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TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. március 16.)

a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Banco de
Portugal külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról

(2005/266/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszerének és az
Európai Központi Banknak az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt alapokmányáról szóló jegyzőkönyvre és
különösen annak 27.1. cikkére,

tekintettel a Banco de Portugal külső könyvvizsgálóiról szóló, az
Európai Központi Banknak (a továbbiakban: EKB) az Európai
Unió Tanácsához intézett 2005. február 11-i EKB/2005/3 aján-
lására (1),

mivel:

(1) Az EKB és az euró-rendszer nemzeti központi bankjainak
beszámolóit az EKB Kormányzótanácsa által javasolt és
az Európai Unió Tanácsa által jóváhagyott független
külső könyvvizsgálóknak kell ellenőrizniük.

(2) A portugál jogszabályok közelmúltbeli változása értel-
mében a beszámolókat kizárólag revisores oficiais de contas
(hiteles könyvvizsgálók) ellenőrizhetik. Ezért az EKB
Kormányzótanácsa javasolta, hogy a Banco de Portugál
külső könyvvizsgálójaként az Európai Unió Tanácsa
hagyja jóvá a PricewaterhouseCoopers – Auditores e
Consultores, Lda. könyvvizsgálónak a Pricewaterhouse-
Coopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, Lda. könyvvizsgálóval való felváltását, tekin-
tettel arra, hogy az előző nem minősül hiteles könyvvizs-
gálónak.

(3) Az EKB Kormányzótanácsa nem javasolta a külső könyv-
vizsgálói megbízatás időtartamának megváltoztatását.

(4) Helyénvaló az EKB Kormányzótanácsának ajánlását
követni, és ennek megfelelően a nemzeti központi
bankok külső könyvvizsgálóiról szóló, 1999. január 25-
i 1999/70/EK határozatot (2) módosítani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az 1999/70/EK határozat 1. cikkének (10) bekezdése helyébe a
következő lép:

„(10) A PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Lda. könyvvizsgálót mint a
Banco de Portugal külső könyvvizsgálóját a Tanács a 2004.
pénzügyi évtől kezdődően egyéves, megújítható időtartamra
jóváhagyja.”

2. cikk

Erről a határozatról az EKB értesítést kap.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell
hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 16-án.
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