REGLEMENT nr. 20/2020
af 9. oktober 2020
ændring af reglement nr. 8/2017 af 9. oktober 2017 om godtgørelse af rejseudgifter og om
udbetaling af faste rejse- og mødedagpenge til Det Europæiske Regionsudvalgs medlemmer og
suppleanter og reglement nr. 2/2018 om godtgørelse af rejseudgifter og udbetaling af faste rejseog mødedagpenge til ordførernes eksperter og talere, der deltager i Det Europæiske
Regionsudvalgs aktiviteter
DET EUROPÆISKE REGIONSUDVALGS PRÆSIDIUM HAR –
under henvisning til
under henvisning til

under henvisning til
under henvisning til

under henvisning til

under henvisning til

1

traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, især
artikel 305, 306 og 307,
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom)
nr. 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende
Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU)
nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr.
1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU)
nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om
ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/20121,
Det Europæiske Regionsudvalgs forretningsorden, især artikel 37, 39,
40, 63 og 71,
præsidiets afgørelse nr. 0014/2018 om de interne finansielle regler for
gennemførelse af sektionen vedrørende Regionsudvalget i
Den Europæiske Unions almindelige budget,
Det Europæiske Regionsudvalgs præsidiums reglement nr. 8/2017 af
9. oktober 2017 om godtgørelse af rejseudgifter og om udbetaling af
faste rejse- og mødedagpenge til Det Europæiske Regionsudvalgs
medlemmer og suppleanter,
Det Europæiske Regionsudvalgs præsidiums reglement nr. 2/2018 af
30. januar 2018 om godtgørelse af rejseudgifter og udbetaling af fas te
rejse- og mødedagpenge til ordførernes eksperter og talere, der
deltager i Det Europæiske Regionsudvalgs aktiviteter, og
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DA

UD FRA FØLGENDE BETRAGTNINGER:
(1)

(2)

(3)

Covid-19-krisen har haft en indvirkning på Det Europæiske Regionsudvalgs funktionsmåde,
navnlig hvad angår den måde, hvorpå udvalget holder sine møder, og med hensyn til det
transportmiddel, som medlemmer, behørigt udnævnte suppleanter, ordførernes eksperter og
talerne kan gøre brug af for at nå frem til RU's bygninger.
i lyset af den udbredte anvendelse af privatbiler i stedet for offentlig transport, er det
hensigtsmæssigt at revidere den nuværende ordning for refusion, som er ugunstig for rejs er i
bil for en returrejse på over 2.000 km;
reglement nr. 8/2017 og reglement nr. 2/2018 bør derfor ændres tilsvarende.

VEDTAGET FØLGENDE REGLEMENT:
Artikel 1
I reglement nr. 8/2017 foretages følgende ændringer:
Artikel 3, stk. 3.2 affattes således:
‘3.2 Rejser med bil
Et medlem, som rejser i privatbil, har ret til godtgørelse på grundlag af et fast beløb
pr. kilometer. Det faste beløb pr. kilometer fastsættes ved præsidiets afgørelse.
Administrationen anvender et computerprogram til beregningen af det antal kilometer, som
godtgøres for rejse mellem mødestedet og den officielle adresse.
Anmodninger om godtgørelse af udgifter til rejse med bil for en returrejse på over 1.000 km
skal være ledsaget af bilag for både ud- og hjemrejse.
Hvis to eller flere ydelsesmodtagere rejser i samme bil, har den, som har ansvaret for køretøjet,
ret til ovennævnte godtgørelse forhøjet med 20 % pr. ledsager, forudsat de(n) pågældendes
navn(e) oplyses i anmodningen om godtgørelse. De navngivne ledsagere giver dermed afkald på
retten til godtgørelse af rejseudgifter for den tilsvarende del af rejsen.
Medlemmer, der anvender deres private bil til en rejse, hæfter 100 % for eventuelle skader
forårsaget på deres eget køretøj eller skader forårsaget af deres køretøj på tredjeparter.‘
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Artikel 2
I reglement nr. 2/2018 foretages følgende ændringer:
Artikel 3, stk. 2 affattes således:
‘2.

Rejser med bil
En ekspert/taler, som rejser i privatbil, har ret til godtgørelse på grundlag af et fast beløb
pr. kilometer. Det faste beløb pr. kilometer fastsættes ved præsidiets afgørelse.
Administrationen anvender et computerprogram til beregningen af det antal kilometer, som
godtgøres for rejse mellem mødestedet og den officielle adresse.
Anmodninger om godtgørelse af udgifter til rejse med bil for en returrejse på over 1.000 km
skal være ledsaget af bilag for både ud- og hjemrejse.
Hvis to eller flere personer, der er behørigt inviterede til at deltage i et RU-møde eller en
RU-aktivitet, rejser i samme bil, har den, som har ansvaret for køretøjet, ret til ovennævnte
godtgørelse forhøjet med 20 % pr. ledsager, forudsat at de(n) pågældendes navn(e) oplyses i
godtgørelsesanmodningen. De ekstra navngivne ledsagere i anmodningen giver dermed afkald
på retten til godtgørelse af rejseudgifter for den tilsvarende del af rejsen.
Eksperter/talere, der anvender deres private bil til en rejse, hæfter 100 % for eventuelle skader
forårsaget på deres eget køretøj eller skader forårsaget af deres køretøj på tredjeparter.‘
Artikel 3

Reglementet træder i kraft på datoen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. oktober 2020
For Det Europæiske Regionsudvalgs præsidium

(underskrevet)
Apostolos Tzitzikostas
Formand
_____________

COR-2020-02499-00-00-REGL-TRA (EN) 3/3

