UREDBA br. 20/2020
od 9. listopada 2020.
o izmjeni Uredbe br. 8/2017 Predsjedništva Europskog odbora regija od 9. listopada 2017. o
povratu putnih troškova i isplati paušalnih naknada za putovanja i sastanke članovima i
zamjenicima članova Europskog odbora regija i Uredbe br. 2/2018 o povratu putnih troškova i
isplati paušalnih naknada za putovanja i sastanke izvjestiteljevim stručnjacima i govornicima
koji sudjeluju u aktivnostima Europskog odbora regija
PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG ODBORA REGIJA,
UZIMAJUĆI U OBZIR
UZIMAJUĆI U OBZIR

UZIMAJUĆI U OBZIR
UZIMAJUĆI U OBZIR

UZIMAJUĆI U OBZIR

1

Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove
članke 305., 306. i 307.;
Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od
18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći
proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU)
br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU)
br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU)
br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014 (EU) te o stavljanju izvan snage
Uredbe (EU, Euratom) br. 966/20121;
Poslovnik Europskog odbora regija, a posebno pravila 37., 39., 40.,
63. i 71.;
Odluku Predsjedništva br. 0014/2018 o unutarnjim financijskim
pravilima za izvršenje dijela općeg proračuna Europske unije koji se
odnosi na Europski odbor regija;
Uredbu br. 8/2017 Predsjedništva Europskog odbora regija od
9. listopada 2017. o povratu putnih troškova i isplati paušalnih
naknada za putovanja i sastanke članovima i zamjenicima članova
Europskog odbora regija;
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UZIMAJUĆI U OBZIR

Uredbu br. 2/2018 Predsjedništva Europskog odbora regija od 30.
siječnja 2018. o povratu putnih troškova i isplati paušalnih naknada za
putovanja i sastanke izvjestiteljevim stručnjacima i govornicima koji
sudjeluju u aktivnostima Europskog odbora regija;

BUDUĆI DA:
(1)

(2)

(3)

kriza uzrokovana bolešću COVID-19 utjecala je na funkcioniranje Europskog odbora regija,
posebno u pogledu načina na koji održava svoje sastanke i u pogledu prijevoznih sredstava
koja mogu koristiti članovi, propisno ovlašteni zamjenici, stručnjaci i govornici izvjestitelja
kako bi došli do prostorija OR-a;
u vidu općeg povećanja korištenja osobnih automobila umjesto javnog prijevoza, uputno je
revidirati postojeći sustav povrata troškova, koji je nepovoljan za putovanja osobnim
automobilom za povratnu udaljenost veću od 2000 km;
Uredbu br. 8/2017 i Uredbu br. 2/2018 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti;

DONIJELO JE OVU UREDBU:
Članak 1.
Uredba br. 8/2017 mijenja se kako slijedi:
– u članku 3. stavak 3.2. zamjenjuje se sljedećim:
„3.2. Putovanje automobilom
U slučaju putovanja automobilom, članu na kojeg se odnose ova pravila novac se nadoknađuje
prema paušalnoj stopi po kilometru. Paušalna stopa po kilometru utvrđuje se odlukom
Predsjedništva.
Udaljenost u kilometrima između mjesta sastanka i službeno prijavljenog boravišta određuje
administracija pomoću računalnog programa.
Svaki zahtjev za povrat troškova putovanja automobilom za povratnu udaljenost veću od 1000
kilometara sadržava popratne dokumente i za dolazno i za odlazno putovanje.
Ako dvije ili više osoba na koje se ova pravila odnose putuju istim automobilom, osoba
odgovorna za vozilo ima pravo na gore navedeni povrat, uz nadoplatu od 20 % za svaku osobu u
svojoj pratnji, pod uvjetom da u svojem zahtjevu za povrat troškova navede njihova imena.
Navedene osobe time gube sva prava na povrat putnih troškova za taj dio putovanja.
Članovi koji za putovanje koriste svoj privatni automobil u potpunosti su odgovorni za svu
uzgrednu štetu na svom vozilu ili vozilima trećih strana.“
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Članak 2.
Uredba br. 2/2018 mijenja se kako slijedi:
– u članku 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:
„2.

Putovanje automobilom
U slučaju putovanja automobilom, povrat troškova stručnjaku/govorniku na kojeg se odnose
ova pravila vrši se prema paušalnoj stopi po kilometru. Paušalna stopa po kilometru utvrđuje s e
odlukom Predsjedništva.
Udaljenost u kilometrima između mjesta sastanka i službeno prijavljenog boravišta određuje
administracija pomoću računalnog programa.
Svaki zahtjev za povrat troškova putovanja automobilom za povratnu udaljenost veću od 1000
kilometara sadržava popratne dokumente i za dolazno i za odlazno putovanje.
Ako dvije ili više osoba koje su propisno pozvane da sudjeluju na sastanku ili u aktivnosti OR-a
putuju istim automobilom, osoba odgovorna za vozilo ima pravo na gore navedeni povrat
troškova, uz nadoplatu od 20 % za svaku osobu u svojoj pratnji, pod uvjetom da u svojem
zahtjevu za povrat troškova navede njihova imena. Druge osobe navedene u zahtjevu time gube
sva prava na povrat putnih troškova za taj dio putovanja.
Stručnjaci/govornici koji za putovanje koriste svoj privatni automobil u potpunosti su odgovorni
za sva slučajna oštećenja svog vozila ili vozila trećih strana.“
Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. listopada 2020.
Za Predsjedništvo Europskog odbora regija

potpis
Apostolos Tzitzikostas
Predsjednik
_____________
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