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AANBEVELINGEN

EUROPESE CENTRALE BANK
AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 15 november 2007
aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Central Bank of
Cyprus
(ECB/2007/12)
(2007/C 277/01)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Bank of Cyprus van 2002 en 2003, die op 1 januari
2008 in werking treedt, wordt de jaarrekening van de
Central Bank of Cyprus overeenkomstig artikel 27 van de
ESCB-statuten gecontroleerd.

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale
banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten”), inzonderheid op artikel 27.1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

De rekeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) en
van de nationale centrale banken van het Eurosysteem
worden gecontroleerd door onafhankelijke externe
accountants, die op aanbeveling van de Raad van bestuur
van de ECB zijn aanvaard door de Raad van de Europese
Unie.
Ingevolge artikel 1 van Beschikking 2007/503/EG van de
Raad van 10 juli 2007, overeenkomstig artikel 122, lid 2
van het Verdrag betreffende de aanneming van de
eenheidsmunt door Cyprus op 1 januari 2008 (1), voldoet
Cyprus thans aan de nodige voorwaarden voor de
aanneming van de euro en wordt de in artikel 4 van het
Toetredingsverdrag van 2003 bedoelde derogatie van
Cyprus met ingang van 1 januari 2008 ingetrokken.
Ingevolge Sectie 60, lid 1, onder a) van Wet 34(I)
houdende wijziging van de Wetten betreffende de Central

(1) PB L 186 van 18.7.2007, blz. 29.

(4)

De Central Bank of Cyprus heeft PricewaterhouseCoopers
Limited geselecteerd als haar externe accountants voor de
boekjaren 2008 tot en met 2012,

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

Het verdient aanbeveling dat PricewaterhouseCoopers Limited
wordt benoemd tot de externe accountants van de Central Bank
of Cyprus voor de boekjaren 2008 tot en met 2012.

Gedaan te Frankfurt am Main, 15 november 2007.
De President van de ECB
Jean-Claude TRICHET

