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A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. március 14.)

a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak az
Öesterreichische Nationalbank külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról

(2006/212/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. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Központi Banknak az Európai Unió
Tanácsához intézett, az Öesterreichische Nationalbank külső
könyvvizsgálóiról szóló, 2006. február 1-jei EKB/2006/1 ajánlá-
sára (1),

mivel:

(1) Az Európai Központi Bank (EKB) és az euro-rendszer
nemzeti központi bankjainak beszámolóit az EKB
Kormányzótanácsa által javasolt és az Európai Unió
Tanácsa által jóváhagyott független külső könyvvizsgálók
ellenőrzik.

(2) Az Öesterreichische Nationalbankról szóló szövetségi
törvény 37. cikkének (1) bekezdése alapján az Öesterrei-
chische Nationalbank (ÖeNB) közgyűlése minden évben
két könyvvizsgálót és két helyettes könyvvizsgálót
választ. A két helyettes könyvvizsgálót kizárólag abban
az esetben bízzák meg, ha a könyvvizsgálók nem képesek
elvégezni az ellenőrzést.

(3) Az ÖeNB jelenlegi külső könyvvizsgálóinak megbízatása
nem újítható meg a 2005-ös pénzügyi év vizsgálatát
követően. Ezért külső könyvvizsgálók kinevezése szük-
séges a 2006-os pénzügyi évtől.

(4) A közösségi és osztrák közbeszerzési jogszabályokkal
összhangban az ÖeNB külső könyvvizsgálójaként a
KPMG Alpen-Treuhand GmbH-t, a TPA Horwath Wirt-
schaftsprüfung GmbH-t, a Moore Stephens Austria Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft mbH-t és a BDO Auxilia
Treuhand GmbH-t választotta ki, akik az EKB álláspontja
szerint teljesítik a kijelöléshez szükséges követelményeket.

(5) Az EKB Kormányzótanácsa azt ajánlotta, hogy a külső
könyvvizsgálók megbízatása évente megújítható legyen
azzal, hogy annak időtartama összességében nem halad-
hatja meg az öt évet.

(6) Helyénvaló az EKB Kormányzótanácsának ajánlását
követni, és ennek megfelelően az 1999/70/EK tanácsi
határozatot (2) módosítani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az 1999/70/EK határozat 1. cikkének (9) bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:

„(9) A KPMG Alpen-Treuhand GmbH-t és a TPA Horwath
Wirtschaftsprüfung GmbH-t mint az Öesterreichische Natio-
nalbank (ÖeNB) külső könyvvizsgálóját a Tanács a 2006-os
pénzügyi évre együttesen jóváhagyja.
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A Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
mbH-t és a BDO Auxilia Treuhand GmbH-t mint az ÖeNB
helyettes könyvvizsgálóját a Tanács a 2006-os pénzügyi évre
együttesen jóváhagyja.

Ez a megbízatás évente megújítható azzal, hogy annak időtar-
tama összességében nem haladhatja meg az öt évet, és legké-
sőbb a 2010-es pénzügyi évvel megszűnik.”

2. cikk

Erről a határozatról az Európai Központi Bankot értesíteni kell.

3. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2006. március 14-én.

a Tanács részéről
az elnök

K.-H. GRASSER

HUL 79/26 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.3.16.


