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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 15ης Νοεμβρίου 2013
προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Latvijas Banka
(ΕΚΤ/2013/42)
(2013/C 342/01)
στάσεις της Latvijas Banka θα ελέγχονται από ανεξάρτητους
εξωτερικούς ελεγκτές, τους οποίους υποδεικνύει το διοικη
τικό συμβούλιο της ΕΚΤ και εγκρίνει το Συμβούλιο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΑΣ,

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)

Οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με
νόμισμα το ευρώ ελέγχονται από ανεξάρτητους εξωτερικούς
ελεγκτές, τους οποίους υποδεικνύει το διοικητικό συμβούλιο
της ΕΚΤ και εγκρίνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης 2013/387/ΕΕ του
Συμβουλίου (1) η Λετονία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέ
σεις για την υιοθέτηση του ευρώ, η δε παρέκκλιση υπέρ της
Λετονίας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4 της πράξης
προσχώρησης του 2003 (2), καταργείται με ισχύ από 1ης
Ιανουαρίου 2014.
Σύμφωνα με το άρθρο 43 του νόμου για την Latvijas Ban
ka, από 1ης Ιανουαρίου 2014 οι ετήσιες οικονομικές κατα

(1) Απόφαση 2013/387/ΕΕ του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2013, σχε
τικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου
2014 (ΕΕ L 195 της 18.7.2013, σ. 24).
(2) ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 33.

(4)

Οι εξωτερικοί ελεγκτές που υποδεικνύονται με την παρούσα
σύσταση είναι οι υφιστάμενοι ελεγκτές της Latvijas Banka,
οι οποίοι διορίστηκαν για τα οικονομικά έτη 2012 έως
2014,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

Συνιστάται ο διορισμός της εταιρείας SIA Ernst & Young Baltic ως
εξωτερικού ελεγκτή της Latvijas Banka για το οικονομικό έτος
2014.

Φρανκφούρτη, 15 Νοεμβρίου 2013.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

