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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

13.5.1987

NAŘÍZENÍ RADY (Euratom, ESUO, EHS) č. 1307/87
ze dne 11. května 1987,
kterým se mění nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 o stanovení kategorií příjemců, podmínek
poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních
zaměstnanců Evropských společenství stanovený v nařízení (EHS,
Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), naposledy pozměněném
nařízením (Euratom, ESUO, EHS) č. 793/87 (2), a zejména na
čl. 56a druhý pododstavec uvedeného služebního řádu,
s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci Výboru
pro služební řád,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
V článku 1 nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 se odstavec
1 mění takto:
1. Část prvního pododstavce za slovy „dálnopisné službě“ a před
odrážkou se nahrazuje tímto: „nebo při odesílání Úředního
věstníku Evropských společenství, který pracuje ve směnném provozu ve smyslu článku 56a služebního řádu, má nárok na
příspěvek ve výši:“
2. Za první odrážku se vkládá nová odrážka, která zní:

vzhledem k tomu, že Úřední věstník Evropských společenství musí být
odesílán nepřetržitě, aby bylo zajištěno jeho šíření ve stanovených
lhůtách; že jeden týden z pěti pracují zaměstnanci pověření jeho
vydáváním v noci, včetně sobot, nedělí a státních svátků;

„— 12 641 BEF, pokud jeho oddělení pracuje ve dvousměnném provozu s jednou směnou v noci, včetně sobot,
nedělí a státních svátků;“.
Článek 2

vzhledem k tomu, že nařízení (ESUO, EHS, Euratom)
č. 300/76 (3), naposledy pozměněné nařízením (EHS, Euratom,
ESUO) č. 3856/86 (4), by proto mělo být rozšířeno tak, aby se
vztahovalo i na tyto zaměstnance,

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropských společenství.
Použije se od prvního dne měsíce následujícího po vstupu
v platnost.

V Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Bruselu dne 11. května 1987.
Za Radu
předseda
M. EYSKENS
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