
Teatavate kokkuleppe sätete rakenduseeskirjad 
 
 

Artikkel 1: kokkuleppe reguleerimisala 
 
Kokkuleppe allkirjastamise hetkel on artiklis 1 osutatud asutused järgmised: 
 
- Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond, 
- Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus, 
- Euroopa Keskkonnaagentuur, 
- Euroopa Koolitusfond, 
- Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskus, 
- Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur, 
- Ühenduse sordiamet, 
- Euroopa Ravimihindamisamet, 
- Siseturu ühtlustamisamet, 
- Euroopa Politseiamet, 
- Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskus, 
- Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskus,  
- Euroopa Ülesehitusamet, 
- Euroopa Toiduohutusamet, 
- Euroopa Meresõiduohutuse Amet, 
- Euroopa Lennundusohutusamet,  
- Euroopa Võrgu- ja Infoturbe Amet, 
- Eurojust. 
 
Kokkuleppeosalisi teavitatakse nimekirja muudatustest. 
 
 
Artikkel 7: kindlasummalised lähetuskulud 
 
Kindlasummalisi lähetuskulusid makstakse juhul, kui konverentsitõlke abiteenistuja, kelle 
tegevuskoht on mujal kui lähetuskoht, peab reisima lähetuskohta päev enne töö algust või kui 
ta jõuab oma elukohta tagasi viimasel tööpäeval pärast kella 24.00. 
 
Lähetuskulusid ei maksta aga juhul, kui konverentsitõlke abiteenistujale makstakse selle 
päeva eest ühenduse eelarvest päevapalka (kokkuleppe artikkel 6). 

Kui konverentsitõlke abiteenistujal on sõlmitud kaks lepingut kahe institutsiooniga kahes eri 
lähtekohas, rakendatakse tema suhtes samasugust kohtlemist kui siis, kui lähetuskoha muutus 
toimuks ühe institutsiooni raames. 
 
 
Artikkel 9: päevaraha 
 
60-kilomeetrine vahemaa (lähipiirkond) määratletakse raudtee-ettevõtte ametlike andmete ja 
lühima teekonna põhjal. Lisapäevaraha ühe päeva eest makstakse juhul, kui konverentsitõlke 
abiteenistujal ei ole võimalik lähetuskohast lahkuda viimasel tööpäeval. 
Kui konverentsitõlke abiteenistuja ei saa heakskiidetud reisibüroost ettemakstud pileteid, 
makstakse päevaraha taotluse korral ette. 



 
Konverentsitõlke abiteenistuja haigestumise korral lähetuskohas makstakse samuti päevaraha 
ja tema hotellikulud hüvitatakse. 
 
Institutsioonid hüvitavad hotelli kliendikaardi väärtuse proportsionaalselt selle alusel saadud 
hüve väärtusega. 
 
 
Artikkel 10: lähetuskulude hüvitamine 
 
a) Kokkuleppe artikli 10 kohaldamisel valib konverentsitõlke abiteenistuja 

transpordivahendi või transpordivahendid edasi-tagasi reisiks tegevuskoha ja 
lähetuskoha vahel. Kui vahemaa on pikem kui 300 km, on tal õigus reisida lennukiga. 
Konverentsitõlke abiteenistuja määrab vastavalt ühe või mitme institutsiooniga 
sõlmitud lepingutele kindlaks reiside marsruudi ja ajakava; lähetuskulud ja muud 
võimalikud kulud hüvitatakse ainult kõige otsema marsruudi ning kõige parema hinna 
ja tasuvuse suhtega transpordivahendi puhul, v.a vääramatu jõu korral. 

 
b) Juhul kui konverentsitõlke abiteenistujad saavad heakskiidetud reisibüroost (edaspidi 

reisibüroo) ettemakstud pileteid, reisikulusid avansina ei hüvitata; sellisel juhul 
makstakse päevapalk (100 %) ja päevaraha(d) viie tööpäeva jooksul alates lepingu 
viimasest päevast. 

 
 Kõigil teistel juhtudel hüvitatakse taotluse korral reisikulud avansina (vastavalt 

kokkuleppe artiklile 10). 
 
c) Reisibüroo kasutamine on vabatahtlik.  
 
d) Kui institutsioonide tavalistest töö tegemise kohtadest eemal toimuvate koosolekute 

puhul kohaldatakse ametnike ja teenistujate suhtes erisätteid, kohaldatakse samu 
erisätteid ka konverentsitõlke abiteenistujate suhtes, kes töötavad samas rühmas ning 
kelle tegevuskoht on mõnes nimetatud töö tegemise kohtadest. Konverentsitõlke 
abiteenistujaid teavitatakse kõnealustest erisätetest niipea kui võimalik ja igal juhul 
piisavalt varakult. 

 
 
1. Lähetuskulude hüvitamise kord transpordikulusid tõendavate dokumentide esitamisel 
 
- Lennuk:  
a) reisi pikkus peab olema vähemalt 300 km või vähem, kui lennureisi koguhind on 

odavam rongireisi hinnast; kulud hüvitatakse Rahvusvahelise Lennutranspordi 
Assotsiatsiooni (IATA) poolt tunnustatud poolpaindliku pileti põhjal, mille eest on 
võimalik saada hüvitist ja mida on võimalik tasu eest ümber vahetada. Lennuajad 
peavad vastama lepingu tingimustes sätestatule. Lennureisi puhul hüvitatakse ka 
lennujaamamaksud ning ilma tõendavate dokumentide esitamise kohustuseta sõit 
lennujaamast kesklinna ühistranspordiga.  

 
 Esitades poolpaindliku pileti, mille eest on võimalik saada hüvitist ja mida on 

võimalik tasu eest ümber vahetada, hüvitatakse konverentsitõlke abiteenistujale pilet 
automaatselt, ilma täiendavate dokumentide esitamiseta. 



 
Konverentsitõlke abiteenistujal on õigus osta kõrgema klassi pilet järgmistel juhtudel: 
i. kui poolpaindlikku hinnaklassi ei ole;  
ii. kui poolpaindliku hinnaklassi piletit ei saa osta järgmistel põhjustel: 

- lühiajaline töölevõtmine 
- lepingu ja/või lähetuse muutus 
- programmi ja lennu muutus talituse taotlusel või heakskiidul. 

 
Sellistel juhtudel hüvitatakse konverentsitõlke abiteenistujale automaatselt kõrgema 
klassi pilet. Kõigil muudel juhtudel peab konverentsitõlke abiteenistuja esitama 
kõrgema klassi pileti kasutamist õigustavad dokumendid. 

 
b) Institutsioonid kannavad kõik kulud, mis tulenevad programmi ja/või lepingu 

muutmisest ja/või lepingu tühistamisest, kui nad selle eest vastutavad, samuti 
vääramatu jõu ja konverentsitõlke abiteenistuja haigestumise korral. Sama kehtib 
konverentsitõlke abiteenistuja lähedase isiku surma või haigestumise korral, vastavalt 
institutsioonide ametnike suhtes kohaldatavatele eeskirjadele. 

 
c) Lennureisidel, mis sisaldavad rohkem kui neli tundi tegelikku lennuaega ja väljaspool 

geograafilist Euroopat hüvitatakse äriklassi lennupilet.  
 
d) Vahepeatustega edasi-tagasi pilet: hüvitatakse kuni edasi-tagasi pileti maksumuseni 

tegevuskoha ja lähetuskoha vahel. 
 
 
- Rong: täishind esimeses klassis, sh reis erirongiga või kahekohalises kupees. Institutsioonid 
hüvitavad rongi perioodikaardi väärtuse proportsionaalselt selle alusel saadud hüve 
väärtusega. 
 
- Auto: kulud hüvitatakse vastavalt kõige otsema marsruudi põhjal arvestatud rongipileti 
hinnale. 
 
 
2. Tõendavad dokumendid 
 
a) Tõendavad dokumendid on: 
 
- lennukipilet või selle konts või e-pileti broneering ja selle eest tasumist tõendav dokument 
ning pardakaardid; 
 
- rongipilet institutsioonide heaks teostatud tööülesannete puhul, kui institutsioonid seda oma 
ametnikelt nõuavad, või konverentsitõlke abiteenistuja kinnitus, et ta reisis rongiga, juhul kui 
raudteeettevõtte eeskirjad näevad ette, et pilet tuleb reisi lõppedes ära anda; 
 
- konverentsitõlke abiteenistuja kinnitus, et ta reisis autoga; kui autoreis annab õiguse 
kindlasummaliste lähetuskulude saamiseks, esitab konverentsitõlke abiteenistuja vajalikud 
tõendid autoga reisimise kohta; 
 
- muud tõendavad dokumendid, mida nõutakse konverentsitõlke abiteenistuja palganud 
institutsiooni ametnikelt või teenistujatelt. 



 
b) Tõendaval dokumendil peavad olema järgmised andmed: 
 
- veoettevõtja nimi; 
 
- pileti väljastamise kuupäev ja kehtivusaeg, hind ja pileti eest tasumise valuuta; 
 
- lähetuskoht saabumiskohana enne lepingu täitmise algust ja lähtekohana pärast töö lõppu; 
 
- vajadusel konverentsitõlke abiteenistuja nimi. 
 
 
Artikkel 12: pika vahemaaga reisid ja väsitavad lähetused  

1. Pika vahemaaga reisid 

a) Parlamendi ja komisjoni puhul 

Kui reisiga kaasneb rohkem kui neljatunnine ajavahe ja/või reisi sihtpunkt on teisel 
poolkeral, antakse konverentsitõlke abiteenistujale üks puhkepäev lähetuskohas enne 
ametlike töökohustuste algust.  

Kui konverentsitõlke abiteenistujal on lepingulised kohustused järgmisel päeval pärast 
pika vahemaaga reisilt naasmist, teda koosolekule ei määrata.  

Kui konverentsitõlke abiteenistujal kõnealusel päeval lepingulisi kohustusi pole, saab ta 
kindlasummalist tasandushüvitist (kokkuleppe artikkel 7a). 

b) Euroopa Kohtu puhul 

Ei kohaldata. 
 
 
2. Väsitavad lähetused 

a) Komisjoni puhul 

Kui lähetuse kestel kestab tööpäev rohkem kui 12 tundi, saab konverentsitõlke abitöötaja 
kompensatsiooni. Kompensatsioon vastab kindlasummalisele tasandushüvitisele 
(kokkuleppe artikkel 7a) rohkem kui 12 tundi kestva tööpäeva eest. 

b) Parlamendi puhul 

Alaliste tõlkide suhtes kohaldatavaid sätteid kohaldatakse mutatis mutandis1. 

c) Euroopa Kohtu puhul 

Ei kohaldata. 
 
 
Artikkel 16: ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustus 
                                                 
1 2008. aasta seisuga sellised alaliste tõlkide suhtes kohaldatavad sätted puuduvad. 



 
Institutsioon maksab 2/3 ja konverentsitõlke abiteenistuja 1/3 kindlustusmaksest. 
 
 
Artikkel 18: maksetähtajad 
 
Kui institutsioon omal süül ei soorita makset punktis a sätestatud tähtajaks, teavitab ta sellest 
viivitamata asjaomast kutseesindust. 
 
Maksetähtaega hakatakse lugema ajast, kui haldusüksus saab kätte tõendavad dokumendid. 
 
Viivist makstakse vastavalt finantsmääruse ja selle rakenduskorra sätetele. 
 
 
Artikkel 19: kokkuleppe muutmine ja konsultatsioonid 
 
Delegatsioonide liikmed, kes on mõne Euroopa Liidu institutsiooni lepingulised töötajad, 
osalevad konsultatsioonidel täieõiguslikult. 
 
 
Artikkel 20: kutseesindused 
 
Kehtivate tavade kohaselt vabastatakse kutseesinduse liikmed tööülesannetest kutseesinduste 
ja asjaomase institutsiooni vaheliste kohtumiste ajaks. 
 
Sama kehtib kohtumiste ettevalmistamise kohta, mille aeg tuleb kokku leppida asjaomaste 
talituste ja delegatsiooni liikmete vahel.  
 
 
Artikkel 24: lähetuse kord ja töörühmade koosseis 

1. Konverentsitõlke abiteenistuja peab olema teda palganud institutsiooni käsutuses 
töölevõtutalituse määratud kellaajal. Kui kellaaega ei ole määratud, peab konverentsitõlke 
abiteenistuja olema institutsiooni käsutuses alates kella 9 esimese tööpäeva hommikul.  

2. Komisjoni puhul 

 a) konverentsitõlke abiteenistujad, kes jõuavad oma tegevuskohta enne keskööd juhul, 
kui nad lahkuvad Brüsselist hiljemalt kell 19.30, lõpetavad töö viimasel tööpäeval 2 
tundi enne viimase lennuki väljalendu või 45 minutit enne viimase rongi lahkumist 
isegi siis, kui koosolek, mille jaoks nad tööle võeti, veel kestab.  

 b) viimasel tööpäeval need konverentsitõlke abiteenistujad, kelle tegevuskoht on 
lähetuskohas: 

  1) lõpetavad töö hiljemalt kell 21.00; 

 2) võivad paluda enne töö algust, et nende suhtes kohaldataks mutatis mutandis lõike 2 
punkti a sätteid, kui neil on järgmisel päeval töökohustusi mujal. 

3. Euroopa Kohtu puhul 



Arvestades Euroopa Kohtu töö planeerimisega seotud piiranguid, juhul kui lennu- või 
rongiplaanide tõttu ei saa Luksemburgist lahkuda lepingu viimasel päeval, ostab 
konverentsitõlke abiteenistuja pileti, mis võimaldab tal lahkuda Luksemburgist järgmisel 
päeval pärast lepingu lõppu ning talle makstakse välja kindlasummalised lähetuskulud ja 
päevaraha ning hüvitatakse hotelli- või majutuskulud.  

Kokkuleppel planeerimisüksusega või konverentsitõlke abiteenistuja siiski lahkuda 
Luksemburgist lepingu viimasel päeval, kui asjaomase istungi kestus võimaldab tal naasta 
oma tegevuskohta enne keskööd. Euroopa Kohus kannab kõik pileti kuupäeva 
muutmisega ja hotellibroneeringu tühistamisega seonduvad kulud. 

4. Garanteeritud vaba õhtu: komisjoni puhul: 

Komisjon loob süsteemi, mille kaudu konverentsitõlke abiteenistujad saavad ennast kanda 
planeerimise üksuse peetavasse garanteeritud vabade õhtute registrisse. Planeerimise 
üksus peab registrit nii, et konverentsitõlke abiteenistujad saavad registreeruda vähemalt 
kahenädalase etteteatamisajaga. Kui teenistuslikel põhjustel on planeerimise üksusel 
võimatu taotlust rahuldada, edastatakse põhjendatud keeldumine konverentsitõlke 
abiteenistujale vähemalt nädal aega ette.   

 
_____________________ 


