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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 7ης Οκτωβρίου 1999

σχετικά µε την πρόληψη της απάτης

(ΕΚΤ/1999/5)

(1999/726/ΕΚ)

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ-
ΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής καλούµενο «κατα-
στατικό»), και ιδίως το άρθρο 12.3,

την πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ),

τη γνώµη της επιτροπής προσωπικού της ΕΚΤ,

Εκτιµώντας:

(1) ότι η ΕΚΤ, από κοινού µε τα θεσµικά όργανα των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων και τα κράτη µέλη, αποδίδει ιδιαίτερη
σηµασία στην προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Κοινοτήτων, καθώς και στις προσπάθειες για την καταπο-
λέµηση της απάτης και των άλλων παράνοµων δραστη-
ριοτήτων που θίγουν τα οικονοµικά συµφέροντα των Κοι-
νοτήτων·

(2) ότι κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κολονίας τον Ιούνιο
του 1999 εκφράσθηκε έντονα η επιθυµία η ΕΚΤ να ακο-
λουθήσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τα
θεσµικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κατα-
πολέµηση της απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

(3) ότι η ΕΚΤ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην προστασία των
ιδίων οικονοµικών συµφερόντων, καθώς και στις προ-
σπάθειες καταπολέµησης της απάτης και των άλλων παρά-
νοµων δραστηριοτήτων που θίγουν τα οικονοµικά της συµ-
φέροντα·

(4) ότι, για την επίτευξη των στόχων αυτών, πρέπει να χρησιµο-
ποιούνται πλήρως όλα τα διαθέσιµα µέσα, ιδίως στο πλαίσιο
των ερευνητικών καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην ΕΚΤ
και τα θεσµικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
συγχρόνως να διατηρείται η τρέχουσα κατανοµή και ισορρο-

πία αρµοδιοτήτων µεταξύ της ΕΚΤ και των θεσµικών
οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

(5) ότι τα θεσµικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα
κράτη µέλη έχουν λάβει µέτρα για την καταπολέµηση της
απάτης και των άλλων παράνοµων δραστηριοτήτων που
θίγουν τα οικονοµικά συµφέροντα των Κοινοτήτων δυνάµει
του άρθρου 280 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρω-
παϊκής Κοινότητας (εφεξής καλούµενης «συνθήκη»)·

(6) ότι η ανεξαρτησία της ΕΚΤ προβλέπεται από τη συνθήκη και
το καταστατικό· ότι, σύµφωνα µε τη συνθήκη και το κατα-
στατικό, η ΕΚΤ διαθέτει ίδιο προϋπολογισµό και ίδιους
οικονοµικούς πόρους, χωριστούς από αυτούς των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων·

(7) ότι, προκειµένου να ενισχυθούν τα διαθέσιµα µέσα καταπο-
λέµησης της απάτης, µε την απόφαση 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ,
Ευρατόµ (1), η Επιτροπή δηµιούργησε, εντός των υπηρεσιών
της, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης
(OLAF), η οποία είναι αρµόδια για τη διεξαγωγή διοικη-
τικών ερευνών για το σκοπό αυτό·

(8) ότι η καταπολέµηση της απάτης και των άλλων παράνοµων
δραστηριοτήτων που θίγουν τα οικονοµικά συµφέροντα της
ΕΚΤ αποτελεί βασική αρµοδιότητα της διεύθυνσης εσωτε-
ρικής επιθεώρησης και ότι η διεύθυνση αυτή είναι αρµόδια
για τη διεξαγωγή διοικητικών ερευνών εντός της ΕΚΤ για το
σκοπό αυτό·

(9) ότι η καταπολέµηση της απάτης και των άλλων παράνοµων
δραστηριοτήτων εντός της ΕΚΤ νοείται ότι καλύπτει δραστη-
ριότητες παρόµοιες µε εκείνες που ορίζονται από το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην παρά-
γραφο 1, πρώτο εδάφιο της διοργανικής συµφωνίας της
25ης Μαΐου 1999 (2)·

(10) ότι, προς υποστήριξη και ενίσχυση της ανεξαρτησίας των
δραστηριοτήτων της διεύθυνσης εσωτερικής επιθεώρησης
στο πλαίσιο της καταπολέµησης της απάτης και των άλλων
παράνοµων δραστηριοτήτων που θίγουν τα οικονοµικά συµ-
φέροντα της ΕΚΤ, η εν λόγω διεύθυνση πρέπει να λογοδοτεί
επί των θεµάτων αυτών σε επιτροπή καταπολέµησης της
απάτης η οποία να αποτελείται από εξωτερικά ανεξάρτητα
µέλη µε εξαιρετικά προσόντα,

(1) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 20.
(2) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Επιτροπή καταπολέµησης της απάτης της ΕΚΤ

1. ∆ηµιουργείται επιτροπή καταπολέµησης της απάτης µε σκοπό
την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της διεύθυνσης εσωτερικής
επιθεώρησης κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της και την
υποβολή αναφορών σχετικά µε όλα τα θέµατα που αφορούν την
πρόληψη και τον εντοπισµό της απάτης και των άλλων παράνοµων
δραστηριοτήτων που θίγονν τα οικονοµικά συµφέροντα της ΕΚΤ,
καθώς και τη συµµόρφωση µε τα σχετικά εσωτερικά πρότυπα ή/και
κώδικες συµπεριφοράς της ΕΚΤ. Η σύνθεση και οι εξουσίες της
επιτροπής καταπολέµησης της απάτης ορίζονται στο παρόν άρθρο.

2. Η επιτροπή καταπολέµησης της απάτης είναι αρµόδια τόσο
για την τακτική παρακολούθηση, όσο και για την ορθή εκτέλεση
των δραστηριοτήτων της διεύθυνσης εσωτερικής επιθεώρησης εντός
της ΕΚΤ, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Η επιτροπή καταπολέµησης της απάτης απαρτίζεται από τρία
εξωτερικά ανεξάρτητα µέλη, τα οποία διαθέτουν εξαιρετικά προσό-
ντα σχετικά µε τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης
της απάτης. ∆ιορίζονται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου,
η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

4. Η θητεία των µελών της επιτροπής καταπολέµησης της
απάτης είναι τριετής, µπορεί δε να ανανεωθεί µόνο µία φορά. Με τη
λήξη της θητείας τους τα µέλη της επιτροπής εξακολουθούν να
ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρις ότου ανανεωθεί η θητεία τους ή
µέχρις ότου αντικατασταθούν, ανάλογα µε την περίπτωση.

5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα µέλη της επι-
τροπής καταπολέµησης της απάτης ούτε ζητούν, ούτε δέχονται
υποδείξεις από τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ, από τα
θεσµικά και άλλα όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, από τις
κυβερνήσεις ή οιοδήποτε άλλο όργανο ή οργανισµό.

6. Η επιτροπή καταπολέµησης της απάτης διορίζει τον πρόεδρό
της και θεσπίζει το δικό της εσωτερικό κανονισµό. Οι αποφάσεις
λαµβάνονται µε την πλειοψηφία των µελών της.

7. Ο διευθυντής εσωτερικής επιθεώρησης διαβιβάζει ετησίως
στην επιτροπή καταπολέµησης της απάτης το πρόγραµµα των
δραστηριοτήτων της διεύθυνσής του, όπως αναφέρονται στην
παράγραφο 1 ανωτέρω. Η διεύθυνση εσωτερικής επιθεώρησης ενη-
µερώνει τακτικά την επιτροπή καταπολέµησης της απάτης για τις εν
λόγω δραστηριότητες, και ιδίως για τις έρευνές της, τα σχετικά
αποτελέσµατα και τις δράσεις που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο
αυτό. Η επιτροπή καταπολέµησης της απάτης µπορεί, εφόσον αυτό
κρίνεται σκόπιµο, να δίνει οδηγίες στη διεύθυνση εσωτερικής
επιθεώρησης σχετικά µε την εκτέλεση των δραστηριοτήτων αυτών.

Στην περίπτωση κατά την οποία µια έρευνα διαρκεί περισσότερο
από έξι µήνες, ο διευθυντής εσωτερικής επιθεώρησης ενηµερώνει
την επιτροπή καταπολέµησης της απάτης σχετικά µε τους λόγους
για τους οποίους δεν έχει καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της
έρευνας, αναφέροντας συγχρόνως την προβλεπόµενη ηµεροµηνία
ολοκλήρωσής της. Σε αυτή την περίπτωση, η επιτροπή καταπο-
λέµησης της απάτης ενηµερώνει το διοικητικό συµβούλιο.

Ο διευθυντής εσωτερικής επιθεώρησης ενηµερώνει την επιτροπή
καταπολέµησης της απάτης σχετικά µε τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες η διοίκηση ή τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ δεν
ενεργούν σύµφωνα µε συστάσεις που αφορούν ζήτηµα πρόληψης ή
εντοπισµού της απάτης ή τη συµµόρφωση µε τα σχετικά εσωτερικά
πρότυπα ή/και κώδικες συµπεριφοράς της ΕΚΤ. Ο διευθυντής εσω-
τερικής επιθεώρησης ενηµερώνει την επιτροπή καταπολέµησης της

απάτης σχετικά µε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητη
η διαβίβαση πληροφοριών στις δικαστικές αρχές κράτους µέλους.

8. Η επιτροπή καταπολέµησης της απάτης υποβάλλει τουλάχι-
στον µία έκθεση ετησίως σχετικά µε τις δραστηριόητές της στο
διοικητικό συµβούλιο, τους εξωτερικούς ελεγκτές της ΕΚΤ και το
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Η επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις
στο διοικητικό συµβούλιο, τους εξωτερικούς ελεγκτές της ΕΚΤ και
το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά µε τα αποτελέσµατα των
ερευνών της διεύθυνσης εσωτερικής επιθεώρησης και τα µέτρα που
λαµβάνονται σχετικά.

9. Η επιτροπή καταπολέµησης της απάτης είναι αρµόδια για τις
σχέσεις µε την επιτροπή εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), η οποία αναφέρεται στο
άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (1). Οι αρχές που διέπουν τις
σχέσεις αυτές ορίζονται µε απόφαση της ΕΚΤ.

10. Η επιτροπή καταπολέµησης της απάτης δύναται να ενη-
µερώνει τις αρµόδιες εθνικές δικαστικές αρχές εφόσον υπάρχουν
βάσιµα στοιχεία που υποδεικνύουν το ενδεχόµενο παραβίασης του
εθνικού ποινικού δικαίου.

Άρθρο 2

Αρµοδιότητα υποβολής αναφορών επί των ζητηµάτων απάτης

Σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση και τις διαδικασίες που
ισχύουν εντός της ΕΚΤ, η διεύθυνση εσωτερικής επιθεώρησης είναι
υπεύθυνη για τη διεξαγωγή ερευνών και την υποβολή αναφορών
επί όλων των ζητηµάτων που αφορούν την πρόληψη και τον
εντοπισµό της απάτης και των άλλων παράνοµων δραστηριοτήτων
που θίγουν τα οικονοµικά συµφέροντα της ΕΚΤ, καθώς και αναφο-
ρικά µε τη συµµόρφωση µε τα σχετικά εσωτερικά πρότυπα ή/και
κώδικες συµπεριφοράς της ΕΚΤ.

Άρθρο 3

Ανεξαρτησία

Προκειµένου να διασφαλίζεται ότι η διεύθυνση εσωτερικής
επιθεώρησης είναι σε θέση να διεξάγει έρευνες και να υποβάλλει
αναφορές επί όλων των ζητηµάτων που σχετίζονται µε την
πρόληψη και τον εντοπισµό της απάτης µε αποτελεσµατικό τρόπο
και τον απαιτούµενο βαθµό ανεξαρτησίας, ο διευθυντής εσωτερικής
επιθεώρησης λογοδοτεί στην επιτροπή καταπολέµησης της απάτης
η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης για
ζητήµατα που σχετίζονται µε την απάτη.

Άρθρο 4

Ενηµέρωση των προσώπων που υποβάλλονται σε έρευνα

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από τη διερεύνηση περιπτώσεων
απάτης προκύπτει το ενδεχόµενο προσωπικής εµπλοκής, ο
διευθυντής εσωτερικής επιθεώρησης ενηµερώνει τα ενδιαφερόµενα
πρόσωπα ταχέως, εφόσον από την ενηµέρωση αυτή δεν υπάρχει
κίνδυνος να θιγεί η έρευνα. ∆εν µπορούν σε καµία περίπτωση να
εξαχθούν συµπεράσµατα µε ονοµαστική αναφορά σε πρόσωπα, προ-
τού δοθεί στους ενδιαφεροµένους η ευκαιρία να εκφράσουν την
άποψή τους για όλα τα πραγµατικά περιστατικά που τους αφο-
ρούν.

Εάν, κατά τη λήξη της έρευνας, δεν προκύψει επιβαρυντικό στοι-
χείο για το εγκαλούµενο πρόσωπο, η σχετική έρευνα τίθεται στο
αρχείο χωρίς να δοθεί συνέχεια, µε απόφαση του διευθυντή εσωτε-
ρικής επιθεώρησης, ο οποίος ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερό-
µενο.

(1) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.
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Άρθρο 5

Άσκηση των δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση
ασκούνται µε βάση τους κανόνες των συνθηκών, και ιδίως το
άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το πρωτό-
κολλο περί των προνοµίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων, λαµβανοµένων υπόψη των όρων απασχόλησης του
προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και των
όρων βραχυπρόθεσµης απασχόλησης.

Οι υπάλληλοι της ΕΚΤ ενηµερώνουν την επιτροπή καταπολέµησης
της απάτης ή τη διεύθυνση εσωτερικής επιθεώρησης για κάθε
περίπτωση απάτης ή παράνοµης δραστηριότητας που θίγει τα οικο-
νοµικά συµφέροντα της ΕΚΤ. Κάθε άλλο πρόσωπο δύναται επίσης
να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Οι υπάλληλοι της ΕΚΤ δεν πρέπει
σε καµία περίπτωση να υφίστανται άνιση µεταχείριση ή διακρίσεις
ως συνέπεια της συµβολής τους στις δραστηριότητες της επιτροπής
καταπολέµησης της απάτης ή της διεύθυνσης εσωτερικής
επιθεώρησης οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 6

Καταγγελίες

Οιοσδήποτε υπάλληλος της ΕΚΤ δύναται να υποβάλλει στην εκτε-
λεστική επιτροπή ή την επιτροπή καταπολέµησης της απάτης
καταγγελίες σχετικά µε πράξη ή παράλειψη η οποία τον θίγει και η
οποία διεπράχθη από τη διεύθυνση εσωτερικής επιθεώρησης στο

πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παρούσα από-
φαση.

Άρθρο 7

Απόρρητο

Οι πληροφορίες που αποκτώνται, υπό οποιαδήποτε µορφή, κατά τη
διάρκεια των ερευνών σε περίπτωση απάτης καλύπτονται από το
επαγγελµατικό απόρρητο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 38 του
καταστατικού. Τα µέλη της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης
υποχρεούνται να τηρούν το εν λόγω επαγγελµατικό απόρρητο.

Άρθρο 8

∆ηµοσίευση και ηµεροµηνία έναρξης ισχύος

Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα δηµοσίευσής
της.

Φραγκφούρτη επί Μάιν, 7 Οκτωβρίου 1999.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ

Willem F. DUISENBERG


