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KOMISJA

Zaproszenie do składania wniosków w związku z decyzją Komisji z dnia 14 lipca 2006 r.
powołującą Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości

(2006/C 189/03)

Na mocy decyzji z dnia 14 lipca 2006 r. (1) Komisja powołała grupę ekspertów z dziedziny rachunkowości
nazwaną Grupą Kontrolującą Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości. Zadaniem grupy jest dora-
dzanie Komisji w procesie przyjmowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
(IFRS) oraz Interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC).
Grupa będzie oceniać, czy opinie Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)
w sprawie przyjmowania standardów IFRS i interpretacji IFRIC są wyważone i obiektywne. W skład grupy
wchodzi nie więcej niż siedmiu członków powołanych przez Komisję spośród niezależnych ekspertów w
dziedzinie rachunkowości oraz wysokich rangą przedstawicieli krajowych podmiotów stanowiących stan-
dardy.

W celu przygotowania listy kandydatów na ekspertów wchodzących w skład grupy Komisja zaprasza do
składania wniosków. Niezależnie od wniosków otrzymanych w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie
Komisja może również wziąć pod uwagę wnioski, które wpłyną z innych źródeł, np. ze strony stowarzy-
szeń branżowych i zawodowych, a także z państw członkowskich.

Przy ocenie wniosków Komisja będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

— potwierdzoną wiedzę fachową oraz wysoki poziom doświadczenia technicznego, w tym na szczeblu
europejskim i/lub międzynarodowym, w dziedzinie rachunkowości, a zwłaszcza w obszarze sprawo-
zdawczości finansowej;

— niezależność (kandydaci nie mogą być bezpośrednio zaangażowani w działalność prywatnych przedsię-
biorstw, organizacji, stowarzyszeń lub innych przedsiębiorstw sporządzających sprawozdania finan-
sowe według IFRS, doradzających w tym zakresie lub przeprowadzających ich badania, względnie nie
mogą reprezentować interesów podmiotów sporządzających takie sprawozdania oraz ich użytkow-
ników);

— konieczność stworzenia grupy o składzie zrównoważonym pod względem pochodzenia geograficz-
nego, płci (2) oraz funkcji i wielkości podmiotów.

Podpisany wniosek musi zostać przesłany najpóźniej do dnia 29 września 2006 r. Po upływie tego
terminu Komisja powoła członków Grupy Kontrolującej Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości
oraz będzie ewentualnie uzupełniać skład grupy, tak by mogła ona skutecznie funkcjonować. Wnioski
złożone po tym terminie będą rozpatrywane przez Komisję w przypadku konieczności uzupełnienia lub
wymiany członków grupy.

Wnioski powinny zostać:

— przesłane listem poleconym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na następujący adres:

European Commission
Directorate-General Internal Market
Attention of Mr Pierre Delsaux
Avenue de Cortenberg 107, 3/32
B-1049 Bruksela
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(1) Decyzja Komisji 2006/505/WE z dnia 14 lipca 2006 r. powołująca Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Stan-
dardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej
Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) (Dz.U. L 199 z 21.7.2006, str. 33).

(2) Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2000 r. dotycząca zapewnienia równowagi płci w powołanych przez nią komite-
tach i grupach ekspertów (Dz.U. L 154 z 27.6.2000, str. 34).



— lub doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru pod następujący adres:
European Commission
Directorate-General Internal Market
Attention of Mr Pierre Delsaux
Avenue de Cortenberg 107, 3/32
B-1049 Bruksela

— lub przesłane pocztą elektroniczną na adres:
MARKT-F3@cec.eu.int

wpisując jako temat e-maila: „Standards Advice Review Group”

Każdy wniosek musi zostać sporządzony w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, zawierać
jasną informację na temat obywatelstwa kandydata oraz należy załączyć do niego wszystkie wymagane
dokumenty. Wszystkie wnioski powinny zawierać wszelkie szczegółowe informacje pomocne przy ocenie
kandydatury, takie jak życiorys przedstawiający doświadczenie zawodowe i poziom wiedzy fachowej
kandydata oraz krótki list uzasadniający wniosek. Wnioski mogą zostać przesłane zarówno przez kandy-
data, jak i przez organizację wysuwającą jego kandydaturę. Wnioski powinny również zawierać następujące
informacje:

— Dla jakiego organu/ jakiej organizacji kandydat pracował? Jak długo?

— Czy pracował(-a) w przeszłości dla jeszcze innych organów/organizacji?

— Jakie są jego/jej szczególne kwalifikacje?

— W realizację jakich konkretnych projektów i/lub zadań był(-a) zaangażowany(-a)?

— Czy opublikował(-a) prace dotyczące rachunkowości, w szczególności z dziedziny sprawozdawczości
finansowej?

— Czy zdobył(-a) doświadczenie na szczeblu unijnym lub międzynarodowym?

— Czy kandydat posiada jakieś interesy, które mogłyby zagrażać jego/jej niezależności?

Wybrani kandydaci są powoływani do działania we własnym imieniu i doradzają Komisji niezależnie od
jakichkolwiek wpływów zewnętrznych. Członkowie grupy nie mogą brać udziału w pracach EFRAG ani
przed powołaniem, ani w trakcie swojej kadencji. Członkowie grupy są mianowani na odnawialną trzy-
letnią kadencję i muszą przestrzegać zasady poufności przewidzianej w art. 4 ust. 8 decyzji Komisji
powołującej grupę.

Krajowe podmioty stanowiące standardy, stowarzyszenia branżowe i zawodowe oraz inne zainteresowane
organizacje proszone są o poinformowanie osób spełniających powyższe wymagania o niniejszym zapro-
szeniu do składania wniosków. Wnioski składane przez tego typu stowarzyszenia, organizacje lub insty-
tucje zostaną zaakceptowane, jeśli zaproponowana osoba wyraziła zgodę na kandydowanie.

Komisja zwraca koszty podróży i pobytu ponoszone przez członków grupy w związku z jej działalnością
zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji. Członkowie grupy nie będą otrzymywać wynagrodzenia
za działanie w jej ramach.

Lista członków grupy zostanie opublikowana na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rynku
Wewnętrznego i Usług oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Nazwiska członków będą groma-
dzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 (1).

Dodatkowych informacji udziela pan Pierre DELSAUX, telefon: (32-2) 296 54 72, faks: (32-2) 295 09 92,
e-mail: Pierre.Delsaux@ec.europa.eu oraz pan Piotr MADZIAR, telefon: (32-2) 295 08 69, faks: (32-2) 292
17 49, e-mail: Piotr.Madziar@ec.europa.eu.
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(1) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym
przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1).


