
DECYZJA RADY (UE) 2018/487 

z dnia 20 marca 2018 r. 

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

Nationalbank 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Protokół nr 4 w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku 
Centralnego, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 27 ust. 1, 

uwzględniając zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 stycznia 2018 r. udzielone Radzie Unii Europejskiej 
w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank (EBC/2018/1) (1), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych państw 
członkowskich, których walutą jest euro, podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych 
biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii 
Europejskiej. 

(2)  Zgodnie z art. 37 ust. 1 austriackiej federalnej ustawy o Oesterreichische Nationalbank walne zgromadzenie 
Oesterreichische Nationalbank wybiera jednego zewnętrznego biegłego rewidenta i jednego zastępczego 
zewnętrznego biegłego rewidenta na wieloletni okres do pięciu lat. Zastępczy zewnętrzny biegły rewident 
uzyskuje mandat do działania jedynie w razie niemożności przeprowadzenia badania przez zewnętrznego 
biegłego rewidenta. 

(3)  Po przeprowadzeniu badania za rok obrotowy 2017 wygasł mandat obecnego zewnętrznego biegłego rewidenta 
oraz obecnego zastępczego zewnętrznego biegłego rewidenta Oesterreichische Nationalbank. Niezbędne jest 
zatem wyznaczenie zewnętrznych biegłych rewidentów na okres od roku obrachunkowego 2018. 

(4) Na lata obrachunkowe 2018–2022 Oesterreichische Nationalbank wybrał firmę Ernst & Young Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft m.b.H. na swojego zewnętrznego biegłego rewidenta oraz firmę Deloitte Audit Wirtschafts
prüfungs GmbH na swojego zastępczego zewnętrznego biegłego rewidenta. 

(5) Rada Prezesów EBC zaleciła, by na lata obrachunkowe 2018-2022 na zewnętrznego biegłego rewidenta Oesterrei
chische Nationalbank wyznaczyć firmę Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., a na zastępczego 
zewnętrznego biegłego rewidenta Oesterreichische Nationalbank wyznaczyć firmę Deloitte Audit Wirtschafts
prüfungs GmbH. 

(6)  Zgodnie z zaleceniem Rady Prezesów EBC należy odpowiednio zmienić decyzję Rady 1999/70/WE (2), 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Art. 1 ust. 9 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie: 

„9. Na zewnętrznego biegłego rewidenta Oesterreichische Nationalbank na lata obrachunkowe 2018–2022 
zatwierdza się niniejszym Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. 

Na zastępczego zewnętrznego biegłego rewidenta Oesterreichische Nationalbank na lata obrachunkowe 2018–2022 
zatwierdza się niniejszym Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji. 
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(1) Dz.U. C 37 z 1.2.2018, s. 1. 
(2) Decyzja Rady 1999/70/WE z dnia 25 stycznia 1999 r. dotycząca zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych 

(Dz.U. L 22 z 29.1.1999, s. 69). 



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Europejskiego Banku Centralnego. 

Sporządzono w Brukseli dnia 20 marca 2018 r. 

W imieniu Rady 
E. ZAHARIEVA 

Przewodniczący  
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