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KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 4. august 1993

om tilpasning af de justeringskoefficienter, der fra 1 . november 1992 finder
anvendelse på lønninger til tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, ansat i
et tredjeland
(93/489/Euratom, EKSF, EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Et Fælles
Råd og En Fælles Kommission for De Europæiske

omkostningerne, malt efter justeringskoefficienten og den
tilsvarende vekselkurs, for nogle tredjelandes vedkom
mende har oversteget 5 % siden den sidste fastsættelse
eller tilpasning af koefficienterne —

Fællesskaber,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De
Europæiske Fællesskaber, fastsat ved forordning (EØF,
Euratom, EKSF) nr. 259/68 ('), senest ændret ved forord
ning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 3761 /92 (2), særlig
artikel 13, stk. 2, i bilag X til vedtægten, og
ud fra følgende betragtninger :
I Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 1419/93 ('),
fastsattes i medfør af artikel 13, stk. 1 , i bilag X til
vedtægten de justeringskoefficienter, hvormed de

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Eneste artikel

Med virkning fra 1 . november 1992 tilpasses de justerings
koefficienter, der finder anvendelse på lønninger, som i
tjenestestedets valuta udbetales til tjenestemænd i tredje
lande, som anført i bilaget.
Ved udbetalingen af denne løn anvendes de vekselkurser,

lønninger korrigeres fra 1 . juli 1992, der i tjenestestedets
valuta, udbetales til tjenestemænd ansat i tredjelande ;

som blev brugt ved gennemførelsen af De Europæiske
Fællesskabers budget for den måned, der gik forud for
den dato, hvor nærværende forordning fik virkning.

Kommissionen har i de seneste måneder foretaget forskel
lige tilpasninger af disse justeringskoefficienter ^) i over
ensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i bilag X til vedtæg

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 1993.

ten ;

fra 1 . november 1992 bør visse af disse justeringskoeffici
enter tilpasses, idet de statistiske oplysninger, som
Kommissionen råder over, har vist, at ændringerne i leve
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På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

Nr. L 228/46

De Europæiske Fællesskabers Tidende

BILAG

Land, hvor tjenestestedet er beliggende

Angola
Brasilien
Bulgarien
Costa Rica
Fiji
Haiti

Jugoslavien
Libanon
Mauretanien
Peru
Rumænien
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Surinam
Tyrkiet
Zaire
Zambia

Justeringskoefficienter med virkning
fra den 1 . november 1992

478,9300000
49,5800000
32,6100000
55,3500000
60,6900000
54,5300000

624,3600000
14,8800000
103,8900000
116,1900000
23,3000000
68,6500000
169,0900000
34,8900000
199,5000000
54,4500000
67,8100000
65,4200000
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