
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 1945/2006

z dnia 11 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 495/77 określające kategorie
uprawnionych urzędników, warunki i stawki dodatków za regularne pozostawanie w gotowości

do pracy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot
Europejskich oraz warunki zatrudnienia innych pracowników
Wspólnot Europejskich, określone w rozporządzeniu (EWG,
Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 56a
akapit drugi regulaminu pracowniczego,

uwzględniając wniosek Komisji, przedstawiony po konsultacji
z Komitetem ds. Regulaminu Pracowniczego,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 495/77 (2)
powinno zostać zmienione w celu dostosowania go do zmie-
niającego się zapotrzebowania na regularne pozostawanie
w gotowości do pracy w instytucjach europejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWWiS, EWG, Euratom) nr 495/77 wpro-
wadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Urzędnicy

— opłacani ze środków budżetowych na badania
i inwestycje i zatrudnieni w instytucie Wspólnego
Centrum Badawczego lub zatrudnieni do działań pośred-
nich, lub

— opłacani ze środków operacyjnych i zatrudnieni w celu
zapewnienia działania lub nadzoru instalacji technicz-
nych lub zatrudnieni w departamencie ds. zapewnienia
ochrony i bezpieczeństwa, innej służbie zajmującej się
wykonywaniem zadań z zakresu zapewnienia ochrony
i bezpieczeństwa, departamencie służb technologii infor-
matyczno-komunikacyjnych (ICT), departamencie zapew-
niającym wsparcie dla operacji w ramach wspólnej poli-
tyki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB)/europejskiej
polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO) lub zapewnia-
jącym wsparcie w zakresie koordynacji w razie wystą-
pienia nagłego wypadku i kryzysu, lub w służbach,
w których potwierdzone jest zapotrzebowanie na regu-
larne pozostawanie w gotowości do pracy w związku
z wykonywaniem zadań w ramach mechanizmu ustano-
wionego w celu świadczenia całodobowej pomocy dla
państw członkowskich,

są uprawnieni do dodatku w przypadku, gdy zobowiązani są
do regularnego pozostawania w gotowości do pracy zgodnie
z art. 56a regulaminu pracowniczego.”;

2) artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

W kwietniu każdego roku Komisja przedkłada Radzie spra-
wozdanie z liczby urzędników i innych pracowników każdej
kategorii, którzy otrzymali dodatek, o którym mowa
w niniejszym rozporządzeniu, ze szczególnym odniesieniem
do przypadków, w których dodatek przyznany został na
podstawie przepisów art. 1 ust. 1 akapit drugi.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 grudnia 2006 r.

W imieniu Rady
E. TUOMIOJA

Przewodniczący
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