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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. június 18.)

a Tanács Főtitkárságához kiküldött nemzeti szakértőkre és nemzeti katonai állományra vonatkozó
szabályokról szóló 2003/479/EK határozatban megállapított juttatások kiigazításáról

(2007/456/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen
annak 28. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a 2003/479/EK határozatra (1) és különösen annak
15. cikkére,

mivel:

(1) A 2003/479/EK határozat 15. cikkének (7) bekezdése
előírja, hogy a napi és a havi juttatásokat évente, vissza-
menőleges hatály nélkül, a Közösség brüsszeli és luxem-
burgi tisztviselői alapilletményének változása alapján kell
kiigazítani.

(2) Az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai
díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalma-
zott súlyozási együtthatóknak 2006. július 1-jétől
kezdődő hatállyal történő kiigazításáról szóló, 2006.

december 19-i 1895/2006/EK, Euratom tanácsi ren-
delet (2) előírja a közösségi tisztviselők díjazásának és
nyugdíjának 2,3 %-os kiigazítását,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2003/479/EK határozat 15. cikke a következőképpen
módosul:

a) az (1) bekezdésben szereplő 28,78 EUR összeg helyébe
29,44 EUR, a 115,09 EUR összeg helyébe pedig 117,74
EUR lép;

b) a (2) bekezdésben szereplő táblázat helyébe a következő
táblázat lép:

„A lakóhely és
a kiküldetés helye
közötti távolság

(km)

Összeg euróban

0–150 0

> 150 75,68

> 300 134,54

> 500 218,65

> 800 353,20

> 1 300 555,03

> 2 000 664,37”
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(1) HL L 160., 2003.6.28., 72. o. A legutóbb a 2006/471/EK határo-
zattal (HL L 187., 2006.7.8., 32. o.) módosított határozat. (2) HL L 397., 2006.12.30., 6. o.



c) a (4) bekezdésben szereplő 28,78 EUR összeg helyébe 29,44 EUR lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadását követő hónap első napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 18-án.

a Tanács részéről
az elnök

F.-W. STEINMEIER
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