27.3.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 75/11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕZΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕZΑΣ
της 6ης Μαρτίου 2003
προς το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους εξωτερικούς ελεγκτές της Deutsche
Bundesbank
(ΕΚΤ/2003/3)

(2003/C 75/11)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕZΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως το άρθρο 27.1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1) Οι λογαριασµοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 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.
(2) Σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου, της 13ης Μαρτίου
2000, για την τροποποίηση της απόφασης 1999/70/ΕΚ σχετικά µε τους εξωτερικούς ελεγκτές των εθνικών κεντρικών τραπεζών (2000/223/ΕΚ) (1), η Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG και η KPMG Deutsche TreuhandGesellschaft AG εγκρίθηκαν ως εξωτερικοί ελεγκτές της
Deutsche Bundesbank για τους ετήσιους λογαριασµούς, από
το οικονοµικό έτος 2000 και εφεξής.
(3) Το 2002 η Deutsche Bundesbank αποφάσισε να διατηρήσει
την Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG ως
το µόνο εξωτερικό ελεγκτή της για τους ετήσιους λογαριασµούς από το οικονοµικό έτος 2002 και εφεξής.

(1) ΕΕ L 71 της 18.3.2000, σ. 24.

(4) Η Deutsche Bundesbank κρίνει σκόπιµο το διορισµό και πάλι
δύο εξωτερικών ελεγκτών για τους ετήσιους λογαριασµούς από
το οικονοµικό έτος 2003 και εφεξής και, ως εκ τούτου, ζήτησε
από την ΕΚΤ να υποδείξει δεύτερο ελεγκτή.
(5) Η Deutsche Bundesbank επέλεξε τους προτεινόµενους ελεγκτές σύµφωνα µε τους ισχύοντες σε αυτή κανόνες περί δηµοσίων συµβάσεων, η δε ΕΚΤ θεωρεί ότι οι προτεινόµενοι ελεγκτές πληρούν τους απαραίτητους όρους διορισµού,
ΣΥΝΙΣΤΑ:

το διορισµό της PwC Deutsche Revision AG ως ενός από τους
δύο εξωτερικούς ελεγκτές της Deutsche Bundesbank (πλέον της
Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG, η θητεία της
οποίας έχει ανανεωθεί) από το οικονοµικό έτος 2003 και εφεξής,
για ανανεώσιµη χρονική περίοδο ενός έτους.
Η παρούσα σύσταση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Φρανκφούρτη, 6 Μαρτίου 2003.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG

