
DECYZJA RADY

z dnia 12 lutego 2007 r.

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

(2007/97/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/2006/18 Europejskiego Banku
Centralnego z dnia 13 listopada 2006 r. udzielane Radzie
Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Banco
de España (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Central-
nego (EBC) oraz krajowych banków centralnych podle-
gają badaniu prowadzonemu przez niezależnych
zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych
przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę
Unii Europejskiej.

(2) Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy 13/1994 o niezależności
Banco de España oraz art. 29 ust. 3 i 31 regulaminu
Banco de España sprawozdania Banco de España podle-
gają badaniu przez niezależnych zewnętrznych biegłych
rewidentów zgodnie z wymogami art. 27 Protokołu
w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków
Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego, jak
również z uwzględnieniem ustawy 19/1988 w sprawie
badania sprawozdań finansowych (2) w zakresie kwalifi-
kowalności, mandatu oraz rotacji biegłych rewidentów.

(3) Mandat obecnych zewnętrznych biegłych rewidentów
Banco de España wygaśnie po przeprowadzeniu badania
za rok obrachunkowy 2005. Niezbędne jest zatem usta-
nowienie zewnętrznych biegłych rewidentów począwszy
od roku obrachunkowego 2006.

(4) Banco de España dokonał wyboru Deloitte, S.L. jako
swojego zewnętrznego biegłego rewidenta na lata obra-
chunkowe 2006–2008. Przyznany mandat może być
następnie przedłużany w okresach rocznych do roku
obrachunkowego 2012.

(5) EBC stwierdza, że zewnętrzni biegli rewidenci wybrani
przez Banco de España spełniają wymagania niezbędne
do ich wyznaczenia i dlatego Rada Prezesów EBC zaleca
wyznaczenie Deloitte, S.L. na lata obrachunkowe
2006–2008, przy czym przyznany mandat może być
następnie przedłużany w okresach rocznych do końca
roku obrachunkowego 2012.

(6) Właściwe jest stosowanie się do zalecenia Rady Prezesów
EBC i dokonanie odpowiedniej zmiany decyzji
1999/70/WE (3),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Artykuł 1 ust. 3 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie:

„3. Deloitte, S.L. zostaje niniejszym zatwierdzony jako
zewnętrzny biegły rewident Banco de España na lata obra-
chunkowe 2006–2008.

Mandat ten może być następnie przedłużany w okresach
rocznych do końca roku obrachunkowego 2012.”.

Artykuł 2

O niniejszej decyzji zostaje powiadomiony Europejski Bank
Centralny.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 2007 r.

W imieniu Rady
F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący
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(1) Dz.U. C 283 z 21.11.2006, str. 16.
(2) Ustawa zmieniona ustawą 44/2002 w sprawie środków reformy

systemu finansowego.
(3) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, str. 69. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją

2006/852/WE (Dz.U. L 331 z 29.11.2006, str. 19).


