλίου, της διευθύνουσας επιτροπής, της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής και της συμβου
λευτικής επιστημονικής επιτροπής (εφεξής από κοινού οι «συμβουλευτικές επιτροπές») του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστη
μικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) υιοθετούν υψηλά πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς, σύμφωνα με τις αρχές που ισχύουν γι’ αυτά κατά
τους κανόνες που εφαρμόζονται στους οργανισμούς από τους οποίους προέρχονται. Καλούνται να λαμβάνουν υπόψη το
δημόσιο χαρακτήρα του λειτουργήματός τους και να ενεργούν κατά τρόπο που να διαφυλάσσει και να προάγει την
εμπιστοσύνη του κοινού στο ΕΣΣΚ. Καλούνται να ενεργούν με εντιμότητα, ανεξαρτησία, αμεροληψία και διακριτικότητα,
αποκλειστικά προς το συμφέρον της Ένωσης ως συνόλου, να παραμερίζουν το προσωπικό τους συμφέρον και να αποφεύγουν
κάθε κατάσταση ικανή να οδηγήσει σε προσωπική σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν τα
μέλη έχουν ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα, χρηματικής φύσεως ή μη, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν ή φαίνεται ότι
επηρεάζουν την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Με τον όρο «ιδιωτικό ή προσωπικό συμφέρον»
των μελών νοείται κάθε δυνητικό όφελος για τα ίδια τα μέλη, τα μέλη της οικογένειάς τους, τους λοιπούς συγγενείς, τους
φίλους ή τους γνωστούς τους.
2. Εξάλλου, τα μέλη της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής συμμορφώνονται με κάθε πρόσθετο κανόνα συμπεριφοράς
που ενδέχεται να προβλέπεται στην επιστολή του διορισμού τους και στη σύμβασή τους με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
3. Όταν πραγματοποιούν δημόσιες ομιλίες ή προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις, καθώς και στις σχέσεις με τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, επί θεμάτων που αφορούν το ΕΣΣΚ, τα μέλη του γενικού συμβουλίου, της διευθύνουσας επιτροπής και των
συμβουλευτικών επιτροπών: α) καθιστούν σαφές εάν ομιλούν εξ ονόματός των ιδίων ή για λογαριασμό του ΕΣΣΚ· στην
τελευταία περίπτωση προηγείται διαβούλευσή τους με τον πρόεδρο ή έναν εκ των αντιπροέδρων του ΕΣΣΚ· β) προσπαθούν να
σέβονται τον αντιπροσωπευτικό ρόλο του προέδρου· γ) τηρούν πλήρη εμπιστευτικότητα· και δ) λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη
θέση και τα καθήκοντά τους εντός του ΕΣΣΚ.
4. Τα μέλη του γενικού συμβουλίου, της διευθύνουσας επιτροπής και των συμβουλευτικών επιτροπών μπορούν να αναλαμβά
νουν διδακτικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες, καθώς και δραστηριότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε προσωπική
βάση. Στις περιπτώσεις επιστημονικής ή ακαδημαϊκής συνεισφοράς τους επί θεμάτων που αφορούν το ΕΣΣΚ καθιστούν σαφές
ότι η εν λόγω συνεισφορά έχει προσωπικό χαρακτήρα και δεν εκφράζει τις απόψεις του ΕΣΣΚ.
5. Το επαγγελματικό απόρρητο απαιτεί τη μη αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΣΣΚ και τις
αποφάσεις που δεν έχουν νομίμως δημοσιοποιηθεί.
6. Τα μέλη του γενικού συμβουλίου, της διευθύνουσας επιτροπής και των συμβουλευτικών επιτροπών δεν χρησιμοποιούν μη
δημόσιες πληροφορίες για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων των ιδίων ή τρίτων. Ιδίως, δεν κάνουν χρήση τέτοιων
πληροφοριών στο πλαίσιο της διενέργειας ιδιωτικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών άμεσα ή έμμεσα με τη μεσολάβηση
τρίτων, είτε με ίδιο κίνδυνο και για ίδιο λογαριασμό είτε με κίνδυνο και για λογαριασμό τρίτων.
7. Η τήρηση της αρχής της ανεξαρτησίας είναι ασυμβίβαστη με την αίτηση, λήψη ή αποδοχή από οιαδήποτε πηγή επιδομάτων,
αμοιβών, αποζημιώσεων ή δώρων, χρηματικής φύσεως ή μη, η αξία των οποίων υπερβαίνει ένα σύνηθες ποσό και τα οποία
καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδέονται με τη λειτουργία ή τη δραστηριότητα που εκτελείται για το ΕΣΣΚ.
8. Οι παράγραφοι 5 έως 7 εξακολουθούν να εφαρμόζονται στα μέλη του γενικού συμβουλίου, της διευθύνουσας επιτροπής και
των συμβουλευτικών επιτροπών μετά τη λήξη της θητείας τους στο ΕΣΣΚ.
9. Ο παρών κώδικας συμπεριφοράς εφαρμόζεται επίσης στους αναπληρωτές και αντικαταστάτες των μελών του γενικού συμ
βουλίου και στους συνοδούς αυτών, στους αναπληρωτές των μελών της διευθύνουσας επιτροπής και της συμβουλευτικής
τεχνικής επιτροπής.
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