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AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 5 oktober 2000
betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken
(ECB/2000/10)
(2000/612/EG)
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 (hierna aangeduid als
de „statuten”), inzonderheid op artikel 27, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

De rekeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) en
van de nationale centrale banken (NCB's) worden door
onafhankelĳke externe accountants gecontroleerd op
aanbeveling van de raad van bestuur van de ECB en
aanvaard door de Raad van de Europese Unie.
Ingevolge Beschikking 2000/427/EG van de Raad van
19 juni 2000 overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het
Verdrag betreffende de aanneming van één munt door
Griekenland op 1 januari 2001 (1) voldoet Griekenland
nu aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van
de gemeenschappelĳke munt en wordt de in overweging
4 van Beschikking 98/317/EG van de Raad van 3 mei
1998 (2) overeenkomstig artikel 109 J, lid 4, van het
Verdrag neergelegde derogatie van Griekenland met
ingang van 1 januari 2001 ingetrokken.
De in Aanbeveling ECB/1998/5 van de Europese
Centrale Bank van 12 november 1998 betreffende de
externe accountants van nationale centrale banken (3)
aanbevolen externe accountants komen overeen met de
huidige benoemingen van elke deelnemende NCB.
Er dient een externe accountant voor de jaarrekening ten
behoeve van de Bank of Greece met ingang vanaf het
boekjaar 2001 te worden aanbevolen.

(1) PB L 167 van 7.7.2000, blz. 19.
(2) PB L 139 van 11.5.1998, blz. 30.
(3) PB C 411 van 31.12.1998, blz. 11.

(5)

Het is noodzakelĳk een wĳziging van Besluit 1999/
70/EG van de Raad van 25 januari 1999 betreffende de
externe accountants van de nationale centrale banken (4),
gewĳzigd bĳ Besluit 2000/223/EG (5), aan te bevelen,
teneinde rekening te houden met lidstaten wier derogatie
daarna is ingetrokken,

BEVEELT HIERMEE AAN:

— Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors SA en de heer
Charalambos Stathakis, die een erkende registeraccountant
is, als de externe accountants van de Bank of Greece voor
de jaarrekening met ingang van het boekjaar 2001;
— dat de Raad van de Europese Unie haar Besluit 1999/70/EG
dienovereenkomstig wĳzigt.
Deze aanbeveling wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Deze aanbeveling is gericht tot de Raad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 5 oktober 2000.

De President van de ECB
Willem F. DUISENBERG

(4) PB L 22 van 29.1.1999, blz. 69.
(5) PB L 71 van 18.3.2000, blz. 24.

