
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. július 18.)

a 2004. augusztus 1-jétől, szeptember 1-jétől, október 1-jétől, november 1-jétől, december 1-jétől és
2005. január 1-jétől az Európai Közösségek harmadik országba kiküldött tisztviselőinek, ideiglenes
és szerződéses alkalmazottainak díjazására, valamint a csatlakozást követően legfeljebb tizenöt
hónapos időszakra a tíz új tagállamban tisztségben maradó tisztviselők egy részének díjazására
alkalmazandó korrekciós szorzók kiigazításáról (a tíz új tagállam csatlakozási szerződése 33.

cikkének (4) bekezdése)

(2005/569/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti
szabályzatát és az e Közösségek egyéb alkalmazottaira vonat-
kozó alkalmazási feltételeket meghatározó 259/68/EGK,
Euratom, ESZAK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak X.
melléklete 13. cikkének második albekezdésére,

tekintettel a tíz tagállam csatlakozási szerződésére és különösen
annak 33. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A személyzeti szabályzat X. melléklete 13. cikke első
albekezdésének végrehajtásához a 257/2005/EK, Euratom
tanácsi rendelet (2) rögzíti az Európai Közösségek
harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek,
ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak, valamint a
csatlakozást követően legfeljebb tizenöt hónapos
időszakra a tíz új tagállamban tisztségben maradó tiszt-
viselői egy részének az alkalmazási ország pénznemében
fizetett díjazására alkalmazandó súlyozást.

(2) A személyzeti szabályzat X. melléklete 13. cikke második
albekezdésének megfelelően 2004. augusztus 1-jétől,
2004. szeptember 1-jétől, 2004. október 1-jétől, 2004.
november 1-jétől, 2004. december 1-jétől és 2005.
január 1-jétől az említett súlyozást ki kell igazítani,
amennyiben egy adott harmadik ország tekintetében –

tekintettel a Bizottság birtokában levő statisztikai
adatokra – a megélhetési költségeknek a súlyozás és a
megfelelő átváltási árfolyam alapján mért változása a
legutóbbi kiigazítás óta meghaladta az 5 %-ot,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

2004. augusztus 1-jétől, szeptember 1-jétől, október 1-jétől,
november 1-jétől, december 1-jétől és 2005. január 1-jétől
kezdődő hatállyal az Európai Közösségek harmadik országban
szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses
alkalmazottainak, valamint a csatlakozást követően legfeljebb
tizenöt hónapos időszakra a tíz új tagállamban tisztségben
maradó tisztviselők egy részének az alkalmazási ország pénzne-
mében fizetett díjazására a mellékletben megjelölt kiigazított
súlyozást kell alkalmazni.

Az ilyen díjazás kiszámítását a pénzügyi szabályzat végrehajtási
rendelkezéseinek megfelelően megállapított és az első albekez-
désben szereplő időpontban érvényes átváltási árfolyamok
alapján kell elvégezni.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 18-án.

a Bizottság részéről

Benita FERRERO-WALDNER

a Bizottság tagja
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(1) HL L 56., 1968.3.4., 1. o. A legutóbb a 31/2005/EK, Euratom
rendelettel (HL L 8., 2005.1.12., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 46., 2005.2.17., 1. o.



MELLÉKLET

Szolgálati hely Korrekciós szorzók 2004. augusztus

Semmis

Szolgálati hely Korrekciós szorzók 2004. szeptember

Eritrea 45,5

Zimbabwe 55,0

Szolgálati hely Korrekciós szorzók 2004. október

Gambia 39,4

Madagaszkár 61,0

Zimbabwe 57,0

Szolgálati hely Korrekciós szorzók 2004. november

Mauritánia 59,0

Sierra Leone 68,7

Szolgálati hely Korrekciós szorzók 2004. december

Algéria 79,9

Costa Rica 64,0

Szolgálati hely Korrekciós szorzók 2005. január

Botswana 72,0

Csád 122,4

Dzsibuti 89,5

Eritrea 47,0

Gambia 41,2

Ghána 64,9

Grúzia 91,3

Guatemala 68,9

Guinea 58,1

Jamaica 78,6

Kambodzsa 61,6

Kazahsztán 100,8

Laosz 66,4

Libanon 94,1

Madagaszkár 65,3

Mali 95,4

Mauritánia 60,8

Mauritius 69,6

Nigéria 69,3

Oroszország 104,4

Tanzánia 58,4

Ukrajna 91,3

Venezuela 63,3

Zimbabwe 56,4
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