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РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 23 февруари 1994 година
за създаването на експертен комитет за координиране на
предотвратяването на измамите
(94/140/ЕО)
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската
общност,
като има предвид, че доброто управление на финансите на
Общността налага да се противодейства ефективно срещу
измамите, насочени срещу нейния бюджет;
като има предвид, че държавите-членки следва да предприемат
специфични мерки за борба с измамата; като има предвид, че
това налага тясно сътрудничество между държавите-членки и
Комисията;
като има предвид, че член 209а от Договора изисква държавитечленки да предприемат същите мерки за противодействие на
измамата, засягаща финансовите интереси на Общността, каквито
предприемат за защитата на своите собствени финансови интереси;
като има предвид, че затова, те трябва, с помощта на Комисията да
координират действията си за защита на финансовите интереси на
Общността и да противодействат на измамата;
като има предвид, че Комисията също има значителна отговорност,
произтичаща от нейната основна задача да гарантира, че бюджетът
на Общността е правилно изпълнен и че разпоредбите на Договора
са приложени;
като има предвид, че затова е желателно Комисията да бъде
съветвана от комитет, който да се състои от представители на
държавите-членки, който да предоставя консултация по който и
да е въпрос, свързан с предотвратяването на измамите, да осъществява сътрудничеството между държавите-членки и Комисията в
борбата им с измамите, както и по всеки друг въпрос, които се
отнася до правната закрила на финансовите интереси на
Общността;
като има предвид, че съществуващите комитети са специализирани
в специални области; като има предвид, че тези комисии не бива да
бъдат заменяни; като има предвид, че въпреки това е необходимо
да съществува общ поглед върху цялата област на измами,
засягащи бюджета на Общността; като има предвид, че затова е
необходимо създаването на хоризонтален комитет;
като има предвид, че, след като комитетът трябва да бъде от хоризонтален тип и държавите-членки трябва да бъдат представени от
подходящото ниво, отразяващо техните собствени административни структури, трябва да се създаде разпоредба, която да
определя, че комитетът ще се състои от двама представители на
всяка държава-членка,
РЕШИ:

Член 1
Създава се Експертен комитет за координиране на предотвратяването на измамите (по нататък, наричан „Комитетът“) в рамките
на Комисията.
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Член 2
▼M1

1.
Комисията може да се консултира с Комитета по всички
въпроси, свързани с предотвратяването и съдебното преследване
на измами и всички други незаконни дейности, които засягат по
неблагоприятен начин финансовите интереси на Общността, както
и по всички въпроси, които са свързани със сътрудничеството
между държавите-членки или между държавите-членки и
Комисията с цел защита на финансовите интереси на Общността,
за да организира по ефективен начин тясно и редовно сътрудничество между компетентните органи с цел противодействие на
измамите.
Комисията може да се консултира с Комитета по всички въпроси,
свързани със защитата на финансовите интереси на Общността и
защитата на еуробанкнотите и еуромонетите срещу фалшификации.
Също така Комисията може да се консултира с Комитета по всички
въпроси, свързани с правната защита на финансовите интереси на
Общността, по-специално по отношение на полицейските и
съдебните аспекти на развитието на борбата срещу измамите и на
сътрудничеството.

▼B

2.
Всеки член на комитета може да иска Комисията да се
консултира с Комитета по всеки въпрос, попадащ в обхвата на
компетентността на Комитета.
Член 3

▼M1

▼B
▼M1

1.
Комитетът се състои от двама представители на всяка
държава-членка; те могат да бъдат подпомагани от двама представители на компетентните национални органи.
2.

Комитетът се председателства от представител на Комисията.

3.
По споразумение с Комисията Комитетът може да сформира
работни групи с цел улесняване на неговата работа по отделните
сектори в рамките на компетенциите му.
Комисията осигурява секретариата за Комитета.

▼B
Член 4
1.

Комисията осигурява секретариата на Комитета.

2.
Председателят може да покани което и да е лице със
специални познания, отнасящи се до отделен въпрос от дневния
ред да вземе участие в заседанията. Експертите участват единствено в обсъжданията, за които са били поканени.
3.
Представителите на съответните
участват в заседанията на Комитета.
4.

отдели

на

Комисията

Комитетът се свиква от Комисията.
Член 5

1.
Комитетът разглежда исканията за становища, отправени от
Комисията. Не се гласува.
2.
Комисията, когато изисква становище от Комитета, може да
посочи срока, в който становището трябва да ѝ бъде представено.
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▼B
3.
Гледните точки, изразени от представителите на държавитечленки, се отразяват в протокола.
Член 6
Без да се засягат разпоредбите на член ►M1 287 ◄ от Договора,
когато Комисията информира Комитета, че исканото становище
или поставеният въпрос се отнася до материя с поверителен
характер, от участниците се изисква да не разкриват получената
информация в хода на работата на Комитета или на работните
групи.
Член 7
Настоящото решение влиза в сила на 1 март 1994 г.

