
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 564/2010 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur 
urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów 
Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12, 

uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Unii Euro
pejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Euro
pejskiej, określone w rozporządzeniu Rady (EWG, EURATOM) 
nr 259/68 ( 1 ), w szczególności art. 64 i art. 65 ust. 2 regula
minu pracowniczego oraz załączniki VII, XI i XIII do regula
minu, a także art. 20 akapit pierwszy, art. 64 i art. 92 
warunków zatrudnienia innych pracowników, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na Litwie i Łotwie wystąpił znaczący spadek kosztów 
utrzymania w okresie od czerwca do grudnia 2009 r.; 
należy w związku z tym odpowiednio dostosować 
wskaźniki korygujące dotyczące wynagrodzeń urzęd
ników i innych pracowników, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r. współczynniki kory
gujące, mające zastosowanie na mocy art. 64 regulaminu 
pracowniczego do wynagrodzeń urzędników i innych pracow
ników zatrudnionych w państwach lub miejscach wymienio
nych poniżej, są następujące: 

— Łotwa – 79,6, 

— Litwa – 73,4. 

Artykuł 2 

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

— Łotwa – 73,3. 

Artykuł 3 

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 Luksemburgu dnia 29 czerwca 2010 r. 

W imieniu Rady 

E. ESPINOSA 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.


