
II

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. június 12.)

az 1999/70/EK határozatnak a Banque de France külső könyvvizsgálói tekintetében történő
módosításáról

(2006/476/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 a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról
szóló, 1999. január 25-i 1999/70/EK határozatra (1),

tekintettel a Banque de France külső könyvvizsgálóiról szóló, az
Európai Központi Banknak (a továbbiakban: EKB) az Európai
Unió Tanácsához intézett 2006. április 13-i EKB/2006/5 aján-
lására (2),

mivel:

(1) A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Banknak (a továbbiakban: EKB) alapokmá-
nyáról szóló jegyzőkönyv 27.1. cikke értelmében az
EKB és az euro-rendszer központi bankjainak beszámo-
lóit az EKB Kormányzótanácsa által javasolt és az Európai
Unió Tanácsa által jóváhagyott független külső könyv-
vizsgálók ellenőrzik.

(2) A francia Monetáris és Pénzügyi Kódex L.142-6. cikke
alapján a Banque de France Általános Tanácsa két köte-

lező könyvvizsgálót jelöl ki a Banque de France beszá-
molóinak ellenőrzése céljából. A francia Kereskedelmi
Kódex L.823-1. cikke alapján egy helyettes könyvvizs-
gálót jelölnek ki a megbízott könyvvizsgálók helyettesí-
tésére azok visszautasítása, e tisztségről való lemondása
vagy halála esetén, illetve olyan esetben, amikor felada-
taikat nem képesek ellátni.

(3) A Banque de France jelenlegi külső könyvvizsgálóinak
megbízatása a 2005-ös pénzügyi év vizsgálatát követően
lejár. Ezért a 2006-os pénzügyi évtől külső könyvvizsgá-
lókat szükséges kijelölni.

(4) A Banque de France a közbeszerzési szabályaival össz-
hangban a 2006–2011-es pénzügyi évekre kötelező
könyvvizsgálóinak a Deloitte & Associés-t és a Mazars
& Guerard-ot, helyettes könyvvizsgálójának pedig a
KPMG S.A.-t választotta, amelyek az EKB szerint teljesítik
a kijelöléshez szükséges követelményeket.

(5) Az EKB úgy véli, hogy a Banque de France által kiválasz-
tott külső könyvvizsgálók teljesítik a kijelöléshez szük-
séges követelményeket és ezért az EKB Kormányzóta-
nácsa azt ajánlotta, hogy a 2006–2011-es pénzügyi
évekre kötelező könyvvizsgálóként együttesen a Deloitte
& Associés-t és Mazars & Guerard-ot, helyettes könyv-
vizsgálóként pedig a KPMG S.A.-t kell kinevezni.

(6) Helyénvaló az EKB Kormányzótanácsának ajánlását
követni, és ennek megfelelően az 1999/70/EK határo-
zatot módosítani,
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(1) HL L 22., 1999.1.29., 69. o. A legutóbb a 2006/212/EK határozattal
(HL L 79., 2006.3.16., 25. o.) módosított határozat.

(2) HL C 98., 2006.4.26., 25. o.



A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az 1999/70/EK határozat 1. cikkének (4) bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:

„(4) A Deloitte & Associés és a Mazars & Guerard mint a
Banque de France kötelező könyvvizsgálói együttesen jóváha-
gyásra kerülnek a 2006–2011-es pénzügyi évekre.

A KPMG S.A. mint a Banque de France helyettes könyvvizs-
gálója jóváhagyásra kerül a 2006–2011-es pénzügyi évekre.”

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 Luxembourgban, 2006. június 12-én.

a Tanács részéről
az elnök
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