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PARLAMENT EUROPEJSKI

RADA

KOMISJA

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

z dnia 4 listopada 2005 r.

w sprawie mianowania członków Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania
Nadużyć Finansowych (OLAF)

(2005/833/WE, Euratom)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając decyzję Komisji 1999/352/WE, EWWiS, Euratom z dnia 28 kwietnia 1999 r. ustanawiającą
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (1), w szczególności jej art. 4,

uwględniając rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja
1999 r. (2) oraz rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące docho-
dzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (3),
w szczególności art. 11 ust. 2 każdego z tych rozporządzeń,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuły 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 oraz rozporządzenia (Euratom) nr
1074/1999 stanowią, że Komitet Nadzoru jest złożony z pięciu niezależnych osób z zewnątrz
posiadających kwalifikacje wymagane w swoich krajach do sprawowania wyższych stanowisk odno-
szących się do obszaru działalności Urzędu.

(2) Członkowie Komitetu Nadzoru mianowani z mocą od dnia 1 sierpnia 1999 r. zakończyli swoją
kadencję. Należy zatem jak najszybciej mianować nowych członków.

(3) Artykuły 11 ust. 2 wymienionych powyżej rozporządzeń stanowią, że członkowie Komitetu Nadzoru
są mianowani za wspólnym porozumieniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji,
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(1) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 20.
(2) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.
(3) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 8.



STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1. Niniejszym mianuje się członkami Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć
Finansowych (OLAF) od dnia 30 listopada 2005 r. następujące osoby:

— Pana Petera STRÖMBERGA,

— Pana Kálmána GYÖRGYI,

— Panią Rosalind WRIGHT,

— Pana Luisa LÓPEZA SANZ-ARANGUEZA,

— Panią Diemut R. THEATO.

2. W wypadku rezygnacji którejkolwiek z wymienionych powyżej osób z członkostwa Komitetu
Nadzoru, jej śmierci lub trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków zostanie ona niezwłocznie zastą-
piona przez pierwszą z osób wymienionych na zamieszczonej poniżej liście, która nie została jeszcze
mianowana członkiem Komitetu Nadzoru:

— Pana Eugeniusza RUŚKOWSKIEGO,

— Pana Albertusa Hendrikusa KORTHALSA,

— Pana Jaroslava FENYKA,

— Pana Stefano DAMBRUOSO.

Artykuł 2

Pełniąc swoje obowiązki, członkowie Komitetu Nadzoru nie zwracają się ani nie przyjmują instrukcji od
jakiegokolwiek rządu lub instytucji, organu, urzędu lub agencji.

Nie mogą oni zajmować się, bezpośrednio lub pośrednio, sprawami, które dotyczą ich osobiście,
w szczególności ze względów rodzinnych lub finansowych, co mogłoby wpłynąć na ich niezależność.

W stosunku do wszelkich przedłożonych im dokumentów oraz prac nad nimi, są oni zobowiązani do
zachowania ścisłej poufności.

Artykuł 3

Członkom Komitetu Nadzoru zostają zwrócone wszelkie poniesione przez nich w trakcie wykonywania
obowiązków koszty, a także przysługuje im dzienna dieta za każdy dzień pracy. Kwota tej diety oraz
procedura zwrotu zostanie ustalona przez Komisję.

Artykuł 4

Komisja powiadamia wymienione powyżej osoby o niniejszej decyzji, a także zawiadamia niezwłocznie
każdą z osób mianowaną w późniejszym terminie członkiem Komitetu Nadzoru zgodnie z art. 1 ust. 2.

Mianowanie odbywa się na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 3 rozporządzeń (WE) nr 1073/1999 oraz
(Euratom) nr 1074/1999. Procedura ta pozostaje bez uszczerbku dla jakichkolwiek przyszłych zmian
niniejszych przepisów, które mogą zostać przyjęte przez Parlament Europejski i Radę.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli i Luksemburgu, dnia 4 listopada 2005 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W imieniu Rady Ministrów

Ben BRADSHAW

Przewodniczący

W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący
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