
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 87/2006

z dnia 7 lipca 2006 r.

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowują-
cym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności
jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik IX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2006 z dnia
2 czerwca 2006 r. (1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Po pkt 23a (dyrektywa Rady 92/121/EWG, skreślony) załącznika IX do Porozumienia dodaje się punkt
w następującym brzmieniu:

„23b. 32005 L 0060: dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy
oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, str. 15).

Dla celów Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

Artykuł 3 ust. 5 lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

»nadużycie finansowe, co najmniej poważne, naruszające interesy finansowe Wspólnot Euro-
pejskich polega na:

a) w odniesieniu do wydatków – jakimkolwiek celowym działaniu lub zaniechaniu dotyczącym:

— wykorzystania lub przedstawienia nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych
oświadczeń lub dokumentów celem sprzeniewierzenia lub bezprawnego zatrzymania
środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez
Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,

— nieujawnienia informacji z naruszeniem określonych zobowiązań, w tym samym celu,

— niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na które zostały
początkowo przyznane;
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(1) Dz.U. L 245 z 7.9.2006, str. 7.
(2) Dz.U. L 309 z 25.11.2005, str. 15.



b) w odniesieniu do przychodu, którego definicję przedstawiono w decyzji Rady 2000/597/WE,
Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot
Europejskich (*) – jakimkolwiek celowym działaniu lub zaniechaniu odnoszącym się do:

— wykorzystania lub przedstawienia nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych
oświadczeń lub dokumentów celem bezprawnego zmniejszenia środków budżetu
ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty
Europejskie lub w ich imieniu,

— nieujawnienia informacji z naruszeniem określonych zobowiązań, w tym samym celu,

— niewłaściwego wykorzystania korzyści uzyskanej zgodnie z prawem, w tym samym
celu.

Za poważne nadużycie finansowe jest uważane nadużycie finansowe obejmujące minimalną
kwotę, której wartość nie przekracza 50 000 EUR.

(*) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 42.«”.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2005/60/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane
w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2006 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy
art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG (*).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Oda Helen SLETNES

Przewodniczący
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(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.



Wspólna deklaracja Umawiających się Stron

dotycząca decyzji nr 87/2006 włączającej dyrektywę 2005/60/WE do porozumienia EOG

W związku z dyrektywą 2005/60/WE Umawiające się Strony przypominają, że odniesienia do aktów
prawnych dotyczących współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych nie naruszają zasady mówiącej,
że współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych (tytuł VI Traktatu WE) nie wchodzi w zakres
Porozumienia EOG.

Ponadto, odnosząc się do włączenia dyrektywy 2005/60/WE do Porozumienia EOG, Umawiające się Strony
przypominają i uwzględniają deklarację Komisji, wspólną deklarację państw EFTA należących do EOG oraz
wspólną deklarację Umawiających się Stron dołączoną do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2003
z dnia 11 sierpnia 2003 r.
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