
BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. december 22.)

az Európai Közösségek harmadik országba kirendelt tisztviselőinek, szerződéses és ideiglenes alkal-
mazottainak, valamint a csatlakozást követően legfeljebb 15 hónapos időszakra a tíz új tagállamban
tisztségben maradó tisztviselők egy részének javadalmazásában 2004. február 1-jétől, március 1-
jétől, április 1-jétől, május 1-jétől és június 1-jétől alkalmazandó korrekciós szorzók kiigazításáról

(2004/929/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 rendeletre (1), és különösen annak X. mellék-
lete 13. cikkének második albekezdésére,

tekintettel a tíz új tagállam csatlakozási szerződésére és külö-
nösen annak 33. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A személyzeti szabályzat X. melléklete 13. cikkének első
albekezdését alkalmazva az 1785/2004/EK, Euratom
tanácsi rendelet (2) legutóbb, a régi személyzeti szabályzat
értelmében meghatározta azokat a szorzókat, amelyeket
2004. január 1-jétől az Európai Közösségek harmadik
országba kirendelt tisztviselői részére a kiküldetési célor-
szág pénznemében kifizetett javadalmazás vonatkozá-
sában alkalmazni kell.

(2) Ezek közül egyes korrekciós szorzókat a személyzeti
szabályzat X. melléklete 13. cikke második albekezdé-
sének megfelelően 2004. február 1-jétől, március
1-jétől, április 1-jétől, május 1-jétől és június 1-jétől
kezdődően ki kell igazítani, mivel a Bizottság rendelke-
zésére álló statisztikai adatok alapján a korrekciós szorzó

és a megfelelő átváltási árfolyam alapján számított megé-
lhetési költségek egyes harmadik országok esetében a
legutóbbi megállapításuk vagy kiigazításuk óta eltelt
időben 5%-nál nagyobb mértékben változtak,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

2004. február 1-jei, március 1-jei, április 1-jei, május 1-jei és
június 1-jei hatállyal az Európai Közösségek harmadik országba
kirendelt tisztviselőinek, szerződéses és ideiglenes alkalmazot-
tainak, valamint a csatlakozást követően legfeljebb 15 hónapos
időszakra a tíz új tagállamban tisztségben maradó tisztviselők
egy részének a kiküldetési célország pénznemében fizetett java-
dalmazásában alkalmazandó korrekciós szorzók a mellékletben
foglaltak szerint kerülnek kiigazításra.

Az ezen javadalmazások kiszámításánál alkalmazott árfolyamok
a pénzügyi szabályzat végrehajtási rendelkezéseinek megfelelően
kerülnek megállapításra, és összhangban állnak az első albekez-
désben rögzített időponttal.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 22-én.

a Bizottság részéről
Benita FERRERO-WALDNER

a Bizottság tagja

HU2004.12.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 396/49

(1) HL L 56., 1968.3.4., 1. o. A legutóbb a 857/2004/EK, Euratom
rendelettel (HL L 161., 2004.4.30., 11. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 317., 2004.10.16., 1. o.



MELLÉKLET

Szolgálati hely Korrekciós szorzók
2004. február

Dominikai Köztársaság 33,1

Suriname 49,3

Zimbabwe 31,9

Szolgálati hely Korrekciós szorzók
2004. március

Dominikai Köztársaság 38,9

Zimbabwe 33,5

Szolgálati hely Korrekciós szorzók
2004. április

Dominikai Köztársaság 43,8

Sierra Leone 65,6

Zimbabwe 38,7

Szolgálati hely Korrekciós szorzók
2004. május

Grúzia 87,4

Malawi 71,6

Dominikai Köztársaság 48,6

Zimbabwe 42,9

Szolgálati hely Korrekciós szorzók
2004. június

Kazahsztán 94,0

Dominikai Köztársaság 46,4

Sierra Leone 71,0

Zimbabwe 44,7

HUL 396/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.31.


