2020 m. spalio 9 d.
REGLAMENTAS Nr. 20/2020,
kuriuo iš dalies keičiamas 2017 m. spalio 9 d. Reglamentas Nr. 8/2017 dėl kelionės išlaidų
kompensavimo ir vienodo dydžio kelionpinigių bei išmokų už dalyvavimą posėdžiuose
išmokėjimo Europos regionų komiteto nariams ir pakaitiniams nariams ir Reglamentas
Nr. 2/2018 dėl kelionės išlaidų kompensavimo ir vienodo dydžio kelionpinigių bei išmokų už
dalyvavimą posėdžiuose išmokėjimo Europos regionų komiteto veikloje dalyvaujantiems
pranešėjų ekspertams ir kalbėtojams
EUROPOS REGIONŲ KOMITETO BIURAS,
ATSIŽVELGDAMAS Į
ATSIŽVELGDAMAS Į

ATSIŽVELGDAMAS Į
ATSIŽVELGDAMAS Į

ATSIŽVELGDAMAS Į

1

Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305, 306 ir
307 straipsnius;
2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES,
Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų
finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES)
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES)
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES)
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei
panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 1;
Europos regionų komiteto Darbo tvarkos taisykles, ypač į jų 37, 39,
40, 63 ir 71 straipsnius;
Biuro sprendimą Nr. 0014/2018 dėl Europos Sąjungos bendrojo
biudžeto Regionų komiteto skirsnio vykdymo vidaus finansinių
taisyklių;
2017 m. spalio 9 d. Europos regionų komiteto biuro reglamentą
Nr. 8/2017 dėl kelionės išlaidų kompensavimo ir vienodo dydžio
kelionpinigių bei išmokų už dalyvavimą posėdžiuose išmokėjimo
Europos regionų komiteto nariams ir pakaitiniams nariams;
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ATSIŽVELGDAMAS Į

2018 m. sausio 30 d. Europos regionų komiteto biuro reglamentą
Nr. 2/2018 dėl kelionės išlaidų kompensavimo ir vienodo dydžio
kelionpinigių bei išmokų už dalyvavimą posėdžiuose išmokėjimo
Europos regionų komiteto veikloje dalyvaujantiems pranešėjų
ekspertams ir kalbėtojams,

KADANGI
1)

2)

3)

COVID-19 krizė padarė poveikį Europos regionų komiteto veikimui, visų pirma jo posėdžių
organizavimo būdui, ir keliavimo būdams, kuriais nariai, tinkamai įgalioti pakaitiniai nariai,
pranešėjų ekspertai ir kalbėtojai gali naudotis, kad pasiektų RK patalpas;
plačiai išaugo nuosavų automobilių naudojimas vietoj viešojo transporto, tikslinga persvarstyti
dabartinę išlaidų atlyginimo sistemą, kuri nepalanki keliaujantiems nuosavu automobiliu, kai
atstumas į abi puses viršija 2 000 km;
Reglamentas Nr. 8/2017 ir Reglamentas Nr. 2/2018 dėl to turėtų būti atitinkamai iš dalies
pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
1 straipsnis
Reglamentas Nr. 8/2017 iš dalies keičiamas taip:
- 3 straipsnio 3 dalies 2 punktas keičiamas taip:
„3.2 Kelionė automobiliu
Keliaujant automobiliu, nariui, kuriam taikomas šis reglamentas, išlaidos bus kompensuojamos
laikantis vienodo dydžio tarifo už kilometrą. Vienodo dydžio tarifas už kilometrą nustatomas
Biuro sprendimu.
Atstumą kilometrais tarp posėdžio vietos ir oficialiai deklaruotos gyvenamosios vietos
administracija nustato naudodama kompiuterinę programą.
Visi prašymai kompensuoti kelionės automobiliu išlaidas, kai atstumas pirmyn ir atgal yra
didesnis nei 1 000 km tiek atvykstant, tiek grįžtant, turi būti pateikti kartu su patvirtinamaisiais
dokumentais.
Jeigu du ar daugiau asmenų, kuriems taikomos šios taisyklės, keliauja tuo pačiu automobiliu,
atsakingas už transporto priemonę asmuo turi teisę gauti pirmiau minėtą kompensaciją ir
papildomą 20 proc. jos dydžio išmoką už kiekvieną kartu keliaujantį asmenį, jeigu prašyme dėl
išlaidų kompensavimo jis (ji) nurodo šių asmenų pavardes. Jame nurodyti asmenys netenka
teisės į kelionės išlaidų kompensavimą už šią kelionės dalį.
Nuosavais automobiliais keliaujantys nariai išlieka atsakingi už bet kokią netyčinę žalą savo ar
trečiosios šalies transporto priemonei.“
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2 straipsnis
Reglamentas Nr. 2/2018 iš dalies keičiamas taip:
- 3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2.

Kelionė automobiliu
Keliaujant automobiliu, ekspertui ar kalbėtojui, kuriam taikomas šis reglamentas, išlaidos
kompensuojamos laikantis vienodo dydžio tarifo už kilometrą. Vienodo dydžio tarifas už
kilometrą nustatomas Biuro sprendimu.
Atstumą kilometrais tarp posėdžio vietos ir oficialiai deklaruotos gyvenamosios vietos
administracija nustato naudodama kompiuterinę programą.
Visi prašymai kompensuoti kelionės automobiliu išlaidas, kai atstumas pirmyn ir atgal yra
didesnis nei 1 000 km tiek atvykstant, tiek grįžtant, turi būti pateikti kartu su patvirtinamaisiais
dokumentais.
Jeigu du ar daugiau asmenų, tinkamai pakviestų dalyvauti RK posėdyje ar veikloje, keliauja tuo
pačiu automobiliu, atsakingas už transporto priemonę asmuo turi teisę gauti pirmiau minėtą
kompensaciją ir papildomą 20 proc. jos dydžio išmoką už kiekvieną kartu keliaujantį asmenį,
jeigu prašyme dėl išlaidų kompensavimo jis nurodo šių asmenų pavardes. Prašyme nurodyti
papildomi asmenys netenka teisės į kelionės išlaidų kompensavimą už šią kelionės dalį.
Nuosavais automobiliais keliaujantys ekspertai ar kalbėtojai išlieka visiškai atsakingi už bet
kokią jų transporto priemonės patirtą ar trečiosios šalies transporto priemonei padarytą žalą.“
3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2020 m. spalio 9 d.
Europos regionų komiteto biuro vardu

Parašas
Apostolos Tzitzikostas

Pirmininkas
_____________
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