
DECYZJA RADY 

z dnia 28 lutego 2011 r. 

w sprawie dostosowania dodatków przewidzianych w decyzji 2007/829/WE dotyczącej zasad 
mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego 

oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady 

(2011/139/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 41 ust. 1, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 240 ust. 2, 

uwzględniając decyzję Rady 2007/829/WE ( 1 ), w szczególności 
jej art. 15 ust. 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 15 ust. 6 decyzji 2007/829/WE przewiduje, że 
dzienne diety i dodatki miesięczne ekspertów krajowych 
i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do 
Sekretariatu Generalnego Rady są dostosowywane raz 
w roku, bez skutku retroaktywnego, celem uwzględnienia 
zmian w wynagrodzeniu podstawowym urzędników Unii 
w Brukseli i w Luksemburgu. 

(2) Rozporządzeniem (UE) nr 1239/2010 z dnia 20 grudnia 
2010 r. dostosowującym ze skutkiem od dnia 1 lipca 
2010 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników 
i innych pracowników Unii Europejskiej oraz współczyn
niki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagro
dzeń i emerytur ( 2 ) Rada przyjęła indeksację wynagro
dzeń i emerytur urzędników Unii na poziomie 0,1 %, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2007/829/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 15 ust. 1 kwoty 31,89 EUR i 127,52 EUR zastępuje 
się odpowiednio następującymi kwotami: 

„31,92 EUR i 127,65 EUR”; 

2) w art. 15 ust. 2 tabela otrzymuje brzmienie: 

„Odległość między miejscem 
pochodzenia a miejscem 

oddelegowania 
(km) 

Kwota w EUR 

0–150 0,00 

> 150 82,05 

> 300 145,86 

> 500 237,05 

> 800 382,92 

> 1 300 601,73 

> 2 000 720,27” 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca 
następującego po jej przyjęciu. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lutego 2011 r. 

W imieniu Rady 

FELLEGI T. 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 327 z 13.12.2007, s. 10. 
( 2 ) Dz.U. L 338 z 22.12.2010, s. 1.


