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EUROPESE CENTRALE BANK
AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 13 november 2006
aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van Banco de España
(ECB/2006/18)

(2006/C 283/10)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

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

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.

(2)

Conform artikel 4, lid 2 van de Wet inzake de autonomie van Banco de España en artikel 29, lid 3
en artikel 31 van haar Reglement van Orde, worden de rekeningen van Banco de España gecontroleerd door onafhankelijke externe accountants, zoals bepaald in artikel 27 van de Statuten, en krachtens de bepalingen van Wet 19/1988 inzake het controleren van de rekeningen (1) betreffende de
bekwaamheid, het mandaat en de rotatie van de accountants.

(3)

Het mandaat van de huidige externe accountants van Banco de España eindigt na de audit van het
boekjaar 2005. Het is derhalve noodzakelijk om met ingang van het boekjaar 2006 externe accountants te benoemen.

(4)

Banco de España heeft Deloitte, S.L. als haar externe accountants geselecteerd voor de boekjaren
2006 tot en met 2008, met de mogelijkheid van jaarlijkse verlenging tot het boekjaar 2012,

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

Het verdient aanbeveling dat Deloitte, S.L. wordt benoemd tot de externe accountants van Banco de España
voor de boekjaren 2006 tot en met 208, met de mogelijkheid van jaarlijkse verlenging tot het boekjaar
2012.

Gedaan te Frankfurt am Main, 13 november 2006.
De President van de ECB
Jean-Claude TRICHET

(1) Zoals gewijzigd bij Wet 44/2002 inzake de hervormingsmaatregelen betreffende het financiële stelsel.

