
2.12.2010 Nr. 67/511EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

BESLUTNING nr. 206

av 15. desember 2005

om forretningsorden for og sammensetning av revisjonsutvalget for Den administrative  
kommisjon for trygd for vandrearbeidere(*)

(2006/352/EF)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE HAR —

under henvisning til artikkel 101 nr. 3 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 av 21. mars 1972 om regler for gjennomføring av forordning 
(EØF) nr. 1408/71, som pålegger Den administrative kommisjon å fastsette revisjonsutvalgets forretningsorden og sammensetning,

under henvisning til beslutning nr. 86 av 24. september 1973 og nr. 159 av 3. oktober 1995 om revisjonsutvalgets forretningsorden 
og sammensetning og

ut fra følgende betraktning:

Etter utvidelsen av Den europeiske union 1. mai 2004 er det nødvendig å revidere de tidligere beslutningene om revisjonsutvalgets 
forretningsorden og sammensetning på nytt —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Beslutning nr. 86 og nr. 159 oppheves, og bestemmelsene om forretningsorden for og sammensetning av revisjonsutvalget for 
Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere i de nevnte beslutninger erstattes med teksten i vedlegget til denne 
beslutning.

2. Denne beslutning får anvendelse fra den første dag i måneden etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

 President for Den administrative kommisjon

 Anna HUDZIECZECK

______________

 2010/EØS/67/48

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 130 av 18.5.2006, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2007 av 6. juli 2007 om endring av EØS-
avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 21.
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VEDLEGG

Forretningsorden for og sammensetning av revisjonsutvalget for Den administrative kommisjon for  
trygd for vandrearbeidere

1. Revisjonsutvalget omhandlet i artikkel 101 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 574/72 skal i forbindelse med utførelsen av 
sine oppgaver som fastsatt i artikkel 102 nr. 1 og artikkel 113 nr. 3 i forordning 574/72 være underlagt myndigheten 
til Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere og motta retningslinjer for sitt arbeid fra den.

 Innenfor denne rammen skal revisjonsutvalget framlegge et langsiktig arbeidsprogram for Den administrative 
kommisjon til godkjenning. Revisjonsutvalget skal én gang i året framlegge for Den administrative kommisjon en 
framdriftsrapport om arbeidsprogrammet.

2. Revisjonsutvalget skal i prinsippet uttale seg på grunnlag av underlagsdokumenter. Det kan fra de kompetente 
myndigheter kreve alle opplysninger eller undersøkelser det anser som nødvendige for behandlingen av sakene 
som det får i oppdrag å undersøke. Revisjonsutvalget kan, etter forhåndssamtykke fra presidenten for Den 
administrative kommisjon, gi et medlem av sekretariatet eller visse medlemmer av revisjonsutvalget i oppgave på 
stedet å foreta de undersøkelser som er nødvendige for at dets arbeid skal kunne videreføres. Presidenten for Den 
administrative kommisjon skal underrette den berørte medlemsstats representant i Den administrative Kommisjon 
om at denne undersøkelsen finner sted.

 Revisjonsutvalget skal bistås av en uavhengig sakkyndig med faglig utdanning og erfaring i saker som gjelder 
revisjonsutvalgets oppgaver, særlig oppgaver i henhold til artikkel 94, 95 og 101 i forordning 574/72.

3. Revisjonsutvalget skal bestå av to representanter fra hver av medlemsstatene i Den europeiske union, oppnevnt av 
disse staters kompetente myndigheter.

 Ethvert medlem av revisjonsutvalget kan ved forfall være representert ved det varamedlemmet som er oppnevnt 
for dette formål av de kompetente myndigheter.

4. Vedtak skal gjøres med simpelt flertall, og hvert medlem skal ha bare én stemme.

 Det skal framgå av revisjonsutvalgets uttalelser om de ble vedtatt enstemmig eller ved flertallsbeslutning. 
Mindretallets synspunkter eller forbehold skal om nødvendig angis.

 Når en uttalelse ikke er vedtatt enstemmig, skal revisjonsutvalget forelegge den for Den administrative kommisjon, 
sammen med en rapport som særlig skal redegjøre for de motstridende synspunktene og begrunnelsene for dem.

 Det skal også oppnevne en rapportør med ansvar for å gi Den administrative kommisjon alle de opplysninger 
sistnevnte anser som nyttige for å kunne avgjøre tvisten.

 Rapportøren skal ikke velges blant representantene fra de statene som er involvert i tvisten.

5. Representanten for Europakommisjonen eller vedkommendes stedfortreder i Den administrative kommisjon skal 
ha en rådgivende funksjon i revisjonsutvalget.

6. Vervet som leder for revisjonsutvalget skal innehas av et medlem fra den medlemsstat hvis representant i Den 
administrative kommisjon innehar vervet som president for denne kommisjonen.

 Lederen for revisjonsutvalget kan, i samarbeid med sekretariatet, treffe alle nødvendige tiltak for raskt å løse alle 
problemer innenfor revisjonsutvalgets myndighetsområde.

 Som hovedregel skal revisjonsutvalgets leder lede møtene i arbeidsgruppene som har fått i oppdrag å behandle 
problemer som hører inn under revisjonsutvalgets myndighetsområde; dersom lederen er forhindret fra å delta, eller 
dersom særskilte problemer skal behandles, kan imidlertid lederen være representert ved en annen person, som 
lederen skal utpeke.
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7. Den administrative kommisjons sekretariat skal forberede og tilrettelegge revisjonsutvalgets møter og utarbeide 
møteprotokollene. Det skal utføre det arbeidet som er nødvendig for at revisjonskomiteen skal kunne fungere. 
Dagsorden og dato for revisjonsutvalgets møter samt møtenes varighet skal avtales med lederen.

8. Dagsordenen skal oversendes fra Den administrative kommisjons sekretariat til revisjonsutvalgets medlemmer og 
til Den administrative kommisjons medlemmer senest 20 dager før hvert møte begynner.

 Den administrative Kommisjons sekretariat skal innen samme tidsfrist stille til rådighet de dokumentene som er 
relevante for møtet.

9. Ved behov skal Den administrative Kommisjons regler også gjelde for revisjonsutvalget.

________________________


