PRAVILNIK št. 20/2020
z dne 9. oktobra 2020
o spremembi Pravilnika št. 8/2017 z dne 9. oktobra 2017 o povračilu potnih stroškov in plačilu
pavšalnih nadomestil za potne stroške in sejnin članom in nadomestnim članom Evropskega
odbora regij ter Pravilnika št. 2/2018 o povračilu potnih stroškov in plačilu pavšalnih nadomestil
za potne stroške in sejnin strokovnjakom poročevalcev in govornikom, ki sodelujejo pri
dejavnostih Evropskega odbora regij
PREDSEDSTVO EVROPSKEGA ODBORA REGIJ JE –
OB UPOŠTEVANJU
OB UPOŠTEVANJU

OB UPOŠTEVANJU
OB UPOŠTEVANJU

OB UPOŠTEVANJU

OB UPOŠTEVANJU

1

Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 305, 306 in 307,
Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni
proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU)
št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU)
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU)
št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU,
Euratom) št. 966/20121,
Poslovnika Evropskega odbora regij, zlasti členov 37, 39, 40, 63 in 71,
Sklepa predsedstva št. 14/2018 o notranjih finančnih pravilih za
izvrševanje splošnega proračuna Evropske unije, oddelka za Odbor
regij,
Pravilnika predsedstva Evropskega odbora regij št. 8/2017 z dne
9. oktobra 2017 o povračilu potnih stroškov in plačilu pavšalnih
nadomestil za potne stroške in sejnin članom in nadomestnim članom
Evropskega odbora regij,
Pravilnika predsedstva Evropskega odbora regij št. 2/2018 z dne
30. januarja 2018 o povračilu potnih stroškov in plačilu pavšalnih
nadomestil za potne stroške in sejnin strokovnjakom poročevalcev in
govornikom, ki sodelujejo pri dejavnostih Evropskega odbora regij,
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SL

OB UPOŠTEVANJU NASLEDNJEGA:
(1)

(2)

(3)

Kriza zaradi COVID-19 vpliva na delovanje Evropskega odbora regij, zlasti kar zadeva način
izvedbe njegovih sej in prevozna sredstva, ki jih lahko njegovi člani, pravilno pooblaščeni
nadomestni člani, strokovnjaki poročevalcev in govorniki uporabijo za prihod v prostore OR.
Glede na splošno povečanje uporabe osebnih avtomobilov namesto javnega prevoza je primerno
revidirati sedanji sistem povračil, ki ni ugoden za povratno pot z osebnim avtomobilom, ki
presega 2 000 kilometrov.
Pravilnik št. 8/2017 in Pravilnik št. 2/2018 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELO NASLEDNJI PRAVILNIK:
Člen 1
Pravilnik št. 8/2017 se spremeni:
v členu 3 se odstavek 3.2 nadomesti z naslednjim:
„3.2 Potovanje z avtomobilom
Pri potovanju z avtomobilom član, ki je upravičenec na podlagi tega pravilnika, prejme povračilo
po pavšalni tarifi na kilometer. Pavšalno tarifo določi predsedstvo s sklepom.
Uprava z računalniškim programom določi razdaljo v kilometrih med krajem seje in uradno
prijavljenim naslovom.
Vsakemu zahtevku za povračilo stroškov potovanja z avtomobilom na povratni poti, ki presega
1 000 kilometrov, je treba priložiti dokazila za pot v obe smeri.
Če v istem vozilu potujeta dva upravičenca po tem pravilniku ali več, je voznik upravičen do
navedenega povračila, povečanega za 20 % za vsako osebo, ki se pelje z njim, če jo poimensko
navede v zahtevku za povračilo stroškov. Osebe, navedene v tem zahtevku, torej nimajo pravice
do povračila potnih stroškov za ustrezni del poti.
Član, ki za potovanje uporabi svoj osebni avtomobil, je v celoti odgovoren za kakršno koli škodo
na svojem vozilu ali vozilu tretje osebe, ki jo je povzročil s svojim vozilom.“.
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Člen 2
Pravilnik št. 2/2018 se spremeni:
v členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
„2.

Potovanje z avtomobilom
Pri potovanju z avtomobilom strokovnjak ali govornik, upravičenec na podlagi tega pravilnika,
prejme povračilo po pavšalni tarifi na kilometer. Pavšalno tarifo določi predsedstvo s sklepom.
Uprava z računalniškim programom določi razdaljo v kilometrih med krajem seje in uradno
prijavljenim naslovom.
Vsakemu zahtevku za povračilo stroškov potovanja z avtomobilom na povratni poti, ki presega
1 000 kilometrov, je treba priložiti dokazila za pot v obe smeri.
Če v istem vozilu potujeta dve osebi, ki sta bili v skladu s pravili povabljeni na sejo ali dejavnost
OR, ali več takih oseb, je voznik upravičen do navedenega povračila, povečanega za 20 odstotkov
za vsako osebo, ki se pelje z njim, če jo poimensko navede v zahtevku za povračilo stroškov.
Dodatne osebe, navedene v tem zahtevku, torej nimajo pravice do povračila potnih stroškov za
ustrezni del poti.
Strokovnjak ali govornik, ki za potovanje uporabi svoj osebni avtomobil, je v celoti odgovoren
za kakršno koli škodo na svojem vozilu ali vozilu tretje osebe, ki jo je povzročil s svojim
vozilom.“.
Člen 3

Ta pravilnik začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 9. oktobra 2020
Za predsedstvo Evropskega odbora regij

Podpis
Apostolos Tzitzikostas
predsednik
_____________
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