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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N? 3830/91 DO CONSELHO
de 19 de Dezembro de 1991

que altera o Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias e o regime
aplicável aos outros agentes das Comunidades, no que diz respeito às modali
dades de adaptação das remunerações
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui um Conselho
único e uma Comissão única das Comunidades Europeias
e, nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 24?,

compra das remunerações dos funcionários nacionais das
administrações centrais e dos funcionários das Comuni
dades Europeias ;

Considerando que a aplicação do princípio do paralelismo
necessita de ter em conta as evoluções do custo de vida

Tendo em conta a proposta da Comissão elaborada após
parecer do Comité do Estatuto,

efectivamente suportadas pelos funcionários das Comuni
dades Europeias ;

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu ('),

Considerando, todavia, que os trabalhos de análise dos
problemas existentes com vista a favorecer uma melhor
comparabilidade dos índices de preços serão levados a
cabo sob a égide do Serviço de Estatística das Comuni
dades Europeias, a fim de acelerar a racionalização da
metodologia de fixação desses índices ;

Tendo em conta o parecer do Tribunal de Justiça,
Tendo tomado conhecimento do relatório da comissão de

concertação instituída pela decisão do Conselho de 23
de Junho de 1981 ;
Considerando que, na sequência das suas decisões de 20
de Março de 1972 e de 26 de Junho de 1976, o Conselho
definiu, na sua Decisão 81 / 1061 /Euratom, CECA, CEE (2),
para um período de dez anos, as condições que regulam as
adaptações das remunerações dos funcionários e outros
agentes das Comunidades ;
Considerando que, desta forma, puderam ser asseguradas
relações de parceria social destinadas a evitar conflitos
entre as instituições europeias e os seus funcionários e
outros agentes no que diz respeito às adaptações das
remunerações ;

Considerando que, tendo em conta esta experiência,
convém confirmar e precisar por via regulamentar as
modalidades segundo as quais o Conselho aplica, sob
proposta da Comissão, os artigos 64? e 65? do estatuto, a
fim de manter este tipo de relações entre as instituições
europeias e os seus funcionários e outros agentes ;

Considerando que convém reafirmar o princípio da evolu
ção paralela, quer seja positiva quer negativa, do poder de
(') JO n? C 129 de 20. 5. 1991 , p. 222 e parecer emitido em 12
de Dezembro de 1991 (ainda não publicado no Jornal Oficial).
O JO n? L 386 de 31 . 12. 1981 , p. 6.

Considerando que, neste contexto se afigurou oportuno
que a adaptação anual seja realizada com base no índice
comum previsto no artigo 65? do estatuto, ponderado de
modo a integrar em 25 % o índice belga (componente
Bruxelas-capital) ;

Considerando que o princípio do paralelismo permite ter
em conta a situação económica e social em medida equi
valente a que os Estados-membros adoptaram para os
funcionários nacionais nas suas decisões relativas às adap
tações salariais ;

Considerando que convém estabelecer com a maior preci
são os coeficientes de correcção aplicáveis às remunera
ções dos funcionários das Comunidades Europeias em
serviço nos diferentes locais de trabalho, a fim de observar

o princípio da equivalência do poder de compra ;
Considerando que convém, a fim de observar os princí
pios de paralelismo e de equivalência do poder de
compra, precisar o procedimento utilizado pelo Conselho
para ter em conta a variação sensível do custo de vida para
fins de adaptação dos coeficientes de correcção em
conformidade com o n? 2 do artigo 65? do estatuto ; que,
nessa ocasião, no caso de se prever uma evolução negativa
do poder de compra, se deve proceder a uma adequada
dedução nesta adaptação ;
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Considerando que, se for caso disso, se devem ter em
conta as necessidades de recrutamento ;

Considerando, todavia, que, em caso de constatação de
uma deterioração grave e brusca da situação económica e
social, a Comissão pode apresentar propostas adequadas
para deliberação do Conselho,
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2. É aditado ao estatuto um novo anexo XI em conformi

dade com o anexo do presente regulamento.
3 . No primeiro parágrafo do artigo 20? do referido
regime, os termos « artigos 63?, 64? e 65? do estatuto »
são substituídos pelos termos « artigos 63?, 64?, 65? e
65?A do estatuto ».

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 2?
Artigo 1 ?

O Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias
bem como o regime aplicável aos outros agentes destas
Comunidades são alterados da seguinte forma :

1 . Ao referido estatuto, é inserido o artigo seguinte :
« Artigo 65?A
As modalidades de aplicação dos artigos 64? e 65? são
definidas no anexo XI. ».

O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

É aplicável a partir de 1 de Julho de 1991 .
Para fins de aplicação do anexo XI, o período de refe
rência para a adaptação das remunerações em 1 de Julho
de 1991 tem início em 1 de Julho de 1990 .

O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 19 de Dezembro de 1991 .
Pelo Conselho
0 Presidente
P. DANKERT
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ANEXO
« ANEXO XI

MODALIDADES DE APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 64? E 65? DO ESTATUTO
CAPÍTULO 1

b) As paridades economicas são calculadas de forma a que
cada posição elementar possa ser verificada por inqué
rito directo, pelo menos quinquenalmente.

EXAME ANUAL DO NÍVEL DAS REMUNERAÇÕES
(n? 1 do artigo 65? do estatuto)
Secção 1

Elementos das adaptações anuais

Artigo 1 ?
1 . Relatório do Serviço de Estatística das Comunidades
Europeias

Para fins do exame previsto no n? 1 do artigo 65? do
estatuto, o Serviço de Estatística das Comunidades Euro

peias, a seguir denominado Serviço de Estatística, elabora
anualmente antes do final do mês de Setembro um rela

tório sobre a evolução do custo de vida em Bruxelas, as

paridades económicas entre Bruxelas e outros locais de
trabalho nos Estados-membros e a evolução do poder de
compra das remunerações dos funcionários nacionais das
administrações centrais, a seguir denominada evolução do
poder de compra.

O período de referência destes elementos é constituído
pelos doze meses que precedem o dia 1 de Julho do ano
em que é efectuado o exame.
2. Evolução do custo de vida em Bruxelas (índice
comum)
O Serviço de Estatística estabelece, de acordo com os
institutos nacionais de estatística dos Estados-membros, a

seguir denominados institutos nacionais, um índice
comum que permita medir a evolução do custo de vida
suportada pelos funcionários das Comunidades Europeias
em Bruxelas.

4. Evolução do poder de compra das remunerações dos
funcionários nacionais das administrações centrais
(indicadores específicos)
a) Para fins dè medição em percentagem da evolução
positiva ou negativa do poder de compra das remune
rações nas funções públicas nacionais, o Serviço de
Estatística estabelece, com base nas informações forne
cidas pelos serviços nacionais interessados, indicadores
específicos que representam as evoluções das remune
rações reais dos funcionários nacionais de cada uma
das administrações centrais durante o período de refe
rência.

Os diferentes indicadores específicos são estabelecidos
sob dupla forma :
— um indicador para cada uma das quatro categorias
A, B, C e D,

— um indicador médio ponderado em função dos
efectivos dos funcionários nacionais dessas quatro
categorias.
Cada um destes indicadores é estabelecido em termos

brutos e líquidos reais. Na passagem do bruto ao
líquido, tem-se ern conta os descontos obrigatórios e os
elementos fiscais gerais.
Para

o

estabelecimento

dos

indicadores

brutos

e

líquidos referentes ao conjunto dos Estados-membros,
os resultados por país são ponderados pelas massas
salariais das administrações centrais indicadas nas mais

recentes estatísticas publicadas nas contas nacionais.

b) A pedido do Serviço de Estatística, os serviços nacio
nais fornecem-lhe as informações complementares que
este julgar necessárias com vista a estabelecer um indi
cador específico que meça correctamente a evolução do
poder de compra dos funcionários nacionais.

3 . Paridades económicas

Se, após uma nova consulta dos serviços nacionais
interessados, o Serviço de Estatística das Comunidades

a) O Serviço de Estatística calcula, de acordo com os insti
tutos nacionais, as paridades económicas que estabe
lecem as equivalências de poder de compra entre as
remunerações pagas aos funcionários das Comunidades
Europeias em funções nos Estados-membros, nas capi

Europeias constatar anomalias estatísticas nas informa
ções obtidas ou a impossibilidade de estabelecer os
indicadores que avaliem correctamente do ponto de
vista estatístico a evolução dos rendimentos reais dos

tais e em determinados outros locais de trabalho

aquele serviço relata o facto à Comissão e fornece-lhe
os elementos de apreciação.

previstos no artigo 9?, por referência a Bruxelas.

funcionários de um Estado-membro determinado,
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c) Por outro lado, o Serviço de Estatística das Comuni
dades Europeias aprecia, no plano estatístico, o afasta
mento entre os valores, em bruto e em líquido, dos
indicadores específicos.

d) Além dos indicadores específicos, o Serviço de Estatís
tica apresenta, a título de indicadores de controlo, os
dados referentes à massa salarial em termos reais per

capita no conjunto das administrações públicas e nas
administrações centrais, fixados segundo a definição
das contas nacionais.

O Serviço de Estatística faz acompanhar o seu relatório
sobre os indicadores específicos de explicações sobre as
divergências entre estes e a evolução dos indicadores
de controlo acima mencionados.

Artigo 2?
A Comissão elaborará, antes do final de 1992 e seguida
mente de três em três anos, um relatório circunstanciado
sobre as necessidades das instituições em matéria de

recrutamento que apresentará ao Conselho e ao Parla
mento Europeu. Com base nesse relatório, a Comissão
submeterá ao Conselho, se for caso disso, propostas justifi
cadas pelos elementos adequados, após consulta das
restantes instituições, no âmbito das disposições estatutá
rias .
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Bélgica, após aplicação do disposto no quarto paragrafo do
artigo 63? do estatuto, são incorporados, segundo o
método abaixo indicado, na tabela de vencimentos de

base que figura no artigo 66? do estatuto e nos artigos 20?
e 63? do regime aplicável aos outros agentes :
— o montante da remuneração líquida com coeficiente
de correcção 100, relativa a cada escalão de cada um

dos graus dos funcionários e a cada classe de cada um
dos grupos dos outros agentes, é acrescido do coefi
ciente de correcção acima previsto e do valor da adap
tação anual das remunerações, quer seja concedido sob
a forma de percentagem quer em valor absoluto,
— a nova tabela de vencimentos de base em termos

brutos é estabelecida determinando-se para cada esca
lão ou classe o montante que corresponde, após se ter
procedido à dedução do imposto, tendo em conta o
disposto no n? 4, e dos descontos obrigatórios a título
dos regimes de segurança social e de pensões, ao
montante da remuneração líquida,

— para esta conversão de montantes líquidos em
montantes brutos é tomada em conta a situação de um

funcionário solteiro que não beneficie dos subsídios e
abonos previstos no estatuto,

— o coeficiente de correcção aplicável para a Bélgica é
fixado em 100, tal como o coeficiente de correcção

aplicável ao Luxemburgo.
Secção 2

Modalidades da adaptação anual das remunerações

Artigo 3?

4. Para a aplicação do Regulamento (CEE, Euratom,
CECA) n? 260/68 do Conselho, de 29 de Fevereiro de
1968 , que fixa ás condições e o processo de aplicação do
imposto estabelecido em proveito das Comunidades Euro
peias, os montantes que figuram no artigo 4? deste regula
mento são multiplicados por um factor composto :

1 . Com efeitos a 1 de Julho e em conformidade com o
disposto no n? 3 do artigo 65? do estatuto, o Conselho

— pelo factor resultante da precedente adaptação,

decide antes do final do ano a adaptação das remunera

— pelo coeficiente de correcção em vigor para os funcio
nários colocados na Bélgica após a aplicação do
disposto no quarto parágrafo do artigo 63? do estatuto,
antes da incorporação prevista no n? 3 do presente
artigo,

ções proposta pela Comissão e baseada nos elementos
previstos na secção 1 .
2. O valor da adaptação é igual ao produto do indicador
específico e pelo índice comum ponderado em 25 % pelo
índice belga (componente Bruxelas-capital). A adaptação é
fixada em termos líquidos e pode ser expressa em percen
tagem igual para todos ou de modo não proporcional.
A adaptação pode, pois, ser expressa :
— em percentagem
e/ou
— em valor absoluto.

Nos caso de a adaptação não ser expressa em percenta

gem, é realizada de forma a que a variação da massa sala
rial corresponda a uma adaptação expressa em percenta
gem .

3. O valor da adaptação assim fixado e o coeficiente de
correcção em vigor para os funcionários colocados na

— do valor da adaptação das remunerações referidas no
n? 2

e/ou

— na medida em que a adaptação seja concedida em
valor absoluto, da percentagem média equivalente.
5. Os coeficientes de correcção aplicáveis nas capitais e
locais de colocação distintos de Bruxelas e Luxemburgo
são determinados pelas relações entre as paridades econó
micas referidas no artigo 1 ? e as taxas de câmbio previstas
no artigo 63 ? do estatuto para os países correspondentes.
Todavia, são aplicáveis as modalidades previstas no artigo
8 ? que dizem respeito à retroactividade de produção de
efeitos dos coeficientes de correcção aplicáveis nos locais
com elevada inflação.

N? L 361 /5

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

31 . 12. 91

Luxemburgo, a evolução do custo de vida no período de

dente, tal como é publicada pelo Serviço de Estatística na
sua actualização mensal dos preços ao consumidor. Toda

referência é derivada indirectamente pelo produto entre,

via, são instaurados um limite mínimo de 2,75 % e um

por um lado, o índice comum de Bruxelas e, por outro
lado, a variação da paridade económica desse local.

máximo de 5 % .

6.

Para os locais de colocação distintos de Bruxelas ou

2. Para aplicação do limiar assim determinado, é adop
tado o seguinte processo, sem prejuízo da aplicação do
disposto no segundo parágrafo do n? 1 do artigo 5? para o
CAPÍTULO 2

cálculo do coeficiente de correcção :
— no caso de o limiar anteriormente definido ser atin

gido ou ultrapassado em Bruxelas, são adaptados os
coeficientes de correcção em vigor para todos os locais

ADAPTAÇÕES INTERMÉDIAS DAS REMUNERAÇÕES

de trabalho,

(n? 2 do artigo 65? do estatuto)

Artigo 4?

— no caso de o limiar de sensibilidade não ser atingido
em Bruxelas, apenas são adaptados os coeficientes de
correcção dos locais onde a inflação foi superior a esse
limiar.

1 . Com efeitos a 1 de Janeiro, as adaptações intermé
dias das remunerações previstas no n? 2 do artigo 65? do

Artigo 7?

estatuto são decididas em caso de variação sensível do

custo de vida desde que seja atingido um limiar de sensi
bilidade e tendo em conta uma previsão da evolução do
poder de compra durante o período de referência anual
em

curso .

2. A proposta da Comissão é transmitida ao Conselho
o mais tardar na segunda quinzena do mês de Abril.

1 . O valor da adaptação é igual ao índice comum de
Bruxelas, multiplicado, se for caso disso, pela metade do
indicador especifico previsional, se este for negativo.
2.

Sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 6? :

— o coeficiente de correcção referente a Bruxelas e

3. Estas adaptações intermédias são tidas em considera
ção aquando da adaptação anual das remunerações.

Luxemburgo é igual ao produto do valor da adaptação
e do antigo coeficiente de correcção,

— o coeficiente de correcção para os outros locais é igual
ao produto do valor da adaptação e da relação entre a
paridade económica e a taxa de câmbio correspon
dente prevista no artigo 63? do estatuto.

Artigo 5 ?
1.

O Serviço de Estatística estabelece anualmente, no

mês de Março, a previsão da evolução do poder de compra
para o período em causa, com base nos elementos forne
cidos aquando da reunião prevista no artigo 12?
CAPÍTULO 3

Se essa previsão revelar uma percentagem negativa,
metade desta será tida em conta aquando da adaptação.
2.

PAÍSES COM GRANDE INFLAÇÃO

A evolução do custo de vida em Bruxelas é medida

pelo índice comum para o período de referência do
segundo semestre do ano civil precedente.

(data de produção de efeitos dos coeficientes de correcção)

3. Para os locais distintos de Bruxelas e Luxemburgo, é
calculada uma paridade económica por referência a

Artigo 8?

Bruxelas. A evolução do custo de vida é calculada de
acordo com as modalidades definidas no n ? 6 do arti

1.

go 3?

Nos países com elevada inflação, a data de produção

de efeitos dos coeficientes de correcção é anterior a 1 de

Artigo 6?

Janeiro, para a adaptação intermédia, ou a 1 de Julho,
para a adaptação anual, de forma a compensar a perda de
poder de compra, tornando-a correspondente à que ocor
reria num local cuja evolução do custo de vida fosse a do
limiar de sensibilidade. Para cada local de trabalho, deter

1.

O limiar de sensibilidade é fixado em 55 % da taxa

média da evolução do custo de vida da Comunidade veri
ficada no decurso do segundo semestre do ano civil prece

mina-se o número teórico de dias em que deveria ser
antecipada a data de produção de efeitos para obter esta
correspondência de perda, segundo a fórmula seguinte :
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- 64

1 - b

-6 +

6
1 -

b

b

Artigo 11 ?

1 — a

6
1 -

O Serviço de Estatística tem por missão velar pela quali
dade dos dados de base e dos métodos estatísticos apli

a

cados com vista a elaborar os elementos utilizados nas

a

x 30

N 1 -
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1

adaptações das remunerações. Deverá, nomeadamente,

formular qualquer apreciação ou levar a cabo qualquer
estudo necessário para esta fiscalização.

a

em que "N" representa o número teórico de dias, "a
representa a percentagem de evolução do custo de vida no

Artigo 12?

local + 1 , "b" o nível do limiar de sensibilidade + 1 .
Com base no número teórico de dias, as datas de

O Serviço de Estatística convocará anualmente no mês de

produção de efeitos são fixadas :
— no dia 1 do mês para todos os locais de colocação que

Março um grupo de trabalho composto por peritos dos
institutos nacionais, denominado "grupo artigo 65? do

2.

tiverem uma data teórica situada entre ò dia 22 do

mês anterior e o dia 6 do mês em questão
e

— no dia 1 6 do mês para os locais de colocação que
tiverem uma data teórica situada entre o dia 7 e 21 do
mesmo mês.

A data de produção de efeitos não pode ser, em caso
algum, 1 ou 16 de Dezembro, no caso da adaptação inter
média, ou 1 ou 16 de Junho, no caso da adaptação anual.

estatuto".

Nessa ocasião, procede-se a uma análise do conjunto dos
problemas estatísticos relativos aos indicadores específicos
e mais especialmente aos problemas colocados pelo esta
belecimento destes indicadores em termos líquidos.
São igualmente comunicados nesta reunião :
— dados relativos à evolução da duração do trabalho nas
administrações centrais,

— os elementos que permitam estabelecer a previsão da
evolução do poder de compra relativa à adaptação

CAPÍTULO 4

CRIAÇÃO DE COEFICIENTES DE CORRECÇÃO

intermédia das remunerações.

(artigo 64? do estatuto)

Artigo 13?

Artigo 9?
Com base num relatório do Serviço de Estatística, sempre
que os elementos objectivos revelem uma distorção
sensível do poder de compra num determinado local rela
tivamente ao verificado na capital do Estado-membro em
causa, o Conselho, sob proposta da Comissão e em
conformidade com o segundo parágrafo do artigo 64? do

O Serviço de Estatística convocará pelo menos uma vez
por ano, o mais tardar no mês de Setembro, um grupo de
trabalho composto por peritos dos institutos nacionais,
denominado "grupo artigo 64? do estatuto".

estatuto, decide a fixação de um coeficiente de correcção

Nessa ocasião, procede-se a um exame global dos
problemas estatísticos relativos ao estabelecimento do
índice comum e das paridades económicas.

para esse local.

Artigo 14?
CAPÍTULO 5

Cada Estado- membro comunicará ao Serviço de Estatística
os elementos com incidência directa ou indirecta na

CLÃUSULA DE EXCEPÇÃO

composição e na evolução das remunerações dos funcio

Artigo 10?
Em caso de deterioração grave e súbita da situação econó

nários nacionais das administrações centrais.

mica e social na Comunidade, avaliada à luz dos dados

CAPÍTULO 7

objectivos fornecidos pela Comissão, esta instituição, após
consulta das restantes instituições no âmbito das disposi
ções estatutárias, apresentará propostas adequadas ao

DISPOSIÇÕES FINAIS E CLAUSULA DE REVISÃO

Conselho, o qual deliberará por maioria qualificada após
consulta das restantes instituições interessadas, em confor

midade com o n? 1 , segundo parágrafo, do artigo 24? do
Tratado que institui um Conselho único e uma Comissão
única das Comunidades Europeias.
CAPÍTULO 6

PAPEL

DO

SERVIÇO

DE

ESTATÍSTICA

DAS

COMUNIDADES EUROPEIAS E RELAÇÕES COM OS
INSTITUTOS NACIONAIS DE ESTATÍSTICAS DOS
ESTADOS-MEMBROS

Artigo 15?

1 . As disposições do presente anexo são aplicáveis ao
período de 1 de Julho de 1991 a 30 de Junho de 2001 .
2. No final do quinto ano, terá lugar uma avaliação
seguida, se for caso disso, de uma revisão com base num
relatório apresentado ao Parlamento Europeu e ao
Conselho numa eventual proposta da Comissão após
consulta das restantes instituições, no âmbito das disposi
ções estatutárias. ».
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REGULAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N? 3831/91 DO CONSELHO
de 19 de Dezembro de 1991

que altera o Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias e o regime
aplicável aos outros agentes das Comunidades tendo em vista a instituição de
uma contribuição temporária
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui um Conselho
único e uma Comissão única das Comunidades Europeias
e, nomeadamente, o seu artigo 24?,

Tendo em conta o protocolo sobre os privilégios e imuni
dades das Comunidades Europeias e, nomeadamente, o
seu artigo 13?,

Tendo em conta a proposta da Comissão, elaborada após
parecer do Comité do Estatuto,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu ('),
Tendo em conta o parecer do Tribunal de Justiça,

« Artigo 66?A

1 . A titulo temporário e durante o período
compreendido entre 1 de Janeiro de 1992 e 1
de Julho de 2001 , é instituída uma medida, a seguir
denominada "contribuição temporária", que afecta, por
derrogação do n? 1 do artigo 3? do Regulamento
(CEE, Euratom, CECA) n? 260/68 (*), as remunerações
pagas pelas Comunidades aos funcionários no activo.

2. a) A taxa da contribuição temporaria aplicável à
base tributável referida no n ? 3 é fixada em

5,83 % .

Tendo tomado conhecimento do relatório da comissão de

concertação instituída pela decisão do Conselho de 23
de Junho de 1981 ;
Considerando que dos trabalhos da referida comissão de
concertação resultou que devia ser instituída uma medida
que afecta, a título temporário, as remunerações pagas
pelas Comunidades, sob a forma de uma contribuição
temporária cobrada na fonte, juntamente com a adopção
de um método que fixa as modalidades de aplicação dos
artigos 64? e 65? do estatuto, como elementos interdepen
dentes de uma solução de conjunto ;
Considerando que o nível, as modalidades de aplicação, a
data de entrada em vigor e a data de cessação desta contri
buição foram negociados neste âmbito ;
Considerando que é necessário alterar, para esse efeito, o
estatuto e o regime aplicável aos outros agentes,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

CAPÍTULO I

b) O Conselho, deliberando de acordo com o
procedimento previsto no n? 1 do artigo 24? do
Tratado que institui um Conselho único e uma
Comisão única das Comunidades Europeias,
após consulta das outras instituições interessadas,
pode, se for caso disso, no momento da avaliação
prevista no n? 2 do artigo 15? do anexo XI do
estatuto, reajustar a taxa da contribuição tempo
rária a que se refere a alínea a) com base num
relatório e numa eventual proposta da Comissão.

3. a) A contribuição temporaria recai sobre o venci
mento de base correspondente ao grau e ao esca
lão tomados em consideração para o cálculo da
remuneração, após dedução :
— das contribuições para os regimes de segu
rança social e de pensão bem como do
imposto a pagar, antes de qualquer dedução a
título da contribuição temporária, por um
funcionário do mesmo grau e escalão, sem
pessoas a cargo na acepção do artigo 2? do
anexo VII

Alteração do Estatuto dos funcionários das Comu

nidades Europeias

Artigo 1 ?

É inserido o seguinte artigo no estatuto dos funcionários :
(') Parecer emitido em 12 de Dezembro de 1991 (ainda não pu
blicado no Jornal Oficial).

e

— de um montante igual ao vencimento de
base correspondente ao primeiro escalão do
grau D 4,
b) Os elementos utilizados para determinar a base
tributável sobre a qual recai a contribuição
temporária são expressos em francos belgas,
sendo-lhes aplicado o coeficiente corrector 100.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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ter por efeito a redução das remunerações a um
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CAPÍTULO II

Alterações do regime aplicável aos outros agentes

montante inferior aos montantes líquidos auferidos
no dia anterior à sua aplicação (').

das comunidades europeias

Artigo 2?

A parte da contribuição que permaneça não aplicada
durante um ano, em consequência da disposição cons
tante do parágrafo anterior, adiciona-se até ao
montante da contribuição do ano seguinte.

5. A contribuição temporária é cobrada mensal
mente por meio de retenção na fonte ; o seu produto é
inscrito nas receitas do orçamento geral das Comuni

No artigo 20 ? do regime aplicável aos outros agentes, o
terceiro parágrafo passa a ter ' a seguinte redacção :
« As disposições do artigo 66?A do estatuto relativas à
contribuição temporária são aplicáveis por analogia aos
agentes temporários. ».
CAPÍTULO III

dades Europeias.

Disposições finais

(*) JO n? L 56 de 4. 3. 1968 , p. 8 . Regulamento com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(Euratom, CECA, CEE) n? 3736/90 (JO n? L 360
de 22. 12. 1990, p. 1 ).

(') Os montantes líquidos auferidos na véspera da
contribuição temporária são os rendimentos aufe
ridos tendo em conta a adaptação anual de 1991 . ».

Artigo 3?

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1992.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 19 de Dezembro de 1991 .
Pelo Conselho
O Presidente
P. DANKERT
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REGULAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N? 3832/91 DO CONSELHO
de 19 de Dezembro de 1991

que altera o Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias e o regime
aplicável aos outros agentes das Comunidades no que diz respeito à contribuição
para o regime de pensões
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui um Conselho
único e uma Comissão única das Comunidades Europeias
e, nomeadamente, o seu artigo 24?,
Tendo em conta o Estatuto dos funcionários das Comuni

dades Europeias e o regime aplicável aos outros agentes
das Comunidades, instituídos pelo Regulamento (CEE,
Euratom, CECA) n? 259/68 ('), com a última redacção
que lhes foi dada pelo Regulamento (CECA, CEE, Eura
tom) n? 3830/91 (2),

Tendo em conta a proposta da Comissão, elaborada após
parecer do Comité do Estatuto,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (3),
Tendo em conta o parecer do Tribunal de Justiça,
Tendo tomado conhecimento do relatório da comissão de

concertação instituída pela decisão do Conselho de 23
de Junho de 1981 ,

Considerando que se afigurou oportuno, no âmbito da
solução de conjunto resultante da negociação e a fim de
assegurar a mais longo prazo o equilíbrio do regime de

pensões, reforçar os meios financeiros a sua disposição
através de um aumento, a partir de 1 de Janeiro de 1993,
da taxa da contribuição para o referido regime, estabele
cida no n? 2 do artigo 83? do estatuto ;

Considerando que é necessário alterar o estatuto para esse
efeito,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
1 . No n? 2 do artigo 83? do estatuto, a taxa de 6,75 %
passa a ser de 8,25 % .

2. No segundo parágrafo do artigo 42? do regime apli
cável aos outros agentes, a taxa de 13,5 % passa a ser de
16,5% .

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1993 .

O presente regulamento é obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 19 de Dezembro de 1991 .
Pelo Conselho
O Presidente
P. DANKERT

(>) JO n? L 56 de 4. 3. 1968, p. 1 .
(2) Ver página 1 do presente Jornal Oficial.
(3) Parecer emitido em 12 de Dezembro de 1991 (ainda não pu
blicado no Jornal Oficial).
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REGULAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N? 3833/91 DO CONSELHO
de 19 de Dezembro de 1991

que rectifica, com efeitos a 1 de Julho de 1990 , as remunerações e as pensões dos
funcionários e outros agentes das Comunidades Europeias
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Tendo em conta o Tratado que institui um Conselho
único e uma Comissão única das Comunidades Europeias,
Tendo em conta o protocolo relativo aos privilégios e
imunidades das Comunidades Europeias e, nomeada
mente, o seu artigo 13?,
Tendo em conta o Estatuto dos funcionários das Comuni

dades Europeias e o regime aplicável aos outros agentes
destas Comunidades, instituídos pelo Regulamento (CEE,
Euratom, CECA) n? 259/68 ('), com a última redacção
que lhes foi dada pelo Regulamento (CECA, CEE, Eura
tom) n ? 3830/91 (2), e, nomeadamente, os artigos 63?, 64?,
65? e 82? do referido estatuto, bem como o primeiro pará
grafo do artigo 20? e o artigo 64? do citado regime,
Tendo em conta a Decisão 8 1 / 1 061 /Euratom, CECA,

CEE do Conselho, de 15 de Dezembro de 1981 , que
altera o método de adaptação das remunerações dos
funcionários e outros agentes das Comunidades (3),

Considerando que não tinha sido possível tomar em
consideração no Regulamento (Euratom, CECA, CEE)
n? 3736/90 (4) a evolução real das remunerações em
algumas funções públicas ; que os dados referentes a estas
evoluções estão actualmente disponíveis ; que convém, por
conseguinte, rectificar em conformidade os montantes
constantes do citado regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Com efeitos a 1 de Julho de 1990 :
a) No artigo 66? do estatuto, a tabela de vencimentos de

base mensais é substituída pela tabela seguinte :
Escalões

Graus
1

2

3

4

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

312481

329 303

346 125

234 253

247 383

260 513

273 643

286 773

193 131

204 572

216013

227 454

166 896

176 003

185 110

143 665

150 814

157 963

127 061

132 183

B 1

166 896

176 003

185 110

194 217

203 324

B 2

144 605

151 384

158 163

164 942

171 721

B 3

121 295

126 932

132 569

138 206

B 4

104 907

109 796

114 685

119 574

B 5

93 774

97 731

101 688

105 645

C 1

107 007

111 320

115 633

119 946

124 259

128 572

132 885

137 198

C 2

93 068

97 023

100 978

104 933

108 888

112 843

116 798

120 753

C 3

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

85319

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

5

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

165 112

172 261

179 410

212 431

221 538

230 645

178 500

185 279

192 058

143 843

149 480

155 117

160 754

124 463

129 352

134 241

139 130

\

(') JO n? L 56 de 4. 3. 1968, p. 1 .
(2) Ver página ! do presente Jornal Oficial.
(3) JO n? L 386 de 31 . 12. 1981 , p. 6 ; decisão com a última re
dacção que lhe foi dada pela Decisão 87/530/Euratom, CECA
CEE (JO n ? L 307 de 29. 10. 1987, p. 40).

6

||

I

||

\

||

(4) JO n? L 360 de 22. 12. 1990, p. 1 .
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— no primeiro paragrafo do artigo 3? do anexo VII do
estatuto, o montante de 6 583 francos belgas é
substituído pelo montante de 6 608 francos belga.

b) — No n? 1 do artigo 1 ? do anexo VII do estatuto, o
montante de 5 721 francos belgas é substituído
pelo montante de 5 742 francos belgas,
— no n? 1 do artigo 2? do anexo VII do estatuto, o
montante de 7 368 francos belgas é substituído
pelo montante de 7 395 francos belgas,
— na segunda frase do artigo 69? e no segundo pará

Artigo 2?
Com efeitos a 1 de Julho de 1990, a tabela de venci
mentos de base mensais constante do artigo 63? do
regime aplicável aos outros agentes das Comunidades é
substituída pela tabela seguinte :

grafo do n? 1 do artigo 4? do seu anexo VII, o
montante de 13 161 francos belgas é substituído
pelo montante de 13 210 francos belgas,

Classes

Categorias

A

B

C

D

Grupos
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

135 013

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

Artigo 3?

Artigo 5 ?
1.

Com efeitos a 1 de Julho de 1990, o montante do
subsídio fixo referido no artigo 4?A do anexo VII do esta

Com efeitos a 1 6 de Maio de 1 990, os coeficientes de

correcção aplicáveis à remuneração dos funcionários e
outros agentes colocados nos países a seguir indicados são
fixados do seguinte modo :
Grécia
99,8
Reino Unido (excepto Culham)
119,5
Portugal
98,3.
2. Os coeficientes de correcção aplicáveis às pensões
são fixados de acordo com o n? 1 do artigo 82? do esta
tuto. Permanecem aplicáveis os artigos 3? a 10? do Regu
lamento (CECA, CEE, Euratom) n? 2175/88 (').

tuto é fixado em :

— 3 447 francos belgas por mês, para os funcionários
classificados nos graus C 4 ou C 5,
— 5 283 francos belgas por mês, para os funcionários
classificados nos graus C 1 , C 2 ou C 3.

Artigo 4?
As pensões adquiridas em 1 de Julho de 1 990 serão calcu
ladas, a partir desta data, com base nas tabelas de venci
mentos mensais previstas no artigo 66? do estatuto, com a
redacção que lhe foi dada pela alínea a) do artigo 1 ? do
presente regulamento.

Artigo 6?
Com efeitos a 1 de Julho de 1990, a tabela que figura
no n? 1 do artigo 10? do anexo VII do estatuto é substi
tuída pela tabela seguinte :
Para os funcionários
com direito a
abono de lar

Do 1 ? ao
15? dia

A partir
do 16? dia

Para os funcionários
sem direito a
abono de lar
Do 1 ? ao
l'i? dia

A partir
do 16? dia

Francos belgas por dia
A 1 a A 3 e LA 3

1 539

883

985

1 475

770

918

1 269

634

2 239

1 055

2 173
1 971

A 4 a A 8 e LA 4 a LA 8

e categoria B
Outros graus

(') Jo n? L 191 de 22. 7. 1988, p. 1 .
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Artigo 7?

Com efeitos a 1 de Julho de 1990, os subsídios por serviços contínuos ou por turnos
previstos no artigo 1 ? do Regulamento (CECA, CEE, Euratom) n? 300/76 (]), são fixados
em 9 989, 15 077, 16 483 e 22 474 francos belgas.
Artigo 8?

Com efeitos a partir de 1 de Julho de 1990, aos montantes que constam do artigo 4? do
Regulamento (CEE, Euratom, CECA) n? 260/68 (2) é aplicado um coeficiente de 3,574500.
Artigo 9?

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 19 de Dezembro de 1991 .
Pelo Conselho
0 Presidente
P. DANKERT

(') Jo n? L 38 de 13. 2. 1976, p. 1 . Regulamento com a ultima redacção que
mento (Euratom, CECA, CEE) n? 3736/90 (JO n? L 360 de 22. 12.
(2) JO n? L 56 de 4. 3. 1968, p. 8. Regulamento com a ultima redacção que
mento (Euratom, CECA CEE) n? 3736/90 (JO n? L 360 de 22. 12.

lhe foi dada pelo Regula
1990, p. 1 ).
lhe foi dada pelo Regula
1990, p. 1 ).
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REGULAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N° 3834/91 DO CONSELHO
de 19 de Dezembro de 1991

que adapta, com efeitos a 1 de Julho de 1991, as remunerações e as pensões dos
funcionários e outros agentes das Comunidades Europeias, bem como os coefi
cientes de correcção aplicáveis a essas remunerações e pensões
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui um Conselho
único e uma Comissão única das Comunidades Europeias,

Tendo em conta o protocolo relativo áos privilégios e
imunidades das Comunidades Europeias e, nomeada
mente, o seu artigo 13?,
Tendo em conta o Estatuto dos funcionários das Comuni

dades Europeias e o regime aplicável aos outros agentes
destas Comunidades, fixados pelo Regulamento (CEE,
Euratom, CECA) n? 259/68 ('), com a última redacção
que lhes foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3830/91 (2),
e, nomeadamente, os artigos 63?, 64?, 65?A e 82? do refe
rido estatuto, bem como o primeiro parágrafo do
artigo 20? e o artigo 64? do citado regime,

agentes, efectuado com base no relatório elaborado pela
Comissão, proceder à adaptação das remunerações e
pensões dos funcionários e outros agentes das Comuni
dades Europeias ao abrigo do exame anual de 1991 ;
Considerando que, na pendência de uma decisão do
Conselho sobre a proposta da Comissão que estabelece a
partir de 1 de Outubro de 1990 os coeficientes de correc
ção que afectam, na República Federal da Alemanha, as
remunerações e pensões dos funcionários e outros agentes
das Comunidades Europeias, os coeficientes existentes
devem ser adaptados; a título provisório,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o anexo XI que estabelece as modali
dades de aplicação dos artigos 64? e 65? do estatuto,

Artigo 1 ?

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Com efeitos a 1 de Julho de 1991 :

Considerando que se afigura oportuno, na sequência do

a) No artigo 66? do estatuto, a tabela de vencimentos de
base mensais é substituída pela tabela seguinte :

exame das remunerações dos funcionários e outros

Escalões
Graus
1

2

3

4

5

A 1

392 296

413 136

433 976

454 816

475 656

496 496

A 2

348 134

368 020

387 906

407 792

427 678

447 564

A 3 / LA 3
A 4 / LA 4

288 318

305 712

323 106

340 500

357 894

242 219

255 795

269 371

282 947

296 523

A 5 / LA 5
A 6 / LA 6

199 698

211 528

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

6

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

163 334

170 726

178 118

185 510

B 1

172 573

181 989

191 405

200 821

210 237

219 653

229 069

238 485

B 2

149 521

156 531

163 541

170 551

177 561

184 571

191 581

198 591

B 3

125 418

131 247

137 076

142 905

148 734

154 563

160 392

166 221

B 4

108 475

113 530

118 585

123 640

128 695

133 750

138 805

143 860

B 5

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

116681

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

77858

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

(') Jo n? L 56 de 4. 3 . 1968, p. 1 .
(2) Ver página 1 do presente Jornal Oficial.
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b) — No n? 1 do artigo 1 ? do anexo VII do estatuto, o
montante de 5 742 francos belgas é substituído
pelo montante de 5 937 francos belgas,

— no primeiro parágrafo do artigo 3? do anexo VII do
estatuto, o montante de 6 608 francos belgas é
substituído pelo montante de 6 833 francos belgas.

— no n ? 1 do artigo 2? do anexo VII do estatuto, o
montante de 7 395 francos belgas é substituído
pelo montante de 7 646 francos belgas,

— na segunda frase do artigo 69? do estatuto e
no segundo parágrafo do n? 1 do artigo 4? do seu
anexo VII, o montante de 13 210 francos belgas é
substituído pelo montante de 13 659 francos
belgas,

Artigo 2?
Com efeitos a 1 de Julho de 1991 , a tabela de venci

mentos de base mensais constante do artigo 63? do
regime aplicável aos outros agentes das Comunidades é
substituída pela tabela seguinte :
Classes

Categorias

A

B

Grupos

1

2

3

4

I

184 185

207 000

229 815

252 630

II

133 678

146 703

159 728

172 753

m

112 334

117 340

122 346

127 352

IV

107 917

118 479

129 041

139 603

84 764

90 351

95 938

101 525

V

C

D

VI

80 615

85 362

90 109

94 856

VII

72155

74 609

77 063

79 517

VIII

65 216

69 057

72 898

76 739

IX

62 804

63 680

64 556

65 432

Artigo 3 ?

Com efeitos a 1 de Julho de 1991 , o montante do
subsídio fixo referido no artigo 4?A do anexo VII do esta
tuto é fixado em :

— 3 564 francos belgas por mês para os funcionários
classificados nos graus C 4 ou C 5,
— 5 463 fraíicos belgas por mês para os funcionários
classificados nos graus Cl , C 2 ou C 3 .

Grécia

Itália (excepto Varese)

93,4
108,8

Berlim

110,9 0.

2. Com efeitos a 1 de Julho de 1991 , os coeficientes de
correcção aplicáveis às remunerações dos funcionários e
outros agentes colocados em qualquer dos países a seguir
indicados são fixados do seguinte modo f) :

Bélgica
Dinamarca

Alemanha (excepto Berlim)

Artigo 4?

As pensões adquiridas em 1 de Julho de 1991 serão calcu
ladas, a partir desta data, com base nas tabelas de venci
mentos mensais previstas no artigo 66? do estatuto com a
redacção que lhe foi dada pela alínea a) do artigo 1 ? do
presente regulamento.

Berlim
Karlsruhe
Grécia

Espanha
França
Irlanda

Itália (excepto Varese)
Varese

Luxemburgo
Países Baixos

Artigo 5 ?

Portugal
Reino Unido (excepto Culham)
Culham

Com efeitos a 1 de Julho de Í991 , a data de 1 de Julho
de 1990 que consta do segundo parágrafo do artigo 63? do
estatuto é substituída pela data de 1 de Julho de 1991 .

100,0
124,2

95,1 C)
107.5 0)
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. Os coeficientes de correcção aplicaveis as pensões
são fixados de acordo com o n? 1 do artigo 82? do esta
tuto. Permanecem aplicáveis os artigos 3? a 10? do Regu
lamento (CECA, CEE, Euratom) n? 2175/88 (2).

Artigo 6?
1 . Com efeitos a partir de 16 de Maio de 1991 , os
coeficientes de correcção aplicáveis às remunerações dos
funcionários e outros agentes colocados nos países a
seguir referidos são fixados do seguinte modo :

(') Numero provisorio.
(*) Sob reserva de eventuais rectificações a serem efectuadas após
a verificação quinquenal dos coeficientes de correcção para o
período compreendido entre 1 de Janeiro de 1986 e 31 de
Dezembro de 1990 .

(2) JO n ? L 191 de 22. 7. 1988, p. 1 .
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Artigo 7?

Com efeitos a partir de 1 de Julho de 1991 , a tabela que consta do n ? 1 do artigo 10? do
anexo VII do estatuto é substituída pela tabela seguinte :
Para os funcionários
sem direito a
abono de lar

Para os funcionários
com direito a
abono de lar
Do 1 ? ao
15? dia

A partir
do 16? dia

Do 1 ? ao
15? dia

A partir
do 16? dia

Francos belgas por dia
2315

1 091

1 591

913

e categoria B

2 247

1 018

1 525

796

Outros graus

2 038

949

1 312

656

Al a A 3 e LA 3
A 4 a A 8 e LA 4 a LA 8

Artigo 8?

Com efeitos a partir de 1 de Julho de 1991 , os subsídios por serviços contínuos ou por
turnos, previstos no artigo 1 ? do Regulamento (CECA, CEE, Euratom) n? 300/76 ('), são
fixados em 10 329, 15 589, 17 044 e 23 238 francos belgas.
Artigo 9?

Com efeitos a partir de 1 de Julho de 1991 , os montantes que constam do artigo 4? do
Regulamento (Euratom, CEE, CECA) n? 260/68 (2) são sujeitos a um coeficiente de
3,696033 .

Artigo 10?

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 19 de Dezembro de 1991 .
Pelo Conselho
0 Presidente
P. DANKERT

(') Jo n? L 38 de 13. 2. 1976, p. 1 . Regulamento com a ultima redacção que lhe foi dada pelo Regula
mento (Euratom, CECA, CEE) n? 3736/90 (JO n? L 360 de 22. 12. 1990, p. 1 ).
(2) JO n? L 56 de 4. 3. 1968, p. 8 . Regulamento com a ultima redacção que lhe foi dada pelo Regula
mento (Euratom, CECA, CEE) n? 3736/90 (JO n? L 360 de 22. 12. 1990, p. 1 ).
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REGULAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N? 3835/91 DO CONSELHO
de 19 de Dezembro de 1991

que altera os subsídios de representação e de funções do presidente e dos
membros da Comissão, do presidente, dos juízes, dos advogados-gerais e do
secretário do Tribunal de Justiça e do presidente, dos membros e do secretário
(escrivão) do Tribunal de Primeira Instância
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

presidente :
vice-presidente :

e do escrivão do Tribunal de Primeira Instância das

55 270 francos belgas,
35 520 francos belgas,
comissário :
23 685 francos belgas ;
b) As quantias referidas no n? 3, primeiro parágrafo, do
artigo 4? do Regulamento n? 422/67/CEE - n? 5/67/
/Euratom são as seguintes :
presidente :
55 270 francos belgas,
juiz ou advogado-geral :
23 685 francos belgas,
secretário :
21 600 francos belgas ;
c) A quantia referida no n? 3, segundo parágrafo, do
artigo 4? do Regulamento n? 422/67/CEE - n? 5/67/
/Euratom é substituída pela quantia de 31 600 francos
belgas.

Comunidades Europeias (2) e que altera em conformidade
o Regulamento n ? 422/67/CEE - n ? 5/67/Euratom,

Artigo 2?

Tendo em conta o Regulamento n? 442/67/CEE - n?
5/67/Euratom do Conselho, de 25 de Julho de 1967, rela
tivo à fixação do regime pecuniário do presidente e dos
membros da Comissão, do presidente, dos juízes, dos
advogados-gerais e do secretário do Tribunal de Justiça e
do presidente, dos membros e do escrivão do Tribunal de
Primeira Instância ('), e, nomeadamente, o n? 4 do seu
artigo 4?,

Tendo em conta o Regulamento (CECA, CEE, Euratom)
n? 4045/88 do Conselho, de 19 de Dezembro de 1988,

que fixa o regime pecuniário do presidente, dos membros

Considerando que há que aumentar os subsídios de repre
sentação e de funções a que se referem os n?s 2 e 3 do
artigo 4? e o n? 3 do artigo 21?A do Regulamento
n? 422/67/CEE - n? 5/67/Euratom,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Com efeitos a partir de 1 de Julho de 1991 :
a) As quantias referidas no n? 3, primeiro parágrafo, do
artigo 21 ?A do Regulamento n? 422/67/CEE - n?
5/67/Eurai:om são as seguintes :
presidente :
23 685 francos belgas,
membros :
21 600 francos belgas,
secretário :
1 8 370 francos belgas ;
b) A quantia referida no n? 3, segundo parágrafo, do
artigo 21 ".5 A é substituída pela quantia de 28 820
francos belgas.

Com efeitos a partir de 1 de Julho de 1991 :

Artigo 3 ?

a) As quantias referidas no n? 2 do artigo 4? do Regula
mento

n?

422/67/CEE - n?

5/67/Euratom

são

as

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

seguintes :

O presente regulamento e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 19 de Dezembro de 1991 .
Pelo Conselho

O Presidente
P. DANKERT

(') JO n? 187 de 8. 8. 1967, p. 1 . Regulamento com a ultima re
dacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CECA, CEE, Eura
tom) n? 2426/91 (JO n? L 222 de 10. 8. 1991 , p. 1 ).
O JO n? L 356 de 24. 12. 1988, p. 1 .

