22.11.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 342/1

I
(Resoluties, aanbevelingen en adviezen)

AANBEVELINGEN

EUROPESE CENTRALE BANK
AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 15 november 2013
aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Latvijas Banka
(ECB/2013/42)
(2013/C 342/01)
1 januari 2014 gecontroleerd door onafhankelijke ex
terne accountants, die op aanbeveling van de Raad van
bestuur van de ECB zijn aanvaard door de Raad van de
Europese Unie.

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

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

(2)

(3)

De rekeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) en
van de nationale centrale banken van de lidstaten die de
euro als munt hebben, worden gecontroleerd door on
afhankelijke 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 Besluit 2013/387/EU van de
Raad (1) voldoet Letland aan de noodzakelijke voorwaar
den voor de aanneming van de euro en wordt ingevolge
artikel 4 van de Toetredingsakte van 2003 (2) de aan
Letland verleende derogatie met ingang van 1 januari
2014 ingetrokken.
Conform artikel 43 van de Wet op Latvijas Banka wordt
de jaarrekening van Latvijas Banka met ingang van

(1) Besluit 2013/387/EU van de Raad van 9 juli 2013 betreffende de
aanneming van de euro door Letland op 1 januari 2014 (PB L 195
van 18.7.2013, blz. 24).
(2) PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33.

(4)

De in deze aanbeveling aanbevolen externe accountants
zijn de huidige accountants van Latvijas Banka, die wer
den benoemd voor de boekjaren 2012 tot en met 2014,

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

Het verdient aanbeveling dat SIA Ernst & Young Baltic wordt
benoemd tot de externe accountant van de Latvijas Banka voor
het boekjaar 2014.

Gedaan te Frankfurt am Main, 15 november 2013.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

