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(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 16 marca 2005 r.

zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków
centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Portugal

(2005/266/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego
Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Central-
nego załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską, w szczególności jego art. 27 ust. 1,

uwzględniając zalecenie EBC/2005/3 Europejskiego Banku
Centralnego (zwanego dalej „EBC”) z dnia 11 lutego 2005 r.
udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych
biegłych rewidentów Banco de Portugal (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Sprawozdania finansowe EBC oraz krajowych banków
centralnych Eurosystemu powinna być poddawana
badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrz-
nych biegłych rewidentów rekomendowanych przez
Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii
Europejskiej.

(2) Zgodnie z niedawną zmianą prawa portugalskiego
badanie sprawozdań finansowych należy obecnie doko-
nywać wyłącznie przez revisores oficiais de contas (licencjo-
nowanych biegłych rewidentów). Wskutek powyższego
Rada Prezesów EBC zaleciła Radzie Unii Europejskiej
zatwierdzenie zastąpienia PricewaterhouseCoopers –

Auditores e Consultores, Lda. jako zewnętrznego bieg-
łego rewidenta Banco de Portugal przez Pricewaterhou-
seCoopers & Associados – Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Lda., biorąc pod uwagę, że pierwszy
podmiot nie posiada statusu licencjonowanego biegłego
rewidenta.

(3) Rada Prezesów EBC zaleciła nie zmienianie długości
okresu, na jaki wyznaczony został mandat zewnętrznych
biegłych rewidentów.

(4) Właściwe jest przyjęcie zalecenia Rady Prezesów EBC
i dokonanie odpowiedniej zmiany decyzji 1999/70/EC
z dnia 25 stycznia 1999 r. dotyczącej zewnętrznych
biegłych rewidentów krajowych banków centralnych (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 1 ust. 10 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie:

„10. PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Lda. jest niniejszym zatwier-
dzona jako zewnętrzny biegły rewident Banco de Portugal
od roku finansowego 2004 na odnawialny okres jednego
roku.”

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest notyfikowana EBC.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 marca 2005 r.

W imieniu Rady
J. ASSELBORN

Przewodniczący
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(1) Dz.U. C 50 z 26.2.2005, str. 6.
(2) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, str. 69. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją

2004/651/WE (Dz.U. L 298 z 23.9.2004, str. 23).


