
 
OVERENSKOMST OM ARBEJDSBETINGELSER OG 

LØNORDNING FOR KONTRAKTANSATTE KONFERENCETOLKE1, DER 
ANSÆTTES AF DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER 

 
med tilhørende bemærkninger vedtaget den 13. oktober 2004 som følge af vedtagelsen af 

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 af 22. marts 2004 om ændring af vedtægten for 
tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 

i Fællesskaberne, som trådte i kraft den 1. maj 2004 
_______ 

 
 

Europa-Parlamentet, Kommissionen og Domstolen, der handler på vegne af De Europæiske 
Fællesskabers institutioner og organer, på den ene side, og 
 
"Association Internationale des Interprètes de Conférence" (A.I.I.C.), som har fået 
bemyndigelse af de faglige tolkesammenslutninger, der er anerkendt som repræsentative i 
henhold til indkaldelsen af interessetilkendegivelse, på den anden side 
 
HAR ― 
 
under henvisning til resultaterne af indkaldelsen af interessetilkendegivelse, offentliggjort i De 
Europæiske Fællesskabers Tidende C 256 af 14.8.1998, 
 
under henvisning til forhandlingsmandaterne fra de kontraktansatte konferencetolke, der er 
anerkendt af institutionerne og de faglige tolkesammenslutninger, der i henhold til indkaldelsen 
af interessetilkendegivelse betragtes som repræsentative, 
 
under henvisning til kontinuiteten i de aftaler, der har været gældende mellem A.I.I.C. og 
institutionerne siden 1. januar 1969, specielt bestemmelserne vedrørende social sikring, 
 
under henvisning til, at kontraktansatte konferencetolke siden 1952 har medvirket til at dække 
institutionernes behov, 
 
under henvisning til, at kontraktansatte konferencetolke i henhold til Rådets forordning (EØF, 
Euratom, EKSF) nr. 260/68 betaler skat til Fællesskaberne, 
 
under henvisning til artikel 902 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ― 
 
INDGÅET FØLGENDE OVERENSKOMST: 
 
 
Artikel 1: Overenskomstens anvendelsesområde 
 
Denne overenskomst gælder uanset tjenestested for kontraktansatte konferencetolke, som 
Europa-Parlamentet eller Kommissionen eller Domstolen ansætter på egne vegne eller på 
                                                 
1 Med henvisning til artikel 78 (gældende indtil den 31. december 2006) og artikel 90 (gældende efter den 
1. januar 2007) i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ændres "HTM" (hjælpeansatte tolke under 
mødeperioderne) og "FLT" (freelancetolke) til "KKT" (kontraktansatte konferencetolke). 
2 Artikel 78 indtil den 31. december 2006. 



 2

vegne af Den Europæiske Unions institutioner og organer og de kontorer og agenturer, der er 
omfattet af fællesskabsretten, og som er oprettet ved traktaterne eller en retsakt omfattet af den 
afledte ret (i det følgende benævnt institutionerne). 
 
Ansættelsen sker på grundlag af de betingelser, der er fastsat i bestemmelserne for 
kontraktansatte konferencetolke i den institution, hvor arbejdet udføres. 
 
Denne overenskomst finder generel anvendelse og har ikke nogen geografiske begrænsninger. 
 
Alle undertegnende parter sørger for inden for rammerne af deres respektive beføjelser, at 
samtlige bestemmelser overholdes, og at de anvendes efter hensigten. 
 
 
Afsnit I: Generelle betingelser for ansættelse af kontraktansatte konferencetolke 
 
 
Artikel 2: Ansættelsesbetingelser 
 
Uerfarne konferencetolke3, der er blevet akkrediteret efter den ændrede overenskomsts 
ikrafttræden, og som ansættes i henhold til artikel 1, stk. 2, i denne overenskomst, skal have 
udført 250 dages arbejde for institutionerne, inden de opnår status som "erfaren tolk". 
 
 
Artikel 2a: Fortrolighedsklausul 

Kontraktansatte konferencetolke har fuld og hel tavshedspligt. Den skal overholdes over for 
enhver og vedrører alt, hvad kontraktansatte konferencetolke erfarer under udøvelsen af deres 
erhverv på møder, der ikke er offentligt tilgængelige. 
 
 
Artikel 3: Konsekutiv tolkning 

Beherskelsen af konsekutiv tolkning er vigtig for udøvelsen af erhvervet som konferencetolk, 
og alle kontraktansatte konferencetolke skal derfor være i stand til at udføre denne form for 
tolkning under møderne i institutionerne. Ved behørigt konstaterede handicap bortfalder denne 
forpligtelse. 
 
 
Artikel 4: Faglig og sproglig efteruddannelse 
 
Kontraktansatte konferencetolke, der regelmæssigt arbejder for institutionerne, kan deltage i 
faglige og sproglige efteruddannelseskurser (bl.a. i anvendelsen af terminologiske databaser), 
som institutionerne afholder for deres tjenestemænd og øvrige ansatte, dog under forudsætning 
af at det kan forenes med kravet om, at tjenestegrenene skal kunne fungere tilfredsstillende. 
Kontraktansatte konferencetolke har adgang til uddannelsesstipendier på de vilkår, der er 
fastlagt af den enkelte institution. Kontraktansatte konferencetolke orienteres om disse vilkår 
på passende vis. 

                                                 
3 Jf. den vedlagte beslutning af 20. juni 2001 vedtaget efter fælles aftale af repræsentanterne for Europa-
Parlamentet, Kommissionen, Domstolen og "Association internationale des interprètes de Conférence" med 
henblik på fortolkningen af "uerfaren tolk"; de undtagelser, der omtales i det næstsidste afsnit i beslutningen, 
drejer sig om dækningen af sprog, der er mangel på. Bilaget udgør en integrerende del af denne overenskomst. 
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Artikel 5: Ansættelsespolitik 
 
I begge parters interesse bestræber institutionerne sig på i videst muligt omfang at opretholde 
en vis stabilitet i deres ansættelsespolitik, at foretage direkte og individuelle ansættelser og at 
undgå pludselige afbrydelser af ansættelsesforholdet. 
 
 
Afsnit II: Lønordning 
 
 
Artikel 6: Vederlag pr. dag 
 
Vederlaget pr. arbejdsdag for erfarne kontraktansatte konferencetolke indekseres efter 
vederlaget for en tjenestemand i lønklasse AD12, 5. løntrin, med tjenestested i Bruxelles4. Det 
fastsættes til en tyvendedel af grundlønnen for en tjenestemand i denne lønklasse multipliceret 
med koefficienten 0,9392638. 
 
Vederlaget pr. arbejdsdag for en uerfaren kontraktansat konferencetolk fastsættes til 72 % af 
vederlaget for en erfaren tolk. 
 
Generaldirektoratet for Tolkning underretter omgående de øvrige undertegnende parter i denne 
overenskomst om de tilpasninger af vederlaget, som følger af ovenstående bestemmelser. 
 
 
Artikel 7: Fast rejsegodtgørelse 
 
Den faste rejsegodtgørelse udgør halvdelen af vederlaget pr. arbejdsdag. 
 
Vilkårene for tildeling af denne godtgørelse fremgår af gennemførelsesbestemmelserne. 
 
 
Artikel 7a: Fast udligningsgodtgørelse 
 
Den faste udligningsgodtgørelse udgør halvdelen af vederlaget pr. dag. 
 
Denne godtgørelse kommer til udbetaling i forbindelse med lange rejser eller tjenesterejser, der 
omfatter flere tjenestesteder. 
 
 
Artikel 8: Skat 
 
Vederlaget til kontraktansatte konferencetolke er i henhold til Rådets forordning (EØF, 
Euratom, EKSF) nr. 260/68 undergivet fællesskabsskat og er inden for det anvendelsesområde, 
der gælder for artikel 13 i protokollen vedrørende privilegier og immuniteter, fritaget for 
national beskatning. 
 

                                                 
4 Lønklasse A*12, 5. løntrin, indtil den 30. april 2006. 
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Artikel 9: Dagpenge 
 
Kontraktansatte konferencetolke, der gør tjeneste uden for deres lokalområde, dvs. mere end 60 
km fra deres erhvervsmæssige hjemsted, modtager en godtgørelse svarende til de dagpenge, 
som den institution, hvor de er ansat, udbetaler til sine tjenestemænd ved tjenesterejser. 
Kontraktansatte konferencetolke får mod forelæggelse af en hotelregning godtgjort deres 
hoteludgifter inden for det loft, der gælder for førnævnte tjenestemænd. 
 
Kontraktansatte konferencetolke modtager eventuelt supplerende dagpenge. 
 
 
Artikel 10: Godtgørelse af rejseudgifter 
 
Kontraktansatte konferencetolke, der har bopæl uden for lokalområdet, tilrettelægger deres 
rejser på den mest omkostningseffektive måde. De nødvendige rejseudgifter godtgøres mod 
forevisning af dokumentation. Hvis der udbetales forskud på rejseudgifterne, sker dette i den 
valuta, hvormed billetten er betalt. 
 
 
Artikel 11: Arbejdsfrie dage 
 
Hvis intervallet (højst tre dage) mellem to på hinanden følgende arbejdsperioder ikke gør det 
muligt for en kontraktansat konferencetolk at vende tilbage til sit erhvervsmæssige hjemsted, 
modtager han for hver arbejdsfri dag to tredjedele af det vederlag, der fastsættes i artikel 6, 
samt de dagpenge, der fastsættes i artikel 9. 
 
Forudsat at de beløb, der er omhandlet i det foregående afsnit, ikke overstiger billetprisen og de 
tilhørende godtgørelser, kan samme ordning finde anvendelse for en kontraktansat 
konferencetolk, der foretrækker at forblive på tjenestestedet. 
 
En kontraktansat konferencetolk, der foretrækker at forblive på tjenestestedet, skal indgive 
anmodning herom til de(n) ansættende tjeneste(r) inden påbegyndelsen af de arbejdsfrie dage. 
 
 
Artikel 12: Langvarige rejser og trættende tjenesterejser 

Der finder udligningsbetalinger sted i forbindelse med disse særlige tjenesterejser. De fremgår 
af gennemførelsesbestemmelserne for visse bestemmelser i overenskomsten. 
 
 
Artikel 13: Erhvervsmæssigt hjemsted 
 
Med henblik på anvendelsen af dette afsnit kan en kontraktansat konferencetolk kun have ét 
erhvervsmæssigt hjemsted ad gangen. Det erhvervsmæssige hjemsted skal angives senest ved 
indgåelsen af den første kontrakt; enhver ændring skal meddeles skriftligt og skal vedrøre en 
sammenhængende periode på mindst seks måneder. 
 
Det erhvervsmæssige hjemsted er principielt det sted, hvorfra den kontraktansatte 
konferencetolk begiver sig til tjenestestedet, eller hvortil han vender tilbage fra tjenestestedet. 
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Kontraktansatte konferencetolkes erhvervsmæssige hjemsted5 fremgår af det CV, der er 
tilgængeligt for brugere af SCICnet6. 
 
 
Artikel 14: Annullering 
 
Ved annullering af en kontrakt om ansættelse af en kontraktansat konferencetolk mindst 60 
dage før den dato, der er fastsat for kontraktens gennemførelse, har tolken hverken ret til 
vederlag eller godtgørelse. 
 
Ved annulleringer, som den ansættende tjeneste foretager mindre end 60 dage før datoen for 
kontraktens gennemførelse, har den kontraktansatte konferencetolk ret til fuldstændigt vederlag 
for hver annulleret kontraktdag, dog ikke andre former for godtgørelse. 
 
 
Afsnit III: Social sikring 
 
 
Artikel 15: Alders- og efterladtepension 
 
Ansættelse som kontraktansat konferencetolk indebærer, at der skal indbetales bidrag til alders- 
og efterladtepension. Med henblik herpå skal en kontraktansat konferencetolk være tilsluttet en 
ordning, der er godkendt af Kommissionen. 
 
Bidraget består af to dele: 
 
-  den første del, som betales af den institution, der ansætter den pågældende kontraktansatte 
konferencetolk, udgør 16,50 % af vederlaget pr. dag og i givet fald af den faste 
rejsegodtgørelse 
 
-  den anden del udgør 8,25 % af vederlaget pr. dag og i givet fald af den faste rejsegodtgørelse 
og trækkes herfra. 
 
Såfremt en kontraktansat konferencetolk, efter at være blevet behørigt opfordret hertil, ikke har 
meddelt Kommissionen, hvilken ordning bidragene til alders- og efterladtepension skal 
indbetales til, vil hele beløbet, dvs. både arbejdsgivers andel og den pågældende tolks andel, 
blive indbetalt til en pensionskasse efter Kommissionens valg. 
 
 
Artikel 16: Syge- og ulykkesforsikring 
 
Kommissionen indgår en forsikringskontrakt med henblik på at dække kontraktansatte 
konferencetolke mod ulykke og sygdom og deraf følgende indtægtstab, som indtræffer i løbet 

                                                 
5 A.I.I.C. erklærer, at dens medlemmers erhvervsmæssige hjemsted offentliggøres i dens database, som er 
tilgængelig via internettet. 
6 Evt. meddelelse om dette hjemsted må ikke være i strid med bestemmelserne om adgang til 
personoplysninger (forordning EF nr. 45/2001). 
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af de dage, hvor de arbejder for EU, og under rejser til og fra sådant arbejde og i løbet af de i 
artikel 11 nævnte arbejdsfrie dage7. 
 
For hver dag en kontraktansat konferencetolk er ansat af institutionerne, betaler institutionerne 
et bidrag til dækning af forsikringsudgifterne. 
 
Det er i henhold til forsikringspolicen muligt for de kontraktansatte konferencetolke, der ønsker 
det, at forsikre sig for de dage, hvor de ikke arbejder for EU, dog uden finansielt bidrag fra 
institutionerne. 
 
Kommissionen hører alle undertegnende parter i denne overenskomst om den operationelle del 
af de udbud, den iværksætter med henblik på indgåelse eller fornyelse af forsikringskontrakter. 
 
 
Afsnit IV: Betalingsbetingelser 
 
 
Artikel 17: Anvendelse af euroen 
 
Udbetalinger til eller på vegne af en kontraktansat konferencetolk finder sted i euro ved 
bankoverførsel. Såfremt udbetalingerne i euro skulle give anledning til problemer i et givet 
land, bestræber Kommissionen sig hurtigst muligt på at finde en løsning, og den vil i 
mellemtiden anvende den valuta, den normalt anvender i sine finansielle forbindelser med det 
pågældende land. 
 
 
Artikel 18: Betalingsfrister 
 
Betalingen sker 
 
1) inden for en frist på fire uger at regne fra lørdagen i den uge, hvor den sidste arbejdsdag lå, 
for så vidt angår vederlag, godtgørelser og udgifter, efter fradrag af det bidrag, der skal betales 
til den forsikringsordning, som den kontraktansatte konferencetolk er tilsluttet, af den 
kontraktansatte konferencetolks andel af præmien for syge- og ulykkesforsikringen og i givet 
fald af den del af godtgørelserne og udgifterne, der afholdes af en anden institution eller af en 
tredjepart 
 
2) inden for en frist på otte uger at regne fra lørdagen i den uge, hvor den sidste arbejdsdag lå, 
for så vidt angår betalinger til alders- og efterladtepension. 
 
Den tredje arbejdsdag i den første uge efter den uge, i hvilken arbejdsydelserne blev præsteret, 
udbetaler Kommissionen et acontobeløb svarende til 80 % af vederlaget. 
 
 
Afsnit V: Forholdet mellem de undertegnende parter 
 
 
Artikel 19: Ændring af overenskomsten og samråd 

                                                 
7 Dækningen under arbejdsfrie dage, jf. artikel 11, træder først i kraft den 1. marts 2005. 
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Der afholdes samråd mellem parterne, når der planlægges en ændring af overenskomsten eller 
af dens bilag. Ændringerne træder først i kraft fra den dag, hvor de vedtages i form af et 
skriftligt tillæg til overenskomsten. 
 
Der afholdes samråd på anmodning af en af parterne med henblik på at drøfte bestemmelserne 
for anvendelse af denne overenskomst og muliggøre en gensidig udveksling af oplysninger. 
 
Når der anmodes om samråd, eller et sådant skal finde sted i henhold til bestemmelserne, 
underretter parterne hinanden om, hvordan deres delegation vil være sammensat. 
Delegationerne mødes senest 6 uger efter, at anmodningen er fremsat. Parterne forpligter sig til 
at træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at nå frem til en aftale hurtigst muligt. 
 
 
Artikel 20: Faglige delegationer 
 
Ved hver af de undertegnende institutioner udpeges en faglig delegation med mandat til at 
følge overenskomstens gennemførelse. Delegationen sender en liste over sine medlemmer til 
hver institution. Institutionerne letter delegationernes opgave, bl.a. ved at angive, hvem der er 
kompetent i de sager, der skal behandles. Der afholdes møder efter anmodning fra delegationen 
eller den berørte institution. 
 
 
Artikel 21: Fagforeningsmæssige garantier 
 
De institutioner, der har undertegnet overenskomsten, forpligter sig til i forbindelse med 
ansættelse at undgå enhver forskelsbehandling af medlemmer af forhandlingsdelegationen og 
af de faglige delegationer samt af kontraktansatte konferencetolke, der har andre repræsentative 
funktioner. 
 
 
Artikel 22: Fortolkning af overenskomsten 
 
Tvister vedrørende fortolkningen af denne overenskomst, der ikke har kunnet løses ved 
anvendelse af den samrådsprocedure, der er omhandlet i artikel 19, afgøres ved mægling. 
 
Til dette formål udpeger hver part en opmand senest 4 uger efter, at det er meddelt, at en af 
parterne, dog uden at det berører bestemmelserne i nærværende overenskomst og dens bilag, 
har anmodet om, at mæglingsproceduren tages i anvendelse. 
 
De to opmænd udpeger inden for en frist på 3 uger en tredje opmand, som ikke har og ikke har 
haft forbindelse med nogen af parterne. Disse tre opmænd udgør mæglingsinstansen, som har 
en frist på 10 uger fra dens oprettelse til at afgøre tvisten under anvendelse af de procedurer, 
den finder mest hensigtsmæssige. Såfremt der ikke er udpeget en opmand inden for 
ovennævnte frister, udpeges denne af præsidenten for De Europæiske Fællesskabers Domstol. 
 
 
Afsnit VI: Afgørelse af tvister i individuelle tilfælde 
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Artikel 23: Klageadgang 
 
I medfør af artikel 1178 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne omfattes 
tvister i individuelle tilfælde af den klageadgang, der er fastsat i vedtægtens afsnit VII. 
 
 
Afsnit VII: Arbejdsbetingelser 
 
 
Artikel 24: Regler vedrørende tjenestested og sammensætning af tolkehold 
 
Med forbehold af bestemmelserne vedrørende den sidste ansættelsesdag er reglerne for 
kontraktansatte konferencetolkes tjenestested og for sammensætning af tolkehold de samme 
som de regler, der gælder for tjenestemandsansatte tolke i de institutioner, for hvis regning de 
kontraktansatte konferencetolke er ansat. 
 
I forbindelse med ansættelse og ved udfærdigelse og forvaltning af arbejdsprogrammet for 
kontraktansatte konferencetolke sørger institutionerne for at sikre kvaliteten og at begrænse 
omfanget af relætolkning. 
 
I tilfælde af ændring af Den Europæiske Unions sproglige ordning eller af reglerne for de faste 
tolkes tjenestesteder finder bestemmelserne i artikel 19, stk. 2 og 3, uden videre anvendelse. 
 
 
Artikel 25: Tjenestested 
 
Den kontraktansatte konferencetolks tjenestested fastsættes i ansættelseskontrakten. 
 
Hvis det er nødvendigt af hensyn til tjenestens behov, forbeholder institutionerne sig ret til efter 
at have hørt den kontraktansatte konferencetolk at udskifte den institution eller det tjenestested, 
der er anført i kontrakten. Den kontraktansatte konferencetolk kan få tildelt tjenestested på sit 
erhvervsmæssige hjemsted, hvis en arbejdsopgave uden for det erhvervsmæssige tjenestested 
annulleres.  
 

Artikel 26: Dokumentation 
 
Institutionerne stiller den nødvendige foreliggende dokumentation til rådighed for de 
kontraktansatte konferencetolke, der tilknyttes deres møder. 
 
 
Artikel 27: Tekniske installationer 
 
Institutionerne forpligter sig til ved etablering eller forbedring af deres tekniske installationer at 
overholde ISO- og CIE-standarderne og -specifikationerne og i givet fald de standarder og 
specifikationer, der er vedtaget ved fælles overenskomst med de organer, der repræsenterer 
henholdsvis faste tolke og kontraktansatte konferencetolke. 
 

                                                 
8 Artikel 73 indtil den 31. december 2006. 
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Institutionerne bestræber sig på at overholde de samme standarder og specifikationer i 
forbindelse med møder, der afholdes uden for deres egne bygninger. Tilsvarende afviser 
kontraktansatte konferencetolke at arbejde med udstyr, som institutionerne har gjort indsigelse 
imod på grund af manglende overholdelse af standarder og specifikationer. 
 
For så vidt angår de nye teknologier, sikrer de undertegnende parter, at "Kodeks for brug af ny 
teknologi ved konferencetolkning" så vidt muligt overholdes, jf. dog artikel 27a. 
 
 
Artikel 27a: Telekonferencetolkning 

Bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale om bestemmelser vedrørende 
telekonferencetolkning, der er indgået mellem repræsentanter for administrationen i Domstolen 
og Europa-Parlamentet og repræsentanter for Europa-Kommissionen på den ene side og 
repræsentanter for Domstolens og Europa-Parlamentets tjenestemandsansatte tolke og 
kontraktansatte konferencetolke og for Kommissionens vedkommende fagforeningerne og 
repræsentanterne for de kontraktansatte konferencetolke på den anden, finder uden videre 
anvendelse. 

 
Artikel 27b: Beskyttelse af kontraktansatte konferencetolkes rettigheder og 
ansvarsfraskrivelsesklausul 
 
Når tolkningen optages og gøres tilgængelig for offentligheden eller udsendes, påhviler det 
institutionerne at sørge for at lade det fremgå af en erklæring i forbindelse med de pågældende 
medier - især hvis tolkningen lægges ud på internettet – at tolkningen har til formål at fremme 
kommunikationen, og at den ikke kan betragtes som en autentisk gengivelse af drøftelserne. 
Sammen med denne erklæring skal der ligeledes være en ansvarsfraskrivelsesklausul, ifølge 
hvilken tolken fraskriver sig ethvert ansvar, for så vidt angår eventuelle fejl eller udeladelser 
under tolkningen vedrørende indholdet i den oprindelige tale eller de oplysninger, som den 
bygger på, eller den skade, som anvendelsen af tolkningen kan medføre.  
 
 
Afsnit VIII: Afsluttende bestemmelser 
 
 
Artikel 28: Overenskomstens varighed 
 
Denne overenskomst indgås på ubestemt tid. Den kan opsiges af hver af parterne med tolv 
måneders varsel. 
 
I tilfælde af opsigelse indledes det i artikel 19 omhandlede samråd uden videre. 
 
 
Artikel 29: Tilpasning af bestemmelserne 
 
Hver institution tilpasser sine bestemmelser vedrørende kontraktansatte konferencetolke til 
denne overenskomst. 
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Artikel 30: Dokumenter og erklæring vedlagt overenskomsten 
 
Gennemførelsesbestemmelserne til visse af overenskomstens bestemmelser og 
fælleserklæringen fremsat af de institutioner, der har undertegnet overenskomsten, om tildeling 
af tekniske hjælpemidler på tolkeområdet samt beslutningen af 20. juni 2001 om definitionen af 
en uerfaren tolk er knyttet som bilag til overenskomsten og udgør en integrerende del af denne. 
 
 
Artikel 31: Overenskomstens ikrafttrædelse 
 
Overenskomsten træder i kraft den 1. september 1999. 
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Udfærdiget i fire eksemplarer i Bruxelles den 28. juli 1999 
 
 
På vegne af De Europæiske 
Fællesskabers institutioner og organer  
 
 
 

På vegne af A.I.I.C., bemyndiget af de 
faglige tolkesammenslutninger, der 
anerkendes som repræsentative i 
henhold til indkaldelsen af 
interessetilkendegivelse: 

 
 
På Europa-Parlamentets vegne: 
 
Julian Priestley  
Generalsekretær  

Malick Sy  
Formand for A.I.I.C. 

 
 
 
På Kommissionens vegne: 
Carlo Trojan 
Generalsekretær 
 
 
 
På Domstolens vegne: 
Roger Grass 
Justitssekretær 
 
 
Overenskomstens undertegnelse af repræsentanten for Domstolen berører på ingen måde 
dennes stilling som retsinstans. 


