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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 1734/2005

z dnia 17 października 2005 r.

uchylające rozporządzenie Rad nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG, rozporządzenie Rad nr
7/66/Euratom, 122/66/EWG oraz rozporządzenie Rad nr 174/65/EWG, 14/65/Euratom

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot
Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników
Wspólnot Europejskich, ustanowione rozporządzeniem (EWG,
Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1) i ostatnio zmienione rozporzą-
dzeniem (WE, Euratom) nr 31/2005 (2),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Komitetu ds. Regulaminu Pracowniczego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rad nr 6/66/Euratom, 121/66/CEE
z dnia 28 lipca 1966 r. ustanawiające wykaz miejsc,
w odniesieniu do których może być przyznany dodatek
mieszkaniowy, maksymalną kwotę tego dodatku i zasady
jego przyznawania (3) ustanawia zasady stosowania art.
14a załącznika VII do regulaminu. Wyżej wymieniony
artykuł został uchylony rozporządzeniem Rady (WE,
Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmie-
niającym Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot
Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracow-
ników Wspólnot Europejskich (4).

(2) Rozporządzenie Rad nr 7/66/Euratom, 122/66/CEE
z dnia 28 lipca 1966 r. ustanawiające wykaz miejsc,
w odniesieniu do których może być przyznany dodatek

transportowy, maksymalną kwotę tego dodatku i zasady
jego przyznawania (5) dotyczy zasad przyznawania
dodatku transportowego przewidzianego w art. 14b
załącznika VII do regulaminu. Wyżej wymieniony artykuł
został również uchylony rozporządzeniem (WE,
Euratom) nr 723/2004.

(3) Rozporządzenie Rad nr 174/65/EWG, 14/65/Euratom
z dnia 28 grudnia 1965 r. ustanawiające tabele śmiertel-
ności i inwalidztwa oraz zasady zróżnicowania płac,
których należy używać przy obliczaniu wartości ubezpie-
czeń przewidzianych w Regulaminie pracowniczym
urzędników Wspólnot (6), przyjęte w celu zapewnienia
wykonania art. 39 załącznika VIII do regulaminu, które
również zostało uchylone rozporządzeniem (CE,
Euratom) nr 723/2004.

(4) Do celów przejrzystości i pewności prawnej należy
w sposób wyraźny uchylić wyżej wymienione rozporzą-
dzenia, które stały się bezprzedmiotowe,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Uchyla się rozporządzenia Rad nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG,
nr 7/66/Euratom, 122/66/EWG oraz nr 174/65/CEE,
14/65/Euratom.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1.
(2) Dz.U. L 8 z 12.1.2005, str. 1.
(3) Dz.U. L 150 z 12.8.1966, str. 2749/66. Rozporządzenie zmienione

ostatnio rozporządzeniem (EWWiS, WE, Euratom) nr 3358/94
(Dz.U. L 356 z 31.12.1994, str. 1).

(4) Dz.U. L 124 z 27.4.2004, str. 1.

(5) Dz.U. L 150 z 12.8.1966, str. 2751/66. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 2460/98 (Dz.U. L 307
z 17.11.1998, str. 4).

(6) Dz.U. L 226 z 31.12.1965, str. 3309/65.



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 17 października 2005 r.

W imieniu Rady
Przewodniczący
M. BECKETT
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