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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ίδρυση και δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Η επιτροπή καταπολέµησης της απάτης (ΕΚΑ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας ιδρύθηκε µε την απόφαση ΕΚΤ/1999/5 της 7ης Οκτωβρίου 1999
σχετικά µε την πρόληψη της απάτης1. Μέλη της επιτροπής διορίσθηκαν οι
Erik Nordholt, John L. Murray και Maria Schaumayer2.

Η ΕΚΑ άρχισε τις δραστηριότητές της τον Ιανουάριο του 2000 και έως τον
Ιανουάριο του 2001 συνήλθε τέσσερις φορές.  Η ΕΚΑ διόρισε ως πρόεδρό
της τον κ. John L. Murray και θέσπισε το δικό της εσωτερικό κανονισµό.

Έχοντας υπόψη τις αρµοδιότητες που της ανατίθενται µε την απόφαση
ΕΚΤ/1999/5 της 7ης Οκτωβρίου 1999, η ΕΚΑ άσκησε τις ακόλουθες
δραστηριότητες3εντός της υπό εξέταση περιόδου:

� συνεργάστηκε µε τη διεύθυνση εσωτερικής επιθεώρησης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και παρακολούθησε τις
δραστηριότητες αυτής στον τοµέα της πρόληψης και του εντοπισµού
περιπτώσεων απάτης. Προς το σκοπό αυτό, ο διευθυντής εσωτερικής
επιθεώρησης διαβίβασε πρόγραµµα µε τις σχετικές δραστηριότητες
και παρείχε στην ΕΚΑ τακτική ενηµέρωση σχετικά µε τις εν λόγω
δραστηριότητες,

� παρακολούθησε τη διαδικασία για την εφαρµογή του κώδικα
συµπεριφοράς και των κανόνων για την εκµετάλλευση εµπιστευτικών
πληροφοριών της ΕΚΤ, καθώς και τη διαδικασία κατάρτισης ενός
κώδικα δαπανών για τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής,

 

                                                          
1 ΕΕ L 291 της 13.11.1999, σ. 36. Στο πλαίσιο αυτό, ο εσωτερικός κανονισµός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας τροποποιήθηκε µε την προσθήκη ενός νέου άρθρου 9Α· βλ. EE L 314 της 8.12.1999, σ. 32.
2 Βλ. απόφαση ΕΚΤ/1999/9 της 16ης Νοεµβρίου 1999 για το διορισµό των µελών της επιτροπής

καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, EE L 299 της 20.11.1999, σ. 40.
3 Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 9 της απόφασης ΕΚΤ/1999/5, η ΕΚΑ είναι αρµόδια για τις σχέσεις

µε την επιτροπή εποπτείας της Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), η οποία αναφέρεται στο
άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE
L 136 της 31.5.1999, σ.1). Οι αρχές που διέπουν τις σχέσεις αυτές ορίζονται µε απόφαση της ΕΚΤ.
Ωστόσο, η έκδοση µιας τέτοιας  απόφασης από την ΕΚΤ έχει καθυστερήσει λόγω της εκκρεµούς
υπόθεσης C-11/00, Επιτροπή κατά ΕΚΤ, στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει υπό
αµφισβήτηση την απόφαση ΕΚΤ/1999/5.  Συνεπώς, η ΕΚΑ δεν επεδίωξε ακόµη να αναπτύξει αντίστοιχες
σχέσεις µε την επιτροπή εποπτείας της Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF).
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� στη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας της, κατάφερε να
οργανωθεί εσωτερικά, να εξοικειωθεί µε τη δοµή του πλαισίου
εσωτερικού ελέγχου της ΕΚΤ και να παρακολουθήσει τις
δραστηριότητες της ΕΚΤ στον τοµέα της πρόληψης και του
εντοπισµού περιπτώσεων απάτης,

� σηµείωσε µε ικανοποίηση ότι ο κώδικας συµπεριφοράς και οι κανόνες
για την εκµετάλλευση εµπιστευτικών πληροφοριών έχουν πλέον
ολοκληρωθεί και θα δηµοσιευθούν σύντοµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αναµένει τη θέσπιση, προσεχώς, του
κώδικα δαπανών για τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής,

 
� µε υπόδειξή της,  διανεµήθηκε εκ µέρους της εγκύκλιος σε όλα τα

µέλη του προσωπικού της ΕΚΤ, προκειµένου να διασφαλιστεί η
ενηµέρωσή τους αναφορικά µε το ρόλο και τις λειτουργίες της και,
ιδίως, αναφορικά µε το δικαίωµά τους να ενηµερώνουν άµεσα την
ΕΚΑ (και/ή τη διεύθυνση εσωτερικής επιθεώρησης) σχετικά µε κάθε
περίπτωση απάτης ή παράνοµης δραστηριότητας που θίγει τα
οικονοµικά συµφέροντα της ΕΚΤ.

2. Παρατηρήσεις της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Έχοντας υπόψη την απόφαση ΕΚΤ/1999/5, η ΕΚΑ προβαίνει στις
ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά µε την υπό εξέταση περίοδο:

� δεν εντοπίστηκε καµία περίπτωση σχετική µε απάτη και άλλες
παράνοµες δραστηριότητες οι οποίες θίγουν τα οικονοµικά
συµφέροντα της ΕΚΤ,

 
� δεν εντοπίστηκε καµία περίπτωση σχετική µε µη συµµόρφωση µε τα

σχετικά εσωτερικά πρότυπα και/ή µε κώδικες συµπεριφοράς της
ΕΚΤ4,

 
� δεν υπήρξε καµία περίσταση συνεπαγόµενη την ανάγκη διεξαγωγής

έρευνας σχετικής µε απάτη και άλλες παράνοµες δραστηριότητες, οι
οποίες θίγουν τα οικονοµικά συµφέροντα της ΕΚΤ,

 
� δεν υπήρξε καµία περίπτωση παράλειψης της διοίκησης ή των

οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ να ενεργήσουν σύµφωνα µε
συστάσεις αναφορικά µε  την πρόληψη ή τον εντοπισµό περιπτώσεων
απάτης ή µε τη συµµόρφωση µε τα σχετικά εσωτερικά πρότυπα και/ή
κώδικες συµπεριφοράς της ΕΚΤ,

                                                          
4 Σε σχέση µε αντίστοιχους κανόνες περιεχόµενους σε διάφορα εσωτερικά κείµενα (π.χ. στους κανόνες για

το προσωπικό της ΕΚΤ), το θεµελιώδες πνεύµα του κώδικα συµπεριφοράς εφαρµοζόταν ήδη εντός της
ΕΚΤ, ενώ ο ίδιος ο κώδικας συµπεριφοράς ήταν ακόµα υπό κατάρτιση.  
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� δεν υπήρξε καµία περίσταση συνεπαγόµενη την ανάγκη διαβίβασης
πληροφοριών στις δικαστικές αρχές κάποιου κράτους µέλους,

 
� κανένα µέλος του προσωπικού της ΕΚΤ ή άλλο πρόσωπο δεν υπέβαλε

στην ΕΚΑ πληροφορίες σχετικές µε οποαδήποτε περίπτωση απάτης ή
παράνοµων δραστηριοτήτων, οι οποίες θίγουν τα οικονοµικά
συµφέροντα της ΕΚΤ,

 
� κανένα µέλος του προσωπικού της ΕΚΤ δεν υπέβαλε στην ΕΚΑ

οποιαδήποτε καταγγελία σχετική µε πράξη ή παράλειψη της
διεύθυνσης εσωτερικής επιθεώρησης από την οποία θίγεται, στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην απόφαση
ΕΚΤ/1999/5.

3. Συµπέρασµα

Με βάση τις εκθέσεις και πληροφορίες που έλαβε η ΕΚΑ, δεν
διαπιστώθηκε κανένας λόγος ανησυχίας ως προς τη λειτουργία της δοµής
του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί εντός της
ΕΚΤ, ή ως προς τις προφυλάξεις που έλαβε η ΕΚΤ στον τοµέα της
πρόληψης και του εντοπισµού περιπτώσεων απάτης.

Το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και, ιδίως, η
διεύθυνση εσωτερικής επιθεώρησης ανέκαθεν συνεργάστηκαν πλήρως µε
την ΕΚΑ κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της τελευταίας,
παρέχοντάς της κάθε πληροφορία ή έγγραφο που ζήτησε.

Η ΕΚΑ δέχεται ευνοϊκά την εξελισσόµενη διαδικασία θέσπισης
εσωτερικών διαδικασιών και ελέγχων για την πρόληψη της απάτης βάσει
διεθνών προτύπων. Η ΕΚΑ θα εξακολουθήσει να αναθεωρεί και να
παρακολουθεί την εφαρµογή των κωδίκων συµπεριφοράς και άλλων
εσωτερικών διαδικασιών ή ελέγχων υπό το πρίσµα των εν λόγω προτύπων
και της αρχής της «βέλτιστης πρακτικής».
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John L. Murray
Πρόεδρος της ΕΚΑ

[υπογραφή]

Maria Schaumayer Erik Ernst Nordholt
Μέλος της ΕΚΑ Μέλος της ΕΚΑ
[υπογραφή]         [υπογραφή]


