
II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 12 lipca 2005 r.

zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków
centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank

(2005/512/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. 27.1,

uwzględniając zalecenie EBC/2005/9 Europejskiego Banku
Centralnego z dnia 20 maja 2005 r. udzielane Radzie Unii
Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta
De Nederlandsche Bank (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rachunki Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz
krajowych banków centralnych Eurosystemu podlegają
badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrz-
nych biegłych rewidentów rekomendowanych przez
Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii
Europejskiej.

(2) Mandat obecnych zewnętrznych biegłych rewidentów
De Nederlandsche Bank (dalej „DNB”) wygasa i nie będzie
podlegał odnowieniu. Niezbędne jest zatem ustanowienie
zewnętrznego biegłego rewidenta począwszy od roku
obrachunkowego 2005.

(3) DNB wybrał pana Josephusa Andreasa Nijhuisa, zarejes-
trowanego księgowego i prezesa zarządu Pricewaterhou-
seCoopers BV, działającego samodzielnie w ramach
osobistych uprawnień, jako swojego nowego zewnętrz-
nego biegłego rewidenta, przy czym EBC uważa, że

wybrany biegły rewident wypełnia kryteria niezbędne
dla jego ustanowienia.

(4) Rada Prezesów EBC zaleciła udzielenie zewnętrznemu
biegłemu rewidentowi mandatu na czas nieoznaczony,
z zastrzeżeniem wymogu corocznego potwierdzania
rewidenta.

(5) Właściwe jest stosowanie się do zalecenia Rady Prezesów
EBC i dokonanie odpowiednio zmiany decyzji
1999/70/WE (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Artykuł 1 ust. 8 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie:

„8. Niniejszym wyznacza się pana Josephusa Andreasa
Nijhuisa, zarejestrowanego księgowego i prezesa zarządu
PricewaterhouseCoopers BV, działającego samodzielnie
w ramach osobistych uprawnień, na zewnętrznego biegłego
rewidenta De Nederlandsche Bank, począwszy od roku
obrachunkowego 2005, na czas nieoznaczony,
z zastrzeżeniem wymogu corocznego potwierdzania
mandatu.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest notyfikowana Europejskiemu Bankowi
Centralnemu.
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(1) Dz.U. C 151 z 22.6.2005, str. 29.
(2) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, str. 69. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją

2005/377/WE (Dz.U. L 125 z 18.5.2005, str. 8).



Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r.

W imieniu Rady
G. BROWN

Przewodniczący
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