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EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

DECYZJA STAŁEGO KOMITETU PAŃSTW EFTA 

NR 1/2011/SC 

z dnia 29 września 2011 r. 

dotycząca audytu programów i projektów w ramach mechanizmu finansowego (2009–2014) 

STAŁY KOMITET PAŃSTW EFTA, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo
darczym, zwane dalej Porozumieniem EOG, 

uwzględniając Umowę między Unią Europejską, Islandią, Księs
twem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mecha
nizmu finansowego EOG na lata 2009–2014, 

uwzględniając protokół 38b dotyczący mechanizmu finanso
wego EOG, włączony do Porozumienia EOG wyżej wymienioną 
umową między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechten
steinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finanso
wego EOG na lata 2009–2014, 

uwzględniając umowę między Królestwem Norwegii a Unią 
Europejską w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego 
na lata 2009–2014, 

uwzględniając decyzję Stałego Komitetu Państw EFTA 
nr 5/2010/SC z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniającą decyzję 
Stałego Komitetu nr 4/2004/SC ustanawiającą Komitet ds. 
Mechanizmu Finansowego ( 1 ), 

uwzględniając decyzję Stałego Komitetu Państw EFTA 
nr 6/2010/SC z dnia 9 grudnia 2010 r. rozszerzającą zakres 
działań Biura Mechanizmu Finansowego EOG oraz norweskiego 
mechanizmu finansowego ( 2 ), 

uwzględniając decyzję Komitetu ds. Porozumienia o Nadzorze 
i Trybunale nr 5/2002 z dnia 23 października 2002 r. 
dotyczącą mandatu Komisji Obrachunkowej EFTA („krajów 
EOG-EFTA”), 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Komisja Obrachunkowa EFTA pełni funkcję najwyższej władzy 
w zakresie kontroli programów i projektów realizowanych 

w ramach mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014 
(zwanego dalej „mechanizmem finansowym EOG”). Zadania 
Komisji Obrachunkowej obejmują kontrolę programów 
i projektów w państwach beneficjentach, nadzór nad prowa
dzonym przez państwa beneficjentów zarządzaniem progra
mami i projektami oraz nad wdrażaniem przez nie mechanizmu 
finansowego EOG. Komisja Obrachunkowa może sprawować 
również kontrolę nad Biurem Mechanizmów Finansowych 
w odniesieniu do mechanizmu finansowego EOG. 

Artykuł 2 

Członkowie Komisji Obrachunkowej są obywatelami państw 
EFTA będących stronami Porozumienia EOG, a najlepiej człon
kami najwyższych krajowych organów kontroli w państwach 
EFTA. Ich niezależność musi być niekwestionowana. Urzędnik 
zatrudniony w jakiejkolwiek instytucji EFTA może zostać człon
kiem Komisji Obrachunkowej dopiero po upływie trzech lat od 
chwili zakończenia pracy w tej instytucji. 

Artykuł 3 

Członkami Komisji Obrachunkowej przeprowadzającymi 
kontrole zgodnie z art. 1 są osoby powołane decyzją Komitetu 
ds. Porozumienia o Nadzorze i Trybunale nr 1 z dnia 26 maja 
2010 r. dotyczącą powoływania członków Komisji Obrachun
kowej EFTA („krajów EOG-EFTA”) na określoną w tej decyzji 
długość kadencji. Po upływie kadencji członkami Komisji Obra
chunkowej przeprowadzającymi kontrole zgodnie z art. 1 są 
osoby powołane decyzją Komitetu ds. Porozumienia 
o Nadzorze i Trybunale. 

Artykuł 4 

Członkowie Komisji Obrachunkowej są w pełni niezależni 
w wykonywaniu swych obowiązków. 

Artykuł 5 

Przeprowadzając kontrole działań odnoszących się do obu 
mechanizmów finansowych, członkowie Komisji Obrachun
kowej współpracują ściśle z osobą lub osobami, którym powie
rzono prowadzenie analogicznych kontroli w ramach norwe
skiego mechanizmu finansowego za okres 2009–2014.
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( 1 ) Dz.U. L 78 z 24.3.2011, s. 57. 
( 2 ) Dz.U. L 78 z 24.3.2011, s. 58.



Artykuł 6 

Koszty przeprowadzenia odpowiednich i proporcjonalnych 
kontroli, o których mowa w art. 1, są finansowane z budżetu 
administracyjnego mechanizmu finansowego EOG. Stały 
Komitet podejmuje decyzję o wysokości przyznawanych 
środków na podstawie odnośnego projektu budżetu przedsta
wionego przez Komisję Obrachunkową oraz zalecenia Komitetu 
ds. Mechanizmu Finansowego. 

Artykuł 7 

Zatrudnieni eksperci zewnętrzni mogą wspomagać Komisję 
Obrachunkową w jej pracach. Eksperci zewnętrzni muszą speł
niać te same wymogi niezależności co członkowie Komisji 
Obrachunkowej i również przestrzegać zawartego w art. 6 
obowiązku współpracy. 

Artykuł 8 

Komisja Obrachunkowa informuje Komitet ds. Mechanizmu 
Finansowego i odpowiada przed Stałym Komitetem Państw 
EFTA w sprawach dotyczących kontroli, o których mowa 
w art. 1. Komisja może przedstawiać propozycje działań. 

Artykuł 9 

Komisja Obrachunkowa ustala swój regulamin wewnętrzny 
dotyczący zasad przeprowadzania kontroli, o których mowa 

w art. 1, i po konsultacji z Komitetem ds. Mechanizmu Finan
sowego przedkłada go do zatwierdzenia Stałemu Komitetowi 
Państw EFTA. 

Artykuł 10 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie ze skutkiem natychmias
towym. 

Artykuł 11 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suple
mencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 września 2011 r. 

W imieniu Stałego Komitetu 

Kurt JÄGER 
Przewodniczący 

Kåre BRYN 
Sekretarz Generalny
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