
Järelduse nr 277/17 lisa 
 

 

KONKURSI VÕI VALIKUMENETLUSE KATSETELE, TÖÖINTERVJUULE VÕI 

ARSTLIKULE LÄBIVAATUSELE KUTSUTUD ISIKUTELE SÕIDU- JA ELAMISKULUDE 

KATTEKS RAHALISE TOETUSE MAKSMISE EESKIRJAD  
 
 
 

ÜLDSÄTTED 
 

Artikkel 1 

Isikule (edaspidi „kandidaat“), kes on kutsutud avaliku konkursi või vaba ametikoha teate 

alusel korraldatavatele katsetele või hindamiskeskusesse (assessment centre) või hilisemas 

etapis tööintervjuule või töölevõtmisele eelnevale arstlikule läbivaatusele (edaspidi „katsed, 

intervjuud ja arstlik läbivaatus“), antakse sõidu- ja elamiskulude katteks rahalist toetust 

allpool sätestatud tingimustel. 

 

Käesolevaid sätteid ei kohaldata nende ametnike või teenistujate suhtes, kelle puhul 

kehtivad liidu ametnike personalieeskirjad või muude teenistujate teenistustingimused ja kes 

on kutsutud sisekonkursi raames või tulemusel korraldatavatele katsetele, intervjuudele või 

arstlikule läbivaatusele või kandidaadi samas institutsioonis teisele ametikohale üleviimise 

intervjuule, kui nende suhtes kohaldatakse lähetuskulude hüvitamise süsteemi. 

 

 

 

SÕIDUKULUD 

 

Artikkel 2 

1. Toetust sõidukulude katmiseks ei anta, kui kaugus praeguse elukoha ja katse, intervjuu 

või arstliku läbivaatuse toimumiskoha (edaspidi „sihtkoht“) vahel on kuni 200 km. 

 

2. Iga institutsioon hüvitab sõidukulusid vastavalt eelnevalt kehtestatud eeskirjadele. 

 

3. Kui konkreetseid eeskirju ei ole ette nähtud ja ilma et see piiraks artiklite 5 ja 9 

kohaldamist, maksab institutsioon kindlasummalist toetust vastavalt järgmisele tabelile: 

 

Geograafiline vahemaa praeguse 

elukoha/töökoha ja sihtkoha vahel (km) 

Kohaldatav kindlasummaline toetus 

(eurodes) 

201 – 300 km 100  

301 – 500 km 120  

501 – 1000 km 180  

1001 – 2000 km 240  

2001 – 3000 km 300  

> 3001 km 360  

 

  



Artikkel 3 

Geograafiline vahemaa (üks suund) praeguse elukoha ja sihtkoha vahel on ELi 

institutsioonid välja arvutanud kandideerimisavalduses märgitud aadressi alusel. 

Institutsioon võib nõuda, et kandidaat tõendaks, et kandideerimisavalduses märgitud 

aadress on tõepoolest tema praegune elukoht. 

 

Kui kandidaat elab ajutiselt teisel aadressil, võib institutsioon saata talle kutse sellele 

ajutisele aadressile, mis võetakse sõidukulude katteks rahalise toetuse arvestamisel 

aluseks. 

 

Kui praegune elukoht ja praeguse töökoha aadress erinevad või kui tekib vaidlus toetuse 

arvutamiseks kasutatava aadressi üle, võetakse aluseks asjaomase institutsiooni poolt välja 

arvutatud kõige lühem vahemaa. 

 

 

Artikkel 4 

Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) korraldatavate konkursside ja valikumenetluste 

puhul ei maksta toetust järgmistel juhtudel: 

- osalemine arvutipõhistel valikvastustega testidel (konkurss või valikumenetlus); 

- osalemine testidel või katsetel, mis ei kuulu hindamiskeskuse katsete hulka (näiteks 

eeltestid ja -katsed); 

- osalemine testidel või katsetel, mis küll kuuluvad hindamiskeskuse katsete hulka, aga 

mis korraldatakse kandidaadi liikmesriigis (praegune elukoht). 

 

Kui institutsioon võtab vastavalt artikli 2 lõikele 2 vastu sellised konkreetsed eeskirjad, mis 

võivad mõjutada sõidukulude hüvitamist EPSO korraldatud konkursside ja valikumenetluste 

raames, hakkab EPSO neid kohaldama alles pärast seda, kui haldusnõukogu on need 

heaks kiitnud. 

 

 

 

TÖÖLEVÕTMISELE EELNEV ARSTLIK LÄBIVAATUS 

 

Artikkel 5 

1. Valikumenetluses edukaks osutunud kandidaadile, kes sõidab institutsiooni kutsel 

värbamisprotsessi raames toimuvale kohustuslikule arstlikule läbivaatusele, hüvitatakse 

vastavalt personalieeskirjade artiklitele 28 ja 33 (ja analoogia alusel vastavalt Euroopa 

Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 12 lõike 2 punktile d, artiklile 13, artikli 

82 lõike 3 punktile d ja artiklile 83) tegelikud sõidukulud. 

 

2. Sel juhul tuleb kasutada kõige ökonoomsemat reisimisviisi (rongis teine klass, lennukis 

turistiklass). Nende tingimuste mittetäitmise või muude transpordivahendite (sh auto) 

kasutamise korral kohaldatakse artikli 2 lõikes 3 osutatud kindlasummalist toetust. 

 

3. Kui aga praegune elukoht/töökoht asub väljaspool Euroopa Liidu territooriumi, 

hüvitatakse üksnes asjaomasele kohale lähima Euroopa Liidu liikmesriigi pealinna ja 



arstliku läbivaatuse toimumise koha vahelise reisi sõidukulud, kui selle kohta ei ole ette 

nähtud sõnaselget erandit.  

 

 

 

ELAMISKULUD 

 

Artikkel 6 

Kindlasummalist toetust majutuskulude katmiseks (100 eurot öö kohta) antakse juhul, kui 

praegune elukoht/töökoht asub sihtkohast kaugemal kui 200 km ja kui kandidaat peab 

veetma ühe või mitu ööd kohapeal. Institutsiooni taotluse korral peab kandidaat esitama 

kirjaliku selgituse. 

 

Majutuskulude katteks makstav kindlasummaline toetus ei tohi ületada 300 eurot. Seda 

makstakse kohaldatavatele maksualastele õigusaktidele vastava majutust tõendava arve 

esitamisel. 

 

EPSO korraldatavate konkursside ja valikumenetluste raames ja ainult juhul, kui 

hindamiskeskuse katsed toimuvad kahel järjestikusel päeval või kuni kolmepäevase vahega, 

mille tõttu tuleb kandidaadil veeta üks või mitu ööd kohapeal, makstakse eespool nimetatud 

kindlasummalist toetust eespool kehtestatud ülemmäära piires. Kui kandidaat otsustab 

mõlemal korral eraldi kohale tulla või kui katsete vahele jääb rohkem kui kolm päeva, 

majutuskulude katteks toetust ei maksta ja artikli 2 kohaselt arvutatud sõidukulude toetus 

kahekordistatakse. 

 

 

 

RAHALISE TOETUSE SAAMISEKS TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG 

 

Artikkel 7 

Kandidaadid, kes täidavad eespool nimetatud tingimused ja kellel on sellest tulenevalt õigus 

sõidu- ja/või elamiskulude hüvitamisele, täidavad administratsioonilt saadava vormi ja 

lisavad nõutavad tõendavad dokumendid. Mittetäielikke taotlusi läbi ei vaadata. 

 

 

Artikkel 8 

Täielik taotlus sõidu- ja/või elamiskulude katteks rahalise toetuse saamiseks koos nõutavate 

tõendavate originaaldokumentidega tuleb saata posti (saatmiskuupäevaks loetakse 

postitempli kuupäeva) või e-postiga (kui originaaldokumendid on vaid elektroonilisel kujul) 

või toimetada isiklikult pädevale talitusele kolme kuu jooksul pärast katsete, vestluste ja 

arstliku läbivaatuse toimumise kuupäeva. Pärast tähtaja möödumist taotlusi vastu ei võeta. 

 

 

 



ERIVAJADUSTEGA KANDIDAADID 

 

Artikkel 9 

Institutsioon võib lisaks eespool esitatud eeskirjadele maksta erivajadustega kandidaatidele 

nende eelneva sõnaselge ja põhjendatud taotluse korral hüvitist selliste täiendavate tegelike 

kulude katmiseks, mis on otseselt seotud erivajadustega kandidaatide olukorraga ja mida ei 

ole ette nähtud artiklites 2, 5 ja 6. Sellisel juhul peab kandidaat ja vajaduse korral tema 

saatja(d) kasutama kõige ökonoomsemat reisimisviisi, lähtudes samal ajal siiski kandidaadi 

erivajadustest. Asjaomane institutsioon käsitleb iga hüvitamistaotlust juhtumispõhiselt. 

 

 

 

LÕPPSÄTTED 

 

Artikkel 10 

Eeskirjade kohased summad makstakse pangaülekandega eurodes või vääringus, milles 

kulud kanti. 

 

Artikli 2 lõikes 3 osutatud kindlasummalised toetused võidakse iga viie aasta tagant läbi 

vaadata, ilma et see piiraks vajaduse korral vahepealset läbivaatamist. 

 

 

Artikkel 11 

Kohale kutsutud kandidaadid, välja arvatud artiklis 4 osutatud kandidaadid, on kindlustatud 

õnnetusjuhtumite vastu kogu reisi ja kohalviibimise ajal. 

 

 

Artikkel 12 

Käesolevate sätetega tühistatakse ja asendatakse haldusjuhtide kogu 15. veebruari 2008. 

aasta järeldus nr 252/08. 

 

 
 
 


