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SÄÄNTÖ N:o 20/2020, 

 

annettu 9. lokakuuta 2020, 

 

matkakulujen korvaamisesta ja kertakaikkisen matkapäivärahan ja kertakaikkisen 

kokouspäivärahan maksamisesta Euroopan alueiden komitean jäsenille ja varajäsenille 9. 

lokakuuta 2017 annetun säännön N:o 8/2017 ja matkakulujen korvaamisesta ja kertakaikkisen 

matkapäivärahan ja kertakaikkisen kokouspäivärahan maksamisesta esittelijöiden 

asiantuntijoille ja puhujille heidän osallistuessaan Euroopan alueiden komitean toimintaan 

annetun säännön N:o 2/2018 muuttamisesta 

 

EUROOPAN ALUEIDEN KOMITEAN TYÖVALIOKUNTA, joka 

 

OTTAA HUOMIOON Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 

305, 306 ja 307 artiklan, 

OTTAA HUOMIOON unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 

asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 

1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 

1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 

541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 

966/2012 kumoamisesta 18 päivänä heinäkuuta 2018 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 

2018/10461, 

OTTAA HUOMIOON Euroopan alueiden komitean työjärjestyksen ja erityisesti sen 37, 39, 

40, 63 ja 71 artiklan, 

OTTAA HUOMIOON työvaliokunnan päätöksen N:o 0014/2018 Euroopan unionin yleisen 

talousarvion alueiden komiteaa koskevan pääluokan toteuttamiseen 

liittyvistä sisäisistä varainhoitosäännöistä, 

OTTAA HUOMIOON Euroopan alueiden komitean työvaliokunnan 9. lokakuuta 2017 

antaman säännön N:o 8/2017 matkakulujen korvaamisesta ja 
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kertakaikkisen matkapäivärahan ja kertakaikkisen kokouspäivärahan 

maksamisesta Euroopan alueiden komitean jäsenille ja varajäsenille, 

OTTAA HUOMIOON Euroopan alueiden komitean työvaliokunnan 30. tammikuuta 2018 

antaman säännön N:o 2/2018 matkakulujen korvaamisesta ja 

kertakaikkisen matkapäivärahan ja kertakaikkisen kokouspäivärahan 

maksamisesta esittelijöiden asiantuntijoille ja puhujille heidän 

osallistuessaan Euroopan alueiden komitean toimintaan, 

 

SEKÄ KATSOO SEURAAVAA: 

 

(1) Covid-19-kriisi on vaikuttanut Euroopan alueiden komitean toimintaan, erityisesti siihen, 

miten se järjestää kokouksiaan ja mitä kulkuneuvoja jäsenet, asianmukaisesti valtuutetut 

varajäsenet, esittelijöiden asiantuntijat ja puhujat voivat käyttää saapuakseen AK:n tiloihin.  

(2) Kun otetaan huomioon, että julkisen liikenteen sijasta käytetään yhä yleisemmin 

yksityisautoja, on aiheellista tarkistaa nykyistä korvausjärjestelmää, joka ei suosi henkilöauton 

käyttöä yli 2 000 kilometrin edestakaisilla automatkoilla. 

(3) Sen vuoksi sääntöä N:o 8/2017 ja sääntöä N:o 2/2018 olisi muutettava. 

 

 

ON ANTANUT TÄMÄN SÄÄNNÖN: 

 

1 artikla 

 

Muutetaan sääntöä N:o 8/2017 seuraavasti: 

 

– Korvataan 3 artiklan 3.2 kohta seuraavasti: 

 

’3.2 Automatka 

 

Automatkasta maksetaan näissä säännöissä tarkoitetulle jäsenelle kilometrikohtainen 

kertakorvaus. Kyseisen kilometrikorvauksen suuruus määritellään työvaliokunnan päätöksellä.  

 

Hallinto määrittää kokouspaikan ja ilmoitetun virallisen kotipaikan välisen etäisyyden 

tietokoneohjelman avulla. 

 

Yli 1 000 kilometrin pituisia edestakaisia automatkoja koskeviin korvaushakemuksiin on aina 

liitettävä tositteet sekä meno- että paluumatkasta.  

 

Jos useampi kuin yksi näissä säännöissä tarkoitettu henkilö matkustaa samassa henkilöautossa,  

ajoneuvon haltijalla on oikeus yllä mainittuun korvaukseen korotettuna 20 prosentilla jokaista 

matkustajaa kohti edellyttäen, että ajoneuvon haltija ilmoittaa korvaushakemuksessaan 

matkustajien nimet. Kanssamatkustajilla ei tällöin ole oikeutta matkakulukorvaukseen kyseiseltä 

matkaosuudelta. 

 

Yksityisautoaan matkalla käyttävät jäsenet pysyvät täysimittaisesti vastuussa ajoneuvolleen tai 

jonkun muun ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista.’. 
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2 artikla 

 

Muutetaan sääntöä N:o 2/2018 seuraavasti: 

 

– Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti: 

 

’2. Automatka 

 

Automatkasta maksetaan näissä säännöissä tarkoitetulle asiantuntijalle ja puhujalle 

kilometrikohtainen kertakorvaus. Kyseisen kilometrikorvauksen suuruus määritellään 

työvaliokunnan päätöksellä. 

 

Komitean hallinto määrittää kokouspaikan ja ilmoitetun virallisen kotipaikan välisen etäisyyden 

tietokoneohjelman avulla. 

 

Yli 1 000 kilometrin pituisia edestakaisia automatkoja koskeviin korvaushakemuksiin on aina 

liitettävä tositteet sekä meno- että paluumatkasta.  

 

Jos useampi kuin yksi AK:n kokoukseen tai tilaisuuteen asianmukaisesti kutsuttu henkilö 

matkustaa samassa henkilöautossa, ajoneuvon haltijalla on oikeus yllä mainittuun korvaukseen 

korotettuna 20 prosentilla jokaista matkustajaa kohti edellyttäen, että ajoneuvon haltija ilmoittaa 

korvaushakemuksessaan matkustajien nimet. Hakemuksessa mainituilla kanssamatkustajilla ei 

tällöin ole oikeutta matkakulukorvaukseen kyseiseltä matkaosuudelta. 

 

Yksityisautoaan matkalla käyttävät asiantuntijat ja puhujat pysyvät täysimittaisesti vastuussa 

ajoneuvolleen tai jonkun muun ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista.’.  

 

3 artikla 

 

Tämä sääntö tulee voimaan päivänä, jona se annetaan. 

 

 

Tehty Brysselissä 9. lokakuuta 2020 

 

Euroopan alueiden komitean työvaliokunnan puolesta 

 

 

(allekirjoitus) 

Apostolos Tzitzikostas 

Puheenjohtaja 

_____________ 


