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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

21.11.2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 13ης Νοεµβρίου 2006
προς το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banco de
España
(EKT/2006/18)

(2006/C 283/10)
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)

Οι λογαριασµοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 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)

Με βάση το άρθρο 4, παράγραφος 2, του νόµου περί της αυτονοµίας της Banco de España και τα άρθρα
29, παράγραφος 3, και 31 του εσωτερικού κανονισµού της, οι λογαριασµοί της Banco de España
ελέγχονται από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του καταστατικού,
και σύµφωνα µε τους όρους του νόµου 19/1988 σχετικά µε τον έλεγχο των λογαριασµών (1) όσον αφορά
στην επιλεξιµότητα, τη θητεία και την εναλλαγή των ελεγκτών.

(3)

Η θητεία των σηµερινών εξωτερικών ελεγκτών της Banco de España θα λήξει µε το πέρας του ελέγχου για
το οικονοµικό έτος 2005. Είναι, εποµένως, αναγκαίος ο διορισµός εξωτερικών ελεγκτών από το οικονοµικό
έτος 2006.

(4)

Η Banco de España έχει επιλέξει την Deloitte, S.L. ως εξωτερικό ελεγκτή της για τα οικονοµικά έτη 2006
έως 2008, µε θητεία η οποία µπορεί στη συνέχεια να ανανεώνεται, σε ετήσια βάση, έως το οικονοµικό έτος
2012,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

Συνιστάται ο διορισµός της Deloitte, S.L. ως εξωτερικού ελεγκτή της Banco de España για τα οικονοµικά έτη
2006 έως 2008, µε θητεία η οποία µπορεί στη συνέχεια να ανανεώνεται, σε ετήσια βάση, έως το οικονοµικό έτος
2012.
Φρανκφούρτη, 13 Νοεµβρίου 2006.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

(1) Όπως τροποποιήθηκε από το νόµο 44/2002 περί µέτρων µεταρρύθµισης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.

