C 34/30

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10.2.2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 1ης Φεβρουαρίου 2006
προς το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους εξωτερικούς ελεγκτές της Oesterreichische Nationalbank
(EKT/2006/1)
(2006/C 34/08)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως το άρθρο 27.1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Oι λογαριασµοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT)
και των εθνικών κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήµατος
ελέγχονται από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές, τους
οποίους υποδεικνύει το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ και
εγκρίνει το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 37 παράγραφος 1 του οµοσπονδιακού νόµου περί της Oesterreichische Nationalbank, η
γενική συνέλευση της Oesterreichische Nationalbank
(OeNB) εκλέγει κάθε έτος δύο ελεγκτές και δύο αναπληρωτές ελεγκτές. Οι αναπληρωτές ελεγκτές διορίζονται µόνο
στην περίπτωση που οι ελεγκτές αδυνατούν να διενεργήσουν
τον έλεγχο.

(3)

Η θητεία των σηµερινών εξωτερικών ελεγκτών της OeNB
δεν είναι δυνατό να ανανεωθεί πέραν του ελέγχου για το
οικονοµικό έτος 2005. Είναι εποµένως αναγκαίος ο διορισµός εξωτερικών ελεγκτών από το οικονοµικό έτος 2006.

(4)

Σύµφωνα προς την κοινοτική αλλά και την αυστριακή νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων, η OeNB επέλεξε ως νέους
εξωτερικούς ελεγκτές της τους KPMG Alpen-Treuhand
GmbH, TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH, Moore

Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH
και BDO Auxilia Treuhand GmbH, η δε ΕΚΤ θεωρεί ότι
αυτοί πληρούν τους απαραίτητους όρους διορισµού.
(5)

Η θητεία των εξωτερικών ελεγκτών είναι ανανεώσιµη σε
ετήσια βάση και η συνολική της διάρκεια δεν υπερβαίνει τα
πέντε έτη,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

1. Συνιστάται ο από κοινού διορισµός των KPMG Alpen-Treuhand GmbH και TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH
ως των εξωτερικών ελεγκτών της OeNB για το οικονοµικό έτος
2006.
2. Συνιστάται ο από κοινού διορισµός των Moore Stephens
Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH και BDO
Auxilia Treuhand GmbH ως των αναπληρωτών ελεγκτών της
OeNB για το οικονοµικό έτος 2006.
3. Η θητεία είναι ανανεώσιµη σε ετήσια βάση, έχει συνολική
διάρκεια που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη και λήγει το αργότερο
µε τη λήξη του οικονοµικού έτους 2010.

Φρανκφούρτη, 1 Φεβρουαρίου 2006.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

