
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 21 września 2009 r. 

nominująca dwóch przedstawicieli porządku publicznego w radzie nadzorczej Europejskiej Grupy 
Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej 

(2009/714/WE) 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. 
w sprawie stosowania międzynarodowych standardów 
rachunkowości ( 1 ) komitet techniczny rachunkowości 
powinien zapewniać Komisji wsparcie i wiedzę fachową 
w ocenie międzynarodowych standardów rachunkowości. 
Rolę tego komitetu technicznego rachunkowości pełni 
Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finan
sowej (EFRAG). 

(2) EFRAG została powołana w 2001 r. przez europejskie 
organizacje, zrzeszające zaangażowanych w procesy spra
wozdawczości finansowej emitentów papierów warto 
ściowych, inwestorów oraz przedstawicieli zawodów 
księgowych. 

(3) Po zreformowaniu struktury zarządzania EFRAG w skład 
rady nadzorczej EFRAG wchodzi czterech przedstawicieli 
porządku publicznego specjalnie wybranych na 
podstawie ich doświadczenia w dziedzinie porządku 
publicznego na szczeblu krajowym lub europejskim. 
Zgodnie z sekcją 3.2 załącznika 1 do statutu EFRAG 
obowiązującego od dnia 11 czerwca 2009 r. Komisja 
jest odpowiedzialna za nominowanie przedstawicieli 
porządku publicznego. Członkowie rady nadzorczej 

EFRAG są powoływani przez zgromadzenie ogólne 
EFRAG. 

(4) Po publicznym zaproszeniu do zgłaszania kandydatur ( 2 ) 
Komisja wybrała kandydatów, którzy mają zostać nomi
nowani na przedstawicieli porządku publicznego 
w radzie nadzorczej EFRAG. 

(5) Decyzją Komisji 2009/549/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 
mianującą przedstawiciela porządku publicznego 
w radzie nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. 
Sprawozdawczości Finansowej ( 3 ) nominowano jednego 
kandydata, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 

Komisja niniejszym nominuje dwóch kandydatów, których 
imiona i nazwiska podano w załączniku, na przedstawicieli 
porządku publicznego w radzie nadzorczej Europejskiej Grupy 
Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 21 września 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Charlie McCREEVY 

Członek Komisji 

( 1 ) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1. ( 2 ) Dz.U. C 74 z 28.3.2009, s. 61. 
( 3 ) Dz.U. L 182 z 15.7.2009, s. 63. 

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ NOMINOWANYCH PRZEDSTAWICIELI PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

Pani Aldona KAMELA-SOWIŃSKA 

Pan Angelo PROVASOLI
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