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EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 98/25

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 13ης Απριλίου 2006
προς το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banque de
France
(EΚΤ/2006/5)
(2006/C 98/08)
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)

(3)

(4)

Η Banque de France, σύµφωνα µε τους κανόνες περί
δηµοσίων συµβάσεων που τη διέπουν, επέλεξε ως εξωτερικούς της ελεγκτές τους Deloitte & Associés και Mazars
& Guerard, και ως αναπληρωτή ελεγκτή την KPMG S.A.,
για τα οικονοµικά έτη 2006 έως 2011, η δε ΕΚΤ θεωρεί ότι
οι επιλεγέντες ελεγκτές πληρούν τους απαραίτητους όρους
διορισµού,

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.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

Σύµφωνα µε το άρθρο L.142-6 του γαλλικού νοµισµατικού
και χρηµατοπιστωτικού κώδικα, το γενικό συµβούλιο της
Banque de France διορίζει δύο ελεγκτές, στους οποίους
ανατίθεται ο έλεγχος των λογαριασµών της. Το άρθρο
L.823-1 του γαλλικού εµπορικού κώδικα προβλέπει το
διορισµό αναπληρωτή ελεγκτή, ο οποίος αντικαθιστά τους
διοριζόµενους ελεγκτές σε περίπτωση αποποίησης του
διορισµού τους, ύπαρξης κωλύµατος στο πρόσωπό τους,
παραίτησης ή θανάτου τους.

2. Συνιστάται ο διορισµός της KPMG S.A. ως του αναπληρωτή
ελεγκτή της Banque de France για τα οικονοµικά έτη 2006
έως 2011.

Οι θητείες των σηµερινών εξωτερικών ελεγκτών της Banque
de France θα λήξουν µε το πέρας του ελέγχου για το οικονοµικό έτος 2005. Είναι εποµένως αναγκαίος ο διορισµός
εξωτερικών ελεγκτών από το οικονοµικό έτος 2006.

1. Συνιστάται ο διορισµός των Deloitte & Associés και Mazars &
Guerard από κοινού ως των εξωτερικών ελεγκτών της Banque
de France για τα οικονοµικά έτη 2006 έως 2011.

Φρανκφούρτη, 13 Απριλίου 2006.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

