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RÅDET BESLUT AV FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR

av den 24 juli 1973

om lokaliseringen tills vidare av Europeiska fonden för monetärt samarbete
(73/208/EEG )

FÖRETRÄDARNA FÖR

MEDLEMSSTATERNAS

REGERINGAR HAR BESLUTAT FÖLJANDE
med beaktande av artikel 37 i Fördraget om upprättandet
av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för
Europeiska gemenskaperna ,

med beaktande av beslutet av den 8 april 1965 0 )
av företrädarna för medlemsstaternas regeringar om
lokaliseringen tills vidare av vissa av gemenskapernas
institutioner och avdelningar, och särskilt artikel 10 i
detta ,

plats tills vidare enligt beslutet av den 8 april 1965
av företrädarna för medlemsstaternas regeringar om
lokaliseringen tills vidare av vissa av gemenskapernas
institutioner och avdelningar .
2 . Styrelsens möten skall normalt sett hållas på den
plats som tills vidare är fondens arbetsplats. Ordföran
den kan också kalla styrelsen till möten på en annan
plats .
3.

De nära och bestående förbindelser som med nöd

med beaktande av kommissionens yttrande , och

vändighet måste upprättas mellan å ena sidan fonden
och å andra sidan rådet och kommissionen , skall
upprätthållas av

med beaktande av följande :

- kommissionens kontor i Luxemburg,

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 216 i
Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska
gemenskapen bör den arbetsplats som tills vidare skall
vara avsedd för Europeiska fonden för monetärt samar
bete , som upprättades genom rådets förordning (EEG )

- fondens kontor i Bryssel .

nr 907/73 (2) bestämmas .

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kommissionen skall vidta lämpliga åtgärder för den
interna organisationen för att säkerställa att dessa
förbindelser upprätthålls .
Artikel 2

Artikel 1

Företrädarna för medlemsstaternas regeringar skall om

1 . Europeiska fonden för monetärt samarbete skall
vara placerad i Luxemburg, som skall vara dess arbets

pröva situationen med hänsyn till hur fondens arbete
har utvecklats och på grundval av kommissionens
yttrande, senast den 30 juni 1975 .

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 1973 .
I. NØRGAARD

Ordförande

(!) EGTnr 152, 13.7.1967 , s . 18 .
(2) EGT nr L 89 , 5.4.1973 , s . 2 .

