
Föreskrifter för tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet 
 
 

Artikel 1: Avtalets tillämpningsområde 
 
De ”organisationer” som avses i artikel 1 i avtalet är följande: 
 
– Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor 
– Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning 
– Europeiska miljöbyrån 
– Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen 
– Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk 
– Europeiska arbetsmiljöbyrån 
– Gemenskapens växtsortsmyndighet 
– Europeiska läkemedelsmyndigheten 
– Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden 
– Europeiska polisbyrån 
– Översättningscentrum för Europeiska unionens organ 
– Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet 
– Europeiska byrån för återuppbyggnad 
– Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 
– Europeiska sjösäkerhetsbyrån 
– Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 
– Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet 
– Eurojust 
 
De undertecknande parterna ska underrättas om alla ändringar av förteckningen ovan. 
 
 
Artikel 7: Fast reseersättning 
 
Den fasta reseersättningen ska beviljas icke-ordinarie konferenstolkar med arbetsadress 
utanför tjänstgöringsorten som är tvungna att resa till tjänstgöringsorten dagen före den första 
dagen för anställningen eller inte kan återvända till arbetsadressen förrän efter kl. 24.00 den 
sista dagen för anställningen. 
 
Denna ersättning ska dock inte betalas ut när icke-ordinarie konferenstolkar får daglön för 
denna dag (artikel 6 i avtalet) via gemenskapens budget. 

När icke-ordinarie konferenstolkar har två på varandra följande kontrakt med två institutioner 
på två olika tjänstgöringsorter, ska de behandlas på samma sätt som om bytet mellan 
tjänstgöringsorterna ägde rum inom samma institution. 
 
 
Artikel 9: Dagtraktamente 
 
Officiella uppgifter från järnvägsbolagen om den kortaste resvägen ska ligga till grund vid 
fastställande av om det är mer än 60 km mellan arbetsadressen och tjänstgöringsorten. Om 
icke-ordinarie konferenstolkar som har rätt till dagtraktamente inte kan lämna 



tjänstgöringsorten den sista dagen för anställningen ska de ha rätt till ett extra dagtraktamente 
av samma storlek. 
 
Om icke-ordinarie konferenstolkar inte kan skaffa förbetalda biljetter hos den ackrediterade 
resebyrån, ska dagtraktamentet utbetalas på förhand om de ansöker om detta. 
 
Om icke-ordinarie konferenstolkar blir sjuka på tjänstgöringsorten, ska dagtraktamentet också 
utbetalas och hotellutgifterna täckas. 
 
Institutionerna ska ersätta köp av stamgästkort hos hotell när kostnaderna för kortet är lika 
med eller lägre än den rabatt som konferenstolken har fått genom kortet. 
 
 
Artikel 10: Ersättning av resekostnader 
 
a) Icke-ordinarie konferenstolkar ska själva välja transportsättet eller transportsätten för 

tur- och returresan mellan arbetsadressen och tjänstgöringsorten. Som regel är det 
dock endast om avståndet mellan arbetsadressen och tjänstgöringsorten är längre än 
300 km som de har rätt att resa med flyg. Icke-ordinarie konferenstolkar ska bestämma 
resvägen och tidsplanen för sina resor med beaktande av de kontrakt som de ingått 
med den eller de berörda institutionerna. Ersättningen av resekostnaderna och 
utbetalningen av sådana eventuella andra ersättningar som de icke-ordinarie 
konferenstolkarna kan ha rätt till kommer dock, utom vid force majeure, att fastställas 
med beaktande av den kortaste vägen och det transportmedel som erbjuder bästa 
möjliga kostnadseffektivitet. 

 
b) Om icke-ordinarie konferenstolkar kan skaffa förbetalda biljetter hos den 

ackrediterade resebyrån (i det följande kallad resebyrån), ska inget förskott betalas ut 
på resekostnaderna; i sådana fall ska ersättningen (100 %) och dagtraktamentet betalas 
ut senast 5 arbetsdagar efter kontraktets sista dag. 

 
 I alla andra fall ska resekostnaderna ersättas genom förskott efter ansökan (se 

bestämmelserna i artikel 10 i avtalet). 
 
c) Det är frivilligt att använda sig av resebyrån.  
 
d) Om det för tjänstemän och övriga anställda fastställs särskilda bestämmelser för möten 

utanför institutionernas vanliga arbetsorter, ska dessa specifika bestämmelser gälla 
även för icke-ordinarie konferenstolkar som arbetar i lag med dessa tjänstemän och 
övriga anställda och har sin arbetsadress på någon av de vanliga tjänstgöringsorterna. 
De icke-ordinarie konferenstolkarna ska underrättas om sådana särskilda 
bestämmelser så snart som möjligt och i vilket fall som helst i tillräckligt god tid före 
mötena. 

 
 
1. Föreskrifter rörande ersättning av resekostnader mot uppvisande av styrkande handlingar 
 
– Flyg:  
a) för en resa på minst 300 km, eller kortare om hela kostnaden för flygresan är lägre än 

kostnaden för en tågresa, på grundval av en semiflexibel IATA-biljett som mot avgift 



kan lämnas tillbaka eller bytas ut, och med en tidtabell som är förenlig med uppdragets 
krav, inberäknat flygplatsavgift och kostnaden för resa med allmänna transportmedel 
mellan flygplatsen och stadens centrum.  

 
 Mot uppvisande av en semiflexibel biljett som mot avgift kan lämnas tillbaka eller 

bytas ut ska icke-ordinarie konferenstolkar automatiskt få ersättning, utan att behöva 
förelägga ytterligare styrkande handlingar. 

 
Icke-ordinarie konferenstolkar får köpa en biljett i den högre kategorin i följande fall: 
i. Om semiflexibel biljett inte finns. 
ii. Om en semiflexibel biljett inte kan erhållas av följande skäl: 

– Rekryteringen har varit brådskande. 
– Kontrakt och/eller tjänstgöringsort har ändrats. 
– Planering och flygresa har ändrats av tjänsteskäl eller med uppdragsgivarens 
tillåtelse. 

 
I dessa fall ska icke-ordinarie konferenstolkar automatiskt få ersättning motsvarande 
en biljett en i den högre kategorin. I alla andra fall ska icke-ordinarie konferenstolkar 
förelägga styrkande handlingar i samband med köp av biljett i den högre kategorin. 

 
b) Institutionerna ska påta sig alla utgifter i samband med ändrad planering och/eller 

kontrakt och/eller annullering av ett kontrakt när de är ansvariga för detta, liksom i fall 
av force majeure, och om icke-ordinarie konferenstolkar blir sjuka. Detsamma gäller 
vid dödsfall och sjukdom hos icke-ordinarie konferenstolkars familjemedlemmar, i 
enlighet med bestämmelserna för institutionernas tjänstemän. 

 
c) För flygresor där den faktiska flygtiden är på över fyra timmar till en destination 

utanför det geografiska Europa, återbetalas en biljett i affärsklass.  
 
d) En rundresebiljett ersätts med ett belopp motsvarande priset på en returbiljett mellan 

arbetsadressen och tjänstgöringsorten. 
 
 
– Tåg: fullt pris första klass, specialtåg och sovvagn med två bäddar. Institutionerna ska 
ersätta köp av tågreseabonnemang när kostnaderna för kortet är lika med eller lägre än den 
rabatt som konferenstolken har fått genom kortet. 
 
– Bil: på grundval av priset för järnvägsresa, den kortaste vägen. 
 
 
2. Styrkande handlingar 
 
a) Som styrkande handlingar accepteras något av följande: 
 
– Flygbiljetten eller talongen till denna eller bevis för beställning och betalning av en 
elektronisk biljett samt boardingkorten. 
 
– Tågbiljetten, när det gäller uppdrag för de institutioner som begär denna verifikation av sina 
tjänstemän, eller, i de fall där resenären enligt järnvägsnätets regler ska lämna ifrån sig 



biljetten vid ankomsten, en förklaring på heder och samvete från icke-ordinarie 
konferenstolkar om att de har rest med tåg. 
 
– En förklaring på heder och samvete från icke-ordinarie konferenstolkar om att de har rest 
med privatbil. Om en bilresa ger rätt till en fast reseersättning ska icke-ordinarie 
konferenstolkar lägga fram relevanta handlingar som styrker bilresan. 
 
– Rent allmänt varje form av styrkande handling som den institution som icke-ordinarie 
konferenstolkar har utfört sitt uppdrag hos begär av sina tjänstemän och övriga anställda. 
 
b) Styrkande handlingar ska som regel innehålla följande uppgifter: 
 
– Transportföretagets namn. 
 
– Datum för biljettens utfärdande, dess giltighetstid och pris med angivande av valuta. 
 
– Tjänstgöringsorten som ankomstort före uppdragets början och som avreseort efter 
uppdragets avslutande. 
 
– I tillämpliga fall den icke-ordinarie konferenstolkens namn. 
 
 
Artikel 12: Långväga resor och tröttande uppdrag 

1. Långväga resor 

a) För parlamentet och kommissionen 

När en resa innebär en tidsskillnad på över fyra timmar och/eller de icke-ordinarie 
konferenstolkarna förflyttar sig från ett halvklot till det andra, ska de ges en vilodag på 
tjänstgöringsorten innan uppdraget inleds.  

Om icke-ordinarie konferenstolkar har ett kontrakt som gäller dagen efter hemkomsten 
från en tjänsteresa som omfattar en långvarig resa, får de inte tilldelas tolkuppgifter den 
dagen. 

För icke-ordinarie konferenstolkar vars kontrakt inte omfattar den dagen ska dock ett fast 
kompensationstillägg ges (se artikel 7a i avtalet). 

b) För EG-domstolen 

Ej tillämpligt. 
 
 
2. Tröttande uppdrag 

a) För kommissionen: 

När en dag på en tjänsteresa som omfattar flera tjänstgöringsorter medför över 12 timmar i 
tjänst, ska icke-ordinarie konferenstolkar få kompensation för detta. Kompensationen 
motsvarar ett fast kompensationstillägg (se artikel 7a i avtalet) per dag med över 12 
timmar i tjänst. 



b) För parlamentet 

De bestämmelser som är tillämpliga på fast anställda tolkar ska tillämpas på motsvarande 
sätt på icke-ordinarie konferenstolkar1. 

c) För EG-domstolen 

Ej tillämpligt. 
 
 
Artikel 16: Sjuk- och olycksfallsförsäkring 
 
Den berörda institutionen ska stå för två tredjedelar av de medel som ska betalas in för att 
täcka premien för försäkringen och icke-ordinarie konferenstolkar ska stå för en tredjedel av 
dessa medel. 
 
 
Artikel 18: Betalningsfrister 
 
Om institutionen på grund av skäl som kan hänföras till denna inte iakttar den frist som anges 
i artikel 18.1 ska den utan dröjsmål underrätta den berörda delegationen för yrkesrelaterade 
frågor om detta. 
 
Betalningsfristerna ska löpa från och med den dag då förvaltningen tar emot de handlingar 
som icke-ordinarie konferenstolkar ska lämna in. 
 
Dröjsmålsräntor ska betalas i enlighet med vad som anges i budgetförordningen och 
genomförandebestämmelserna för denna. 
 
 
Artikel 19: Översyn av avtalet och samråd 
 
Delegationsmedlemmar som står under kontrakt hos någon av Europeiska unionens 
institutioner ska ha rätt att till fullo delta i samrådet. 
 
 
Artikel 20: Delegation för yrkesrelaterade frågor 
 
I enlighet med gällande praxis ska medlemmarna i en delegation för yrkesrelaterade frågor 
vara befriade från tjänstgöring under den tid som möten mellan delegationen och den berörda 
institutionen pågår. 
 
Detsamma gäller för förberedelserna av dessa möten, och tiden ska fastställas efter avtal 
mellan de berörda tjänstegrenarna och delegationens medlemmar.  
 
 
Artikel 24: Tjänstgöringsregler och arbetslagens sammansättning 

                                                 
1 År 2008 finns inga sådana bestämmelser som är tillämpliga på de fast anställda tolkarna. 



1. Icke-ordinarie konferenstolkar ska stå till förfogande för den institution för vars räkning de 
anställts från och med den tidpunkt som angetts av rekryteringsavdelningen. Om ingen 
tidpunkt har angivits ska de stå till institutionens förfogande från och med klockan nio den 
första dagen av uppdraget.  

2. För kommissionen 

 a) Den sista dagen på uppdraget ska icke-ordinarie konferenstolkar som har sin 
arbetsadress på en ort dit de kan ankomma före midnatt om de lämnar Bryssel tidigast 
kl. 19.30, lämna arbetet två timmar före det sista flygets avgångstid eller 45 minuter 
före det sista tågets avgångstid, även om det möte vid vilket de tjänstgör inte är 
avslutat.  

 b) Konferenstolkanställda med arbetsadress på tjänstgöringsorten 

  1) ska den sista dagen för anställningen frigöras från sina plikter senast kl. 21.00, 

 2) ha rätt att följa reglerna enligt punkt 2 a för att kunna utföra ett uppdrag på en annan 
ort följande dag, under förutsättning att de har begärt detta före uppdragets början. 

3. För EG-domstolen 

Men hänsyn till de begränsningar som domstolens planering medför ska icke-ordinarie 
konferenstolkar, om avgången från Luxemburg inte kan äga rum på grund av flyg- och 
tågtider, köpa en biljett som gör det möjligt att lämna Luxemburg dagen efter kontraktets 
sista dag, och ska då få en fast reseersättning, dagtraktamente och ersättning för 
hotellutgifterna eller boendetraktamente.  

De icke-ordinarie konferenstolkarna kan dock efter avtal med planeringsenheten lämna 
Luxemburg på kontraktets sista dag, om det med hänsyn till tiderna för det möte där de 
tjänstgör är möjligt att nå arbetsadressen före midnatt. Domstolen ska påta sig alla utgifter 
i samband med ändring av biljett och omkostnader för eventuell avbeställning av 
hotellrum. 

4. Garanterad kväll. För kommissionen: 

Kommissionen ska införa ett system som möjliggör för de icke-ordinarie 
konferenstolkarna att skriva in sig i det register för garanterade kvällar som 
planeringsenheten ska föra. Planeringsenheten ska föra detta register så att de icke-
ordinarie konferenstolkarna kan skriva in sig där minst 2 veckor i förväg. Om 
planeringsenheten av tjänsteskäl inte kan bevilja en ansökan om garanterad kväll ska det 
motiverade avslaget sändas till icke-ordinarie konferenstolkar minst en vecka i förväg.   

 
_____________________ 


