
DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 lipca 2006 r.

powołująca Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem
doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej

ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)

(2006/505/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dla stworzenia zintegrowanego rynku kapitałowego dzia-
łającego w sposób wydajny, sprawny i skuteczny
niezbędny jest wysoki poziom przejrzystości
i porównywalności sprawozdań finansowych wszystkich
przedsiębiorstw notowanych w obrocie publicznym we
Wspólnocie.

(2) Z myślą o poprawie funkcjonowania rynku wewnętrz-
nego w rozporządzeniu (WE) nr 1606/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady (1) zawarto przepis stanowiący,
że spółki notowane na rynku regulowanym muszą
sporządzać swoje skonsolidowane sprawozdania finan-
sowe zgodnie z jednolitym zbiorem międzynarodowych
standardów rachunkowości, znanym powszechnie jako
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finan-
sowej (IFRS). W motywie 10 rozporządzenia przewi-
dziano utworzenie komitetu technicznego rachunko-
wości z zadaniem zapewnienia Komisji wsparcia
i wiedzy fachowej w ocenie międzynarodowych stan-
dardów rachunkowości.

(3) W marcu 2001 r. organizacje reprezentujące podmioty
sporządzające sprawozdania finansowe, użytkowników
tych sprawozdań oraz przedstawicieli zawodów księgo-
wych zaangażowanych w proces sprawozdawczy zało-
żyły Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości
Finansowej (EFRAG). EFRAG sporządza opinie na temat
tego, czy standardy lub interpretacje, które mają zostać
przyjęte, są zgodne z prawem wspólnotowym,
w szczególności z wymogami dotyczącymi zrozumia-
łości, przydatności, wiarygodności i porównywalności
zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 1606/2002 oraz
z zasadą rzetelnej i jasnej prezentacji zawartą
w dyrektywach Rady 78/660/EWG (2) i 83/349/EWG (3).

(4) Ponieważ EFRAG jest organizacją prywatną, dla zagwa-
rantowania jakości, przejrzystości i wiarygodności
procesu przyjmowania MSR bardzo ważne jest stwo-
rzenie odpowiednich struktur instytucjonalnych, które
zapewnią obiektywizm i wyważony charakter świadczo-
nego przez tę organizację doradztwa w sprawie przyjmo-
wania standardów.

(5) W związku z tym Komisja uważa, że należy powołać
Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Standardów
Rachunkowości złożoną z niezależnych ekspertów
i wysokiej rangi przedstawicieli krajowych podmiotów
stanowiących standardy, której zadaniem będzie analizo-
wanie opinii w sprawie przyjmowania standardów
sporządzanych przez EFRAG pod kątem ich wyważo-
nego charakteru i obiektywizmu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym powołana zostaje grupa ekspertów pozarządowych
z dziedziny rachunkowości, zwana dalej „grupą”.

Artykuł 2

Zadania

Rola grupy polega na doradzaniu Komisji, przed podjęciem
przez nią decyzji o przyjęciu, w zakresie tego, czy opinie
EFRAG w sprawie przyjęcia Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) oraz Interpretacji Komi-
tetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości
Finansowej (IFRIC) są wyważone i obiektywne.

Artykuł 3

Skład – powoływanie

1. W skład grupy wchodzi nie więcej niż siedmiu członków.

2. Komisja powołuje na członków grupy niezależnych
ekspertów, którzy posiadają uznaną na szczeblu Wspólnoty
wiedzę fachową i doświadczenie w dziedzinie rachunkowości,
a zwłaszcza w obszarze sprawozdawczości finansowej. Człon-
kowie grupy są wybierani na podstawie wniosków spełniających
stosowne kryteria, złożonych po opublikowaniu zaproszenia do
składania wniosków na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej
ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.
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(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, str. 1.
(2) Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11. Dyrektywa ostatnio zmieniona

dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 157 z 9.6.2006, str. 87).

(3) Dz.U. L 193 z 18.7.1983, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2006/43/WE.



3. Przy ocenie wniosków Komisja będzie brać pod uwagę
następujące kryteria:

— potwierdzoną wiedzę fachową oraz wysoki poziom
doświadczenia technicznego, w tym na szczeblu europej-
skim i/lub międzynarodowym, w dziedzinie rachunkowości,
a zwłaszcza w obszarze sprawozdawczości finansowej,

— niezależność,

— konieczność stworzenia grupy o składzie zrównoważonym
pod względem pochodzenia geograficznego, płci (1), funkcji
oraz wielkości przedsiębiorstw lub instytucji.

4. Członkowie 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.

5. Członkowie składają corocznie oświadczenie, w którym
zobowiązują się działać w interesie publicznym, oraz oświad-
czenie stwierdzające brak, względnie istnienie, konfliktu inte-
resów zagrażającego ich niezależności i bezstronności.

6. Członkowie grupy są powoływani na trzyletnią kadencję,
z możliwością ponownego powołania. Regulamin wewnętrzny
grupy może przewidywać, że corocznie dwóch lub trzech
członków grupy zostanie zastąpionych nowymi członkami.

7. W przypadku rezygnacji członka grupy w trakcie trwania
jego kadencji, a także jeśli członek utraci zdolność wnoszenia
rzeczywistego wkładu w prace grupy lub nie będzie spełniać
warunków wyszczególnionych w ust. 3 i 4 lub w art. 278
traktatu WE, Komisja na pozostałą część jego kadencji powoła
nowego członka zgodnie z ust. 3 i 4.

8. Nazwiska członków wyznaczonych przez Komisję zostaną
opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds.
Rynku Wewnętrznego i Usług. Nazwiska członków są groma-
dzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (2).

Artykuł 4

Zasady działania

1. Grupie przewodniczy jeden z jej członków. Przewodni-
czący jest wybierany zwykłą większością głosów na okres
jednego roku.

2. W czasie posiedzeń grupy przedstawiciel Komisji pełni
rolę pomocniczą i może brać udział w debacie.
W posiedzeniach mogą również uczestniczyć inni urzędnicy
Komisji zainteresowani sprawami omawianymi przez grupę.

3. Po otrzymaniu od EFRAG opinii w sprawie przyjęcia IFRS
lub IFRIC grupa stwierdza, czy opinia EFRAG jest obiektywna
i wyważona.

4. Grupa przekazuje swoje stanowisko Komisji w krótkim
terminie, który nie powinien przekraczać 3 tygodni od dnia
otrzymania opinii EFRAG. W wyjątkowych okolicznościach,
w szczególności jeśli analizowane zagadnienie jest złożone,
okres ten może zostać przedłużony do czterech tygodni.

5. Stanowisko zajęte ostatecznie przez grupę jest publiko-
wane na stronie internetowej Komisji.

6. Jeśli jakaś kwestia będzie budzić zastrzeżenia grupy, jej
przewodniczący rozpoczyna rozmowy z EFRAG w celu
rozstrzygnięcia spornej kwestii przed zajęciem ostatecznego
stanowiska przez grupę. Komisja może uczestniczyć
w rozmowach między grupą a EFRAG, pomagając znaleźć
wyważone rozwiązanie.

7. Przewodniczący Grupy Ekspertów Technicznych (TEG)
w ramach EFRAG może być obecny na posiedzeniach grupy
w charakterze obserwatora. Przewodniczący lub przedstawiciel
Komisji może – w przypadku, gdy jest to pomocne lub
konieczne – zaprosić do udziału w pracach grupy innych
ekspertów bądź obserwatorów posiadających odpowiednią
wiedzę na temat zagadnienia wpisanego do porządku obrad.

8. Jeśli Komisja uzna, iż informacje uzyskane w drodze
uczestnictwa w obradach grupy dotyczą spraw poufnych,
wówczas nie mogą być one ujawniane.
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(1) Decyzja Komisji 2000/407/WE z dnia 19 czerwca 2000 r. dotycząca
zapewnienia równowagi płci w powołanych przez nią komitetach
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(2) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.



9. Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny w oparciu
o wzór regulaminu wewnętrznego przyjęty przez Komisję (1).

10. Oprócz dokumentów wymienionych w niniejszym arty-
kule, Komisja może publikować w Internecie, w oryginalnym
języku danego dokumentu, wszelkie streszczenia, konkluzje,
częściowe konkluzje lub dokumenty robocze grupy.

Artykuł 5

Koszty posiedzeń

Koszty podróży i, w stosownych przypadkach, koszty pobytu
ponoszone przez członków, ekspertów i obserwatorów
w związku z działaniami grupy są refundowane przez Komisję
zgodnie z przepisami Komisji dotyczącymi zwrotu kosztów
poniesionych przez ekspertów zewnętrznych.

Członkowie, eksperci i obserwatorzy nie otrzymują wynagro-
dzenia za wykonywane przez nich usługi.

Koszty posiedzeń są refundowane w granicach rocznego
budżetu przyznanego danej grupie przez właściwe służby
Komisji.

Artykuł 6

Stosowanie

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja obowiązuje do dnia 13 lipca 2009 r. Komisja
zadecyduje o ewentualnym przedłużeniu jej stosowania przed
upływem tego terminu.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY

Członek Komisji
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(1) Załącznik III do dokumentu SEC(2005)1004.


