
DECYZJA RADY 

z dnia 1 grudnia 2009 r. 

ustanawiająca warunki zatrudnienia Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej 

(2009/912/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 243, 

a także, mając na uwadze fakt, że należy ustanowić warunki 
zatrudnienia Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej otrzymuje podsta
wowe wynagrodzenie równe kwocie podstawowego wynagro
dzenie urzędnika Unii Europejskiej w grupie zaszeregowania 16, 
stopniu trzecim pomnożonej przez 100 %. Otrzymuje dodatki 
rodzinne i inne dodatki przewidziane w regulaminie pracowni
czym urzędników Unii Europejskiej ( 1 ). 

Jest również uprawniony do korzystania z zasad dotyczących 
zwrotu kosztów i zabezpieczenia społecznego określonych 
analogicznie do zasad przewidzianych w regulaminie pracowni
czym i analogicznie ma do niego zastosowanie art. 17 załącz
nika VII do regulaminu pracowniczego. 

Artykuł 2 

Do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1 akapit pierwszy, 
stosuje się współczynniki korygujące określone przez Radę 
zgodnie z art. 64 i 65 regulaminu pracowniczego urzędników 
Unii Europejskiej dla urzędników zatrudnionych w Belgii. 

Artykuł 3 

Sekretarzowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej przysługuje 
dodatek mieszkaniowy określony zgodnie z art. 4 rozporzą
dzenia Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 

18 października 1977 r. określającego uposażenie członków 
Trybunału Obrachunkowego ( 2 ) oraz świadczenia emerytalno- 
rentowe i dodatek przejściowy w przypadku zakończenia spra
wowania funkcji, określone analogicznie do świadczeń 
i dodatków przewidzianych w wyżej wymienionym rozporzą
dzeniu. 

Artykuł 4 

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 
z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę 
stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich ( 3 ) ma 
zastosowanie do Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej. 

Artykuł 5 

O ile niniejsza decyzja nie stanowi inaczej, art. 11–14 i art. 17 
Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europej
skiej oraz wszystkie stosowne przepisy regulaminu pracowni
czego urzędników Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 52 tego 
regulaminu, mają zastosowanie do Sekretarza Generalnego Rady 
Unii Europejskiej. 

Artykuł 6 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 grudnia 2009 r. 

Przewodniczący Rady notyfikuje ją Sekretarzowi Generalnemu 
Rady Unii Europejskiej. 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2009 r. 

W imieniu Rady 

B. ASK 
Przewodniczący
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( 1 ) Rozporządzenie (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (Dz.U. L 56 
z 4.3.1968, s. 1). 

( 2 ) Dz.U. L 268 z 20.10.1977, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 8.


