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RÅDETS FORORDNING (EKSF, EØF, EURATOM) Nr. 3832/91
af 19. december 1991

om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber samt

af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne for så vidt angår
bidraget til pensionsordningen
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

ud fra følgende betragtninger :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af et Fælles
Råd og en Fælles Kommission for De Europæiske Fælles
skaber, særlig artikel 24,
under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De
Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de

øvrige ansatte i Fællesskaberne, fastsat ved forordning
(EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 ('), senest ændret ved
forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3830/91 (2),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, forelagt
efter høring af Vedtægtsudvalget,

Som led i den helhedsløsning, forhandlingerne førte til,
og for på længere sigt at sikre ligevægten inden for
pensionsordningen bør de finansielle midler, der stilles til
dens rådighed, øges gennem en forhøjelse pr. 1 . januar
1993 af den sats foi bidraget til ordningen, som er fastsat i
artikel 83, stk. 2, i vedtægten ;

med henblik herpå bør vedtægten ændres —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1.

I artikel 83, stk. 2, i vedtægten ændres »6,75 % « til

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (3),

»8,25 % «.

under henvisning til udtalelse fra Domstolen,

øvrige ansatte ændres » 13,5% « til » 16,5% «.

efter at have gjort sig bekendt med rapporten fra Samråds
udvalget, som blev nedsat ved Rådets afgørelse af 23. juni
1981 , og

2.

I artikel 42, stk. 2, i ansættelsesvilkårene for de

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 1991 .

På Rådets vegne
P. DANKERT
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