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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EKSF, EØF, EURATOM) Nr. 3830/91
af 19. december 1991

om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber for så vidt angår
de nærmere regler for tilpasning af vederlagene
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

der bør ske en stadfæstelse af princippet om parallel
udvikling — i opadgående såvel som i nedadgående
retning — i købekraften for de vederlag, der udbetales til

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af et Fælles
Råd og en Fælles Kommission for De Europæiske Fælles
skaber, særlig artikel 24, stk. 1 ,

ansatte i medlemsstaternes centraladministrationer og til
de ansatte i De Europæiske Fællesskaber ;

anvendelsen af parallelitetsprincippet gør det nødvendigt
under henvisning til forslag fra Kommissionen, forelagt
efter udtalelse fra Vedtægtsudvalget,

at tage hensyn til udviklingen i de faktiske leveomkost
ninger for de ansatte i De Europæiske Fællesskaber ;

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ('),

med henblik på at skabe en bedre sammenlignelighed
mellem prisindekserne vil der i De Europæiske Fællesska
bers Statistiske Kontors regi blive foretaget en undersø

under henvisning til udtalelse fra Domstolen,
efter at have gjort sig bekendt med rapporten fra Sam
rådsudvalget, som blev nedsat ved Rådets afgørelse af
23. juni 1981 , og
ud fra følgende betragtninger :

gelse af de eksisterende problemer med det formål at
fremskynde arbejdet med at rationalisere metoden for
beregning af disse indekser ;

i denne forbindelse bør den årlige tilpasning foretages på
grundlag af det i vedtægtens artikel 65 omhandlede fælles
indeks, der vægtes således, at det belgiske indeks (kompo

nenten for Bruxelles-regionen) indgår med 25 % ;

I fortsættelse af afgørelse af 20. marts 1972 og af 26. juni
1976 fastlagde Rådet ved afgørelse 81 / 1061 /Euratom,
EKSF, EØF (2) for en tiårsperiode reglerne for tilpasning
af vederlagene til tjenestemænd og øvrige ansatte i Fælles
skaberne ;

det har således været muligt at sikre et partnerskabsfor
hold mellem EF-institutionerne og deres tjenestemænd
og øvrige ansatte, hvorved konflikter med hensyn til
tilpasning af vederlagene har kunnet undgås ;

parallelitetsprincippet gør det muligt at tage hensyn til
den økonomiske og sociale situation i samme udstræk
ning, som medlemsstaterne gør det ved deres beslutninger
om tilpasning af vederlagene til deres offentligt ansatte ;
der bør med størst mulig præcision udarbejdes justerings
koefficienter, der finder anvendelse på vederlagene til de
ansatte i De Europæiske Fællesskaber på forskellige tjene
stesteder, for at overholde princippet om købekraftsækvi
valens ;

på baggrund af denne erfaring bør de nærmere bestem
melser, hvorefter Rådet, på forslag af Kommissionen,
anvender vedtægtens artikel 64 og 65, stadfæstes og præci
seres ved en forordning, således at der også i fremtiden
kan bevares et sådant forhold mellem EF-intitutionerne

og deres tjenestemænd og øvrige ansatte ;
(') EFT nr. C 129 af 20. 5. 1991 , s. 222, og udtalelse afgivet den
12. december 1991 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).
(2) EFT nr. L 386 af 31 . 12. 1981 , s. 6.

der bør af hensyn til parallelitetsprincippet og princippet
om købekraftsækvivalens foretages en præcisering af den
procedure, på grundlag af hvilken Rådet tager hensyn til
væsentlige ændringer i leveomkostningerne ved tilpas
ningen af justeringskoefficienterne i henhold til vedtæg
tens artikel 65, stk. 2 ; i denne forbindelse bør der, hvis

der kan forudses en negativ købekraftudvikling, foretages
en passende modregning i tilpasningen ;
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der bør i givet fald tages hensyn til behovet for nyansæt
telser ;

dog kan Kommissionen, hvis den konstaterer en alvorlig
og pludselig forværring af den økonomiske og sociale
situation, forelægge passende forslag, som Rådet træffer
afgørelse om —
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2) Bilaget til nærværende forordning tilføjes som bilag XI
til vedtægten.
3) I artikel 20, stk. 1 , i nævnte vilkår ændres »artikel 63,
64 og 65 i vedtægten« til »artikel 63, 64, 65 og 65a i
vedtægten«.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 2
Artikel 1

I vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fælles
skaber og i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i
disse Fællesskaber foretages følgende ændringer :

1 ) I nævnte vedtægt indsættes følgende artikel
»Artikel 65a

Gennemførelsesbestemmelser til artikel 64 og 65 er
anført i bilag XI.«

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . juli 1991 .

For anvendelsen af bilag XI på tilpasningen af vederla
gene pr 1 . juli 1991 begynder referenceperioden den
1 . juli 1990.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 1991 .
På Rådets vegne
P. DANKERT

Formand
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BILAG

»BILAG XI

.

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL VEDTÆGTENS ARTIKEL 64 OG 65

KAPITEL 1

medlemsstaternes hovedstæder, og på visse andre tjene
stesteder, der omhandles i artikel 9.

DEN ÅRLIGE UNDERSØGELSE AF LØNNINGSNI
VEAUET

b) Købekraftspariteterne beregnes på en sådan måde, at
hvert enkelt element kan efterprøves ved en direkte
undersøgelse mindst en gang hvert femte år.

(vedtægtens artikel 65, stk. 1 )

Afdeling 1

Elementer, der indgår i den årlige tilpasning
Artikel 1

1 . Rapport fra De Europæiske Fællesskabers Statistiske
Kontor

4. Købekraftsudviklingen for vederlagene til tjeneste
mand i medlemsstaternes centraladministrationer

(specifikke indikatorer)

a) Med henblik på at måle såvel den positive som den
negative procentvise udvikling i købekraften for veder
lagene til offentligt ansatte i medlemsstaterne beregner
Det Statistiske Kontor, på grundlag af oplysninger fra
de nationale kontorer, specifikke indikatorer, der viser
udviklingen i realindkomsten for tjenestemænd i
medlemsstaternes centraladministrationer i reference

Med henblik på den i vedtægtens artikel 65, stk. 1 , fore
skrevne årlige undersøgelse udarbejder De Europæiske
Fællesskabers Statistiske Kontor, i det følgende benævnt
Det Statistiske Kontor, hvert år inden udgangen af
september en rapport om udviklingen i leveomkostnin
gerne i Bruxelles, købekraftspariteterne mellem Bruxelles
og de andre tjenestesteder i medlemsstaterne samt
udviklingen i købekraften for vederlagene til tjeneste
mændene i medlemsstaternes centraladministrationer, i

det følgende benævnt købekraftsudviklingen.
Referenceperioden for disse elementer er de seneste tolv
måneder forud for den 1 . juli i det år, undersøgelsen
gennemføres.

2. Udviklingen i leveomkostningerne for Bruxelles
(falles indeks)
Det Statistiske Kontor udarbejder i samarbejde med
medlemsstaternes statistiske kontor, i det følgende
benævnt de nationale kontorer, .et fælles indeks, der gør
det muligt at måle udviklingen i leveomkostningerne for
tjenestemændene i De Europæiske Fællesskaber i Bruxel
les.

3 . Købekraftspariteter
a) Det Statistiske Kontor beregner i samarbejde med de
nationale kontorer de købekraftspariteter, der ligger til
grund for købekraftsækvivalenserne — idet Bruxelles
lægges til grund — mellem vederlagene til de tjeneste
mænd i De Europæiske Fællesskaber, der gør tjeneste i

perioden.

De forskellige specifikke indikatorer beregnes i to
udgaver :
— en særskilt indikator for hver af de fire kategorier
A, B, C og D
— en gennemsnitlig indikator vejet efter antallet af
nationale tjenestemænd i disse fire kategorier.
Hver af disse indikatorer fastsættes i brutto- og netto
realværdi. Med henblik på omregningen fra brutto til
netto tages der hensyn til de obligatoriske indehol
delser samt de generelle skattemæssige faktorer.
Ved udarbejdelsen af brutto- og nettoindikatorerne for
alle medlemsstaterne vejes resultaterne for hvert enkelt
land efter lønsummen i centraladministrationerne som

angivet i de senest offentliggjorte nationale statistikker
i nationalregnskaberne.

b) Efter anmodning fra Det Statistiske Kontor fremlægger
de nationale kontorer de supplerende oplysninger, som
kontoret måtte finde nødvendige for at fastsætte en
specifik indikator, der korrekt måler købekrafts
udviklingen for nationale tjenestemænd.
Såfremt Det Statistiske Kontor efter en ny høring af de
nationale kontorer konstaterer statistiske uregelmæssig
heder i de modtagne oplysninger, eller hvis det viser
sig umuligt at beregne indikatorer, som statistisk
korrekt måler realindkomstudviklingen for tjeneste
mænd i en bestemt medlemsstat, aflægger Det Stati
stiske Kontor rapport til Kommissionen og forsyner
denne med alle nødvendige oplysninger.
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c) Endvidere foretager Det Statistiske Kontor en statistisk
vurdering af forskellen mellem de specifikke indikato
rers brutto- og nettotal.

d) Foruden de specifikke indikatorer fremlægger Det
Statistiske Kontor oplysninger i form af kontrolindika
torer om reallønsummen pro persona i alle de offent
lige administrationer og i centraladministrationerne,
beregnet efter nationalregnskabsdefinitionen.
Det Statistiske Kontor forsyner sin rapport om de
specifikke indikatorer med forklaringer på uoverens
stemmelser mellem disse indikatorer og udviklingen i
kontrolindikatorerne.
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3 . Værdien af den saledes fastsatte tilpasning og den
efter anvendelse af vedtægtens artikel 63, stk. 4, gældende
justeringskoefficient for tjenestemænd, der gør tjeneste i
Belgien, indarbejdes efter den nedenstående anførte
metode i den i artikel 66 i vedtægten og i artikel 20 og 63
i vilkårene for de øvrige ansatte indeholdte grundlønsta
bel :

— nettovederlaget — ved en justeringskoefficient på 100
— for hvert løntrin i hver af lønklasserne for tjeneste
mænd og for hver klasse i hver af grupperne af øvrige
ansatte forhøjes med ovennævnte justeringskoefficient
og med værdien af den årlige tilpasning af vederla
gene, hvad enten den er udtrykt i procent og/eller i
absolut værdi

Artikel 2

Kommissionen udarbejder inden udgangen af 1992 og
derefter hvert tredje år en udførlig rapport om institutio
nernes behov for nyansættelser og fremsender denne til
Europa-Parlamentet og Rådet. På baggrund af rapporten
forelægger Kommissionen efter høring af de øvrige insti
tutioner i henhold til vedtægtens bestemmelser i givet
fald Rådet forslag under hensyntagen til alle relevante
forhold.

Afdeling 2

De nærmere regler for den årlige tilpasning af
vederlagene

Artikel 3

— den nye tabel over bruttogrundlønninger udarbejdes
således, at der for hvert løntrin eller hver klasse

beregnes det bruttobeløb, som efter fradrag af skat
under hensyn til stk. 4 samt obligatoriske indehol
delser i henhold til socialsikrings- og pensionsordnin
gerne svarer til nettovederlaget
— ved denne omregning af nettobeløb til bruttobeløb
foretages beregningen for en ugift tjenestemand, der
ikke har krav på de i vedtægten omhandlede tillæg og
familieydelser

— justeringskoefficienten for Belgien sættes til 100, og
det samme gælder for justeringskoefficienten for
Luxembourg.
4. Når Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr.
260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingel
serne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til
De Europæiske Fællesskaber anvendes, multipliceres
beløbene i nævnte forordnings artikel 4 med en faktor
sammensat af :

1 . Med virkning fra 1 . juli og i overensstemmelse med
vedtægtens artikel 65, stk. 3, træffer Rådet efter forslag fra
Kommissionen inden hvert års udgang afgørelse om
tilpasningen af vederlagene på grundlag af de i afdeling 1
omhandlede elementer.

2. Tilpasningen svarer til produktet af den specifikke
indikator og det fælles indeks, hvori det belgiske indeks
indgår med en vægt af 25 % (komponenten for Bruxelles
regionen). Tilpasningen fastsættes i nettotal og kan
udtrykkes enten ved samme procentsats for alle eller ikke
proportionalt.

— den faktor, der følger af den foregående tilpasning
— den justeringskoefficient, som, inden den i stk. 3 i
nærværende artikel omhandlede indarbejdelse foreta
ges, efter anvendelsen af vedtægtens artikel 63, stk. 4,
gælder for vederlag til tjenestmænd, der gør tjeneste i
Belgien

— værdien af den i stk. 2 omhandlede tilpasning af
vederlagene
og/eller

— for så vidt tilpasningen udtrykkes i absolut værdi, den
tilsvarende gennemsnitlige procentsats.

Tilpasningen kan altså udtrykkes :
— ved procentsatser

og/eller
— i absolut værdi.

Hvis tilpasningen ikke udelukkende udtrykkes ved en
procentsats, udformes den på en sådan måde, at
ændringen i lønsummen svarer til en tilpasning udtrykt
ved en procentsats.

5. Justeringskoefficienterne for hovedstæderne og
andre tjenestesteder end Bruxelles og Luxembourg fast
sættes på grundlag af forholdet mellem de i artikel 1
omhandlede købekraftspariteter og de i vedtægtens artikel
63 omhandlede vekselkurser for de pågældende lande.
De bestemmelser i artikel 8, der omhandler justeringsko
efficienternes anvendelse med tilbagevirkende kraft på
tjenestesteder med stærk inflation, finder dog anvendelse.

v
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6. For andre tjenestesteder end Bruxelles og Luxem
bourg afledes udviklingen i leveomkostningerne i referen
ceperioden indirekte ved hjælp af produktet af det fælles
indeks for Bruxelles og ændringen i købekraftspariteten
på tjenestestedet.

KAPITEL 2

MELLEMLIGGENDE TILPASNINGER AF VEDERLA
GENE

Nr. L 361 /5

gjort af Det Statistiske Kontor i den månedlige
ajourføring af forbrugerpriserne. Der gælder dog en mini
mumssats på 2,75 % og en maksimumssats på 5 %.

2. Med henblik på anvendelsen af den således fastlagte
tærskel benyttes følgende procedure, dog med forbehold,
for så vidt angår beregningen af justeringskoefficienten, af
anvendelsen af artikel 5, stk. 1 , andet afsnit :
— hvis den ovenfor fastsatte tærskel nås eller overskrides

for Bruxelles' vedkommende, tilpasses de gældende
justeringskoefficienter for alle tjenestesteder

(vedtægtens artikel 65, stk. 2)

— hvis denne tærskel ikke nås for Bruxelles' vedkom

mende, tilpasses kun justeringskoefficienterne for de
tjenestesteder, hvor inflationen er højere end denne

Artikel 4

tærskel.

1 . Med virkning fra 1 . januar træffes der afgørelse om
de i vedtægtens artikel 65, stk. 2, omhandlede mellemlig
gende tilpasninger, hvis der er sket en væsentlig ændring i
leveomkostningerne, og hvis en tærskel for, hvornår stig
ningen betragtes som mærkbar, er nået, idet der samtidig
tages hensyn til en prognose for købekraftsudviklingen i
den løbende årlige referenceperiode.

Artikel 7

1 . Værdien af tilpasningen er lig med det fælles indeks
for Bruxelles, eventuelt multipliceret med halvdelen af
den på en prognose baserede specifikke indikator, hvis
denne er negativ.

2. Kommissionens forslag forelægges senest i anden
halvdel af april.

2.

3. Disse mellemliggende tilpasninger indgår i bereg
ningerne i forbindelse med den årlige tilpasning af veder
lagene.

— er justeringskoefficienten
for
Bruxelles
og
Luxembourg lig produktet af værdien af tilpasningen
og den tidligere justeringskoefficient

Med forbehold af anvendelsen af artikel 6 :

— er justeringskoefficienten for de andre tjenestesteder
lig med produktet af værdien af tilpasningen og
forholdet mellem købekraftspariteten og den i vedtæg

Artikel 5

1 . Hvert år i marts udarbejder Det Statistiske Kontor
prognosen for købekraftsudviklingen i den pågældende
periode på grundlag af de oplysninger, der afgives på det i

tens artikel 63 omhandlede vekselkurs.

artikel 12 omhandlede møde.

KAPITEL 3

Hvis denne prognose viser en negativ procentsats,
modregnes halvdelen af denne i tilpasningen.
2. Udviklingen i leveomkostningerne for Bruxelles
måles ved det fælles indeks med det foregående kalender
års andet halvår som referenceperiode.

LANDE MED STÆRK INFLATION

(dato for justeringskoefficienternes ikrafttræden)
Artikel 8

3. For andre tjenestesteder end Bruxelles og Luxem
bourg beregnes der en købekraftsparitet i forhold til
Bruxelles. Udviklingen i leveomkostningerne beregnes
efter bestemmelserne i artikel 3, stk. 6.

Artikel 6
\

1 . Tærsklen for, hvornår stigningen betragtes som
mærkbar, sættes til 55 % af den konstaterede gennem
snitlige udvikling i leveomkostningerne i Fællesskabet i
det foregående kalenderårs andet halvår, som offentlig

1 . I lande med stærk inflation træder justeringskoeffici
enterne i kraft før den 1 . januar for den mellemliggende
tilpasnings vedkommende og før den 1 . juli for den årlige
tilpasnings vedkommende, så købekraftsnedgangen
bringes på niveau med nedgangen på et tjenestested, hvor
udviklingen i leveomkostningerne svarer til tærsklen for,
hvornår stigningen betragtes som mærkbar. For hvert
tjenestested beregnes det teoretiske antal dage, hvormed
justeringskoefficienternes ikrafttræden skal fremrykkes for
at opnå den tilsvarende nedgang, efter nedenstående
formel :
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KAPITEL 6

1 — a

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE
KONTORS OPGAVER OG FORBINDELSER MED
MEDLEMSSTATERNES STATISTISKE KONTORER

a

a
x 30

N =

Artikel 11

1

1 a

hvor »N« er det teoretiske antal dage, »a« er den procent
vise udviking i leveomkostningerne på tjenestestedet + 1 ,
og »b« er tærsklen for, hvornår stigningen betragtes som
mærkbar + 1 .

2.

Det Statistiske Kontor har til opgave at føre tilsyn med
kvaliteten af de grundlæggende oplysninger og de stati
stiske metode r, der anvendes med henblik på beregningen
af de elementer, der indgår i tilpasningen af vederlagene.
Det skal bl.a. foretage de evalueringer eller iværksætte de
undersøgelser, der er nødvendige for dette tilsyn.

På grundlag af det teoretiske antal dage fastsættes

Artikel 12

ikrafttrædelsesdatoerne til :

— den første i måneden for de tjenestesteder, hvor den
teoretiske dato ligger mellem den 22. i den foregående
måned og den 6. i den pågældende måned
— den 16. i måneden for de tjenestesteder, hvor den
teoretiske dato ligger mellem den 7. og den 21 . i den
pågældende måned.
Ikrafttrædelsesdatoen kan i intet tilfælde være den 1 . eller

den 16. december for den mellemliggende tilpasnings
vedkommende eller den 1 . eller den 16. juni for den
årlige tilpasnings vedkommende.

Det Statistiske Kontor indkalder hvert år i marts en

arbejdsgruppe; bestående af sagkyndige fra medlemssta
ternes statistiske kontorer, benævnt »gruppen vedrørende
vedtægtens artikel 65«.

Ved denne le jlighed foretages der en undersøgelse af alle
de statistiske spørgsmål vedrørende de specifikke indika
torer og især af de problemer, som beregningen af disse
indikatorer udtrykt i nettotal rejser.
Desuden gives der på mødet :
— oplysninger om udviklingen i arbejdstiden i centralad
ministrationerne

KAPITEL 4

— de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde en
prognose for købekraftsudviklingen med sigte på den
mellemliggende tilpasning af vederlagene.

UDARBEJDELSE AF JUSTERINGSKOEFFICIENTER
Artikel 13

(vedtægtens artikel 64)
Artikel 9

På grundlag af en rapport fra Det Statistiske Kontor og
når objektive faktorer viser, at der foreligger en væsentlig
afvigelse i købekraften på et givet tjenestested i forhold til
den konstaterede købekraft i den pågældende medlems
stats hovedstad, træffer Rådet, på forslag af Kommissionen
og i overensstemmelse med vedtægtens artikel 64, stk. 2,
afgørelse om fastsættelse af en justeringskoefficient for
dette tjenestested.

Det Statistiske Kontor indkalder mindst en gang om året
og senest i september en arbejdsgruppe bestående af
sagkyndige fra de nationale kontorer, benævnt »gruppen
vedrørende vedtægtens artikel 64«.

Ved denne lejlighed foretages der bl.a. en undersøgelse af
alle de statistiske problemer i forbindelse med fastsæt
telsen af det fælles indeks og købekraftspariteterne.
Artikel 14

Hver medlemsstat giver Det Statistiske Kontor meddelelse
om elementer, der har direkte eller indirekte indvirkning

på sammensætningen af og udviklingen i vederlagene til
KAPITEL 5

tjenestemændene i centraladministrationerne.
KAPITEL 7

UNDTAGELSESKLAUSUL

AFSLUTTENDE

BESTEMMELSER

Artikel 10

KLAUSUL

Såfremt der på grundlag af objektive oplysninger, der fore
lægges af Kommissionen,, konstateres en alvorlig og plud
selig forringelse af den økonomiske og sociale situation i
Fællesskabet, forelægger Kommissionen efter høring af de
øvrige institutioner i henhold til vedtægtens bestemmelser
passende forslag for Rådet, der efter høring af de øvrige
interesserede institutioner træffer afgørelse efter frem
gangsmåden i artikel 24, stk. 1 , andet afsnit, i Traktaten
om Oprettelse af et Fælles Råd og en Fælles Kommission
for De Europæiske Fællesskaber.

Artikel 15

OG

REVISIONS

1 . Bestemmelserne i dette bilag finder anvendelse fra 1 .
juli 1991 til 30. juni 2001 .

2. Ved udgangen af det femte år finder der en vurde
ring sted, som i givet fald efterfølges af en revision på
grundlag af en rapport, der fremsendes til Europa-Parla
mentet og Rådet, og et eventuelt forslag fra Kommis
sionen efter høring af de øvrige institutioner i henhold til
vedtægtens bestemmelser.«
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RÅDETS FORORDNING (EKSF, EØF, EURATOM) Nr. 3831/91
af 19. december 1991

om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber samt
af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne med henblik på
indførelse af et midlertidig bidrag
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

»Artikel 66a

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af et Fælles
Råd og en Fælles Kommission for De Europæiske Fælles
skaber, særlig artikel 24,
under henvisning til protokollen vedrørende De Europæ
iske Fællesskabers privilegier og immuniteter, særlig
artikel 1 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen forelagt
efter høring af Vedtægtsudvalget,

1 . For perioden 1 . januar 1992 til 1 . juli 2001
indføres en foranstaltning, i det følgende benævnt
»midlertidigt bidrag«, der som undtagelse fra artikel 3,
stk. 1 , i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/
68 0 gælder for de vederlag, der udbetales af Fælles
skaberne til tjenestemænd i aktiv tjeneste.

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ('),
under henvisning til udtalelse fra Domstolen,

efter at have gjort sig bekendt med rapporten fra Sam
rådsudvalget, som blev nedsat ved Rådets afgørelse af
23 . juni 1981 , og
ud fra følgende betragtninger :
Som et resultat af drøftelserne i Samrådsudvalget bør der
som en foranstaltning, der midlertidigt påvirker de veder
lag, som udbetales af Fællesskaberne, indføres et midlerti
digt bidrag, der tilbageholdes ved kilden, samtidig med
vedtagelsen af en metode, der fastsætter betingelserne for
anvendelse af vedtægtens artikel 64 og 65, idet disse
foranstaltninger indgår som indbyrdes forbundne
elementer i en helhedsløsning ;
der er i nævnte udvalg ført forhandlinger om fradragets
størrelse, betingelserne for dets anvendelse samt datoerne
for dets ikrafttrædelse og ophør ;

vedtægten og ansættelsesvilkårene bør ændres i overens
stemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING

KAPITEL I

2. a) Det midlertidig bidrag fastsættes til 5,83 % af
det i stk. 3 omhandlede beregningsgrundlag.

b) Rådet, der efter høring af de øvrige interesserede
institutioner træffer afgørelse efter fremgangs
måden i ardkel 24, stk. 1 , i Traktaten om Opret
telse af et Fælles Råd og en Fælles Kommission
for De Europæiske Fællesskaber, kan i givet fald
i forbindelse med den vurdering, der er
omhandlet i artikel 15, stk. 2, i bilag XI til
vedtægten, justere satsen for de i litra a)

omhandlede bidrag på grundlag af en rapport og
et eventuelt forslag fra Kommissionen.

3. a) Beregningsgrundlaget for det midlertidige bidrag
er den grundløn svarende til lønklasse og
løntrin, som anvendes ved beregning af vederla
get, efter fradrag :

dels al: bidrag til sociale sikrings- og
pensionsordninger samt af den skat, en
tjenestemand, der ikke har forsøgerpligt i
henhold til artikel 2 i bilag VII, i samme
lønklasse og på samme løntrin, skulle betale
før fradrag af det midlertidige bidrag

Ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Euro
pæiske Fællesskaber
dels af et beløb, der er lig med grundlønnen
Artikel 1

i lønklasse D 4, første løntrin.

I vedtægten for tjenestemænd indsættes følgende artikel :
(') Udtalelse afgivet den 12. december 1991 (endnu ikke offent
liggjort i Tidende).

b) De elementer, der indgår i beregningsgrundlaget
for det midlertidige bidrag, udtrykkes i bfr. og
tildeles justeringskoefficienten 100.
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4. Anvendelsen af det midlertidige bidrag må ikke
føre til, at vederlaget bliver mindre end det nettobeløb,
der blev udbetalt inden foranstaltningen trådte i
kraft (').

Den del af bidraget, der ikke er blevet fradraget som
følge af bestemmelsen i første afsnit, lægges til
bidraget for det følgende år.

KAPITEL II

Ændring af ansættelsesvilkårene for de øvrige
ansatte i De Europæiske Fællesskaber
Artikel 2

Artikel 20, stk. 3, i ansættelsesvilkårene for de øvrige
ansatte affattes således :

» Bestemmelserne i artikel 66a i vedtægten om det
midlertidige bidrag gælder tilsvarende for de midlerti
digt ansatte.«

5. Bidraget opkræves hver måned i form af fradrag i
lønnen ; provenuet føres som indtægt på Fællesska
bernes almindelige budget.

KAPITEL III

O EFT nr. L 56 af 4. 3. 1968, s. 8. Forordningen er
senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF,
EØF) nr. 3736/90 (EFT nr. L 360 af 22. 12. 1990, s.
!)•

(') Som det nettobeløb, der blev udbetalt inden indfø
relsen af det midlertidige bidrag, skal forstås veder
laget uden hensyn til tilpasningen i forbindelse
med den årlige tilpasning for 1991 .«

Afsluttende bestemmelser

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . januar 1992.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19 . december 1991 .
På Rådets vegne
P. DANKERT

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EKSF, EØF, EURATOM) Nr. 3832/91
af 19. december 1991

om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber samt

af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne for så vidt angår
bidraget til pensionsordningen
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

ud fra følgende betragtninger :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af et Fælles
Råd og en Fælles Kommission for De Europæiske Fælles
skaber, særlig artikel 24,
under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De
Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de

øvrige ansatte i Fællesskaberne, fastsat ved forordning
(EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 ('), senest ændret ved
forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3830/91 (2),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, forelagt
efter høring af Vedtægtsudvalget,

Som led i den helhedsløsning, forhandlingerne førte til,
og for på længere sigt at sikre ligevægten inden for
pensionsordningen bør de finansielle midler, der stilles til
dens rådighed, øges gennem en forhøjelse pr. 1 . januar
1993 af den sats foi bidraget til ordningen, som er fastsat i
artikel 83, stk. 2, i vedtægten ;

med henblik herpå bør vedtægten ændres —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1.

I artikel 83, stk. 2, i vedtægten ændres »6,75 % « til

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (3),

»8,25 % «.

under henvisning til udtalelse fra Domstolen,

øvrige ansatte ændres » 13,5% « til » 16,5% «.

efter at have gjort sig bekendt med rapporten fra Samråds
udvalget, som blev nedsat ved Rådets afgørelse af 23. juni
1981 , og

2.

I artikel 42, stk. 2, i ansættelsesvilkårene for de

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 1991 .

På Rådets vegne
P. DANKERT

Formand

(') EFT nr. L 56 af 4. 3. 1968, s. 1 .
(2) Se side 1 i denne Tidende.
(3) Udtalelse afgivet den 12. december 1991 (endnu ikke offent
liggjort i Tidende).
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RÅDETS FORORDNING (EKSF, EØF, EURATOM) Nr. 3833/91
af 19. december 1991

om korrektion med virkning fra 1 . juli 1990 af vederlag og pensioner til tjeneste
mænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

metoden for tilpasning af vederlagene til tjenestemænd og
øvrige ansatte i Fællesskaberne (3),

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af et Fælles
Råd og en Fælles Kommission for De Europæiske Fælles
skaber,

under henvisning til protokollen vedrørende De Europæ
iske Fællesskabers privilegier og immuniteter, særlig
artikel 13 ,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De
Europæiske Fællesskaber og til ansættelsesvilkårene for de
øvrige ansatte i Fællesskaberne, fastsat ved forordning
(EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 ('), senest ændret ved
forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3830/91 (2), særlig
artikel 63, 64, 65 og 82 i vedtægten samt artikel 20, stk. 1 ,
og artikel 64 i ansættelsesvilkårene,
under henvisning til Rådets afgørelse 8 1 / 1 061 /Euratom,
EKSF, EØF af 15. december 1981 om ændring af

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtning :

I forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 3736/91 (4) var det
ikke muligt at tage hensyn til den faktiske lønudvikling
for offentligt ansatte i visse lande ; tallene for denne
udvikling foreligger nu ; derfor bør beløbene i nævnte
forordning korrigeres —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Med virkning fra 1 . juli 1990 foretages følgende
ændringer :
a) i artikel 66 i vedtægten erstattes tabellen over den
månedlige grundløn med følgende tabel :
Løntrin

Lønklasse
1

2

3

4

5

6

A 1

379 396

399 551

419 706

439 861

460 016

480 171

A 2

336 687

355 919

375 151

394 383

413 615

432 847

278 837

295 659

312 481

329 303

346 125

234 253

247 383

260 513

273 643

286 773

193 131

204 572

216 013

227 454

166 896

176 003

185 110

143 665

150 814

127 061

132 183

B 1

166 896

B 2

144 605

B 3

7

8

362 947

379 769

396 591

299 903

313 033

326 163

238 895

250 336

261 777

273 218

194 217

203 324

212 431

221 538

230 645

157 963

165 112

172 261

179 410

176 003

185 110

194 217

203 324

212 431

221 538

230 645

151 384

158 163

164 942

171 721

178 500

185 279

192 058

121 295

126 932

132 569

138 206

143 843

149 480

155 117

160 754

B 4

104 907

109 796

114 685

119 574

124 463

129 352

134 241

139 130

B 5

93 774

97 731

101 688

105 645

C 1

107 007

1 1 1 320

115 633

119 946

124 259

128 572

132 885

137 198

C 2
C 3

93 068

97 023

100 978

104 933

108 888

112 843

116 798

120 753

86 821

90 208

93 595

96 982

100 369

103 756

107 143

110 530

C 4

78 442

81 621

84 800

87 979

91 158

94 337

97 516

100 695

C 5

72 335

75 298

78 261

81 224

D 1

81 745

85 319

88 893

92 467

96 041

99 615

103 189

106 763

D 2

74 535

77 709

80 883

84 057

87 231

90 405

93 579

96 753

D 3

69 373

72 342

75 311

78 280

81 249

84 218

87 187

90 156

D 4

65 410

68 092

70 774

73 456

A
A
A
A
A
A

3
4
5
6
7
8

/
/
/
/
/
/

LA
LA
LA
LA
LA
LA

3
4
5
6
7
8

•

(<) EFT nr. L 56 af 4. 3. 1968, s. 1 .
(2) Se side 1 i denne Tidende.

(3) EFT nr. L 386 af 31 . 12. 1981 , s. 6. Afgørelsen er senest æn
dret ved afgørelse 87/530/Euratom, EKSF, EØF (EFT nr. L
307 af 29. 10. 1987, s. 40).
(4) EFT nr. L 360 af 22. 12. 1990, s. 1 .
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— i artikel 3, stk. 1 , i bilag VII til vedtægten ændres

»5 721 bfr.« til »5 742 bfr.«

»6 583 bfr.« til »6 608 bfr.«.

— i artikel 2, stk. 1 , i bilag VII til vedtægten ændres

Artikel 2

»7 368 bfr.« til »7 395 bfr.«

Med virkning fra 1 . juli 1990 erstattes tabellen over den
månedlige grundløn i artikel 63 i ansættelsesvilkårene for
øvrige ansatte med følgende tabel :

— i vedtægtens artikel 69, andet punktum, samt i
artikel 4, stk. 1 , andet afsnit, i bilag VII ændres
» 13 161 bfr.« til » 13 210 bfr.«

Klasse

Gruppe

Kategori

A

,

B

C

D

1

2

3

4

I

178 127

200 193

222 259

244 325

II

129 282

141 879

154 476

167 073

III

108 641

113 482

118 323

123 164

iv

104 368

114 583

124 798

135013

V

81 977

87 380

92 783

98 186

VI

77 965

82 556

87 147

91 738

VII

69 783

72 156

74 529

76 902

VIII

63 071

66 786

70 501

74 216

IX

60 739

61 586

62 433

63 280

Artikel 3

mænd og øvrige ansatte, der gør tjeneste i nedennævnte
lande, således :

Med virkning fra 1 . juli 1990 fastsættes den i artikel 4a i
bilag VII til vedtægten omhandlede faste godtgørelse til :
— 3 447 bfr. pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C 4
og C 5
— 5 283 bfr. pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C 1 ,
C 2 og C 3.

Grækenland

119,5
98,3

2. De justeringskoefficienter, der finder anvendelse på
pensionen, fastsættes i henhold til vedtægtens artikel 82,
stk. 1 . Artikel 3 til 1 0 i forordning (EKSF, EØF, Euratom)

Artikel 4

Pensioner, der er erhvervet
denne dato på grundlag af
grundløn, der er fastsat i
ændret ved artikel 1 , litra

99,8

Det Forenede Kongerige
(undtagen Culham)
Portugal

pr. 1 . juli 1990, beregnes fra
tabellen over den månedlige
vedtægtens artikel 66, som
a), i nærværende forordning.

nr. 2175/88 0 finder fortsat anvendelse.

Artikel 6

Artikel 5

1 . Med virkning fra 16. maj 1990 fastsættes de juste
ringskoefficienter, som anvendes på vederlag til tjeneste

Med virkning fra 1 . juli 1990 erstattes tabellen i artikel 10,
stk. 1 , i bilag VII til vedtægten med følgende tabel :
Tjenestemænd,
der har ret til

husstandstillæg
1 .— 15. dag

Tjenestemænd,

der ikke har ret til

fra 16. dag

husstandstillæg
1 .—15. dag

fra 16. dag

bfr. pr. kalenderdag

Al — A 3 og LA 3
A4 — A 8 og LA 4 — LA 8
samt kategori B
Øvrige lønklasser

2 239

1 055

1 539

883

2 173

985

1 475

770

1 971

918

1 269

634

(') EFT nr. L 191 af 22. 7. 1988 , s. 1 .
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Artikel 7

Med virkning fra 1 . juli 1990 fastsættes de i artikel 1 i forordning (EKSF, EØF, Euratom)
nr. 300/76 (') fastsatte tillæg for skifteholds- eller turnustjeneste til 9 989 bfr., 1 5 077 bfr.,
16 483 bfr. og 22 474 bfr.
Artikel 8

Med virkning fra 1 . juli 1990 korrigeres beløbet i artikel 4 i forordning (EØF, Euratom,
EKSF) nr. 260/68 (2) med en koefficient på 3,574500.
Artikel 9

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europaiske Fællesska
bers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 1991 .

På Rådets vegne
P. DANKERT

Formand

(') EFT nr. L 38 af 13. 2. 1976, s. 1 . Forordningen er senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF,
EØF) nr. 3736/90 (EFT nr. L 360 af 22. 12. 1990, s. 1).
(2) EFT nr. L 56 af 4. 3. 1968, s. 8. Forordningen er senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF,
EØF) nr. 3736/90.
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RÅDETS FORORDNING (EKSF, EØF, EURATOM) Nr. 3834/91
af 19. december 1991

om tilpasning med virkning fra 1 . juli 1991 af vederlag og pensioner til tjeneste
mænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber samt af justeringskoeffici
enterne for disse vederlag og pensioner
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

,

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af et Fælles
Råd og en Fælles Kommission,

under henvisning til protokollen vedrørende De Europæ
iske Fællesskabers privilegier og immuniteter, særlig
artikel 13,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De
Europæiske Fællesskaber og til ansættelsesvilkårene for de
øvrige ansatte i Fællesskaberne, fastsat ved forordning
(EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 ('), senest ændret ved
forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3830/91 (2), særlig
artikel 63, 64, 65, 65a og 82 i vedtægten samt artikel 20,
stk. 1 , og artikel 64 i ansættelsesvilkårene,
under henvisning til vedtægtens bilag XI om fastsættelse
af gennemførelsesbestemmelserne til artikel 64 og 65 i
vedtægten,

Efter en gennemgang af vederlagene til tjenestemænd og
øvrige ansatte, som er foretaget på grundlag af den af
Kommissionen udarbejdede rapport, forekommer det
hensigtsmæssigt at tilpasse vederlag og pensioner til tjene
stemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber
inden for rammerne af dett årlige undersøgelse i 1991 ;
indtil Rådet har truffet afgørelse om Kommissionens
forslag om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der fra
den 1 . oktober 1 990 skal anvendes på vederlag til tjeneste
mænd og øvrige ansatte, der gør tjeneste i Tyskland, bør
de gældende koefficienter tilpasses midlertidigt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Med virkning fra 1 . juli 1991 foretages følgende ændrin
ger :

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :

a) i artikel 66 i vedtægten erstattes tabellen over den
månedlige grundløn med følgende tabel :
Løntrin

Lønklasse
1

2

3

4

A 1

392 296

413 136

433 976

A 2

348 134

368 020

387 906

3
4
5
6

288 318

305 712

242 219

5

6

454 816

475 656

496 496

407 792

427 678

447 564

323 106

340 500

357 894

255 795

269 371

282 947

296 523

199 698

21 1 528

223 358

235 188

172 573

181 989

191 405

A 7 / LA 7

148 550

155 942

A 8 / LA 8

131 380

136 680

B 1

172 573

B 2

149 521

B 3

125 418

B 4

B 5

7

8

375 288

392 682

410 076

310 099

323 675

337 251

247 018

258 848

270 678

282 508

200 821

210 237

219 653

229 069

238 485

163334

170 726

178 118

185 510

181 989

191 405

200 821

210 237

219 653

229 069

238 485

156 531

163 541

170 551

177 561

184 571

191 581

198 591

131 247

137 076

142 905

148 734

154 563

160 392

166 221

108 475

113 530

118 585

123 640

128 695

133 750

138 805

143 860

96 961

101 053

105 145

109 237

C 1

110 645

115 105

119 565

124 025

128 485

132 945

137 405

141 865

C 2

96 231

100 321

104 411

108 501

112 591

116 681

120 771

124 861

C 3

89 773

93 275

96 777

100 279

103 781

107 283

110 785

114 287

C 4

81 109

84 396

87 683

90 970

94 257

97 544

100 831

104 118

C 5

74 794

77 858

80 922

83 986

D 1

84 523

88 219

91 915

95 611

99 307

103 003

106 699

110 395

D 2

77 069

80 351

83 633

86915

90 197

93 479

96 761

100 043

D 3

71 732

74 802

77 872

80 942

84 012

87 082

90 152

93 222

D 4

67 634

70 408

73 182

75 956

A
A
A
A

3
4
5
6

/
/
/
/

LA
LA
LA
LA

(') EFT nr. L 56 af 4. 3. 1968, s. 1 .
(2) Se side 1 i denne Tidende.
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i artikel 3, stk. 1 , i bilag VII til vedtægten ændres

b) — i artikel 1 , stk. 1 , i bilag VII til vedtægten ændres

»6 608 bfr.« til »6 833 bfr.«.

»5 742 bfr.« til »5 937 bfr.«

— i artikel 2, stk. 1 , i bilag VII til vedtægten ændres

Artikel 2

»7 395 bfr.« til »7 646 bfr.«

— i vedtægtens artikel 69, andet punktum, samt i
artikel 4, stk. 1 , andet afsnit, i bilag VII ændres
» 13 210 bfr.« til » 13 659 bfr.«

Med virkning fra 1 . juli 1991 erstattes tabellen over den
månedlige grundløn i artikel 63 i ansættelsesvilkårene for
de øvrige ansatte med følgende tabel :
Klasse

Kategori

A

B

C

D

Gruppe
1

2

3

4

I

184 185

207 000

229 815

252 630

II

133 678

146 703

159 728

172 753

III

112 334

117 340

122 346

127 352

IV

107917

118 479

129 041

139 603

V

84 764

90 351

95 938

101 525

VI

80 615

85 362

90 109

94 856

VII

72 155

74 609

77 063

79 517

VIII

65 216

69 057

72 898

76 739

IX

62 804

63 680

64 556

65 432

Artikel 3

Med virkning fra 1 . juli 1991 fastsættes den i artikel 4a i
bilag VII til vedtægten omhandlede faste godtgørelse til :
— 3 564 bfr. pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C 4
og C 5

— 5 463 bfr. pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C 1 ,
C 2 og C 3.

Grækenland

Italien (undtagen Varese)
Berlin

2. Med virkning fra 1 . juli 1991 fastsættes de justerings
koefficienter, som anvendes på vederlag til tjenestemænd
og øvrige ansatte, der gør tjeneste i nedennævnte lande
eller byer, således f)

Belgien
Danmark

Tyskland (undtagen Berlin)
Berlin

Artikel 4

Pensioner, der er erhvervet pr. 1 . juli 1991 , beregnes fra

denne dato på grundlag af tabellen over den månedlige
grundløn, der er fastsat i vedtægtens artikel 66, som
ændret ved artikel 1 , litra a), i nærværende forordning.

Karlsruhe
Grækenland

Spanien
Frankrig
Irland

Italien (undtagen Varese)
Varese

Luxembourg
Nederlandene

Artikel 5

Med virkning fra 1 . juli 1991 ændres datoen » 1 . juli 1990«
i vedtægtens artikel 63, stk. 2, til » 1 . juli 1991 «.

Artikel 6

Med virkning fra 16. maj 1991 fastsættes de juste
ringskoefficienter, som anvendes på vederlag til tjeneste
mænd og øvrige ansatte, der gør tjeneste i nedennævnte
1.

lande, således :

93,4

108,8
110,90

Portugal
Det Forenede Kongerige
(undtagen Culham)
Culham

100,0
124,2

95,1 (')
107.5 O
96,9
80,8
108,7
107.0
93,0
104.1
108.6
100,0
83,5
92,8
108,6
98,8

3. De justeringskoefficienter, der finder anvendelse pa
pensionen, fastsættes i henhold til vedtægtens artikel 82,
stk. 1 . Artikel 3 til 1 0 i forordning (EKSF, EØF, Euratom)
nr. 2175/88 (2) finder fortsat anvendelse.
(') Foreløbigt cal.
(*) Med forbehold af de korrektioner, som kan blive en følge af
den femårige undersøgelse af justeringskoefficienterne for pe
rioden 1 . januar 1986 til 31 . december 1990.
O EFT nr. L 191 af 22. 7. 1988, s. 1 .
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Artikel 7

Med virkning fra 1 . juli 1991 erstattes tabellen i artikel 10, stk. 1 , i bilag VII til vedtægten
med følgende tabel :
Tjenestemænd,

Tjenestemænd,

der har ret til

der ikke har ret til

husstandstillæg

husstandstillæg

1 .—15. dag

fra 16. dag

1 .— 15. dag

fra 16. dag

bfr. pr. kalenderdag

A 1 — A 3 og LA 3

2315

1 091

1 591

913

A4 — A 8 og LA 4 — LA 8
samt kategori B

2 247

1.018

1. 525

796

Øvrige lønklasser

2 038

949

1. 312

656

Artikel 8

Med virkning fra 1 . juli 1991 fastsættes de i artikel 1 i forordning (EKSF, EØF, Euratom)
nr. 300/76 (') fastsatte tillæg for skifteholds- eller turnustjeneste til 10 329 bfr., 15 589 bfr.,
17 044 bfr. og 23 238 bfr.
Artikel 9

Med virkning fra 1 . juli 1991 korrigeres beløbene i artikel 4 i forordning (EØF, Euratom,
EKSF) nr. 260/68 (2) med en koefficient på 3,696033.
Artikel 10

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesska
bers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 1991 .

På Rådets vegne
P. DANKERT

Formand

(') EFT nr. L 38 af 13. 2. 1976, s. 1 . Forordningen er senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF,
EØF) nr. 3736/90 (EFT nr. L 360 af 22. 12. 1990, s. 1 ).
(2) EFT nr. L 56 af 4. 3. 1968, s. 8 . Forordningen er senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF,
EØF) nr. 3736/90.
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RÅDETS FORORDNING (EKSF, EØF, EURATOM) Nr. 3835/91
af 19. december 1991

om tilpasning af repræsentationstillæg og funktionstillæg for Kommissionens
formand og medlemmer og for Domstolens præsident, dommere, generaladvo
kater og justitssekretær samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitsse
kretæren i Retten i Første Instans

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

— formand :

55 270 bfr.

FÆLLESSKABER HAR —

— næstformand :

35 520 bfr.

under henvisning til Rådets forordning nr. 422/67/EØF,
nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativet
for Kommissionens formand og medlemmer og for
Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og
justitssekretær samt for præsidenten for, medlemmerne af
og justitssekretæren i Retten i Første Instans ('), særlig

— andre kommissionsmedlemmer :

23 685 bfr.

b) er de i artikel 4, stk. 3, første afsnit, i forordning
nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom omhandlede beløb

følgende :
præsident :
dommer og generaladvokat :
justitssekretær :

artikel 4, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EKSF, EØF,
Euratom) nr. 4045/88 af 19. december 1988 om fastsæt
telse af lønningsregulativet for præsidenten for, medlem
merne af og justitssekretæren i De Europæiske Fællesska
bers Ret i Første Instans (2) med den deraf følgende
ændring af forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom,

55 270 bfr.

23 685 bfr.
21 600 bfr.

c) ændres det i artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i forordning
nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom omhandlede beløb
til 31 600 bfr.

Artikel 2

og

ud fra følgende betragtninger :

Med virkning fra den 1 . juli 1991 :
a) er de i artikel 21a, stk. 3, første afsnit, i forordning

De repræsentations- og funktionstillæg, der er omhandlet

nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom omhandlede beløb

i artikel 4, stk. 2 og 3, samt artikel 21a, stk. 3, i forordning
nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom, bør forhøjes —

følgende :

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

— præsident :

23 685 bfr.

— medlemmer :

21 600 bfr.

— justitssekretær :

18 370 bfr.

b) ændres det i artikel 21a, stk. 3, andet afsnit, omhand
lede beløb til 28 820 bfr.

Artikel 1
Artikel 3

Med virkning fra den 1 . juli 1991 :

a) er de i artikel 4, stk. 2, i forordning nr. 422/67/EØF,
nr. 5/67/Euratom omhandlede beløb følgende :

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 1991 .

På Rådets vegne
P. DANKERT

Formand

(') EFT nr. 187 af 8. 8 . 1967, s. 1 . Forordningen er senest ændret
ved forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2426/91 (EFT nr. L
222 af 10. 8 . 1991 , s. 1 ).
O EFT nr. L 356 af 24. 12. 1988, s. 1 .

