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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 18 czerwca 2007 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

(2007/456/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 2003/479/WE (1), w szczególności jej
art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 15 ust. 7 decyzji 2003/479/WE przewiduje, że
dzienne diety i dodatki miesięczne są regulowane raz
w roku, bez skutku retroaktywnego, w celu uwzględ-
nienia zmian w wynagrodzeniu podstawowym urzęd-
ników Wspólnoty w Brukseli i Luksemburgu.

(2) W rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 1895/2006
z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniającym ze skutkiem od
dnia 1 lipca 2006 r. wynagrodzenia i emerytury urzęd-
ników i innych pracowników Wspólnot Europejskich
oraz współczynniki korygujące mające zastosowanie
w odniesieniu do tych wynagrodzeń i emerytur (2) prze-

widziano korektę wynagrodzeń i emerytur urzędników
Wspólnoty o 2,3 %,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W art. 15 decyzji 2003/479/WE wprowadza się następujące
zmiany:

a) w ust. 1 kwoty 28,78 EUR oraz 115,09 EUR zastępuje się
odpowiednio kwotami 29,44 EUR i 117,74 EUR;

b) tabela w ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Odległość między
miejscem zamieszkania i
miejscem oddelegowania

(km)

Kwota w EUR

0–150 0

> 150 75,68

> 300 134,54

> 500 218,65

> 800 353,20

> 1 300 555,03

> 2 000 664,37”;
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(1) Dz.U. L 160 z 28.6.2003, str. 72. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2006/471/WE (Dz.U. L 187 z 8.7.2006, str. 32).

(2) Dz.U. L 397 z 30.12.2006, str. 6.



c) w ust. 4 kwotę 28,78 EUR zastępuje się kwotą 29,44 EUR.

Artykuł 2

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

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 18 czerwca 2007 r.

W imieniu Rady
F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący
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