
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 904/2012 

z dnia 24 września 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom określające uposażenie 
przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych 
i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot, prezesa, członków i sekretarza Sądu 
Pierwszej Instancji oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Służby Cywilnej Unii Europejskiej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, 

uwzględniając rozporządzenie (UE, Euratom) nr 741/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 sierpnia 2012 r. 
zmieniające Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedli
wości Unii Europejskiej i załącznik I do tego protokołu ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W następstwie zmian wprowadzonych na mocy 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 741/2012 protokół 
nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej przewiduje ustanowienie, w Trybunale Spra
wiedliwości i w Sądzie, stanowiska wiceprezesa, którego 
zadaniem jest wspieranie prezesa w wykonywaniu jego 
obowiązków. 

(2) Konieczne jest ustalenie wysokości wynagrodzenia, 
świadczeń emerytalnych i dodatków do wynagrodzeń 
dla wspomnianych dwóch wiceprezesów. 

(3) Należy w związku z tym zmienić rozporządzenie Rady 
nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom ( 2 ). 

(4) Należy również zmienić tytuł rozporządzenia nr 
422/67/EWG, nr 5/67/Euratom, a także niektóre jego 
artykuły, w celu uwzględniania zmiany nazwy Sądu 
Pierwszej Instancji w wyniku wejścia w życie w dniu 
1 grudnia 2009 r. Traktatu z Lizbony, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) tytuł otrzymuje brzmienie: 

„Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom 
z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodni
czącego i członków Komisji, a także prezesa, sędziów, 
rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedli
wości, prezesa, członków i sekretarza Sądu oraz prezesa, 
członków i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej 
Unii Europejskiej”; 

2) w art. 2 ust. 2 po wierszu „Prezes 138 %” dodaje się wiersz 
w brzmieniu: 

„Wiceprezes 125 %,”; 

3) w art. 4 ust. 3 po wierszu „Prezes 1 418,07 EUR” dodaje 
się wiersz w brzmieniu: 

„Wiceprezes 911,38 EUR”; 

4) w art. 4b wyrażenie „Sądu Pierwszej Instancji” zastępuje się 
wyrażeniem „Sądu”; 

5) w art. 19a wyrażenie „Sądu Pierwszej Instancji” zastępuje 
się wyrażeniem „Sądu”; 

6) w art. 21a ust. 1 wyrażenie „Sądu Pierwszej Instancji” zastę
puje się wyrażeniem „Sądu”; 

7) art. 21a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Miesięczne podstawowe wynagrodzenie prezesa, 
wiceprezesa, członków i sekretarza Sądu jest równe kwocie 
wynikającej z zastosowania następujących wartości procen
towych do podstawowego wynagrodzenia urzędnika Unii 
Europejskiej trzeciego stopnia grupy zaszeregowania 16:
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( 1 ) Dz.U. L 228 z 23.8.2012, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. 187 z 8.8.1967, s. 1.



— Prezes: 112,5 %, 

— Wiceprezes: 108 %, 

— Członkowie: 104 %, 

— Sekretarz: 95 %.”; 

8) w art. 21a ust. 3 po wierszu „Przewodniczący: 
607,71 EUR” dodaje się wiersz w brzmieniu: 

„Wiceprezes: 573,98 EUR,”; 

9) w art. 21b ust. 1 wyrażenie „Sądu Pierwszej Instancji” 
zastępuje się wyrażeniem „Sądu”; 

10) w art. 21c ust. 1 wyrażenie „Sądu Pierwszej Instancji” zastę
puje się wyrażeniem „Sądu”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 24 września 2012 r. 

W imieniu Rady 

A. D. MAVROYIANNIS 
Przewodniczący
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