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EUROPESE CENTRALE BANK
AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 11 februari 2005
aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Banco de Portugal
(ECB/2005/3)
(2005/C 50/06)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

het aangewezen ware PricewaterhouseCoopers — Auditores e Consultores, Lda. te vervangen door PricewaterhouseCoopers & Associados — Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Lda., daar eerstgenoemde niet de
status van beëdigd accountant heeft. De ECB heeft geen
bezwaar tegen deze wijziging.

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale
banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op
artikel 27.1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De rekeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) en
van de nationale centrale banken van het Eurosysteem
worden gecontroleerd door onafhankelijke externe
accountants, die op aanbeveling van de Raad van bestuur
van de ECB zijn aanvaard door de Raad van de Europese
Unie.

(2)

De Raad van de Europese Unie heeft in haar Besluit
1999/70/EG van 25 januari 1999 betreffende de externe
accountants van de nationale centrale banken (1) PricewaterhouseCoopers — Auditores e Consultores, Lda.
aanvaard als de externe accountant van de Banco de
Portugal.

(3)

Ingevolge een recente wijziging in de Portugese wetgeving, dienen uitsluitend „revisores oficiais de contas”
(beëdigde accountants) de rekeningen te controleren.
Dientengevolge is de Banco de Portugal van mening dat

(1) PB L 22 van 29.1.1999, blz. 69. Besluit, laatstelijk gewijzigd bij
Besluit 2004/651/EG (PB L 298 van 23.9.2004, blz. 23).

(4)

De duur van het mandaat van de externe accountant is
ongewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

PricewaterhouseCoopers & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. wordt aanbevolen als de externe
accountant van de Banco de Portugal met ingang van het boekjaar 2004 voor 1 jaar met de mogelijkheid van verlenging.

Gedaan te Frankfurt am Main, 11 februari 2005.
De President van de ECB
Jean-Claude TRICHET

