
OPINIA NR 2/2014 

(przedstawiona na mocy art. 336 TFUE) 

dotycząca wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego 
ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników 
Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń 

i emerytur 

oraz 

wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego ze skutkiem 
od dnia 1 lipca 2012 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii 
Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń 

i emerytur 

(2014/C 94/02) 

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 336, 

uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Unii Euro
pejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Euro
pejskiej (zwany dalej „regulaminem pracowniczym”) ( 1 ), 

uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C- 
63/12 z dnia 19 listopada 2013 r., 

uwzględniając wnioski Komisji z dnia 10 grudnia 2013 r. ( 2 ), 

uwzględniając wniosek Rady o wydanie do dnia 5 marca 2014 r. 
opinii w sprawie wyżej wymienionych wniosków, który wpłynął 
do Trybunału w dniu 26 lutego 2014 r., 

uwzględniając wniosek Parlamentu Europejskiego o wydanie 
opinii w sprawie wyżej wymienionych wniosków, który wpłynął 
do Trybunału w dniu 3 marca 2014 r., 

mając na uwadze, że zgodnie z art. 65 regulaminu pracowni
czego wynagrodzenie urzędników i innych pracowników Unii 
Europejskiej jest aktualizowane co roku przy uwzględnieniu 
polityki gospodarczej i społecznej Unii, 

mając na uwadze, że jak dotąd nie dokonano dostosowań za 
lata 2011 i 2012, 

mając na uwadze, że w wyroku w sprawie 
C-63/12 dotyczącej dostosowania za rok 2011 Trybunał Spra
wiedliwości podkreślił ( 3 ), że jeżeli na podstawie obiektywnych 
danych przedłożonych przez Komisję Rada stwierdzi, że ma 
miejsce poważne i nagłe pogorszenie sytuacji gospodarczej 
i społecznej w Unii w rozumieniu art. 10 załącznika XI do 
regulaminu pracowniczego, Komisja zobowiązana jest przed

stawić Parlamentowi i Radzie odpowiednie wnioski na 
podstawie tego artykułu. W tej sytuacji przysługuje jej jednak 
własne uznanie co do treści tych wniosków, tj. tego, jakie dzia 
łania są jej zdaniem odpowiednie, biorąc pod uwagę daną 
sytuację gospodarczą i społeczną, a także w stosownych przy
padkach inne czynniki, które należy uwzględnić, np. dotyczące 
zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności wymogi 
dotyczące naboru, 

mając na uwadze, że sprawa C-86/13 dotycząca dostosowania 
za rok 2012 wciąż jest w toku, 

mając na uwadze, że Komisja za odpowiednie uznaje dostoso
wanie wynagrodzeń i emerytur w Belgii i Luksemburgu o 0,9 % 
ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. i o kolejne 0,9 % ze 
skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 

mając na uwadze, że jako podstawę swoich wniosków Komisja 
przywołuje przepisy „klauzuli wyjątkowej” (dawny art. 10 
załącznika XI do regulaminu pracowniczego) oraz przewidziany 
w niej margines uznania, 

mając na uwadze, że zmiany w regulaminie pracowniczym 
dotyczące procedury rocznej aktualizacji wynagrodzeń zostały 
przyjęte i weszły w życie ( 4 ) sześć tygodni przed przedłożeniem 
przez Komisję wniosków, które stanowią przedmiot niniejszej 
opinii, 

mając na uwadze, że obowiązująca wcześniej „klauzula wyjąt
kowa” została zastąpiona przez „ograniczenie wzrostu płac 
i klauzule wyjątkowe” (art. 10 i 11 załącznika XI do regulaminu 
pracowniczego), 

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ OPINIĘ: 

1. Trybunał zauważa, że w odniesieniu do treści wniosków 
w sprawie dostosowania wynagrodzeń i emerytur Komisja 
powołuje się na margines uznania.
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( 1 ) Rozporządzenie nr 31/EWG, 11/EWEA ustanawiające regulamin 
pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracow
ników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspól
noty Energii Atomowej (Dz.U. 45 z 14.6.1962, s. 1385/62). 

( 2 ) COM(2013) 895 final i COM(2013) 896 final. 
( 3 ) Zob. pkt 74 wyroku. 

( 4 ) Zob. art. 1 pkt 44 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE, Euratom) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmie
niającego regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej 
i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej 
(Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15).



2. Trybunał odnotowuje, że brzmienie motywu 3 w obydwu 
wnioskach może prowadzić do nieporozumień, ponieważ nie 
wprowadzono w nim wyraźnego rozróżnienia pomiędzy utratą 
siły nabywczej a dostosowaniem nominalnych wynagrodzeń 
i emerytur. Ponadto nie jest wystarczająco jasne, na jakiej 
podstawie obliczono proponowane dostosowania w wysokości 
0,9 %. 

3. Trybunał zwraca uwagę, że „klauzula wyjątkowa” stano
wiąca podstawę wniosków Komisji przestała obowiązywać. 

4. Trybunał sugeruje rozważenie, czy w celu dokonania 
zaległych aktualizacji rocznych za lata 2011 i 2012 można 
by wykorzystać obecnie obowiązujące przepisy załącznika XI 
do regulaminu pracowniczego oraz, w razie potrzeby, przepisy 
dotyczące ograniczenia wzrostu płac i klauzule wyjątkowe 
zawarte w tym załączniku. W przepisach tych określono proce
durę, która opiera się na zweryfikowanych i obiektywnych 
danych. 

5. Trybunał zauważa, że proponowane dostosowania będą 
wymagać udostępnienia środków budżetowych. 

Niniejsza opinia została przyjęta przez Izbę IV, której przewodniczył Louis GALEA, członek Trybunału 
Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 3 marca 2014 r. 

W imieniu Trybunału Obrachunkowego 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
Prezes
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