
II

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. július 12.)

a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a
De Nederlandsche Bank külső könyvvizsgálója tekintetében történő módosításáról

(2005/512/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányáról szóló, az Európai Közösséget
létrehozó szerződéshez csatolt jegyzőkönyvre, és különösen
annak 27.1. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank által az Európai Unió
Tanácsához intézett, a De Nederlandsche Bank külső könyvvizs-
gálójáról szóló, 2005. május 20-i EKB/2005/9 ajánlására (1),

mivel:

(1) Az Európai Központi Bank (EKB) és az euró-rendszer
nemzeti központi bankjainak beszámolóit az EKB
Kormányzótanácsa által ajánlott és az Európai Unió
Tanácsa által jóváhagyott független külső könyvvizsgá-
lóknak kell ellenőrizniük.

(2) A De Nederlandsche Bank (a továbbiakban: DNB) jelen-
legi külső könyvvizsgálóinak megbízatása lejárt és nem
kerül meghosszabbításra. Ezért a 2005-ös pénzügyi évtől
külső könyvvizsgálót szükséges kijelölni.

(3) A DNB Josephus Andreas Nijhuis bejegyzett könyvvizs-
gálót, a PricewaterhouseCoopers BV igazgatótanácsának
elnökét választotta ki, mint a bank – saját személyében
eljáró – új külső könyvvizsgálóját, az EKB pedig úgy ítéli

meg, hogy a kiválasztott könyvvizsgáló a kinevezéshez
szükséges követelményeknek megfelel.

(4) Az EKB Kormányzótanácsa ajánlotta, hogy a külső
könyvvizsgáló megbízatása határozatlan időre szóljon,
és évente történő megerősítés tárgyát képezze.

(5) Helyénvaló az EKB Kormányzótanácsának ajánlását
követni, és az 1999/70/EK határozatot (2) ennek megfe-
lelően módosítani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az 1999/70/EK határozat 1. cikkének (8) bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:

„(8) Josephus Andreas Nijhuis bejegyzett könyvvizsgálót,
a PricewaterhouseCoopers BV igazgatótanácsának elnökét,
mint a De Nederlandsche Banknak a 2005-ös pénzügyi
évtől kezdődően határozatlan, évente megerősítendő időre
megbízott – saját személyében eljáró – külső könyvvizsgá-
lóját, a Tanács jóváhagyja.”

2. cikk

Erről a határozatról az Európai Központi Bankot értesíteni kell.
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(1) HL C 151., 2005.6.22., 29. o.
(2) HL L 22., 1999.1.29., 69. o. A legutóbb a 2005/377/EK határozattal

(HL L 125., 2005.5.18., 8. o.) módosított határozat.



3. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2005. július 12-én.

a Tanács részéről
az elnök

G. BROWN

HU2005.7.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 187/21


