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

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 672/2008

z dnia 8 lipca 2008 r.

dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur
urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów
Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 13,

uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot
Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników
Wspólnot Europejskich, określone w rozporządzeniu (EWG,
Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 63, 64,
art. 65 ust. 2 i art. 82 regulaminu oraz załączniki VII, XI i XIII
do regulaminu pracowniczego, a także art. 20 akapit pierwszy,
art. 64 i art. 92 warunków zatrudnienia innych pracowników,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, że w Bułgarii, Estonii, na Łotwie,
Litwie i w Rumunii wystąpił znaczący wzrost kosztów utrzy
mania w okresie od czerwca do grudnia 2007 r. i należy odpo
wiednio dostosować wskaźniki korygujące stosowane
w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników i innych pracow
ników,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ze skutkiem od dnia 16 listopada 2007 r. współczynniki kory
gujące, mające zastosowanie na mocy art. 64 regulaminu
pracowniczego do wynagrodzeń urzędników i innych pracow

ników zatrudnionych w państwach wymienionych poniżej, są
następujące:

— Bułgaria 69,7

— Litwa 77,4.

Artykuł 2

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r. współczynniki kory
gujące, mające zastosowanie na mocy art. 64 regulaminu
pracowniczego do wynagrodzeń urzędników i innych pracow
ników zatrudnionych w państwach wymienionych poniżej, są
następujące:

— Estonia 83,6

— Łotwa 83,6

— Rumunia 78,8.

Artykuł 3

Ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po
publikacji niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, współczynniki korygujące, mające zastosowanie
na mocy art. 17 ust. 3 załącznika VII do regulaminu pracowni
czego do przelewów części wynagrodzeń przez urzędników
i innych pracowników, są następujące:

— Bułgaria 61,4

— Estonia 80,8

— Łotwa 78,8

— Litwa 71,5

— Rumunia 72,9.
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(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 420/2008 (Dz.U. L 127
z 15.5.2008, s. 1).



Artykuł 4

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 8 lipca 2008 r.

W imieniu Rady
C. LAGARDE

Przewodnicząca
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