Bilaga till slutsats 277/17

BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL UTGIFTER FÖR RESOR OCH UPPEHÄLLE TILL
PERSONER SOM KALLAS TILL PROV INOM ETT UTTAGNINGSPROV ELLER ETT
URVALSFÖRFARANDE, TILL EN ANSTÄLLNINGSINTERVJU ELLER TILL EN
LÄKARUNDERSÖKNING

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Artikel 1
Ett bidrag till utgifter för resor och uppehälle betalas ut till personer (nedan kallade de
sökande) som kallas till ett utvärderingscentrum inom ramen för ett externt uttagningsprov
eller på grundval av ett meddelande om anställning, till en efterföljande anställningsintervju
eller till en läkarundersökning inför nyanställning (nedan kallade prov, intervju och
läkarundersökning).
De här bestämmelserna gäller inte för tjänstemän eller anställda som omfattas av
tjänsteföreskrifterna för tjänstemän eller anställningsvillkor för övriga anställda som kallas till
prov, intervjuer eller besök som anordnas inom ramen för eller efter ett internt
uttagningsprov eller en intervju inför en ändring av befattning inom samma institution, om de
omfattas av bestämmelserna om ersättning för kostnader vid tjänsteresor.

RESEKOSTNADER
Artikel 2
1. Bidrag till utgifter för resor betalas inte ut om avståndet mellan den nuvarande
bostadsorten och platsen dit vederbörande kallas är mindre än 200 km.
2. Varje institution betalar ut bidrag till utgifter för resor enligt de bestämmelser som den har
fastställt i förväg.
3. Om institutionen inte har fastställt sådana bestämmelser, och utan att det påverkar
tillämpningen av artiklarna 5–9, betalar institutionen ut ett schablonbelopp enligt följande:
Avstånd
mellan
den
nuvarande
bostadsorten/den
nuvarande
arbetsgivaren
och
platsen
dit
vederbörande kallas (i km)
201 – 300 km
301 – 500 km
501 – 1000 km
1001 – 2000 km
2001 – 3000 km
> 3001 km

Tillämpliga schablonbelopp (i euro)

100
120
180
240
300
360

Artikel 3
Avståndet (enkel resa) mellan den nuvarande bostadsorten och platsen dit vederbörande är
kallad beräknas av EU-institutionerna utifrån den adress den sökande har uppgett i sin
ansökan. Institutionen får begära att den sökande bevisar att den angivna adressen också
är den nuvarande bostadsadressen.
Om en sökande tillfälligt bor på en annan adress, får institutionen skicka kallelsen till den
tillfälliga adressen, som sedan används som grund för beräkningen av bidraget till utgifter för
resor.
Om den nuvarande bostadsadressen och den nuvarande arbetsgivarens adress är olika,
eller om det råder en tvist om vilken adress som ska användas för beräkningen av bidraget,
ska det kortaste avståndet enligt den berörda institutionens beräkning beaktas.

Artikel 4
När det gäller uttagningsprov och urvalsförfaranden som anordnas av Europeiska
rekryteringsbyrån (Epso) ska inga bidrag betalas ut för deltagande i
-

datorbaserade prov med flervalsfrågor (uttagningsprov eller urvalsförfaranden),
prov som inte ingår i utvärderingscentrumet (till exempel förberedande prov),
prov som ingår i utvärderingscentrumet men som anordnas i den sökandes
medlemsland (nuvarande bostadsort).

Om en institution måste anta särskilda åtgärder i enlighet med artikel 2.2 som kan påverka
bidraget inom ramen för ett uttagningsprov eller urvalsförfarande som anordnas av Epso ska
dessa inte tillämpas av Epso förrän efter det att dess styrelse har godkänt dem.

LÄKARUNDERSÖKNING INFÖR NYANSTÄLLNING
Artikel 5
1. Godkända sökande i ett urvalsförfarande som ska genomgå den obligatoriska
läkarundersökningen inför nyanställning, i enlighet med artiklarna 28 och 33 i
tjänsteföreskrifterna (och analogt med artiklarna 12.2 d och 13 samt artiklarna 82.3 d och
83 i anställningsvillkoren för övriga anställda) har rätt till ersättning för sina faktiska
resekostnader.
2. I sådana fall ska resan göras med billigaste färdsättet (andra klass tågresa, flyg i
ekonomiklass. Om dessa villkor inte respekteras eller om andra färdsätt används
(inklusive bil), tillämpas det schablonbidrag som avses i artikel 2.3.
3. I fall då bostadsorten/den nuvarande arbetsgivaren ligger i ett land som inte ingår i
Europeiska unionen, kommer bidrag för resekostnader endast att beaktas från
huvudstaden i det medlemsland i Europeiska unionen som ligger närmast den aktuella
orten, utom vid uttryckliga undantag.

KOSTNADER FÖR UPPEHÄLLE
Artikel 6
Ett schablonbidrag för logi på 100 euro per natt beviljas om den nuvarande
bostadsorten/den nuvarande arbetsgivaren finns på ett avstånd av minst 200 km från
platsen dit vederbörande kallas, och under förutsättning att den sökande måste tillbringa en
eller flera nätter på plats. Om institutionen begär det, måste den sökande lämna in en
skriftlig förklaring.
Beloppet för schablonbidrag för logi får vara högst 300 euro. Beloppet betalas ut på grundval
av en faktura för logi som är utfärdad enligt tillämplig skattelagstiftning.
Schablonbidraget betalas ut, till högst det ovan angivna beloppet, inom ramen för
uttagningsprov och urvalsförfaranden som anordnas av Epso, bara om de olika
utvärderingsproven sker på två på varandra följande dagar eller skiljs åt av högst tre dagar
och därigenom gör att den sökande måste tillbringa en eller flera nätter på plats. Om den
sökande reser två gånger eller om proven sker med ett uppehåll på mer än tre dagar betalas
ingen ersättning för logi ut, medan bidraget för resekostnader enligt beräkningen utifrån
artikel 2 dubbleras.

TIDSFRIST FÖR ATT LÄMNA IN ANSÖKAN OM BIDRAG
Artikel 7
De sökande som uppfyller villkoren ovan och som har rätt till bidrag för resekostnader
och/eller uppehälle ska fylla i den blankett som tillhandahålls och som anger vilka styrkande
handlingar som ska skickas in med ansökan. En ofullständig ansökan behandlas inte.

Artikel 8
Ansökan om bidrag för resekostnader och/eller uppehälle, tillsammans med de styrkande
handlingar i original som krävs, ska skickas per post (poststämpelns datum räknas), e-post
(om originalhandlingarna endast finns i elektronisk form) eller lämnas in till den berörda
tjänsteavdelningen inom tre månader från den dag provet, intervjun eller
läkarundersökningen gjordes. Efter detta datum kommer inga ansökningar att godtas.

SÖKANDE MED SÄRSKILDA BEHOV
Artikel 9
På en uttrycklig och styrkt begäran i förväg kan institutionen, utöver ovannämnda
bestämmelser, bevilja sökande med särskilda behov ersättning för ytterligare faktiska
kostnader som har direkt koppling till vederbörandes situation och som inte anges i
artiklarna 2, 5 och 6. I sådana fall ska den sökande, och i förekommande fall, en eller flera
eventuella ledsagare, resa med billigaste färdsätt, med beaktande av vederbörandes

särskilda behov. Alla ansökningar om ersättning granskas individuellt av den berörda
institutionen.

SLUTBESTÄMMELSER
Artikel 10
Betalning enligt bestämmelserna ovan görs genom banköverföring i euro eller i den valuta
som kostnaderna uppkommit i.
De schablonbelopp som avses i artikel 2.3 kan ses över vart femte år, utan att det påverkar
möjligheten att se över dem däremellan om så behövs.

Artikel 11
De sökande som kallas är, med undantag för sökande som avses i artikel 4, försäkrade mot
olycksfall under hela resan och vistelsen.

Artikel 12
Dessa bestämmelser ersätter förvaltningschefskollegiets slutsats 252/08 av den 15 februari
2008.

