
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. április 12.)

a belső elszámolóárral foglalkozó szakértői csoportban, vagyis a közös transzferárfórumban a
magánszektort képviselő tagok kinevezéséről

(2007/233/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a belső elszámolóárral foglalkozó szakértői csoport
létrehozásáról szóló, 2006. december 22-i 2007/75/EK bizott-
sági határozatra (1) – amelynek értelmében a csoport a Bizott-
ságot tanáccsal látja el a belső elszámolóárakkal kapcsolatos
adózási kérdésekben – és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság weboldalán
2006. december 22-én közzétett pályázati felhívásra, amelyet a
közös transzferárfórum üzleti szférából érkező tagjainak képvi-
seletére és az elnöki poszt betöltésére írtak ki,

mivel:

(1) A 2007/75/EK határozat 4. cikke értelmében a Bizottság
nevezi ki az elnököt és a magánszektorból érkező,
maximum 15 tagot a belső elszámolóárral kapcsolatos
kérdésekben tapasztalattal és hozzáértéssel rendelkező
szakértők közül.

(2) A pályázati felhívás (15) bekezdése értelmében a közös
transzferárfórumban az üzleti szférát képviselő tagok a
belső elszámolóárral kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó
olyan kiemelkedő személyek, akiket az Európai Bizottság
az EU Tanácsának Elnökségével és az UNICE (Union of

Industrial and Employers’ Confederations of Europe,
Európai Gyáriparosok és Munkáltatók Szervezeteinek
Szövetsége) Adóügyi Bizottságával közösen választott ki
a megfelelően képzett, az ipar, a szolgáltatások, az üzleti
élet vagy a belső elszámolóárral kapcsolatos tevékeny-
ségek terén működő pályázók közül.

(3) Mintegy 44 pályázat érkezett a pályázati felhívásra,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Bizottság ezúton kinevez 15 tagot két évre a közös transz-
ferárfórum szakértői csoportban a magánszektor képviseletére
és az elnöki poszt betöltésére. A tagok nevét a melléklet tartal-
mazza.

2. cikk

Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 12-én.

a Bizottság részéről
László KOVÁCS

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

Választott elnök:

Bruno GIBERT

A magánszektort képviselő tagok listája:

Dirk VAN STAPPEN

Isabel VERLINDEN

Svetla MARINOVA

Werner STUFFER

Heinz-Klaus KROPPEN

Kennet PETTERSSON

Sabine WAHL

Guglielmo MAISTO

Guy KERSCH

Theo KEIJZER

Monique VAN HERKSEN

Håkan ANDREASSON

Eduardo GRACIA

Michael SUFRIN

Nicholas DEE
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