
17 Απριλίου 2002

Mr. Hon. Justice John L. Murray
Anti Fraud Committee of the ECB
The Supreme Court
Four Courts
IRL-Dublin 7
Ireland

Αξιότιµε κύριε Murray,

θα ήθελα, µε την παρούσα, να βεβαιώσω την παραλαβή της επιστολής που µου αποστείλατε στις

20 Μαρτίου 2002, µε την οποία µου κοινοποιήθηκε η ετήσια έκθεση της επιτροπής καταπολέµησης

της απάτης (ΕΚΑ) για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 � Φεβρουαρίου 2002, και να σας εκφράσω τις

ευχαριστίες µου για το έργο που εκτέλεσε η ΕΚΑ στη διάρκεια του προηγούµενου έτους.

Θα θέλαµε επίσης να σας ευχαριστήσουµε για τις συγκεκριµένες συστάσεις που διατυπώνονται στα

σηµεία B 2.1, B 2.2 και B 3.1 της έκθεσής σας. Ορισµένες από τις προτεινόµενες ενέργειες έχουν ήδη

υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, καθώς η εκτελεστική επιτροπή αντιµετωπίζει τα

υπό εξέταση ζητήµατα ως συνήθη θέµατα που αφορούν τον προϋπολογισµό. Από την άποψη αυτή, τα

εν λόγω ζητήµατα έχουν ήδη εξεταστεί από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τους εσωτερικούς

και εξωτερικούς ελεγκτές της ΕΚΤ.

Συγκεκριµένα, αναφορικά µε τις έξι συστάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση της ΕΚΑ, θα ήθελα

να σας ενηµερώσω για τα εξής: το θέµα που καλύπτει η τρίτη σύσταση, στο σηµείο Β 2.2, έχει ήδη

αντιµετωπιστεί µε την αναθεώρηση της διοικητικής εγκυκλίου σχετικά µε τις λειτουργίες της ΕΚΤ

(AC 3/2001 της 20.12.01), οι ενέργειες που προβλέπονται στις τρεις συστάσεις του σηµείου B 3.1

βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, ενώ οι δύο πρώτες συστάσεις στο σηµείο B 2.2. έχουν

υποβληθεί στην εκτελεστική επιτροπή προς εξέταση, το αποτέλεσµα της οποίας θα σας κοινοποιηθεί.
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Τέλος, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι αντίγραφο της έκθεσής σας θα διαβιβαστεί, για

ενηµερωτικούς σκοπούς, στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και, εν συνεχεία, θα δηµοσιευθεί στην

ιστοσελίδα της ΕΚΤ σε όλες τις επίσηµες κοινοτικές γλώσσες.

Για λόγους διαφάνειας, η παρούσα επιστολή κοινοποιείται και στους λοιπούς αποδέκτες της ετήσιας

έκθεσης της ΕΚΑ.

Με εκτίµηση,

Υπογραφή

Κοιν.: Μέλη του διοικητικού συµβουλίου της ΕΚΤ

κ. I. Σαρµά, µέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

κ. G. Kern, PricewaterhouseCoopers GmbH, εξωτερικό ελεγκτή της ΕΚΤ


