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1. Upprättandet av Europeiska centralbankens
bedrägeribekämpningskommitté och dess verksamhet

Europeiska centralbankens bedrägeribekämpningskommitté (AFC)
upprättades genom beslut ECB/1999/5 av den 7 oktober 1999 om
bedrägeribekämpning1. Doktor Erik Nordholt, domare John L. Murray och
doktor Maria Schaumayer utnämndes till ledamöter i kommittén2.

AFC började sin verksamhet i januari 2000 och har under tiden fram till
januari 2001 sammanträtt vid fyra tillfällen. AFC förordnade John L. Murray
som sin ordförande och fastställde sin egen arbetsordning.

Med beaktande av det ansvar som tilldelas genom beslut ECB/1999/5 av den
7 oktober 1999, har AFC under rapporteringsperioden utfört följande3:

♦  AFC har etablerat kontakt med Direktoratet för intern revision vid
Europeiska centralbanken (ECB) och följt dess verksamhet rörande
bedrägeribekämpning. För detta ändamål vidarebefordrade direktören
för intern revision ett program för den ifrågavarande verksamheten
och informerade regelbundet AFC om dessa aktiviteter,

♦  AFC har övervakat utarbetandet av ECB:s uppförandekodex och
reglerna för insiderhandel samt arbetet med att utveckla en
kostnadskodex för direktionens ledamöter,

♦  under sitt första verksamhetsår har kommittén sammanträtt för att
organisera sig internt, för att sätta sig in i ECB:s interna
kontrollstruktur och för att följa ECB:s verksamhet rörande
bedrägeribekämpning,

                                                
1 EGT L 291, 13.11.1999, s. 36. I samband med det ändrades Europeiska centralbankens

arbetsordning genom en ny artikel 9a; se EGT L 314, 8.12.1999, s. 32.
2 Se beslut ECB/1999/8 av den 16 november 1999 om att utse ledamöter i av Europeiska

centralbankens bedrägeribekämpningskommitté, EGT L 299, 20.11.1999, s. 40.
3 Enligt artikel 1.9 i beslut ECB/1999/5 skall AFC ansvara för förbindelserna med den

övervakningskommitté vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) som avses i
artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 (EGT L 136,
31.5.1999, s.1). Dessa förbindelser skall följa de principer som fastställs genom ett beslut av
ECB. Emellertid försenas ett sådant ECB-beslut på grund av det pågående målet (C-11/00
Kommissionen mot ECB), i vilket Europeiska kommissionen anför besvär mot beslut
ECB/1999/5. Följaktligen har AFC ännu inte sökt upprätta ifrågavarande förbindelser med
övervakningskommittén vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF).
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♦  AFC har med tillfredsställelse noterat att en uppförandekodex och
regler för insiderhandel nu slutligt har fastställts och inom kort
kommer att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
AFC räknar med att en kostnadskodex för direktionens ledamöter
kommer att antas inom den närmaste framtiden,

♦  i enlighet med AFC:s anvisningar, och å dess vägnar, har ett cirkulär
distribuerats till samtliga anställda vid ECB i syfte att säkerställa
kännedom om dess roll och funktion och, särskilt de anställdas
rättighet att informera AFC direkt (och/eller Direktoratet för intern
revision) om varje form av bedrägeri eller annan olaglig aktivitet till
skada för ECB:s ekonomiska intressen.

2. Iakttagelser gjorda av Europeiska centralbankens
bedrägeribekämpningskommitté

Med beaktande av beslut ECB/1999/5 har AFC under
rapporteringsperioden gjort följande
iakttagelser:

♦  det har inte upptäckts något fall av bedrägeri eller annan olaglig
aktivitet till skada för ECB:s ekonomiska intressen,

♦  det har inte upptäckts något fall av åsidosättande av relevanta interna
normer eller ECB:s uppföranderegler4,

♦  det har inte funnits något behov av utredning avseende bedrägeri eller
annan olaglig aktivitet till skada för ECB:s ekonomiska intressen,

♦  det har inte funnits något fall då ECB:s ledning eller ECB:s
beslutsfattande organ har underlåtit att handla enligt rekommendation
i en fråga som rör förhindrande eller avslöjande av bedrägeri eller
som rör efterlevnaden av tillämpliga normer eller ECB:s
uppförandekodex,

♦  det har inte funnits någon anledning att vidarebefordra information till
en medlemsstats rättsliga myndigheter,

♦  det har inte förekommit att anställda vid ECB eller någon annan
person har givit AFC information om någon form av bedrägeri eller
annan olaglig aktivitet till skada för ECB:s ekonomiska intressen,

                                                
4 Mot bakgrund av att motsvarande regler återfinns i olika interna bestämmelser (t.ex. ECB:s personalföreskrifter),

har den grundläggande innebörden av uppförandekodexen redan varit tillämplig inom ECB trots att själva
uppförandekodexen fortfarande var under utarbetning.
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♦  det har inte förekommit att anställda vid ECB har framfört klagomål
till AFC som rör en åtgärd eller en underlåtelse som har skadlig
verkan för honom eller henne och som vidtagits av Direktoratet för
intern revision som en del av den verksamhet som anges i beslut
ECB/1999/5.

3. Slutsats

Mot bakgrund av de rapporter och den information som AFC tagit del av,
har den inte funnit någon anledning till oro över hur ECB:s etablerade
interna kontrollstruktur fungerar eller över de förebyggande åtgärder som
vidtagits av ECB för att förhindra eller upptäcka bedrägerier.

Bankens personal, och särskilt Direktoratet för intern revision, har hela
tiden till fullo samarbetat med AFC då den utfört sin verksamhet och givit
den tillgång till alla erforderliga upplysningar och de handlingar som den
behövt.

AFC välkomnar den fortsatta processen med att fastställa interna
förfaranden och kontroller på grundval av internationella normer för att
förhindra bedrägerier. AFC kommer att fortsätta granska och övervaka
uppföranderegler och andra interna förfaranden och kontroller mot
bakgrund av dessa normer och principen om "best practice".

26 januari 2001

John L. Murray
ordförande i AFC

(undertecknat)

Maria Schaumayer Erik Ernst Nordholt
ledamot av AFC ledamot av AFC
(undertecknat) (undertecknat)


