
DECYZJA RADY

z dnia 27 czerwca 2006 r.

w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad
mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego

oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

(2006/471/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 28 ust. 1,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 207 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2003/479/WE (1), w szczególności
jej art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 15 ust. 7 decyzji 2003/479/WE przewiduje, że
dzienne diety i dodatki miesięczne przyznawane
ekspertom krajowym i krajowemu personelowi wojsko-
wemu oddelegowanym do Sekretariatu Generalnego Rady
są dostosowywane raz w roku, bez skutku retroaktyw-
nego, w celu uwzględnienia zmian w wynagrodzeniu
podstawowym urzędników Wspólnoty w Brukseli
i Luksemburgu.

(2) Ostatnie dostosowanie zostało przewidziane w decyzji
2005/442/WE i stało się skuteczne w dniu 1 czerwca
2005 r.

(3) W rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 2104/2005
z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniającym od dnia 1 lipca
2005 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych
pracowników Wspólnot Europejskich, a także współ-
czynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wyna-
grodzeń i emerytur (2), Rada przewidziała korektę wyna-
grodzeń i emerytur urzędników Wspólnoty o 2,2 %,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1. W art. 15 ust. 1 decyzji 2003/479/WE kwoty 28,16 EUR
oraz 112,61 EUR zastępuje się odpowiednio kwotami
28,78 EUR i 115,09 EUR.

2. Tabelę w art. 15 ust. 2 zastępuje się tabelą:

„Odległość między miejscem zamieszkania
i miejscem oddelegowania (km) Kwota w EUR

0–150 0

> 150 73,98

> 300 131,52

> 500 213,73

> 800 345,26

> 1 300 542,55

> 2 000 649,43”

3. W art. 15 ust. 4 kwotę 28,16 EUR zastępuje się kwotą
28,78 EUR.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna pierwszego dnia pier-
wszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym została
przyjęta.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 czerwca 2006 r.

W imieniu Rady
J. PRÖLL

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 160 z 28.6.2003, str. 72. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2005/442/WE (Dz.U. L 153 z 16.6.2005, str. 32).

(2) Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 7.


