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BESLUTNING nr. 159

av 3. oktober 1995

om endring av beslutning nr. 86 av 24. september 1973 om forretningsorden for og
sammensetning av revisjonsutvalget for De europeiske fellesskaps administrative

kommisjon for trygd for vandrearbeidere(*)

(95/512/EF)

DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE
KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE
HAR-

under henvisning til artikkel 101 nr. 3 i rådsforordning (EØF) nr.
574/72, som pålegger Den administrative kommisjon å fastsette
revisjonsutvalgets forretningsorden og sammensetning,

under henvisning til beslutning nr. 86 av 24. september 1973 om
forretningsorden for og sammensetning av revisjonsutvalget for
De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd
for vandrearbeidere, særlig nr. 8 i nevnte beslutning,

under henvisning til beslutning nr. 106 av 8. juli 1976 om endring
av beslutning nr. 86 av 24. september 1973, og

ut fra følgende betraktning:

For å sikre at revisjonsutvalget fungerer mer effektivt, er det
hensiktsmessig at vervet som revisjonsutvalgets leder følger samme
rotasjonsorden som vervet som president for Den administrative
kommisjon-

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Beslutning nr. 106 av 8. juli 1976 oppheves.

2. Nr. 8 i beslutning nr. 86 av 24. september 1973 skal lyde:

«Vervet som leder for revisjonsutvalget skal innehas for et
halvt år av gangen av et medlem fra den stat hvis represen-
tant i Den administrative kommisjon i samme tidsrom
innehar vervet som denne kommisjonens president.

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

Lederen for revisjonsutvalget skal i hovedregelen lede møter
i arbeidsgruppene som har fått i oppdrag å behandle spørsmål
som faller inn under revisjonsutvalgets myndighetsområde;
dersom lederen er forhindret fra å delta, eller dersom særskilte
spørsmål skal behandles, kan imidlertid lederen være
representert av annen person som lederen har utpekt.

Den administrative kommisjons sekretariat skal forberede
og gjennomføre revisjonsutvalgets møter og utarbeide
protokollene fra dem. Det skal utføre det arbeid som er
nødvendig for utvalgets funksjon.»

3. Denne beslutning skal kunngjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 1996.

President for

Den administrative kommisjon

Carlos GARCÍA DE CORTÁZAR Y NEBREDA

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 294 av 8.12.1995, s. 38, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 24/96 of 26. april 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.


