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ROZHODNUTIE RADY
z 27. februára 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych
bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Oesterreichische Nationalbank
(2007/145/ES)
schaft mbH, bol vymenovaný za druhého audítora a v
poradí druhý náhradný audítor, spoločnosť BDO Auxilia
Treuhand GmbH, bol vymenovaný za jediného náhradného audítora. Za účelom vymenovania potrebného
druhého náhradného audítora OeNB uskutočnila užšiu
súťaž, vybrala spoločnosť Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs GmbH a vyzvala ECB, aby túto spoločnosť odporučila Rade Európskej únie na schválenie.

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Protokol o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve
o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jeho článok
27 ods.1,

so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky
ECB/2006/29 z 21. decembra 2006 Rade Európskej únie
o externých audítoroch Oesterreichische Nationalbank (1),

(5)

Vymenovanie spoločnosti Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH za druhého externého
audítora a spoločnosti Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs GmbH za druhého náhradného externého audítora
OeNB si vyžaduje súhlas Rady Európskej únie.

(6)

Rada guvernérov ECB odporučila, aby sa mohol každý
rok obnoviť mandát externých audítorov, pričom nepresiahne celkové obdobie piatich rokov.

(7)

Je vhodné postupovať podľa odporúčania Rady guvernérov ECB a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť
a doplniť rozhodnutie Rady 1999/70/ES (4),

keďže:

(1)

(2)

Audity účtov Európskej centrálnej banky (ECB)
a národných centrálnych bánk Eurosystému majú vykonávať nezávislí externí audítori, ktorých odporúča Rada
guvernérov ECB a schvaľuje Rada Európskej únie.

Podľa článku 37 ods. 1 spolkového zákona
o Oesterreichische Nationalbank volí valné zhromaždenie
Oesterreichische Nationalbank (OeNB) každý rok dvoch
audítorov a dvoch náhradných audítorov. Náhradní audítori budú poverení vykonať audit iba v prípade, keď ho
nemôžu vykonať audítori.

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1
(3)

(4)

Vzhľadom na odporúčanie Európskej centrálnej banky
ECB/2006/1 z 1. februára 2006 Rade Európskej únie
o externých audítoroch Oesterreichische Nationalbank (2)
Rada Európskej únie 14. marca 2006 schválila spoločnosti KPMG Alpen-Treuhand GmbH a TPA Horwath
Wirtschaftsprüfung GmbH ako spoločných externých
audítorov a spoločnosti Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH a BDO Auxilia Treuhand GmbH ako spoločných náhradných audítorov na
finančný rok 2006 (3).

OeNB 8. septembra 2006 informovala ECB o tom, že na
valnom zhromaždení OeNB v máji 2006 spoločnosť
KPMG Alpen-Treuhand GmbH nezískala potrebnú
väčšinu hlasov na to, aby bola vybraná, v dôsledku
čoho bol v poradí druhý audítor, spoločnosť TPA
Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH, vymenovaný za
prvého audítora. V poradí prvý náhradný audítor, spoločnosť Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesell-

(1) Ú. v. EÚ C 5, 10.1.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 34, 10.2.2006, s. 30.
(3) Ú. v. EÚ L 79, 16.3.2006, s. 25.

Článok 1 ods. 9 rozhodnutia 1999/70/ES sa nahrádza takto:

„9.
Spoločnosti TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH
a Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
mbH sa týmto schvaľujú spoločne za externých audítorov
OeNB na finančný rok 2006.

Spoločnosti BDO Auxilia Treuhand GmbH a Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungs GmbH sa týmto schvaľujú spoločne za
náhradných externých audítorov OeNB na finančný rok
2006.

Tento mandát možno každý rok obnoviť, pričom nepresiahne celkové obdobie piatich rokov a skončí najneskôr
finančným rokom 2010.“
(4) Ú. v. ES L 22, 29.1.1999, s. 69. Rozhodnutie naposledy zmenené
a doplnené rozhodnutím 2007/97/ES (Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2007,
s. 24).
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Článok 2
Toto rozhodnutie sa oznámi Európskej centrálnej banke.
Článok 3
Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 27. februára 2007
Za Radu
predseda
P. STEINBRÜCK

