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Till Statsrådet Jan Nygren

Regeringen bemyndigade beslut den 15 september 1994 chefengenom
för Finansdepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt en

kartlägga och utreda villkoren för svenskars tjänstgöringatt vid EU-
institutionerna dir. 1994:108.m.m.

Med stöd detta bemyndigande förordnades rättschefen,av numera
FN-domaren Lennart Aspegren särskild utredare fr.o.m. den 14som
november 1994.

Som sekreterare anställdes fr.o.m. den 1 januari 1995 hovrättsasses-
Marie B. Hagsgârd.sorn

Som förordnades fr.o.m. den 14 november 1994experter numera
arbetsmarknadsrâdet Robert Cloarec, kammarrättsassessorn Monica
Dahlbom, förhandlingsdirektören Gunilla Hansén-Larson, kanslirâdet
Inger Höjer, kanslirådet Arne Kjellstrand, departements-numera
sekreteraren Mari Svensson och departementssekreteraren Per
Tillander, fr.o.m. den 24 januari 1995 sekreteraren i Arbetsdomstolen
Anna Ekström och förhandlingsdirektören Inga Lundbergnumera samt
fr.o.m. den l juni 1995 departementsrâdet Håkan Martin Rahm.

Utredningen har arbetat under EU-tjänstgöringsutredningennamnet
Fi 1994:09.

Härmed får vi lämna vâr Svenskaröver i EU-tjänst SOUrapport
1995:89.

kartläggerDen olika tjänstgöring hos EU:s olika institu-typer av
tioner och kan bli aktuella för svenskar villkoren förorgan som samt
sådan tjänstgöring.

Den också frågor tjänstledighet. För tiden framtar till dessupp om
avtal sluts finns författningsförslag.att

Vidare innehåller förslag i frågor rekryteringrapporten om m.m.
nationella experter.av

Vi i sak i våraär överväganden och förslag. Experternaense
Gunilla Hansén-Larson och Inga Lundberg har dock särskiltavgett ett
yttrande, finns fogat till Utredningen har dettarapporten.som trots

formen vi ianvänt texten.
Vi har därmed slutfört vårt uppdrag.

Stockholm i september 1995

Lennart Aspegren
Marie B. Hagsgård
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1 Sammanfattning

I enlighet med direktiven till vår utredning ligger tyngdpunkten i vår
på kartläggning delsrapport vilka olika tjänstgöringstyperen hosav

institutionerna och inom EU kan bli aktuella för svenskarorganen som
och dels villkoren för sådan tjänstgöring.en

I den första delen redogör vi sålunda för derapporten olikaav typer
tjänstgöring förekommer inom EU:s fem institutionerav ochsom

inom några EU-organ,större nämligen Ekonomiska och sociala
kommittén, Regionkommittén, Europeiska investeringsbanken,
Europeiska polisbyrån EU:s skilda decentraliseradesamt organ.

Kartläggningen uppbyggdär så sätt vi först för varje EU-att
institution och EU-organ lämnar översiktlig redogörelse fören
uppgifter och organisation. Därefter följer redogörelse för de olikaen

anställningar ochtyper uppdrag förekommer ochav kortsom en
uppgift vilka villkor gäller för dessa.om som

Kartläggningen bygger på omfattande kontakter med personalenhe-
på institutionerna ochterna Vi den dentror utgörattorganen. mest

kompletta sammanställning hittills gjorts tillgänglig.som
I andra del redogör virapportens detaljerat för villkoren förmer

några tjänstgöringstyper vi funnit särskilt intressesom vara av ur
svensk synvinkel. Det gäller

mötesdeltagare,-
anställda hos EU,-
nationella experter,-
Europaparlamentariker.-

Det kunde finnas skäl söka utreda de villkorenatt närmare för fler
arbets- och uppdragstagare dessaän också för forskare ocht.ex.-
praktikanter dessvärre har svårigheten få information frånmen att——
EU på den utredningstid stått till vårt förfogande hindrat detta.som

I fråga de anställda tillämpas inom EU invecklatom medett system
olika slags anställningar och rad olika tjänstetyper, påminnandeen om
vad tidigare gällde också i Sverige. Vi isom översiktrapportenger en

EU-systemet.över
De villkor för tjänstgöring vi behandlar gällersom

lön,—
sociala avgifter och socialförsäkringsskydd,——
traktamente m.m.,-
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beskattning,-
tjänstledighet.-

andraförredogörelsevilänmartjänstgöringstypvarje enFör
baserasuppgifterpraxis. Dessaoch svarenreglermedlemsländers

EU-tillskickathar utUtrikesdepartementetvi viaenkäti somen
andrabäggemed dedirektkontakterpåochhuvudstäderländernas

regeringskanslier.medlemsländernasnordiska
förvillkorenägnasdelenandra rapporteni denStörst avutrymme

svensktförärtjänstgöringstypDetta är nysomnationella experter. en
kommitvad vienligtharnationelle expertenvidkommande. Den -

hemlandetiarbetsgivare,tvåtjänstgöringstidsin enundertillfram - vårtfrånnationellaförgäller experterEU-reglerEU; Deioch somen
regler.svenskamedsamordningvissdärförland förutsätter en

Sverigeförbetydelsesärskildbli somkanExperttjänstgöring av
fåhunnitharsvenskarinledningsvis innanminstintemedlemsland,

utsträckning.någoni störreEUinomtjänsterfasta
frågorocksåvinationella omtarde uppgäller experternadetNär

besökvidbådeinhämtatsfrågor hardessaiInformationrekrytering.
iBrysseli samtrepresentationenSvenskaochkommissionenhos

samordnings-centralföreslårVi attenkäten.medsamband ensvar
anförtrosfackdepartementenmedtillsammansformi någonfunktion

järnställdhetsaspekt,frånminstinterekrytering,röruppgifter som
samordning.ochprioriteringochpolitisksamt annan

nationelladefråganlösamöjligheterolikapå attockså ompekarVi
EU.itjänstgöringstidenunderersättningexperternas

förgällersocialförsäkringsskyddvilketför somvidareredogörVi
lagstift-svenskenligti EUhjälppersonaloch förnationella experter
svenskedenbeträffarVad140811.EG-förordningenoch.ning

underdennationelle expertenförkostnadersocialaarbetsgivarens
statligadeförmöjlighetpåvipekarEUitjänstgöringstiden en

personskadeför-gällervadbesparing statensvisstillarbetsgivarna en
säkring.

viredovisar attEU-traktamentenbeskattningrörfrågorI av
iskattelagstiftningsvenskEG-rättenochtolkningvårenligtdessa av

frånfåttvi harbeskedEnligt deSverige.ibeskattas somskallregel
EU-beskattaattSverige ensamtmedlemsländer omövriga varasynes

traktamenten.
fråntjänstledigtfåmöjligheten attröravsnitt rapportenEtt annat av

lämnarHärEU.iuppdragelleranställningföranställningsvensken
det börUtredningen ansergällande rätt.förredogörelsevi en

kollektivavtalförhandla omarbetsmarknadens att omparterlämnas
FörEU.inomtidsbegränsadförtjänstledighettillrätt

föreslåsgällabörjatgavtal harkommandedesstillfram etttiden att
tjänstledighetsför-iändringdelstatsförvaltningensfördock en

1984:111.ordningen
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För Europaparlarnentarikemas del pågår på riksdagens uppdrag en
särskild utredning inom Riksdagens förvaltningsstyrelse. Vår kart-
läggning har därför här begränsats till kortfattad beskrivningen av
vilka ersättningar Europaparlamentarikema fâr från Europaparla-som

och de begränsningar i möjligheten nationelltmentet beskattaattav
dessa ersättningar gäller enligt avgörande i EG-domstolen.ettsom

Vi belyser i till sist förslagens kostnadskonsekvenserrapporten
m.m.
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2 Utredningens författningsförslag

2.1 tillFörslag förordning ändring i tjänstledig-om
hetsförordningen 1984: 11 1

Regeringen föreskriver i fråga tjänstledighetsförordningenom
11‘1984: 1

dels i 10 § andra stycket ordet landstingskommun skall bytasatt
landsting,ut mot

dels i 16 § första stycket orden Statens arbetsgivarverk skallatt
bytas Arbetsgivarverket’ut mot

dels 7 b § skall ha följande lydelse,att
dels det i förordningen skall införas paragraf, 5att en ny a av

följande lydelse.

5 § arbetstagareEn bör medges tjänstledighet för tidsbegränsada en
anställning i Europeiska unionens institutioner eller organ.

En arbetstagare, make tjänstledigär enligt första stycket, börvars
medges tjänstledighet för vistas tillsammans med maken påatt
stationeringsorten.

Ledighet enligt första eller andra stycket får dock omfatta högst fyra
är. Medgivande till sådan ledighet bör lämnas, det inte finnsom
synnerliga skäl för något annat.

7 b Vid tillämpningen 5 och7 7 likställs med makeav a, a
den arbetstagaren varaktigt sammanbor med under äktenskapslik-som
nande förhållanden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Förordningen omtryckt 1991:1747, ändrad 1994:978.senast
Senaste lydelse 7 b § 1991:369.av
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upphävandeförordningtillFörslag av2.2 om
och1984:111änstledighetsförordningen

17541991utlandsreseförordningen :

och1984: 11änstledighetsförordningenföreskriverRegeringen att
vidgälla1754‘ upphöraskall att1991utlandsreseförordningen :

1996.årutgången av

förtjänstledighetförordningtillFörslag2.3 om
institutionersamnordiskaianställning m.m.

följande.föreskriverRegeringen

beviljasskallregeringenundermyndighethosarbetstagare§1 En en
Nordiskaår iåttahögstunderanställningförtjänstledighet en

iellerpresidiesekretariatrådetsNordiskaisekretariat,ministerrådets
institution.samnordisken

beaktasstycketförstatillämpningenVid av
NorgeIsland,SÖ Finland,Danmark,mellan1989:60avtalet- Nordiskaförställningenrättsligaden1987maj13denSverigeoch om

presidiesekretariat jämterådetsNordiskaochsekretariatministerrådets
tilläggsprotokoll,

1988decemberSÖ 9denländermellan1989:67avtalet samma- derasochinstitutionersanmordiskaförställningenrättsligadenom
anställda.

överklagas.intefårenligt §lBeslut2 §

1997.januariden 1kraftiträderförordningDenna

2.1.se1995:000ändrad1991:1747,3F6rordningen senastomtryckt
1995:226.Förordningen ändrad senast
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3 Utredningsuppdraget

3.1 direktivVåra

Regeringen beslutade den 15 september 1994 tillkalla särskildatt en
utredare för belysa vissa frågor lön, uppdragsarvoden,att om
traktamenten, övriga kostnadsersättningar och andra villkor för dem

för Sverige deltar i kommittéer eller arbetsgrupper i EU ellersom som
tjänstgör s.k. nationella vid EU-institution dir.expertersom en
1994: 108. Utredaren skulle också belysa frågan tjänstledighet förom
dem medverkar i nämnda kommittéer föroch dem fårsom m.m. som
någon fast eller tillfällig anställning vid EU-institution.en

I uppdraget ingick det kartlägga vilken tjänstgöring ochatt typ av
villkoren för sådan tjänstgöring kunde bli aktuell för svenskarsom
inom uppgiftenEU. I ingick det vidare både redovisa gällande EU-att
regler och svenska regler för olika tjänstgöring och föreslåtyper attav
ändringar i svenska regler till ersättning, tjänstledigheträtt ochom
socialförsäkringsskydd, sådana ändringar kunde erforderliga.om anses

I direktiven anförs följande.

I och med avtalet Europeiska ekonomiska samarbetsområdetom
EES-avtalet och inför eventuellt svenskt medlemskap i EUett
anlitas svenska tjänstemän i offentlig och privat tjänst som

vid institutioner inom EU. Ett svenskt medlemskapexperter
kommer medföra ökat antal svenska tjänstemän kommeratt att ett

delta olika i EU-institutionernas arbete och knytas tillsättatt
dessa.

Utöver fast eller tillfällig anställning vid någon EU-in-en
stitution finns antal uppdragsvarianter för vilka olika villkorett
i fråga anställning, lön, kostnadsersättningar, sociala kost-om
nader och skatter gäller. En systematisk kartläggning därförvore
värdefull. Hittills har frågor villkor för svenskars deltagandeom
lösts i de enskilda fallen. Detta kommer inte fungera till-att
fredsställande antal tjänstemän skall tjänstgöra vidnär störreett

institutioner.EUzs. Det därför nödvändigt identifiera delsär deatt
formerolika anställning och uppdrag vid EU:s institutionerav

finns, dels de kan bli aktuella vid svenskt med-som nu som
lemskap i EU. För varje form sådan anställning eller uppdragav
behöver gällande villkor för lön, traktamenten, övriga kostnads-
ersättningar redovisas.m.m.



Utredningsuppdraget18 SOU 1995:89

tillkallas för redovisa de olika formerEn särskild utredare att
vidanställningar eller uppdrag förekommer arbetesomav

för arbetsledning, löner,EU:s institutioner hursamt ansvaret
fördelar sigkostnadsersättningar mellan EUtraktamenten, m.m.

tjänstgöring.arbetsgivare för de olika formernaoch svenska av
redovisa vilka traktamenten ochUtredaren skall kartlägga och

självakostnadsersättningar medlemsländerna i EUandra som
olikarespektive EU betalar det gäller debetalar vad när an-

och uppdragsformerna. Utredaren börställnings- överväga om
kostnadsersättningar skall betalasoch andratraktamenten av

fall likartade kostnadser-arbetsgivaren i Sverige i de EU betalar
sättningar.

ansvarsfördelningen mellan EU-Utredaren skall kartlägga
organisationen och den svenska arbetsgivaren det gäller denär

uppdragstagarnas sociala trygghetanställdas, ochexperternas
arbetsgivarens socialaåtgärder kan minskaföreslåsamt som

dessa kostnader.kostnader i de fall denne åläggs
redovisa vad gäller påutredningsarbetet ingårI även att som

fråga möjligheten till tjänst-svenska arbetsmarknaden iden om
arbete vid EU-institution.för tillfälligt eller fastledighet en

behövligt, ändringar ibör, detUtredaren övervägaansesom
tillomrâde för stärkagällande regler på rättenattstatens

kanfall det nationellt intressetjänstledighet i de är att personerav
till ändringar påEU-samarbetet redovisa möjligheterdelta i samt

Utredaren skall därvidsvenska arbetsmarknaden i övrigt.den
riksdagsbehandlingenuttalats vidsärskilt beakta det avsom

199394:AUl6,proposition 199394:65, bet.regeringens prop.
sådana frågorgäller avtalsregleringrskr. 199394:257 detnär av

område.på statens
skattemässiga konsekvenserskall utredaren redovisa deVidare

får.formerna anställning eller uppdragde olika avsom

intagna i denna bilagaDirektiven i sin helhet finns rapport som

iSveriges medlemskap EU3.2

januarimedlemskap i fr.o.m. den 1 1995följd Sveriges EUTill av
antal inom EU:s in-svenskar tjänstgöraskall posterett stort

formella representationenövriga Förutom denstitutioner och organ.
fackministrarnas platsernivå såsom utrikesministerns ochpå högsta -

svensk kommissionär i kommissionen, svenskaministerrådet,i en
förockså möjlighetenEG-dornstolendomare i öppnas ett stortetc. -

nivåer, sakexpertertjänstgöra inom EU på lägreantal svenskar att som
för svenska regeringenområde ellerinom visst representanterett som
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eller olika intressegrupper.
anställningar och kan komma i fråga mycketDe uppdrag ärsom

svårttill sin likaså villkoren för tjänstgöringen. Detskiftande ärnatur,
överblick alla tjänstgöring inom EU. Menfå klar överatt typer aven

dels tjänstgöringindelas i två huvudgrupper:tjänstgöringen kan i stort
kommittéer i EU:si arbetsgrupper ochdeltagande i mötengenom

uppdrag i EU-dels anställning elleroch olikainstitutioner enorgan,
institution eller EU-organ.ett

institutioner och olikai i EU:sgäller deltagandeVad möten organ
nivåer, antingen på högstaför svenskar på olikabli aktuelltkan detta

ellerEU-institution EU-organdelegatmedlem inivå ett somensom
investeringsbanken, EuropeiskaEuropeiskarådet, monetärat.ex.

Regionkommittén m.fl.och sociala kommittén,Ekonomiskainstitutet,
,

rådetskommissionens ellertjänstemannanivâ ieller på lägre t.ex.
kommittéer och arbetsgrupper.

departementsförordningen 1982: 177,i § 1kan anmärkas 2Här att a
föreskrivs följande.1995:765ändrad senast numera

ansvarsområden eller enligtskall inom sina§2 Departementena
överenskommits mellan departementenharvad som annars

andra vid förhand-Sveriges ombud och representanterutse
förhandlingar med ochlingar med eller vid mötenstatannan

organisationer,inom internationella
Sveriges i det löpande arbetet inom Euro-utse representanter

peiska unionens råd föreslå och Sverigessamt utse represen-
Europeiska gemenskapernasi kommittéer undertanter

kommission, och
och i övrigt upplysa kommissionen hur Sverigeunderrätta om

med-uppfyllt de förpliktelser följer Sverigeshar attsom av
lernskap i Europeiska unionen.

deltagare i arbetet de ständigaFörordnande inom representan-av
kommitté ankommer på Utrikesdepartementet. Detsammaternas

gäller besvärande motiverade yttranden från kommissionen.av
departement skall underrätta Utrikesdepartementet sittEtt om

andra Förordningbeslut ombud och representanter.att utse
1995:765.

i olika arrangerade institutionerna eller de olikaDeltagande möten av
sker ofta inom för det ordinarie arbetet i SverigeEU-organen ramen

och företas då i tjänsten. Dessa sker då bådesom resor resor
ordinarie arbetsgivare och på uppdrag denuppdrag EU-av av

kallarinstitution eller det EU-organ deltagaren till möte.ettsom
tjänstgöring kommer bli vanlig för vissa tjänstemänDenna typ attav

vid myndigheter. förekommerdepartement och Men det naturligtvis
också tjänstemän från myndigheter och departement deltar iatt t.ex.

enbart på arbetsgivaren eller enbart påEU-organs uppdragmöteett av



Utredningsuppdraget20 SOU 1995:89

uppdrag EU-organet.av
deltagande iföreskrifter EU-tjänstgöringDe genomsom avser

till inomför ersättning för EUfrämst villkor mötenarörmöten resor
tiden sammanträdenaför logi och uppehälle underersättningoch som

sådan ersättning. svenskaeventuell beskattning Depågår samt av
finnsstatligt anställda vid utrikes tjänsteresorersättningsvillkoren för

Villkoren förutlandsreseförordningen 1991:1754.reglerade i
fastställs i reglerEU-institutionerna och EU-organenersättning från

bestämmerinstitutionen eller Närutfärdade ersätt-organet. manav
arbetsgivarebåde på uppdrag svensktill demningen enreser avsom

behöver deEU-institution eller EU-organ,och på uppdrag ettav en
samordnas.båda för ersättningsystemen

institutioner elleruppdrag eller anställningar vid EU:sgällerVad
fast anställning tilltjänstgöring bestå i allt frånkan sådan enorgan, en

för begränsad arbetsuppgift.konsultuppdragett ensom
återfinns främst iför tjänstgöring här blir aktuellavillkorDe som

finnsvillkoren för anställning inom EUEU-regler. centralaDe mest
Staff Regulations sammanställningi tjänsteföreskrifterna ettaven--

utfärdade rådet bindande för medlems-antal förordningar ärav som
Tjänsteföreskrifterna ii dessa. tillämpasländerna och gällande rätt

EU-institutioner, dvs. rådet, kommissionen, parlamentet,samtliga
omfattas Ekonomiska ochdomstolen och revisionsrätten. Därutöver

Regionkommittén och decentraliseradesociala kommittén, EU:s organ
inte tillämpar tjänste-tjänsteföreskrifterna. För de EU-organ somav

anställningsvillkor.föreskrifterna finns särskilda
reglerade i änsteföreskrifterna finnsde anställningarUtöver ärsom
tillämpar dessa också antali de institutioner och ett stortorgan som

anställnings- uppdragsformer. dessa anställningar ochandra och För
uppdrag tillämpas olika regler. Kommissionen, denär störstesom

för anlitandearbetsgivaren inom EU, har samlat sina regler av
och villkoren för uppdragen i dokumentuppdragstagare benämntett

conduite.Code of Conduct Code de bonne
för blisvenska regler villkor anställning inom EU kanDe somom

för främst möjligheterna till tjänstledighet frånaktuella svenskar rör
svensk statsanställning den tid då svensk tidsbegränsatunder ärenen

också tillanställd hos EU eller provtjänstgör där. De möjlighetenrör
medföljandetjänstledighet för makar med svensk anställning.en

uppdrag hos nationell och i någotFör EU t.ex. expertsom- ——
fall också för anställning i kan vidare villkorEU svenska regler om

kostnadsersättningar, socialförsäkringsskydd, beskattning bliom m.m.
aktuella tillämpa.att

för svenska reglerna de till, innan tjänst-Gemensamt de komär att
göring hos EU blev aktuell.

utredningsuppdraget ingår redovisa hur dessa regler ändå kanI att
tillämpas på svenskars tjänstgöring i EU.

fall gällande svenska regler villkor för svenskarsI vissa kan om
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EU-tjänstgöring otillräckliga. Huvuduppgiften enligt direktivenanses
kartlägga i vilka avseenden problem kanär uppkomma vidatt

tillämpning dessa regler. del fallFör dessa torde utrednings-av en av
uppdraget omfatta anvisa möjliga lösningar de problematt som
kommer i samband med EU-tjänstgöring lägga framutan attupp
förslag till förändringar i fonn eller ändrade författningar. Förav nya
andra fall kan det befogat komma med förslag till ändringar.attvara

3.3 Avgränsningen uppdragetav

Det kan diskuteras vilka tjänstgöringstyper bör redovisas isom
Direktiven har inte lämnat någon anvisning i denna fråga.rapporten.

Vi har inte heller kunnat finna någon heltäckande sig skriftligvare
eller muntlig redogörelse för de tjänstgöringstyper förekommersom
inom EU och kunnat tjäna underlag för den bedömningen.som som

Till det kommer svårigheten från EU:s institutioner ochatt organ
få tillgång till uttömmande EU-regler och EU-praxis för de olika
tjänstgöringstyperna till belysning vilka problem kan uppstå iav som
samband med viss tjänstgöring. Denna svårighet kräver förtypen av

helt bemästras längre tid den har stått till utredningens för-änatt som
fogande.

naturligaDet har därför blivit söka redovisa de tjänstgörings-att
kan viktigast svensk synvinkel och kantyper som anses ur som

förväntas medföra problem vid tillämpningenstörst svenskaav
tjänstgöringsvillkor.

Dessvärre har utredningen därvid fått bortse från bland andra
forskare och praktikanter vid EU-institutionerna och EU-organen och
från dem tjänstgör inom Europaskolorna.som
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Utredningsarbetets4 bedrivande

När det gäller skriftligt material vilka tjänstgöringstyperom som
förekommer inom och villkoren för viEU dessa, har inledningsvis
tagit del samling promemorior från den inom Finansdeparte-av en

förut verksamma Arbetsgruppen för statsförvaltningen ochmentet
EU.

Under våren och 1995 har vi sedan sökt bygga ettsommaren upp
kontaktnät främst tjänstemänmed vid EU:s olika institutioner och

Det har skett bl.a. besök i 1995 hos kom-ettorgan. genom mars
missionens generaldirektorat för personalfrågor och internannan
administration och rådet.DG IX hos

Det har visat sig relativt svårt tillgång skriftligttill materialatt
från EU i frågor vi intresserat för. Men våra personligasom oss
kontakter med EU-tjänstemän i många fall efterhar hand resulterat i

utredningen har fått del skriftliga redogörelser för olika tjänst-att av
göringstyper i institutionerna olikaoch de och i del fallorganen en
också tillgång till dokumentation de EU-villkor gäller förav som
tjänstgöringen.

Vi också fått hjälphar Svenska representationen vid EU, Brys-av
sel, och svenska tjänstemän på olika tjänstgör eller harsättav som
tjänstgjort hos EU.

Vi har under arbetets gång i sedvanlig ordning haft kontakter med
departement inräknat Utrikesdepartementets EU-sekretariat och
andra myndigheter och med organisationer, främst den svenska ar-
betsmarknadens huvudorganisationer SAF, Svenska Kommunförbun-
det och Landstingsförbundet LO, TCO och SACO.samt

Vad gäller inte minst vår redovisning hur svenska tjänstgörings-av
villkor kan tillämpas för olika tjänstgöring hartyper rapportenav

utformatsgivetvis i samarbete med utredningensnära experter, som
besitter sakkunskap och erfarenhet från områden.raden

föreskrifterNär det gäller och rutiner i de andra medlemsländerna
i frågor villkoren för deras medborgare EU-tjänst, hari viom ge-
nomfört omfattande enkätundersökning. Vi har sålunda ställt etten
antal frågor till medlemsländerna i form bilagaenkät, 15. Deav en
svenska ambassaderna har sedan på plats hjälpt med långtsåattoss
möjligt söka få från berörda ministerier och andra myndigheter.svar

Länderna har besvarat frågorna i ganska omfattningvarierande och
detaljeringsgrad. Fullständiga har vi fått bara från Danmark ochsvar
Finland, främst i samband med besök utredningssekretariatet harsom
avlagt där.
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Vi har ställt EU-ländernas i de olika avsnitten isamman svar
kapitel

frågaEn kräver särskild kommentar.en
Med hjälp siffror tagits från höstenPM 1994 frånav som en

Arbetsgruppen för statsförvaltningen och EU har vi i texten antytt
ungefär hur många svenskar enligt kan förväntasEU få anställ-som
ningar eller uppdrag inom respektive EU-organ eller EU-institution.

finnsDet ingen formell för svenskar eller andra besättarätt att ett
visst antal inom EU:s institutioner och övriga utomposter organ
högsta nivå, inom institutionerna och ändåsträvarmen organen man
efter personalsammansättning där samtliga medlemsländer äratt en
representerade ungefärligen i förhållande till sin folkmängd. En
avgörande faktor för svenskar sedan verkligen skall kunna utnytt-om

möjligheten besätta alla de sålunda blir tillgängligaatt poster som
eller tänkbara för svenska medborgare i vad mån de har tillräckli-är

kvalifikationer. För tjänster inom EU-institutionerna ochattga
flera EU-organen krävs i de flesta fall till början bland annatav en

klarar de antagningsprov anordnas. slutligaDet avgö-att man som
randet skall ligger givetvis hos EU-institutionernaantaom vem man
och EU-organen själva. Avgörande för hur många svenskar som
kommer anställas också bl.a. vilka ekonomiskaäratt resurser som
EU-institutionerna och EU-organen kommer ha de åren.närmasteatt

Utredningen har hållit åtta sammanträden.
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Olika5 tjänstgöring hos EU:styper av

institutioner och organ

Redogörelser för EU:s fem institutioner kommissionen, rådet,-
parlamentet, domstolen och revisionsrätten föroch EU:s övriga-

finns tillgängliga på olika håll. för underlättaMen be-attorgan en
dömning innebörden olika slags EU-tjänstgöring lämnar vi iav av

kapitel kortfattad beskrivningdetta institutionernas och någraen av
EU-organs uppgifter och uppbyggnad. Flertalet baserade istörre är

Bryssel.
redovisar vi sedan olika tjänstgöringstypernaI kapitlet de hos de

skilda institutionerna och organen.
Redogörelsen inte anspråk på fullständig. berorDetgör att vara

det har visat sig svårt få fram uttömmande informationatt att om
samtliga tjänstgöringstyper förekommer hos EU.som

Både institutionerna och de EU-organen tillämpar visserligenstörre
tjänsteföreskrifter vidare kapitel nedan med dese 6 tjänst-samma

göringstyper där. därutöver finns, särskilt hosMen kom-som anges
missionen, antal fåtjänstgöringstyper vi inte kunnatett stort som

samlad skriftlig eller muntlignågon presentation Och för delav. en
tjänsteföreskrifterna har ocksåde EU-organ inte tillämpar detav som

visat sig svårt få komplett information vilka tjänst-attvara om
göringsstyper förekommer i praktiken.som

Vår uppfattning ändå vi främst de direkta kontak-är att genom—
vi har haft med personalavdelningarna på alla institutionernater som

och på de och det material därvid harEU-organstörre som man
kunnat kartlägga de viktigaste tjänstgöringstyperna.delgett haross -

fall här vilka finnsI del vi redan i kapitel 5 regleren anger som
villkoren för tjänstgöringen.om
kapitel redovisar vi sedan vilka villkor gäller förI 6 närmare som

vissa tjänstgöringstyper med särskild inriktning på dem där svenska
villkor kan behöva samordnas med existerande EU-regler.

Europeiska kommissiongemenskapernas5.1

Kommissionens uppgifter organisation5.1.1 och

Europeiska kommission Europeiska kommissionengemenskapernas
femden de EU-institutionerna.är största av

huvuduppgifterDess är att
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EU-regler,tillfram förslagoch läggainitiera nya-
EU-regler,beslutverkställa rådets om nya-

reglerna följs,och defördragenövervaka att gemensamma-
ekonomi-förvalta EU:s samt
utåt.-företräda EU

kommissio-Bryssel, leds 20sitt iharKommissionen, säte avsom
Varje med-för fem år imedlemsländerna taget.närer, utsessom av

i kommissionen. Kom-kommissionärminsthar tilllemsland rätt en
medlemsländernasoavhängigaemellertidmissionärerna är rege-av

kommissionä-intressen. Enenbart för EU:sskall verkaochringar av
president.kommissionensmedlemsländerna tillutses avrerna

kansli i dagligt talpersonligtbiträdskommissionärVarje ettav
hennehonom eller15kallat kabinettofta utses avpersoner, somom

till kommissionärendirekt knutnakanslietanställda inomsjälv. ärDe
kommis-bara så längeanställning i kanslietsindärför kvaroch har

innehar sinsionären post.
generalsek-indelad ikommissionenkommissionärernaUnder är ett

DirectoratesgeneraldirektoratGeneral och 23Secretariatretariat
marknaden,den inreolika sakområden:vilka täckerGeneral, DG,

Varjearbetsmarknadspolitik,ochsysselsättningkonkurrens, etc.
generaldirektoratflera dessaför ellerkommissionär har ett avansvar

generaldi-under kommissionärenledsDG etc.. DeDG av en
rektör.

underavdelningar directoratesindelade iGeneraldirektoraten är
direktör.ledning av en

divisions underi sakenheteri sin indeladeAvdelningarna är tur
enhetschefer.ledning av

Kommissionen

kabinettkommissionärer med20 egna

Generalsekretariatet med

Informationstjänst-
enhetJuridisk——

konferenstjänstTolk- och—
statistikenhetEurostat-

Översättningsenhet-
Säkerhetskontor-
Konsumentpolitikenhet—

utbildningförArbetsgrupp m.m.-
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generaldirektorat följande23 med ansvarsområden:

I utrikes relationer telekommunikatiton,XIII data-
ekonomi och finansiering industri

III inre marknaden fiskeXIV
IV konkurrens XV finansiella tjänster och bo-

sysselsättning,V arbets- lagsrätt
marknad, socialpolitik XVI regionalpolitik

VI jordbruk XVII energi
VII XVIII kredit, investeringartransport
VIII utveckling XIX budget
IX intern administration XX finanskontroll

information,X kommunika- tullunion,XXI indirekta skatter
tion, kultur XXII strukturpolitk
miljö, kärnkrafts-XI smâföretagspolitik,XXIII han-
säkerhet och civilskydd del, turism

XII vetenskap, forskning och
utveckling

Källa: SOU 1993:80.

5.1.2 Anställningar och uppdrag

Hos kommisionen finns det både arbets- och uppdragstagare.
Kommissionen har sålunda 14 500 anställda denna siffra ochca

siffrorna nedan hämtade från kommissionens budget denär 31per
december 1994. Anställningsvillkoren för de anställda finns reglera-
de i de s.k. tjänsteföreskrifterna Staff Regulations; vidarese om
tjänsteföreskrifterna och de personalkategorier därtassom upp av-
snitt 6.2.

De anställda enligt tjänsteföreskrifterna indeladeär i tjänstemän
officials of the European Communities, anställda tills vidareärsom
och för närvarande 13 800 det totala antaletutgörsom personer av
anställda vid kommissionen, andraoch anställda other ofservants
the European Communities, anställda på begränsad tidärsom en
och för närvarande uppgår till 3 100som ca personer.

Andra anställda delas i sin in i tillfälligt anställda, hjälpper-tur
sonal, lokalt anställda och särskilda rådgivare.

Antalet svenskar kan anställning inom kommissionen kansom
uppskattas till flera hundra.

Även fastantalet och tidsbegränsat anställda 14 500 kanom - —
tyckas högt, det förhållandevis förhållandelitet i till deanses som
arbetsuppgifter fimis. För kunna lösa sina uppgifter anlitarattsom
därför kommissionen också antal uppdragstagare. finnsDetett stort
sålunda 000-5 000 non-officials,4 arbetar i eller för kom-som
missionen. Genom anlita dessa tjänster för begränsadatt personers
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allteftersompersonalstyrkankunnatkommissionentid har anpassa
från tid tillhar varieratpersonalbehovet annan.av

likformigåstadkommanyligen försöktKommissionen har en mer
sammanställa regler föruppdragstagarebehandling sina attgenomav

regler finnspersonal.sådan Dessa nämntsanlitande som samman-av
bilaga 3.Code of Conduct sedokument benämntställda i ett

konsulter ochnationellamärksuppdragstagamaBland experter,
forskningspersonal.

svensknational dendetached experts ärNationella experter ur
Totalt finns 700uppdragstagare.kategorinsynvinkel viktigaste ca

sysslar medinräknat dekommissionen,inomnationella experter som
mellan månader ochvarierarför tjänstgöringTidenforskning. tretre

år.
få maximaltmöjlighetkommissionenenligtSvenskar har att

emellertidSverige räknarnationella24--27 experter.poster som
med fler.

tidfrångrund kommissionenanlitasNationella attexperter av
område. Ettnågot visstsakkunskap inombehöver specielltill annan

kontakterna medvill främjakommissionenskälytterligare är att
förnationellastatsförvaltningar. Demedlemsländemas experterna

förvaltning till kom-hemlandsfrån sittsig erfarenhetersålunda med
nationelleför dentjänstgöringefter fullgjordmissionen och experten

hemland.kommissionen till sittfrånerfarenhetermed sig
arbetsgivare arbe-ordinarieavlönas sinNationella experter menav

dagersättningbetalar vissKommissionenför kommissionen.tar en
merkostnaderavsedd täcka denationella Dentill de är attexperterna.
stationeradden nationelleuppstår till följd ärexpertenattavsom

hemlandet. Eftersom detiordinarie arbetsplatsplats sinänannanen
blirlön,nationellabetalar dekommissioneninte experternasär som

anställdaarbetskraft debilligarebetydligtde för kommissionen änen
anställningsvillko-angåendeavsnitt 6.3bilaga 11 och 12vidarese

ren.
arbetskraft förkommissionenanvändsKonsulter extrasomav

förbereda utkastkallas in föruppgifter. kanskiftande Demycket att
försakområde ellervisstEU-regler inomtilltill förslag attettnya

eller förkommissionen drivervisst projektarbeta med attett som
uppstår,behovpersonal tillfälligamedförse kommissionen när t.ex.

sekreterarpersonal m.m.av
generaldi-eller sjuñmrs anställd i baraForskningspersonal avsex

rektoraten.
anställda förkategorin tillfälligtinomanställs i huvudsakForskare

ock-de kanforskningsprojekt Menrespektiveperiodden varar.som
för periodscientistsgästforskare visitingså anställas omensom

Anställningsvillkorenkommissionen.betalasår.högst Lönenett av
bilaga 4.regler för dessa sesärskildagästforskare framgårför av
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finnsForskare det också vid Gemensamma forskningscentret The
Joint Research Center, samarbetsorgan för forskning. Deär ettsom
forskare arbetar där erhåller, enligt muntliga uppgifter frånsom en
tjänsteman på kommissionen, fast belopp dag i ersättning frånett per

fårkommissionen, själva stå för sina kostnader i Övrigt, inklusi-men
socialförsäkringskostnader.ve

också på kommissionen förPraktikanter tjänstgöringtas emot un-
der period fem månader. oavlönade, frånDe kan kom-ären om men
missionen fâ visst bidrag till sitt uppehälle under praktiktiden.ett

Mötesdeltagare5. l

Under kommissionen arbetar betydande antal kommittéer ochett
olikaarbetsgrupper slag. På grund Sveriges medlemskap kom-av av

i utsträckning framförtjänstemän, allt offentliganställda,stor attmer
i tjänsten ha till förEU delta i dessa kommittéers ochatt attresa ar-
betsgruppers Dessa kommer i det följandemöten. kallasattpersoner
mötesdeltagare.

Bland kommittéerna under kommissionen kan urskilja tvâman
huvudgrupper, nämligen rådgivande kommittéer och verkställig-
hetskommittéer.

Rådgivande kommittéer expertkommittéer inrättas kommissio-av
den sin initiativ tillnär utövar rätt EU-regler, alltsåatt tanen nya

rättsakter med EU:s terminologi. Ofta inleds arbetet rättsakten ny
med kommissionen anlitar oberoende konsult föratt upprättaatten

första utkast till regler inom visst sakomrâde. Därefterett ettnya
utkastet för rådgivande kommitté bestående sakex-presenteras en av

från respektive medlemslands ministerier och ibland ocksåperter
från olika intresseorganisationer. Ofta deltar ocksårepresentanter

oberoende det område behandlas i de rådgivandeexperter som
kommittéernas arbete. Det svårt få överblickär hur mångaatt en av
kommittéer detta slag finns, siffran 2 000 har nämnts.av som men

Sakexperter från medlemsländernas ministerier företräder formellt
inte sina regeringar, förväntasde deras utkastet tillmen ge syn

rättsakter.nya
Inbjudan delta i de rådgivande kommittéerna skick-att expertsom

tillnormalt in medlemsländernas Brysselrepresentationer,as som
sedan vidarebefordrar dem till fackministeriet eller den ansvariga
myndigheten i hemlandet.

I de rådgivande kommittéerna deltar uteslutande tillrestanästan
tjänstemän från departement eller eller andra hemmabaserade myn-
digheter, inte tjänstemän från Brysselrepresentationen.

rådgivandeEn del kommittéer arbetar under lång tid, medan andra
sammanträder bara någon enstaka gång.



tjänstgöring SOU 1995:89Olika30 typer av

medverkarkommitologikommittéer närVerkställighetskommittéer
efter detbefogenhet,verkställande attsinkommissionen utövar en

medlemslän-stärkaförhar inrättatsrådet. De attantagits irättsakt
verkställighetsföre-medarbetekommissionensinflytandedernas över

kommissionenInnandirektiv.beslutrådetstillskrifter t.ex. nyaom
någonregel höradenmåsteverkställighetsbeslut, typ avutfärdar som

kom-inskränkningvissinnebärverkställighetskommitté. Detta aven
befogenheter.missionens

Deolikaverkställighetskommittéer typer.0003finnsDet avca
kommittépå vilkenberoendeinflytande typgrad somolikahar avav

frågandet är om.
regelmedlemsland ivarjeföreträdsverkställighetskommittéernaI

tilläm-ordning änsåledesDetta ärtvå tjänstemän. somannanenav
företräderintetjänstemännendärkommittéernarådgivandei depas

frånordförandeledsVerkställighetskommittérnahemland.sitt enav
kommissionen.

tillrestaiblandverkställighetskommittéernaiföreträdsSverige av
tjänste-iblandochmyndigheterellerfrån departement avtjänstemän

Bryssel.irepresentationenSvenskafrånmän
finnskommittéerhuvudtypernabäggebeskrivnadeUtöver avnyss

underarbetsgrupperochkommittéerandramängddet sortersen
kommissionen.

underkommittéerocharbetsgrupperdeltagande iförVillkoren
kommissio-beslutadereglersärskildaframgårkommissionen avav

och i8bilagainedanersättning,angåendereglerfrämst senen
svenskuppdragocksåmötesdeltagarna6.1.2. Reser enavavsnitt

till ersätt-regler rättsvenskaocksåtillämpasarbetsgivare,statlig om
skallSlutligen6.1.5.avsnittnedan mansetjänsteresorvidning

6.1.6.avsnittersättning sebeskattningreglersvenskabeakta avom

rådunionensEuropeiska5.2

organisation, Coreper,ochuppgifterRådets5.2.1
rådetEuropeiska

CoreperRådet och

Brysselimed ärministerrådet säterådunionensEuropeiska ---
beslutviktigaallafattasEU. Däripolitiska omhögstadet organet

be-direktiv,förordningar,rättsakterochutvecklingunionens nya
därbeslutAllainitiativrätt. tasingenrådet harMenslut. egen

tillförslagdessochkommissionenfråninitiativ nyagrundval av
innanparlamentet,också hörarådetmåsteOftast nyarättsakter.

kanrättsakter antas.
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respekti-regeringsledamöter frånministrarRådets arbete leds av
skall avhandlasvilka sakfrågormedlemsland. Beroende på somve

fackminist-olikavid rådsmötenamedlemsländernarepresenteras av
jordbruksministern Minist-finansministern,utrikesministern, etc.rar:

Sammanlagt före-lands intressen.rådet sittföreträder i egetrarna
året.ministerrâdsmötentill 80-100detkommer omupp

kommitté,särskildharministerrådsmötenaförberedaFör att en
deinrättats. Ireprésentants permanents,Committé desCoreper

medlemsländernas EU-kommitté deltarständiga representanternas
ställföreträ-derasi Bryssel ochrepresentationernafrånambassadörer

förbereder minister-för kommissionen. Dedare representantersamt
ekonomisk-politis-ordbruksfrågor ochsakfrågor.olika Jrådsmötena i

särskilda kommittéer,iinte i Coreperförbereds dockfrågorka utan
kommittén.Jordbrukskommittén och Monetäranämligen i

politiskai lösa dei liggeri arbetet CoreperTyngdpunkten att me-
medlemsländerna i vissmellankan finnasningsskiljaktigheter ensom

rådetstill grund förläggsresulterar ifråga. Arbetet rapport,en som
förländerframgår hur många ärbeslut i frågan. Av rapporten som

förslag.respektive mot ett
förslagkommittéernade särskildaCoreper ellerInnan tar ettupp
rådetsförslaget i någonbehandling, beredskommissionen tillfrån av

hartillfälliga ocharbetsgruppernaVissa200 arbetsgrupper. äravca
flesta harfråga deför lösa visstillkommit permanentatt mermenen

tillkommissionens förslagmedarbetarkaraktär. Arbetsgrupperna
justeringar. Arbeteteventuella tillägg ochoch föreslårrättsakternya

vilka punkterdokument är överensresulterar i ett mansom anger
och på vilka ärman oense.

eller tredjesammanträder i snittVarje arbetsgrupp varannan var
respektive med-finns förarbetsgruppvecka. I varje representanter

företräds huvud-Medlemsländernaför kommissionen.lemsland och
representation imedlemslandets ständigafrånsakligen tjänstemänav

eller andrafrån landets ministerietibland tjänstemänBryssel och av
från båda hållen.ibland tjänstemänhemmavarande myndigheter, av

två årperiod elleri genomsnitt underrättsakt beredsEn etten av
normalt till behandlingdenna tid deni rådet. Under tas sexupp -

ochfyra gånger i Coreperarbetsgrupp, ellertolv gånger i treen
i rådet.minst två gånger

förslagmed kommissionensarbetsgrupper arbetarUtöver de som
förfinns antal arbetsgruppertill EU-rättsakter ett som svararnya

säkerhetspolitiska frågor och församarbete i utrikes- ochEU:s sam-
inrikespolitiska frågor. Beslut sådantarbetet i rättsliga och om sam-

falla inMaastrichtfördraget och brukararbete fattades sägasgenom
tredje pelaren i detta fördrag, medan det arbe-under andra respektive

bedrivs de ursprungliga fördragen, Romfördragetmed stödte som av
m.fl., faller första pelaren. Bilden nedan illustrerar dettain under
förhållande.
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pelareunionensEuropeiska tre

Gemensamt:
mål artikel ApolitiskaEU:s

Närhetsprincipen

Tredje pelarenpelarenAndraFörsta pelaren

Mellanstatligt samarbeteMellanstatligt samarbeteGemenskapssamarbete:
rättsliga inreochutrikes-EG:s omgemensamomgemensamma

säkerhetspolitik angelägenheterochinkl. inremarknad
marknaden

Ökat samarbete:
dimensionenSociala

arbetsmarknadspolitik
Miljöpolitik

Nytt samarbete:
Polis, tullhållningGemensamUtveckling
TerrorismåtgärderGemensammaKultur
InvandringUtbildning
GränskontrollKonsumentskydd
NarkotikaEuropeiskt medborgar-
Straffrättskap
CivilrättEkonomiska och mone-

uniontära

samarbeteEventuellt I
i framtiden:

|Försvarspolitk|
lVästeuropeiskaev.

unionenNEU

Fritzes 1993.EG och EG-rätten,Jacobsson, Norberg:Allgärdh,Källa:

tredje pela-andra eller denunder denfaller ini ärendenBeslut som
beslut i ärendenmedanmedlemsländerna,mellanenighetkräverren

med majoritet.kanutsträckningipelarenunder första tasstor
samarbete imedarbetartrettiotal arbetsgrupperfinnsDet ett som

de täckerindelade så,säkerhetspolitiska frågor. De ärochutrikes- att
Asien GruppernaLatinamerika,Afrika,olika regioner: etc. samman-
år.gånger140sammanlagtträder perca

bedrivs underfrågorrättsligainrikespolitiska ochi treSamarbetet
förmigrationsfrâgor, StyrgruppenförStyrgruppen po-styrgrupper:

judiciellt samarbete. Dessaföroch Styrgruppentullsamarbeteochlis-
sig.underarbetsgruppersin 18har i turstyrgrupper

det med-arbete ledsarbetsgruppemasochCorepersRådets, av
Ord-i rådet.ordförandeskapettillfället inneharvidIemsland som
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förandeskapet mellan medlemsländerna med sexmånadersin-roterar
tervaller.

Ordförandelandet biträds i sitt arbete rådets sekretariat, placeratav
i Bryssel.

Sekretariatets uppgift dels service rådet, Coreperär ochatt ge
i derasarbetsgrupperna arbete, bl.a. bistå med tekniskattgenom

expertis, dels hjälpa det medlemsland har ordförandeskapet iatt som
rådet driva arbetet där framåt. Sekretariatet för kon-att attsvarar en
tinuitet uppnås i rådets verksamhet. Slutligen har sekretariatet den
viktiga uppgiften arbeta fram politiska kompromisser i olika frå-att

i syfte nå överenskommelser med samtliga medlemsländer.attgor
Sekretariatet, leds generaldirektör, har 0002 anställdasom av en

och liksom kommissionen indelat i generaldirektoratär täckersom
olika ämnesområden. finns förDet närvarande åtta generaldirektorat.

rådetEuropeiska

Särskilt viktiga ställningstaganden inom skerEU vid de regelbundet
återkommande statschefs- och regeringschefsnivå.toppmötena

minstDessa två gånger år inom Europeiskamöten äger rum per
rådet. Förutom eller regeringscheferna deltar utrikesministrarnastats-

kommissionensoch president och dess vicepresidenter i dessaen av
möten.

Anställningar5.2.2 och uppdrag

anställningar förekommer inomDe rådet de finns inomärsom som
rådets sekretariat. Anställningsvillkoren regleras liksom för kommis-
sionens del i tjänsteföreskrifterna avsnittse 6.2.

sekretariatet finnsInom alla de anställningar finnstyper av som
i tjänsteföreskrifterna. har dockMan medveten strävanupptagna en

efter ha så andel tjänstemän möjligt. Våren 1995 fannsatt stor som
exempelvis bara idet 13 kategorin tillfälligt anställda. Sompersoner

hjälppersonal anställs bara medborgare i icke-medlemsländer i av-
derasvaktan på hemland skall bli medlem i såEU de kan fåatt att

anställning fast förekommerpersonal. Det således inte längresom
några svenskar i kategorin hjälppersonal.

Uppskattningsvis hundratal svenskar kunna få anställningett anses
inom rådets sekretariat.

Enligt uppgift från rådets sekretariat förekommer inte några natio-
nella eller personal de kategorier iutöverexperter annan som anges
personalförordningarna.

Rådet dock liksom kommissionen antal praktikantertar emot ett
för tjänstgöring.

l l5ltlli
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Mötesdeltagare.2.35

i formrådetarbetet underdel äger angettsEn rumstor som ovanav
medlemsländerna Det-för möts.därsammanträden representanterav

arbetsgrupperna.kommittéerna ochi rådet, Coreper,bådegällerta
medföljande tjänstemän.statsråd ochsvenskaTill râdsmötena reser

SvenskamedverkanSverigesdäremotsköts representa-I Coreper av
Bryssel.itionen

utsträck-Sverige iföreträdsunder pelare IarbetsgruppernaI stor
förekommerrepresentationen. Detfrån Svenskatjänstemänning av

varjefråntvåfall därtredjedel dekanskedock i representanteraven
ellerfrån myndighetertillresta tjänstemänmedlemsland deltar att

sammanträdena.deltar iSverigeidepartement
oftast tillrestamedverkaroch IIIunder pelarearbetsgruppernaI
myndigheter.ministerier ellermedlemsländernasförrepresentanter

mellan-sigarbetsgrupperi dessa rörmarkeras detsåPå sätt att om
samarbete.statligt

rådetuppdraginbjudan ellerpåsvenskarsamtligaFör avsom
förbetalar ersättningrådetgällersammanträdena där,till attreser

ersättningintebetalassammanträdena. Däremottill och frånresor
gäller förregler reseersätt-uppehälle. Delogi eller närmareför som

ioch kommenterasbilaga 9 närmareframgårfrån rådetning av-av
ochersättningreglersvenskafinns det6.1.3. Därutöversnitt om

pâi rådets arbetsgruppermedverkardemförbeskattning upp-som
6.1.6.6.1.5 ochnedan avsnittarbetsgivare sesvenskdrag av en

Europaparlamentet5.3

organisationuppgifter ochParlamentets5.3.1

funk-kontrolleranderådgivande ochhar främstEuropaparlamentet en
olika frågor. Detsitt iinläggaockså möjlighethartion, vetoattmen

och ökatbefogenheterfått ökadeMaastrichtfördragethar genom
inflytande.

ihöra parlamentetskyldigtutsträckningisålundaRådet attär stor
dettafall kan parlamentet sättdeloch ilagstiftningsärenden en

också hindraParlamentet kanrättsakter.tillförslag asso-stoppa nya
antagandebeslutliksomutanför EU,länderciationsavtal med avom

medlemsländer-kommissionmedlemsländer. När utses aven nynya
förtroendeomröstning,vidparlamentetgodtasdenmåste enavna,

efteravgåkommissionsittandetvingakanparlamentetoch att enen
förtroendeomröstning.

väljsfrån Sverige,22ledamöter,626Parlamentets genomvarav
år. Parla-femmandattidförmedlemsländernaval idirekta omen
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sessioner i plenum hålls i Strasbourg under vecka varjementets en
månad.

Ärendena i parlamentet bereds i 19 fasta utskott, täcker olikasom
ämnesområden inom EU:s kompetens. Utskotten sammanträder
främst i Bryssel.

Parlamentet betjänas sekretariat med 3 500 anställda för-ettav ca
sjudelade på generaldirektorat och rättsavdelning. De olikaen gene-

raldirektoraten indelade i ärrmesområden, översättningär närat.ex.
tredjedel de anställda sysslar uteslutande med översättning,en av

planering parlamentets Sessioner, forskning, utskottsarbeteav m.m.
sekretariatet beläget i Luxemburg.är

Uppskattningsvis hundra svenskar kan få tjänster i sekreta-ett par
riatet.

Anställningar5.3.2 och uppdrag

inomPersonalen parlamentet kan indelas i två huvudgrupper: dels
anställda vid parlamentets sekretariat, dels tillfälligt anställda hos de
politiska harDessutom parlamentarikerna personligagrupperna. egna
assistenter.

De anställda vid sekretariatet partipolitiskt obundna ochär om-
fattas liksom de anställda inom övriga EU-institutioner tjänsteföre-av
skrifterna avsnitt 6.2.se Alla de i tjänsteföreskrifterna angivna
anställningstyperna förekommer inom parlamentets sekretariat.

Sekretariatets generaldirektorat för forskning utför studier olikaav
slag för parlamentets räkning liksom för utskottens och i vissa fall
för enskilda parlamentsledamöters räkning. Utöver den fasta persona-
len anlitar också utomstående konsulter och forskare för vissaman
uppdrag och samarbetar också med universitet och med med-man
lemsländernas parlament.

finns 500Det tillfälligt anställda de politis-ärca personer som av
ka inom parlamentet. De anställs direkt respektivegrupperna av
politiska för begränsad tid. Denna personal ökar förtypgrupp av
närvarande i antal i förhållande till personalen i sekretariatet.

5.3.3 Parlamentarikerna och assistenterderas

Ledamöterna har lön den vanliga nationellamoten som svarar som
parlamentsledamöter har i hemlandet.

betalarDärutöver Europaparlamentet ersättning för olika slag av
omkostnader för sina ledamöter enligt särskilda ersättningsregler som

självt beslutatparlamentet har Ersättningen omfattar ersättningom.
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förkostnadenKontorsmaterial ochuppehälle, ävenlogi, attför resor,
avsnitt 6.4.bilaga 13 ochvidaresepersonliga assistenteranställa

parlamentetbidraget frånhjälpmedParlamentarikerna har somav
personliga assistenter.fleraelleranställamöjlighetnämnts att en

stationeringassistent medanställaföranslagetutnyttjasIbland att en
delar fleraIblandi Strasbourg.stationeringmediblandhemlandet,i
parlamen-Assistenternaassistent.parlamentariker anses avsamma

parlamentet.och inteparlamentarikernanställda avtet avvara

förstainstansrättenmedEG-domstolen5.4

organisationuppgifter ochDomstolens5.4.1

uppgiftDessinom EU. ärställningstark attharEG-domstolen en
Medlems-rättsakter.andraochfördrageninnebördentolka avensam
tolkningarEG-domstolensbundnadomstolarderas ärochstaterna av

fördragen.av
bedömafördragenenligtuppgifter är attDomstolens närmare om

deverkar inomhandlandei sittinstitutionernaövrigade somramar
dehandlaunderlåtit närdeellerfördragen atttilldelatsde omgenom

fördragstvisterhandläggadomstolenskallVidarehandlat.haborde
medlemsstatermellanmedlemsstat,ochkommissionenmellan en

domstolenharSlutligeninbördes.institutionernamellanochinbördes
tolkningsbeskeddomstolarnationellauppgiftenviktigaden omatt ge

innebörd.EG-rättens
kraftfulltocksåpraktikenidomstolenmandat harvidsträcktaSitt

gemenskapsvänlig riktningiEG-rättenutvecklaförsiganvänt attav
118 ff.Publica 1993,EG-rätten,Quitzow,Pålssonjfr s.t.ex.

ledamöter,består 15Luxemburg. DenibelägenDomstolen är av
medlemsländernasmedlemsland. Domarnavarjefrån utses aven
år.mandattidförsamförståndiregeringar om sexen

of-sjukanslikabinettdomareVarje eget personer,ett omutser
normaltbestårKabinettspersonalenhemland.från domarens avtast

sekreterarpersonal.ochföredragandetre av
ordningoffentligigeneraladvokater,niobiträdsDomstolen somav
målen.avgörandentillförslagmotiveradeochsjälvständiga avavger

kabi-personligtdomarnabiträds liksomgeneraladvokat ettVarje av
nett.

eller registra-justitiesekreterarevidaredetfinnsdomstolenVid en
finnsUnder registratornhandläggning.målensförtor ansvararsom
arbe-i dessdomstolenbiståravdelningarfyraiindelatkansli somett

administrationsav-registratorskontoret,avdelningarnafyra ärDete.
dokumentationsavdelningochforsknings-medbibliotekdelningen,

översättaravdelning.samt
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generaladvokaterna och registratorn betraktasDomarna, alla som
medlemmar i domstolen.

Förstainstansrätten

förstainstansrätten, tillkom 1986 års enhetsakt,Vid genomsom av-
mål tvister mellan EU:s institutioner och deras anställ-rörgörs som

talan företag kommissionen i frågor sanktioner, priserda, motav om
och mål tillämpningen vissa konkurrensregler. Förstam.m. om av

instansens avgöranden kan såvitt gäller rättsfrågor överklagas till
domstolen.

instansen består också domare, frånFörsta 15 varje med-av en
lemsland.

bistås i förstainstansrättenDomarna personligt kabinettäven ettav
det för förstainstansrättenoch och domstolen kansli-av gemensamma

Förstainstansrätten har därutöver registratorskontor.et. ett eget

Anställningar5.4.2 och uppdrag

inräknat förstainstansrätten,Domstolen, har sammanlagt omkring 900
anställda, 30 arbetar med översättning. jänsteföre-Tprocentvarav ca
skrifterna se vidare avsnitt 6.2 gäller för de anställda inom domsto-
len.

Kanslipersonalen, sammanlagt uppgår till 200 ärsom ca personer,
tillfälliganställd inom kategorin personal under period mot-en som

domarnas och generaladvokaternas mandattid.svarar
domstolskanslietVid förekommer alla de anställningstyper som

finns i tjänsteföreskrifterna. Utöver kanslipersonalen finnsupptagna
150 anställda i kategorin tillfälligt anställda och tiotalettca personer

i kategorin hjälppersonal.
de 900 tjänsterna i domstolenAv lär svenskar kunna få uppskatt-

ningsvis tiotal.ett
kan vidare domstolenDet fyrtiotal prakti-nämnas att tar emot ett

år.kanter Tolv dessa får viss ersättning, för närvarandeper av
belgiska franc27 000 ca 6 500 kr månad, domstolen underper av

praktikperioden vidare bilagase 5 angående de villkor gällersom
för praktiktjänstgöring i domstolen.
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Revisionsrätten5.5

organisationRevisionsrättens uppgifter och5.5.1

institution i och med Maastricht-inrättadesRevisionsrätten som en
domstol till huvud-sitt ingen harfördraget. Den är utantrots namn

för inkomster ochuppgift granska redovisningen gemenskapensatt
revisionsberättel-efter budgetårets utgångutgifter och upprättaatt en

rekommendation fråganefter rådetsHärefter parlamentetavgörse.
för kommissionens förvaltning gemenskapensansvarsfrihet avom

konsulteras i frågorVidare skall revisionsrättenbudget. rörsom ny
området.det finansiella eller budgetäralagstiftning

består ledamöter, föri Luxemburg och l5belägenDen är av en
rådetvilka efter hörande parlamentetvarje medlemsland, utsesav av

period år.för en om sex

Anställningar och uppdrag5.5.2

personligt kabinetti revisionsrätten biträdsVarje ledamot ett omav
fem personer.

indelat i fem sakenheterhar sekretariatRevisionsrätten ärett som
tjänsteföreskrifternaanställda. Alla de imed sammanlagt 450ca

deförekommer vid sekretariatet. Avanställningskategoriernaangivna
tillfälligt anställda ochtjänstemän, 80totalt anställda 350450 är ca

hjälppersonal.20
tjänsteföreskrifternas anställningsvillkorgäller sede anställdaFör

nedan i avsnitt 6.2.vidare
år för tremåna-åtta praktikanterRevisionsrätten emottar per en

uppehälle med belopppraktikperiod. får bidrag tillders De ett om
frånfranc 6 025 kr till och Luxem-25 000 belgiska ca samt resan

betald.burg

Ekonomiska sociala kommitténoch5.6

kommitténs uppgifter ochEkonomiska sociala5.6.1 och

organisation

också förkortadkommittén ESK, iblandEkonomiska och sociala
ekonomiskaolika i detrådgivande därEcosoc är ett organ grupper

jordbrukare,för tillverkare,sociala livet särskilt företrädareoch -
fria yrken, kon-hantverkare,transportföretag, arbetstagare, köpmän,

finns företrädda. Kom-allmänna samhällsintressenochsumenter ——
intressegrupperingarnasuppgift kanalisera de viktigastemitténs är att

Kommitténde kan beaktas i EU:s beslutsprocess.synpunkter så att
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inrättades efter krav främst från fackföreningshåll, närmast som en
industriella inom dåvarande EG.motvikt de intressenamot

formellt fått ökat inflytande Maastrichtför-Kommittén har genom
den möjlighet pâ initiativdraget, främst haratt getts att egetgenom

frågor den intresse.sig iyttra som anser vara av
Kommittén har 222 medlemmar fördelade mellan medlemsstaterna.

finns det medlemmar. Medlemmarna väljs rådetFrån Sverige 12 av
förslag medlemsländerna och efter hörande kommissionen.på av av

Mandattiden fyra år.är
får inte bundna några instruktionerMedlemmarna utanavvara

gemenskapens intresse.skall verka i full oavhängighet i De samman-
månaden under två dagars tid.i plenarmöten gång iträder en

kommittén tredjedel arbets-Bland medlemmarna i representerar en
tredjedel övriga in-givarsidan, tredjedel arbetstagarsidan och enen

tressen.
någon någraplenannötena medlemmarna aktiva i ellerUtöver är

omfattarfacksektioner. Facksektionerna olikakommitténs nioav
nämligen jordbruk, energi, ekonomi ochämnesområden, transport,

frågor, regionala frågor, relatio-finansiella frågor, industri, sociala
Facksektionerna sammanträdertredje land miljö.till samt enner

gång månaden.i
förbeslut förbereds i studiegrupper inrättasFacksektionernas som

underfråga. Normalt arbetar studiegruppernaarbete med vissen
facksektionenoch avlämnar sedan tillhögst månader rapportensex

deltar såväl med-underlag för beslut. studiegruppernas arbeteIsom
lemmar externa experter.som

sitt i Bryssel.Kommittén har säte

Anställningar och uppdrag5.6.2

såvälrådet. Eftersom de deltararvoden fastställsMedlemmarnas av
arbete,facksektionernas och studiegruppernasi plenarmöten isom

kommittén i regelEkonomiska och socialatjänstgör medlemmarna i
för medlemmarnasofta under flera dagar. Villkorenvarje vecka,

liksom villkoren för dedeltagande i möten, experterexterna som
i avsnittframgår bilaga 6 och kommenterassådanadeltar i möten av

6.1.
sekretariatet delvisarbetar 500sekretariatet ärI ge-personer.ca

Regionkomrnit-kommittén ochEkonomiska och socialaförmensamt
organisationen,följande avsnitt. I dentén se gemensamma som

arbetar 150översättning, informationsysslar med personer.m.m., ca
tillfälligt anställdfasta tjänster jämte vissOmkring 135 anställda
Ekonomiska ochhjälppersonal arbetar uteslutandepersonal och
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arbetakommamångaUngefär likakommittén. ute-attsociala avses
Regionkommittén.slutande

tjänsteföreskrifterna. Allatillämpassekretariatetsamtliga inomFör
därför före-tjänsteföreskrifterna kanifinnsanställningstyperde som

1995Under våren6.2.kapiteljfrsekretariatetinomkomma var
tillfälligt30sekretariatet tjänstemän,anställda ide 500460 an-av

hjälppersonal.anställdatiotalochställda ett som
inomtiotal tjänsterfåmöjlighetuppskattas hakan ettSvenskar att

sekretari-RegionkommitténsochkommitténssocialaEkonomiska och

at.

Regionkommittén5.7

organisationochuppgifterRegionkommitténs5.7.1

före-regionkommitté medinrättadesMaastrichtfördragetGenom en
råd-Regionkommittén äroch lokala ettregionalaförträdare organ.

utvecklingekonomiskjämnarefrågori de rörgivande ensomorgan
geografiska regioner.olikaEU:smellan

ekonomiskadenfonderolika stötthade EUtidigareRedan genom
inomområdengeografiskagynnadei mindreutvecklingensocialaoch

Även harutlåningsverksamhetinvesteringsbankensEuropeiskaEU.
ekonomisktinomutvecklingenstödjapåinriktadvarit svaga re-att

5.8.avsnittsegioner
införandetmedtillsammansRegionkommittén kanInrättandet av

iledsubsidaritetsprincipennärhetsprincipen strävan attettsomsesav
inom EU.beslutsfattandetdecentralisera

yttrandeRegionkommitténsskall inhämtakommissionenRådet och
ocksåkommittén kananknytning,med regional tai frågor egnamen

intresse.regionaltfrågor äryttrande itillinitiativ avman ansersom
Ekono-uppbyggd efter mönsterRegionkommittén är somsamma

12medlemmar,har 222kommittén. Densocialaochmiska varav
ârfyraperiodrådet förMedlemmarnasvenskar. utses avenav

gemenska-verka iskallMedlemmarnamedlemsländerna.förslag av
några in-får inte bindasoavhängighet. Deunder fullintresse avpens

struktioner.
år.gångerfemi plenannötensammanträderRegionkommittén per

utskottensde åttaflerai ellerocksådeltarmedlemmarAlla ett av
månaden.gång ii regelsammanträderUtskottenarbete. en

i Bryssel.sittKommittén har säte
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5.7.2 Anställningar och uppdrag

Ersättningen för uppdrag medlem i Regionkommittén bestämssom av
rådet. De regler för ersättning finns kommenteras vidare nedansom
i avsnitt 6.1.

Regionkommittén har sekretariat, under uppbyggnadärett som
och så småningom kommer få 140 anställda.attsom ca

Kommitténs fasta tjänster 1995 inteännu permanentvar sommaren
besatta. Under uppbyggnadsfasen finns där i stället andelstoren
tillfälligt anställda. Enligt våra källor uppgick antalet arbetstagare
under våren 1995 till 53, anställda tjänstemän,varav sex var som
fem hjälppersonal och 42 tillfälligt anställda.som som

5.8 Europeiska investeringsbanken

5.8.1 Europeiska investeringsbankens uppgifter och
organisation

Uppgiften för Europeiska investeringsbanken EIB är att genom
skilda åtgärder främja jämn utveckling den mark-en av gemensamma
naden.

Banken skall lösa denna uppgift vinstsyfteatt utangenom - -
bevilja lån och ställa garantier för underlätta finansieringenatt av
projekt intresse för fleraär medlemsstater ochgemensamtsom av

inte kan finansieras något sätt.annatsom
Regional utveckling har under hela bankens verksarnhetstid varit

dess primära område och står för två tredjedelar de projektav som
banken stöder. Andra prioriterade områden och tele-är transport-
kommunikation, miljö- och energiprojekt stöd småföre-samt
tagsamhet.

Bankens versamhet regleras i särskild stadga, finns intagenen som
bilaga till Romfördraget.som en

Medlemmar i banken enligt Romfördragetsär artikel 198 d med-
lemsländerna, vilka också finansierar dess verksamhet.

Banken juridisk friståendeutgör från institutioner-en egen person,
Den guvernörsrâd med ministrar från medlemsländer-styrs ettna. av
oftast fmans- eller ekonomiministrar. Guvernörsrådetna, samman-

träder gång året.en om
Guvernörsrâdet biträds styrelse, består 26 medlem-av en som av

och 13 ställföreträdare. Sverige har ha medlem irätt att sty-mar en
relsen. Styrelsen gång i månaden. fattarmöts Den beslut i allaen
låneärenden.

Innan beslut fattas i låneärende, bereds lâneansökan inom ban-ett
ken i arbetsgrupp, bedömer och analyserar det projekten som som
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ingår kreditbedömare,arbetsgrupperfinansieras. I dessabehöver
förläggs för styrelsenansökan framingenjörer Innanekonomer, etc.

Kommissionenskommissionen.projektlandet ochbådebeslut, hörs
projektetbedömninginnefattaskall stäm-yttrande av omensom—

och konkurrensstatsstödmed reglerEU:söverens t.ex.ommer --
styrelsen.projektet godkännsbetydelse förhar stor avom

direktion,styrelsensköts underlöpande verksamhetBankens enav
president.leds enavsom

indelade i åtta850 anställda,sekretariat harBanken har ett casom
direktorat.

Luxemburg.sitt iBanken har säte

Anställningar och uppdrag5.8.2

och i styrel-guvernörsrâdetiför medlemmarnaErsättningsvillkoren
beslutar.guvernörsrådetbestämmelsersärskildairegleras somsen

särskild personalför-isekretariatet reglerasiAnställningarna en
Sábankens stadga.ingår ibanken ochgäller förordning, somsom

få fastfast anställd. Förpersonalhela bankens är att engott som
för sekreterar-provanställningstid,genomgåmåstetjänst somenman

före-månader. Detniomånader och för tjänstemänpersonal är sex
för visstkonsulteranlitarmycket sällan, ettkommer, än att manom

arbete.
liksom demsekretariatetarbetar idemErsättningen somsom

skatteimmunitetregleromfattas EU:si bankensdeltar möten omav
bilagavidaremedlemsländerna seibeskattassåledes inteoch får

10.
i ban-anställdaviss andelformell tillharMedlemsländerna rätt en

delSverigestill insatt kapital. För rörförhållandesekretariat ikens
vilketbudgeten,3,2kapitaletinsatta motsvararsig det procent avom

totalt 850.detjänster15 avca

institutetEuropeiska monetära5.9

ochuppgifterinstitutetsEuropeiska monetära5.9.1
organisation

ekonomiskbeslutadesMaastrichtfördragetGenom att gemensamen
ekono-innefattaochskulle inrättasunionoch monetär gemensamen

valutapolitik.ochkonjunkturpolitikdäriblandpolitik,misk
igenomförastänktunionekonomisk-monetära är treDenna att

steg.
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förstaDet redan år 1990, då kapitalrörelsernasteget släpptestogs
helt fria.

Det andra år 1994, då inrättade Ekonomiskatogs monetäraman
institutet EMI, skall förbereda övergången till union.som en

Det tredje enligt planerna skall inledas årsteget, 1999,senastsom
skall innefatta europeiskt centralbankssystem ECBSett med med-
lemsländernas riksbanker och Europeisk centralbank ECB. Fören

det tredje skall kunna krävs emellertidatt vissasteget s.k.tas att
konvergenskriterier har uppnåtts i medlemsstaterna. De prissta-avser
bilitet, budgetbalans och respekt för överenskomna växelkursmargi-
naler och räntesatser.

Europeiska institutets uppgiftmonetära enligt det protokollär som
reglerar dess verksamhet medverka till skapa de förhållandenatt att

nödvändiga för övergångenär till den slutgiltiga denetappensom av
ekonomisk-monetära unionen. Det skall ske bland annat attgenom
stärka samordningen den politiken med måletmonetära åstad-attav
komma prisstabilitet och förbereda införandet valu-av en gemensam
ta.

Institutet, självständigär juridisk sär-styrs ettsom en person, av
skilt råd bestående de nationella centralbankschefema och sär-av en
skild ordförande, utsedd EU-rådet.ärsom av

Under institutets råd finns det sekretariat lett generaldi-ett av en
rektör.

5.9.2 Anställningar och uppdrag

Ledamöterna i Europeiska institutets rådmonetära centralbanks--
cheferna får ingen ersättning för sina kostnader för deltagande i-
rådets arbete.

Anställningsvillkoren för ordföranden i institutets råd bestäms av
rådet självt på förslag speciell kommitté med medlemmartreav en
från institutets råd och lika många från ministerrådet.

Vid institutets sekretariat, beläget i Frankfurtär Main,som am
skall 140 tjänstgöra. sekretariatet år fortfarande1995ärca personer
under uppbyggnad. Anställningsförhållandena för de anställda vid
sekretariatet finns i de institutets råd fastställda anställ-upptagna av
ningsvillkoren bilaga 7 vilka kommenteras vidare i avsnitt 6.2.
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narkotikaenhetdessochpolisbyrånEuropeiska5.10

narkotikaenhetensochpolisbyrånsEuropeiska5.10.1
organisationochuppgifter

medlemslän-beslutades nämnts attMaastrichtfördragetGenom som
angelägen-inreochrättsligafrågori rörsamarbetaskullederna som

Maastricht-ipelarentredjedenunderinfallersamarbeteDettaheter.
avsnittjfrsamarbetemellanstatligtsåledesoch utgör ettfördraget

invandringsfrågor,ochasylpolitikingår bl.a.samarbetetovan. I5.2
bedrägerier,internationellaåtgärderdrogmissbruk, motåtgärder mot

ochtullsamarbetesamarbete,straffrättsligtsamarbete,civilrättsligt
samarbete.polisiärt

polisbyrånEuropeiska

Euro-fördragetföreskriver attsamarbetetpolisiäradet engällerVad
Underinformationsutbyte.förskall inrättasEuropolpolisbyråpeisk

Europol.inrättandetförkonvention1995 avantogs ensommaren
inomanställdadeförtjänsteföreskrifterutformamedArbetet att

beräknasochpågårkonventionenratificera varamedochEuropol att
1997.eller1996årenundergångnågonklart

narkotikaenhetpolisbyrånsEuropeiska

ENE.narkotikaenhetEuropolemellertid inomfinnsdagiRedan en
narkotikabrottsärenden.iinformationsutbytemedsysslarDen

med konven-arbetetirådetbeslutade väntan att1995I mars -
också vadinformationsutbyteutökatklartbliskall etttionen om-

narkotikabrottslighet.brottslighet änslagandra avavser
be-enheteninomArbeteti Haag.sitthar säteNarkotikaenheten

med-fråntulltjänstemänochpolisersambandsmändrivs av
inhämtamedlemsländernafrån atti uppdragfårDessalemsländerna.

med-andradekontaktarärende. Devisstiinformation ett
sedanochinformationinhämtande rapporterarförlemsländerna av

uppdragsgivare.till sin
specialister,olikadirektionsgrupp, typerdetfinns avDärutöver en

säkerhetspersonal.kontorspersonaloch samtsekreterar-
polisbyrånsEuropeiskavid50arbetarnärvarandeFör personerca

antaletförväntasverksamhetsinEuropolNärnarkotikaenhet. startar
300.tillstigaanställda ca
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5 10.2 Anställningar och uppdrag.

Sambandsmännens lön och kostnader betalas helt medlemsländer-av
Så kommer också ske efter konventionens ikraftträdande.attna.

Vad gäller övrig personal gäller följande till dess konventionenatt
ratificeras och iträder kraft.

Eftersom narkotikaenheten inte någon juridiskär förränperson
konventionen Europeiska polisbyrân ratificeras och träder i kraft,om
står all personal kvar i avlönad anställning i sina hemländer med
vissa möjligheter för hemländerna kostnaden för personalenatt

från det årliga anslag narkotikaenhetenersatt får från med-som
lemsländerna.

Samtliga anställda betalar nationell skatt sina inkomster och
omfattas vad socialförsäkringsförmåner EG-förordningenavser av nr
1408 71.

5. 11 EU:s decentraliserade organ

5.11.1 De olika deras uppgifter och organisationorganen,

Inom finnsEU följande tio s.k. decentraliserade förlagda tillorgan,
olika platser i medlemsländerna:

The European Foundation for the Improvement of Living and——
Working Conditions Europeiska stiftelsen för förbättring lev-av
nads- och arbetsvillkor, Dublin

The European Center for the Development of Vocational Trai--
ning Europeiska för utveckling yrkesutbildning, förcentret av
närvarande i Berlin, skall flytta till Thessalonikimen

The European Environment Agency Europeiska mi1jomyndighe~——
ten, Köpenhamn

The European Training Foundation Europeiska stiftelsen för-
yrkesutbildning, Turin

The Agency for Health and Safety Work Arbetsmiljö-at-
myndigheten, Bilbao

The Office for Harmonization in the Internal Market Byrån för—
harmonisering den inre marknaden, Alicanteav



1995:89SOUtjänstgöringOlika46 typer av

översättningscent-EuropeiskaCenterTranslationThe European-
Luxemburgret,

Djur—InspectionHealthPlantandVeterinarytheforOfficeThe——
Dublinväxtskyddsbyrån,och

ProductsMedicinalofEvaluationtheforAgencyEuropeanThe- Londonläkemedel,utvärderingförmyndighetenEuropeiska av

Addictionand Drugsfor DrugsMonitoring CenterEuropeanThe-- Lissabonnarkotikaövervakning,förEuropeiska centret

tillfällenolikavidrådetdessainrätta togsBeslut avatt organom
uppbygg-underdem ännudel ärEn1993.1974periodenunder av-

nad.
ochsjälvständiga auto-decentraliserade är svarar somDe organen

Revisionsrät-ochEG-domstolentillförhållandeibl.a.organnoma
verksamhetsområden.juridiskaellertekniskahuvudsakiharDeten.

uppbyggda.enhetligtidecentraliserade är settstortDe organen
medlemslandvarjeförmedstyrelse representantledsDe enenav

ocksåstyrelseninnehållerIblandkommissionen. represen-föroch en
intresseorganisationer.för olikatanter

presidentledningundersekretariatfinnsstyrelsen enUnder avett
EU-orga-samordnarochlederdirektör,verkställandeeller somen

arbete.nets
rådgivandevetenskapligtbiståspresidentenochStyrelsen enav

verksamhetsområde.inommedkommitté organetsexperter
decentraliseradedevanligtbliförmodligen attkommer attDet

forskningsupp-tillfälligaförpersonalutomståendeutnyttjarorganen
undersökningar.ellerdrag

uppdragochAnställningar5.11.2

denimedlemmarnaochpresidentenstyrelsen,imedlemmarnaBåde
påuppdraganställningarhar sinakommitténrådgivandevetenskapligt

tider.begränsade
återkommande mötenregelbundetideltarStyrelsemedlemmarna

själva.beslutarvillkorenligt organensom
detillämpasrådetbeslutenligtskallTjänsteföreskrifterna ett av

försjälvaOrganendecentraliseradedeinomanställda svararorganen.
personal.rekrytering av

kommittéerna ärrådgivandei demedlemmarnaochPresidenten
Deföreskrifterna.ivillkordeenligtanställdatillfälligt angessom

anställdatillfälligtocksåsekretariatet äranställda inomdeflesta av
personalkategori.denna6.2kapitelnedanjfr om
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Det sammanlagda antalet arbetstagare vid de decentraliserade
kommer uppgå till omkring 1 000.attorganen





1995:89SOU

särskiltänstgöringsvillkor6 av

intresse

vanligastför devillkorenredovisningkapitel närmaredettaI avges en
viktigastevidkommandesvensktförellerförekommande an-——-

nationellaanställda,mötesdeltagare,uppdragstyperna:ochställnings-
Europaparlamentariker.ochexperter

lön,påskall koncentreravitjänstgöringsvillkorDe avserosssom
beskattningförmåner,ochkostnadersocialförsäkringtraktamente,

tjänstledighet.och
utfärdaderådetifastlagdavillkorendelframgår finnsSom avaven

SverigereglerDessa ärtjänsteföreskrifterna.förordningar, som
kanEU-regler saknasdäravseendendeIbundetmedlemsland av.

tillämpas.kommatjänstgöringförvillkor attreglersvenska om
tjänstledighetoch ärtraktamentenreglernasvenskaDe t.ex.om

och uppdrags-anställnings-alla detäckaföranpassadeintegivetvis att
försökaändåskallViEU.svenskar hosföraktuellablikantyper som

tjänstgöringsty-detillämpasregler kanbefintligaredovisa hur nya
behövaskandetavseendeni vilkadärvidoch nyasomangeperna

lagstiftning.kollektivavtal ellerireglersvenskaändradeeller

Mötesdeltagarel

Bakgrundl

mångai EUmedlemskapSverigesmedför atttidigareSom nämnts
förolikaochinstitutioner atttill EU:ssvenskar kommer organatt resa

svenskaochSverigeförantingendelta i representantermöten, som
ocksåellerintressegruppvissförellerintressen representanter ensom

område.visstinomsakexperteregenskapi ettav
alltframförEU-institutionerna ägerde femiiDeltagande möten

rådet.ellerkommissionenunderkommittéerocharbetsgrupperirum
främstaktuelltbliideltagande mötenkanEU-organövrigagällerVad

Regionkommittén, Euro-kommittén,socialaochEkonomiskainom
decentraliseradeEU:sochinvesteringsbankenpeiska organ.

ersättningfrämstideltagande rörför mötengällervillkorDe som
beskattningochmedförideltagandet mötetkostnaderde avför som

sinaharochinstitutionVarjekostnadsersättning. egnasådan organ
ersättnings-liksomersättningförVillkorenersättning.förregler

vilketellerinstitutionvilkenpåberoendesåledesvarierarnivåerna



ljänstgöringsvillkor50 SOU 1995:89

sigdet rör om.organ
ersättningreglerdet svenskaEU-reglerna finnsUtöver om

1991:1754, UrF.utlandsreseförordningenistatsanställda
frånden kommerersättningen, antingenbeskattningVad gäller av

uppdrags-ellersvensk arbets-eller frånEU-uppdragsgivare enen
reglersvenskafinnavad vi kunnatenligtskallgivare, om-——

beskattning tillämpas.
och EU-EU-institutionernasvi först förföljande redogörI det

mån vi fåtti dendeltagande iförersättningsregler möten,organens
förlämnasredogörelseDärefter kommertill dessa.tillgång atten

ersättningbeskattningregleroch svenskai UrFbestämmelserna avom
ideltagandeför möten.

det gällerpraxis,medlemsländers närredovisas andraSlutligen
inom EU.deltagande iersättning för möten

myndighetersvenskatill hurvi förslaglämnarövervägandenvåraI
anställdaförersättningsfrågornahandläggaarbetsgivare kanandraoch

vilka konse-vårocksåVisådanadeltar i möten. syngersom
kostnadser-beskattningreglersvenskanuvarandekvenser avomsom

från EU.kostnadsersättningardet gällersättningar får när
svenskar kommerEU-mötenantaletojämförligt attDet största som

regi.rådetskommissionens elleridelta i nämntsäger rumsom

ersättningKommissionens regler6.1.2 om

finns ideltagande iförersättning mötenreglerKommissionens ettom
bil.1994,denkommissionsbeslut 1 semarsav

mötesdeltagarekategorier inbjudnaföljandeI beslutet att treanges
ersättning:tillberättigadekommissionenutanför är

kommittéer,ständigaioch derasmedlemmar, ersättare experter--
kommitté-rådgivandeioch derasmedlemmar, ersättare experter--

er,
i någotutlåtandeförindividuell basispåinbjudna attexperter avge-

visst ämne.

ideltamyndigheterelleri ministeriertjänstemänInbjudan till att
medanrepresentation,medlemslandetstillnormaltställsmöten
inbjud-Avdem själva.direkt tillskickasde övrigainbjudan till

täcker barakommissionenfrånersättningenframgårningarna om
ersättningochresekostnaderbådetäckereller denresekostnader om

uppehälle.för
ministerier ochmedlemsländernasfråntjänstemänHuvudregeln för

kommissionen. Detresekostnadenendast ersättsmyndigheter är att av
kommissionsbe-och iartikel 6 7emellertid undantag sefinns

uppehälle iförersättninghar tillPrivatanställda rättslutet. experter
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utsträckning. Enligtstörre uppgift från kommissionen hittills 40är ca
det totala antalet mötesdeltagare privatanställda.procent av

Ersättning för uppehälle från kommissionen betalas enligt beslutet
med klumpsumma i 1995 uppgick till 6904 belgiskaen som mars
franc ca 1 130 kr dygn, hålls i Belgien. Dennamötetper om summa

täcka kostnad för husrum ochatt mötesorten.mat,avser resor
Ersättning från kommissionen förutsätter mötesdeltagarna fylleratt

i reseräkning och kan förete färdbiljett för till Utbe-mötet.en resan
talningen sker direkt till mötesdeltagaren eller till den mötes-som
deltagaren anvisar. Kommissionen lämnar sedan begäran av
hemlandets myndigheter uppgift till utbetalningen skett.en om vem

Kommissionens regler ersättning till mötesdeltagare relativtärom
och vi har frän tjänstemän på kommissionen liksom från svenskanya

mötesdeltagare fått det intrycket tillämpningen ersättnings-att av
reglerna inte helt likformig inomär de olika generaldirektoraten.

Kommissionen har inga regler förbjuder nationell beskattningsom
den ersättning betalas Men på tjänstemannahâll betraktarut.av som

det belopp betalas för uppehälle ersättning för deutman som som en
merkostnader till medför och intemötet arvodeettsom resan som som
skall beskattas.

6.1.3 Rådets regler ersättningom

Rådets regler ersättning till mötesdeltagare framgår ettom av
râdsbeslut den 6 juli 1967, bil. 9.av se

I râdsbeslutet de tjänstemän i medlemsstaternaattanges som av
rådet har ombetts eller inbjudits del i organise-att möteatt ta ettresa

rådet berättigade till ersättningär för kostnaderna för Omrat av resan.
inte har bjudits in till emellertid baramöte, ersättsetten person resan

finns med på den officiella listan hemlandetsöverom personen
delegation.

Kostnader för uppehälle betalas inte rådet.av
Ersättning för resekostnaden förutsätter mötesdeltagaren visaratt

färdbiljett och fyller i reseräkning. Rådet betalar ersättningenuten
direkt till mötesdeltagaren eller till den mötesdeltagaren anvisar.som
Det mycket vanligt betalningenär efter anvisning denatt ersätt-av
ningsberättigade betalas till ministerium eller myndighet iett en
hemlandet.
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6.1.4 Andra EU-organs regler ersättningom

Det förekommer framgått regelbundna såväl i Ekonomiskamötensom
och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska investerings-
banken och Europeiska institutet i de decentraliserademonetära som

Varje har sina regler för ersättning för deltagandeorganen. organ egna
i Reglerna intemöten. enhetliga till innehållär eller utformning.
Gemensamt för de flesta EU-organ dock betalarär föratt man resan
mötesdeltagare till och från Många betalar också kostnadermötena.
för uppehälle.

Ekonomiska och sociala kommittén betalar sina medlemmart.ex.
7005 belgiska franc ca 400 kr förl den dag mötet äger samtrum

4 450 belgiska franc ca 1 000 kr för resdagen. Ersättningen är
avsedd täcka kostnader för hotell, och lokala Därutöveratt mat resor.
betalas faktiska kostnader för till och från Expertermötena.resor som
kallas vid i kommittén fårnärvara 3 800 belgiska francmöten caatt
900 kr i traktamente för den dag då och dessutommötet äger rum
3 000 belgiska franc 700 kr förca resdagen ersättning församt
kostnader för Ekonomiska och sociala kommitténs ersätt-resan.
ningsregler finns i sin helhet i bil. Ersättningsbeloppen undervar
våren och 1995 föremål för justeringar.sommaren

Regionkommittén betalar sina medlemmar 8 belgiska200 franc ca
2 000 kr för den dag då ochmötet 4 450 francäger ca l 100rum
kr för resdagen. Dessa belopp avsedda täckaär kostnader föratt
hotell, och lokalamat resor.

Europeiska investeringsbanken betalar medlemmar i guvernörsrådet
och styrelsen 17 100 belgiska franc ca 4 100 kr för dags möteen
och resdag. Därutöver betalar banken kostnaderna för och 8en resor
550 belgiska franc ca 2 000 kr för täcka kostnaderna för logi. Föratt
mötesdeltagare i kommittéer betalar banken endast resekostnader.
Samtliga ersättningar från Europeiska investeringsbanken omfattas av
reglerna immunitet från nationell beskattning se bil. 10.om

För deltagande i Europeiska institutets råd betalarmonetära
Europeiska institutet ingen ersättning.monetära Vi har inte kunnat få
fram uppgifter på i vad mån ersättning betalas till andra mötes-
deltagare. Skulle så fallet, omfattas sådana ersättningarvara av
reglerna immunitet från nationell beskattning bil.se 10.om

Värt de ersättningar mötesdeltagareär får frånatt notera att som
EU-organen ofta överskrider de i Sverige skattefria schablonbeloppen
och de statliga traktamentsbeloppen, vilka dock beräknas exklusive
övernattningskostnader.
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Utlandsreseförordningen6.1.5

För-i UrF.finnsutomlandsför tjänsteresorersättningRegler om
ochregeringenundermyndighetervidanställdaförgällerordningen

myndighetnågonellerregeringenuppdragför den avresersom
regeringen.under

faktiskaresekostnaderförersättningdelsomfattarErsättningen
schablonbelopp,dagtraktamentedelso.d.,flygbiljetterförkostnader

hotellrum.förkostnaderfaktiskalogikostnaderförersättningdels
förkostnadertäcka extraärDagtraktamentet, avsett attsom

Riks-dagnormalbeloppmed detbetalasmåltider somperm.m.,
därområdeland ellerför detårsvisrekommenderarskatteverket

tjänsteresorvidbeloppetexempelvis1995årFör ärvistas.resenären
detFörekommerövernattning sker.dag,krBryssel 437till omper

UrF.enligtdagtraktamenteingetbetalasövernattning,ingen
anställda.privatellerkommunalttillämpligdirektinteUrF är

betalararbetsgivareockså derasvanligtganskaemellertid attDet är
förord-ibeloppdemedochreglerdeenligtersättning angessom

tillämpasrekommendationer. DessutomRiksskatteverketsiochningen
regeringenspåanställdaprivatochkommunaltpåreglerUrF:s som

EU.hosideltaruppdrag mötedepartementseller ett

ersättningBeskattning1.6 av

EUfrånkostnadsersättningari regelskallfinna,kunnatvi harSåvitt
frånUndantagregler.svenskaenligtbeskattasmötesdeltagaretill

reglernaomfattasersättningarför degällerbeskattningsvensk avsom
privilegierochimmunitetgemenskapernasEuropeiskaprotokolleti om

10.bil.vidarese
från EG-rättsfallfinnsskatteimmunitet ettreglernaUtöver om

kostnadsersätt-beskattanationelltmöjlighetenangående attdomstolen
LordEuropaparlamentarikernatillEuropaparlamentetfrånningar

Domstolensavsnitt 6.4.inedanoch14bilagaDonington-fallet, se
nationelltmöjlighetenibegränsningar attgälldesomresonemang,

tillbetalarEuropaparlamentettraktamentendebeskatta somm.m.
traktamen-till deöverföraskunnamöjligenskulleparlamentarikerna,

mötesdeltagare,tillbetalarinstitutionerövriga upp-ten somm.m.
bedömningendengjort attemellertidharVim.fl.dragstagare

beskattamöjlighetenibegränsningar attgällerbararättsfallet
Europaparlamentarikerna.tillEuropaparlamentetfrånersättningar

beskattasskallverkligenEUfrånkostnadsersättningarFrågan om
svenska skattemyn-beslutslutgiltigt avgörasemellertidfår avgenom

tolknings-begäramöjlighetskyldighetmed attdomstolarochdigheter
beskattning.sådantillåtlighetenEG-domstolenhosbesked avom
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Enligt vår tolkning EG-rätten, på dess nuvarande ståndpunkt,av
skall dock svenska regler beskattning med nämndaom ovan-
undantag tillämpas, ersättningen för deltagande ioavsett möteom——
kommer från svensk arbetsgivare eller från EU-institution elleren en

EU-organ.ett
Enligt svenska regler mötesdeltagare i de flesta fall befinnaanses

sig på tjänsteresa och reglerna för avdrag för ökade levnadskostnader
skall därför bedömas enligt reglerna i punkt 3 anvisningarna tillav
33 § förstaKL. En förutsättning för avdrag skall medges dockatt är

tjänsteresan medför övernattning utanför verksamhetsorten.att
denI mån resekostnadsersáttningen direkt till mötesdeltaga-utges

den skattepliktig intäkt.är Avdrag medges dock för faktiskaren en
kostnader.

Ersättning för uppehälle i princip skattepliktigutgör intäkt,en
den från i Sverige eller EU. Avdragoavsett utgesom en person av

medges dock för ökade levnadskostnader.
För logikostnader medges avdrag med faktiska kostnader. denKan

faktiska kostnaden inte visas, medges avdrag med beloppett som
den ersättning uppburits från arbetsgivaren,motsvarar dock högstsom

med halvt normalbelopp år 1995 halvtett normalbeloppärnatt ettper
för Belgien 218 kr 50 öre. Som arbetsgivare torde i flestade fall
den svenske arbetsgivaren anses.

Har arbetsgivaren samma definition betalatnyss dagtrakta-som
och visar den skattskyldige inte någon kostnadsökning,mente, större

medges avdrag med belopp motsvarande den uppburna ersättningen,
dock för varje hel dag tagits i anspråk för högst beloppmedsom resan

kan den normala ökningen i levnadskostnadernamotsom anses svara
under dag helt normalbelopp. För Belgien helt normalbe-är etten
lopp för närvarande 437 kr.

I de fall där det kommissionenär betalar traktamente ellersom
något traktamente inte utbetalas alls, medges avdrag antingen med
faktiska merkostnader, dessa kan visas, eller med halvtettom
nonnalbelopp dag, kostnaderna bara kan sannolika.görasper om

Kostnader för tjänsteresor på änstgöringsorten avdragsgilla medär
belopp faktiska kostnader.motsom svarar

I de fall där deltagande i sker bådemöte uppdragett av en
svensk arbetsgivare och på EU-institutions eller EU-organsetten
uppdrag kan möjligen bägge arbetsgivare. Under sådanaanses som
förhållanden medges avdrag med de högre beloppen, även när
ersättningen betalas EU.av

I den mån det inte fråga tjänsteresaär tillfälligtutan ettom en om
uppdrag eller arbete i de fall mötesdeltagaren enbart påreser-
uppdrag EU, sakexpert, uppdrag från arbetsgivarent.ex. utanav som
i Sverige gäller delvis andra avdragsregler, nämligen följande.-

Kostnader för första och sista till arbetet, s.k. inställelseresor,resan
avdragsgillaär till den del de inom Sverige. Omsom avser resor
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kostnaderna riket, medges avdrag med beloppäven utomavser resor
den del kostnaderna kan belöpa påmotsvararsom av som anses

i Sverige. Kostnaderna proportioneras således.resorna
Avdrag för ökade levnadskostnader kan medges enligt reglerna i

punkt 3 anvisningarna till 33 § KL. Den huvudsakliga innebördena av
återges nedan ireglerna avsnitt 6.3.av

6.1.7 Andra medlemsländers regler praxisoch vad gäller
ersättning till mötesdeltagare beskattningoch av
sådan ersättning

uppgifterDe andra medlemsländers praxis vi lämnar i dettaom som
avsnitt grundar sig på de vi fåtthar på vår enkät till med-svar som
lemsländerna bil. 15.

Traktamente m.m.

Från samtliga de länder besvarat enkätfrågan vilken ersättningsom om
mötesdeltagare får vid till EU-institution eller EU-ettsom resor en

Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien,organ
Nederländerna, Portugal och Storbritannien har uppgett attman
mötesdeltagare de sänds på uppdrag hemlandet fårutom av- -
reseersättning och traktamente enligt vanliga regler för statliga
tjänstemän. Irland betalar därutöver särskilt delegate’s allowan-ett
ce.

TysklandI bestämmer enligt enkätsvaret varje ministerium och
myndighet ersättningen till sina anställda. Någon samordningom
avseende de belopp betalas förekommer det således inte där.utsom
Pâ Utrikesministeriet, besvarat vår fråga, betalar emellertidsom man
ersättning enligt den särskilda lagen resekostnader för anställdaom
inom förbundsförvaltningen.

Beskattning traktamente från den nationelle arbetsgivarenav m.m.

Samtliga länder Tyskland, inte besvarat frågan harutom som- -
också ersättningarna inte beskattas. Danmark och Finlandangett att
har gjort det tillägget ersättningarna skattefria till visstäratt ettupp
bestämt maximibelopp.
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Handläggning dubbel ersättning till statstjänstemänav

För de fall där EU-institutionen eller EU-organet betalar ersättning
mötesdeltagarna har samtliga svarande länder statligtangett att
anställda mötesdeltagare får direktiv ersättningen skallatt attange
betalas in till myndighet eller ministerium i hemlandet. Ietten
Danmark betalas ersättningen till det ministerium tjänsteman-säntsom

till i Finland tillmötet, arbetsgivaren i fråga, i Irland och inen
Storbritannien till Utrikesministeriet.

Beskattning traktamente från EUav m.m.

Samtliga länder på frågan Finland, Frankrike, Irland,svaratsom
Nederländerna, Portugal och Finland har traktamentenangett att

från EU-institutioner eller EU-organ skattefria.ärm.m.

1.8 Utredningens överväganden

Som framgått, kan mötesdeltagare ha olika uppdragsgivare.en
Deltagande i hos EU kanmötet ske antingen på de ordinarie arbets-
eller uppdragsgivarnas uppdrag eller på EU:s uppdrag eller på
uppdrag båda.av

Sker deltagandet i uppdragmöten enbart svensk arbets-av en
givare eller uppdragsgivare, antingen denne statlig, kommunal ellerär
privat, det naturligtär mötesdeltagaren får ersättning från denne.att
En sådan till ersättning finnsrätt enligt UrF för dem anställdaärsom
hos svenska myndigheter eller på uppdrag regeringen ellerreser av
myndighet under regeringen.

Sker deltagandet i på uppdrag enbartmötet EU det däremotärav
naturligt mötesdeltagaren inte får någon ersättning frånatt svensk
arbets- eller uppdragsgivare. Sakkunniga kallas sittattsom avge
expertutlåtande i något EU-organ exempel på sådanaär mötes
deltagare. Dessa mötesdeltagare får nöja sig med den ersättning som
EU-organet betalar. De måste kanske tjänstledigt från sinta an-
ställning i Sverige, med eller mindrestörre avdrag på sin lön, för att
kunna delta i EU-mötet.

Om, slutligen, deltagandet i sker på uppdragmöte bådeett av en
svensk arbetsgivare och EU-institution eller EU-organetten som-

ofta sker tjänstemän frånnär departement och andrat.ex. myndigheter
i Sverige deltar i i kommissionensmöten rådgivande kommittéer -

det naturligt denär svenske arbetsgivaren de merkostnaderatt ersätter
deltagandet i medför. de flestamötet I dessa fall har mötes-som av

deltagarna vi har redovisat ersättningen frånutöversom ovan- -
den svenske arbetsgivaren också till ersättning förrätt deltagandet från
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EU-institutionen eller EU-organet i fråga.
de fall därI mötesdeltagaren har till ersättning från två hållrätt

behövs det därför rutiner hindrar dubbel ersättning betalas.attsom

åtHanteringen dubbel ersättning m.fl.statsanställdaav

statligtVad gäller anställda tillämpar, såsom vi redovisat, flestade
andra medlemsländer den ordningen mötesdeltagarna fåratt samma
ersättning för deltagandet i EU-möten andra statstjänstemänsom som
företar tjänsteresor utomlands. Mötesdeltagaren får instruktion från
arbetsgivaren hos EU-institutionen eller EU-organetatt attom ange

frånersättningen EU skall betalas in direkt till arbetsgivaren i
oftasthemlandet ministerium eller myndighet.ett en

Enligt den information vi de svenska Utrikes- ochsom genom
Finansdepartementen kunnat fram detta praxis tillämpasär en som
också vid dessa departement för tjänstemände därifrån tillsom reser
EU för delta i Tjänstemännen får följaktligen ersättningmöten.att
enligt UrF för de merkostnader uppdraget vidnärvara mötetattsom
i medför och de har instruktionEU den ersättningatt attange som
EU-institutionen eller EU-organet betalar för deltagande i mötetut
skall betalas in direkt till den ordinarie arbetsgivaren.

Enligt utredningens uppfattning detta bra ordning. Omär en
departement och myndigheter tillämpar den, får arbetsgivaren kontroll
och överblick de kostnader deltagandet i EU-möten medföröver som
för departementet eller myndigheten i fråga. Arbetsgivaren får också
kontroll och i så fall hur tjänstemännenersättningöver stor,om, som
får från den EU-institution eller det EU-organ där harmötet ägt rum.

klar fördel inte minstDet med hänsyn till svårigheten iär atten
förväg få besked vilka ersättningsregler gäller och hur deom som
tillämpas inom olika EU-institutioner och EU-organ.

Alternativet skulle låta tjänstemännen självatt ta emotvara
ersättningen från förEU sedan betala in denna till arbetsgivaren.att

svårt det skulle fördelar.Det innebära någraär att attse
Enligt uppgift har fåttvi skulle utbetalning kostnadser-en som av

sättning från skeEU med högre belopp, mötesdeltagarna attom anger
betalningen skall erläggas till dem personligen i stället för till ett
ministerium i hemlandet. Vid arbetsgruppsmöten i kommissionen skall

sålunda förekommitdet ha mötesdeltagareatt att attgenom ange
betalning skall till personligenske dem ersättning förutöver resan,
erhållit ersättning för kostnader för uppehälle. sådant för-Ettäven
farande skulle emellertid för de svenska mötesdeltagare har rättsom
till ersättning enligt UrF stå i strid med bestämmelserna i artikel 4 i
kommissionsbeslutet den 1994 bil. 8. föreskrivs detl Därav mars

mötesdeltagare inte har till ersättning från kommissionen förrättatt en
kostnader för uppehälle, till sådanhan eller hon har kost-när rätt
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nadsersättning från någon eller organisation. Enligt UrFannan person
finns sådan till ersättning frånrätt svenska förstatenen extra
kostnader för uppehälle. fallI de där mötesdeltagare har tillrätt
ersättning enligt UrF kan de därför inte begära ersättning för
kostnader för uppehälle från kommissionen.även

finnsDet följaktligen inte för mötesdeltagare har tillrättsom
ersättning enligt UrF möjlighet få högre ersättning från kommissio-att

begära EU-ersättning skall betalas till dem personli-att attnen genom
i förstället till arbetsgivaren.gen

Sammanfattningsvis vi övervägande skäl talar föratt attanser
mötesdeltagare har till ersättning både enligträtt UrF och enligtsom
EU-regler bör få instruktioner EU-institutionen elleratt attom ange
EU-organet skall betala EU-ersättningen direkt till den svenska
myndighet mötesdeltagaren uppdrag delta igett mötet.attsom

EU-ersättning med högre belopp enligtän utlandsreseförordningen

I de flesta fall kommer den ersättning betalas från EU-institutio-som
eller EU-organ för mötesdeltagaren understiga det beloppattner som

han eller hon har till enligt UrF.rätt
Det kan emellertid förekomma den ersättningen mötes-att som

deltagaren får från EU och enligt instruktion betalas in till densom—-
svenska myndigheten överstiger den ersättningtvärtom enligtsom-
UrF betalas till mötesdeltagaren från myndigheten.ut

Ett lösa sådana situationersätt lär tillämpas i någotatt som av
medlemsländerna myndigheten helt enkelt behållerär det överskottatt

uppstår efter det tjänstemännen fått den ersättning hanatt utsom som
eller hon har till enligt nationella ersättningsregler förrätt stats-
tjänstemän.

Det sig svånnotiverat förfara så falli de där EU-institutionenter att
eller EU-organet betalar ersättningen ersättning förut som en
mötesdeltagarens personliga medverkan så exempel-expert,som som
vis sker i kommissionens rådgivande kommittéer. Man kan i dessa fall
fråga sig vilken grund arbetsgivaren kan behålla delsom en av
mötesdeltagarens ersättning från EU.

Det kan emellertid hävdas i Sverige anställningsavtalet mellanatt en
statlig arbetsgivare och dennes arbetstagare i brist kollektivavtal i
frågan får innebära utrikes tjänsteresor sker på uppdragattanses som

arbetsgivaren uttömmande i enlighet med de reglerersättsav som
i jfrUrF LOA:s Övergångsbestämmelseräven och Hinnt.ex.anges

Aspegren, Statlig anställning, Publica 1994, 210. Om arbets-s.
uppbär någon ersättning därutöver, torde arbetsgivaren därförtagaren

kunna hävda behålla överskottet.rätt atten
dennaMot bakgrund föreslår vi därför den statlige arbetsgivarenatt

behåller det eventuella överskott kan uppkomma, ersättningnärsom
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tillställsdeltagande i i tjänstenför arbetstagarensfrån EU möten
arbetsgivaren.

och privatanställdaKommun-

i gäller deanställda deltar EU-mötenkommunalt eller privatFör som
har avtalati tjänstenersättning förregler parterna om.somresorom
i föranställda deltarkommunalt och privatde fall där mötenl att

gällernågot departementintressen uppdragföreträda svenska av
frågornafall föreslår vienligt UrF. dessaersättningsreglerna I att om

enligtbelopp från EUersättning med högreersättning och ändubbel
förbör skevilösesi UrFreglerna sätt angettsamma som ovan

anställda.statligt
dubbelövrigt får frågornaoch privat anställda ikommunaltFör om

lösasfrån skall hanterashögre ersättning EUersättning och hurom en
och arbets-eller avtal mellan arbetstagareöverenskommelsergenom

givare.

Beskattning

uppfattning EG-tillåter enligt vårredovisat i avsnitt 6.1.6,vi harSom
beskattningståndpunkt nationellsin nuvarande ersätt-rätten av

undantagoch med deEU-institutionerna EU-organenningar från som
skall således enligtbeskattningavsnittet. Svenska regleriangetts om

lagstiftning finns intetillämpas. svenskEG-rätten Ivår tolkning av
kommerför ersättningarfrån skattepliktnågot undantagheller som

funnit sådanaVi har därföreller EU-organ.från EU-institutioner att
påskall beskattasandra kostnadsersättningarochtraktamenten samma

från svensk arbetsgivare.ersättningarsätt ensom
medlemslandSverige det endaförefaller ärDet somsom om

EU-EU-institutionerna ochfrånersättning härrörbeskattar som
organen.

huvudfrågai landet idetta bero överdel fall kanl att manen
Danmark,fall, bland iandratraktamenten. Iinte beskattar annattaget

från frånkostnadsersättningar EUundantagituttryckligenhar man
beskattning.nationell

kommissio-tjänstemannahåll inomfrånhand högstahar underMan
politiskt kontroversiellt,skulleförstå detlåtit att omvaraossnen

svenskabeskattning tillförmedlemslandendaSverige genomsom
linjeuppfattningen ligger iEU-medel. Denstatskassan gemensamma

uttalatDonington-fallet harLordEG-domstolen imed vad om
kostnadsersättningar från Europa-nationell beskattningförhinder av

avsnittbil. ochEuropa-parlamentarikerna vidare 14setillparlamentet
rättsfall.6.4 dettaom
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inom utredningen domen inte medför detVisserligen vi attattanser
kostnadsersättningar från övriga EU-otillåtet nationellt beskattaär att

till faller utanför reglernainstitutioner och de EU-organ personer som
skatteimmunitet. det olämpliga iMen attsamma resonemang omom

gemenskapsmedel ochnationellt beskatta ersättningar betalassom ur
kostnader för uppdrag i EU-tjänst skulleavsedda täckaär att ettsom

skäl beskatta andraändå kunna anföras EU-ävenmotett attsom
kostnadsersättningar i Sverige.institutioners och EU-organs

bakgrund den information utredningenskulleDet mot somav-
för närvarande tillämpastraktamentsnivåerfått de som avom

frågan någraoch andra EU-organ knappastkommissionen omvara-
avstå från be-Sverige skulle mistebeloppstörre attom genomsom

skattning.
flera förvi kan anföras skälSammanfattningsvis det attattanser

skall avstå från beskattningliksom övriga medlemsländerSverige av
dock finnas andra skälkostnadsersättningar från Det kanEU. som
från beskattning.kostnadsersättningtalar undanmot at ta

Finansdeparte-beredning, inomFrågan kräver ytterligare närmast
mentet.

medlemsländer-frågan löses generelltPå lång sikt kanske attgenom
till varandra.och traktamentsreglerEU:s närmareanpassasnas

hos EU6.2 Anställda

tjänstgöringsvillkoren för deförstavsnitt behandlar 6.2. 1I detta
in-anställda inom EU:sVillkoren för demEU-anställda. ärsom

uteslutande EU-regler. Dessareglerasstitutioner och nästan avorgan
hari detalj beskriva här,inte funnit anledningregler har vi utanatt

har fått tillgång tilltill i den mån vifogat dem bilagor rapportensom
EU-institution eller EU-organ.från respektivedem

på konsekven-vi sedan 6.2.2 ini avseende gårMen närmareett
gällerStaff Regulations. DettjänsteföreskrifterEU:sserna av

hemlandsstå kvar i sitthjälppersonals möjlighetkategorin att
Enligttjänstgöringstiden i EU.undersocialförsäkringssystem även

arbetsgivaren hosdenkommissionen somtjänstemän störsteär
därhjälppersonalsvenskar tjänstgörEU attsom somuppmanar man

socialförsäkringssystemet.det svenskastä kvar i
tjänstledighet frånavsnitt berörs frågan6.2.3 i dettaSist enom

i EU.anställning för tjänstgöringsvensk
reglering anställ-frågan inte i EU:sberörs denNaturligt avnog

personalenheter harinstitutionernasningsvillkor. Från sagt attossman
frånfrågan tjänstledighetsynpunkthar någoninte omannanman

lönebetalning fråni princip ogillaranställning EUsvensk än att en
tjänstledighetsperiod för EU-eventuellarbetsgivare undernationell en
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tjänst.
Vi redovisar inte bara det svenska rättsläget också övrigautan

medlemsländers regler och praxis det gäller tjänstledighet.när Vi
lämnar därpå förslag till hur frågan kan lösasett för svenskt vid-
kommande.

6.2.1 Tjänstgöringsvillkor för anställda hos EU

Som tidigare saknasnämnts det i praktiken möjlighet överblickaatt
alla anställningsformer förekommer hos EU. För de fem in-som
stitutionerna och för Ekonomiska och sociala kommittén, Region-
kommittén och de decentraliserade gäller emellertid de reglerorganen
och villkor för anställning i tjänsteföreskrifterna. Enligtsom anges
uppgift från kommissionen finns det låta allt flersträvan deatten av
övriga omfattas dessa föreskrifter.organen av

Tj änsteföreskrifterna

Tjänsteföreskrifterna, bilaga 2 eng. Staff Regulations, fra. Statut är
redan framgått samling rådet utfärdade förordningar. Desom ären av

bindande för medlemsländerna och därmedutgör gällande ocksårätt
i Sverige. För svenskar anställs vid EU-institution eller vidsom etten
EU-organ omfattas tjänsteföreskrifterna tillämpas sålunda desom av
villkor för anställningen finns angivna i dessa. De olika in-som
stitutionerna har också kompletterande föreskrifter för hur tjänsteföre-
skrifterna skall tillämpas.

Tjänsteföreskrifterna delar in de anställda i två huvudgrupper:

tjänstemän i Europeiska gemenskaperna officials of the European——
Communities, finns behandlade i del I tjänsteföreskrifter-som av

ochna,
andra anställda i Europeiska gemenskaperna other ofservants-
the European Communities, del tjänsteföreskrifterna.av

I Tjänstemännen officials fast anställda och fullgörär normalt sin
yrkeskarriär inom EU:s institutioner och organ.

För bli EG-tjänsteman måste normaltatt genomgå och klaraman
antagningstest och provanställningsperiod, i längd i regelen som
varierar mellan och nio månader, i särskilda fall kansex men som

till 15 månader.vara upp
Det finns fem olika s.k. kategorier tjänstemän: A, B, C, D ochav

LA.
A-kategorin innefattar handläggare, alltifrån generaldirektörer till

handläggare, alla med akademisk utbildning. Kategori Byngre
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uppgifter.kameralaochadministrativamedhandläggareinnefattar
D-innefattar sekreterare,C-kategorinkrävs.akademiskIngen examen

Kategorim.fl.chaufförervaktmästare,servicepersonal,kategorin t.ex.
ochtolkar översättare.innefattarLA

grader.nivåerolikaiindeladi sinkategoriVarje är tur
särskildaomfattasgraderochkategorierolikaitjänstemän avAlla

socialförsäkringsskydd.regler om
lönbeskattningreglersärskildadeomfattas avDessutom omav

nationellfrånimmunitetochEUtillskattbetalartjänstemännen
ochbeskattningBestämmelsernaomfattning.vissbeskattning omav

framgåränsteföreskrifternaälvai utanintefinns avskatteimmunitet
respektive1968,februariden 2926068förordning avrådets avnr

förprivilegierochimmunitet1965april8denprotokollet omav
1994:1501.till SFSbilagafinnsgemenskapernaEuropeiska som

iavsnitt 2.4inärmarekommenterasbeskattningBestämmelserna om
10.bil.

tjänstgöringsvillkorandraocksåfinnstjänsteföreskrifternaI
tillintressen, rättför EU:sverkalojaltskyldighet attt.ex.upptagna,

Angåendevid tjänsteresorkostnadsersättningartill m.m.ledighet, rätt
bil. 2.tjänsteföreskrifterna,tillvihänvisarövrigaochvillkordessa

fyra slag:detfinnsEGiservantsotheranställdaAndra avII
särskildaochanställdaanställda, lokalthjälppersonal,tillfälligt

rådgivare.
begränsadanställdastaff äranställda temporary enTillfälligt

tid.
detfinnsDelsanställda. t.ex.tillfälligtolikaflerafinnsDet typer av

kandelsanställda,tillfälligtkategorinförinrättade ensärskilttjänster
kategorinInomtillfälligt post.permanentanställas enperson
någotitjänsthardeåterfinns avanställdatillfälligt t.ex. ensom

ochdomarnaskommissionärernas,kabinetten,kanslierna t.ex.
institution.respektiveunderkansli serevisorernas ovan

anställnings-itillämpasanställda stort setttillfälligt sammaFör
ochsocialförsäkringfrågaitjänstemän,förvillkor t.ex. omsom

beskattning.
underhuvudregelanställsstaffauxiliary enHjc1lppers0nal som

förtid ettför denellerårhögst angestidbegränsad somettom
underbarabehövsanställs översättareOftavikariat.bestämt som

ocksåförekommer attkategori. Det personeri dennatidbegränsad
hjälppersonalanställstjänstemänföranställningstestenklarat somsom

ledig.skall blitjänstemantjänsti väntan att somen
totaladenfyraellerhjälppersonal bara procenttre avNormalt utgör
skallsvenskarAntalet t.ex.institutionerna.ipersonalstyrkan som

15mellanliggaförväntashjälppersonalkommissionenitjänstgöra som
svenskar.15fanns där1995Vårenoch 20.

denförgällerreglerdemångaomfattasHjälppersonalen somavav
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fast anställda personalen. De har dock särskild lönetabell. Deen
omfattas inte heller institutionernas socialförsäkringssystem fårav utan

enligt de förutsättningarnärmare i del artikel 70 isom anges-
tjänsteföreskrifterna välja vilket nationellt socialförsäkringssystem-

de vill höra till. Hjälppersonalen omfattas däremot reglersom av om
immunitet från nationell beskattning.

Lokalt anställda local staff anställs varje institution enligt dessav
regler. I denna kategori anställs för i huvudsakegna personer

manuella eller servicebetonade uppgifter.
Anställningsvillkoren, inklusive socialförsäkringsförmåner och

beskattning för de lokalanställda, följer nationella regler i anställnings-
landet Belgien etc.

Särskilda rådgivare special advisers anställs för kortare elleren
längre tid, dock längst två är i Denna anställningsform användstaget.
för knyta sakkunskap inom visstatt område till institutionernaett
under den tid det kan behövas. En del de anställningsvillkorsom av

finns i tjänsteföreskrifterna gäller för deäven särskilda rådgivarnasom
artikel 83, del II. Lönen bestäms kontrakt mellan denettgenom
särskilde rådgivaren och arbetsgivaren. Särskilda rådgivare betalar
EU-skatt och omfattas reglerna skatteimmunitet från nationellav om
beskattning.

Andra anställningsvillkor tjänsteföreskrifternaän

Utanför tjänsteföreskrifternas tillämpningsområde faller anställda inom
Europeiska investeringsbanken, Europeiskat.ex. institutetmonetära

och Europeiska polisbyrån.
För Europeiska investeringsbanken finns det särskilda tjänsteföre-

skrifter innehåller anställningsvillkor för bankens anställda. Somsom
i avsnittnämnts 5.8, förekommer också enligt dessa anställningsvillkor

provanställningstid. De anställda inom bankens sekretariat har lönen
enligt banken fastställda villkor och betalar precis sådanaav som-
anställda omfattas tjänsteföreskrifterna EU-skatt ochsom av ——
omfattas reglerna immunitet från nationell beskattning.av om

Även för Europeiska institutet finnsmonetära det särskilda
anställningsvillkor enligt regler utfärdade EMI:s råd bil. 7. Medav
dessa utgångspunkt bestäms de villkorennärmare för anställningsom

anställningskontrakt. Anställda inom EMI omfattas ocksågenom av
reglerna immunitet från nationell beskattning.om

Vad gäller Europeiska polisbyrân har tidigare kon-nämntssom
ventionen dess inrättande inte i kraft,ännu varförträtt någraom
särskilda anställningsvillkor inte heller kunnat fastställas. Vad gäller
de anställningsvillkor gäller för dem arbetar vid polisbyrånssom som
narkotikaenhet hänvisar vi till avsnitt 5.10.
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hjälppersonalSocialförsäkringsfönnåner för6.2.2

lands sociallag-140871 regleras vilketförordning EEGrådetsI nr
tillflyttar från EU-landförstiftning skall gälla ettpersoner somsom

Sverige ochgällande idirekt tillämplig och rättDen ärett annat.
medlemsländer.övriga

harmoniseraförordningen inteutfärdandetSyftet bakom attvarav
tillbegränsadessociallagstiftningmedlemsländernasde olika utan att

friaunderlätta denför på såde olikakoordinera sättattsystemen
medborgare iAllainom EG.rörligheten för arbetstagare som var

respektivelika vid tillämpningenskulle behandlasEG-landnågot av
socialförsåkringsförmånertillsociallagstiftning fålands rättsamt

arbetade.bodde ellerinom EG deoavsett var
tjänstgörpâ svenskartillämpas deskall bl.a.Förordningen somsom

något EU-EU-institution ellerstaff vid någonauxiliaryhjälppersonal
institutionen ellerutfärdasanställningsbevisAv det avsomorgan.

anställninganställningendet, ifallfråga framgåriorganet somavser
hjälppersonal.

förmöjlighet EG:sfinns deti förordningenartikel 16.3Enligt en
i den medlemsstatlagstiftningenvälja omfattashjälppersonal att att av

i den med-lagstiftningenanställda,territorium deinom är avvars
lagstiftningen i denomfattats ellerhardelemsstat senast av avsom

välja, kanmedborgare. Dennadär de rättmedlemsstat är att som
anställningendåoch med den daggäller frångång,barautövas en
bil. finnstjänsteföreskrifterna,artikel 70 idelpåbörjas. I se

hjälppersonalgäller förförutsättningarangivet de attnärmare som
höraharsocialförsäkringssystem de rättnationellavälja det attsom

till.
socialförsäkringssystemetsvenskatillhöra detvaltharDen attsom

föräldrapenning ochochförmåner sjuk-samtliga t.ex.har tillrätt
Sverige enligttilläggspension ifolkpension ochtjänar inäven samma

socialförsäk-svenskatillhör detför alla andragällerregler somsom
de svenskaunderrättaEU-arbetsgivaren harringssystemet. att

pensionsunderlagetlskattemyndigheterna om
socialför-svenskatillhöra dethar valtsjukdom har denVid attsom

sjukvârdsför-nödvändigaomedelbarttillsäkringssystemet rättsamma
alla andraförordningenakutvård, enligtmåner, personer somsom

fordrasförmånerfå dessaEU-land. Förtillfälligt ivistas attannatett
tillfällig vistelsesjukvårdsförmåner undertillintyg 111 IntygE rättom

försäkringskassan.vilket utfärdasmedlemsstat,i aven
tjänst-eller underEG-rättsligt bosattanställd, ärFör settsomen

harEU-landi rättblir bosattgöringstiden attannatett men som
utfärdaförsäkringskassanskallförsäkringen,svenskakvarstå i den

förmoderskapsförmånertill sjuk- ochrörande106intyg E Intyg rätt
innebärIntygetden behörigaibosatta än staten.statannanpersoner

omedelbartintesjukvårdsförmåner ärockså tillföreliggerrättatt som
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nödvändiga.
hjälppersonal,För har valt tillhöra den svenska försäkringenattsom

under tiden för arbete i EU-institution eller EU-organ, skalletten —
enligt förordningen och enligt artikel 70 i del i tjänsteföreskrifterna

den EU-institution där den anställde arbetar betala avgifter till det—
den anställde väljer tillhöra.system attsom

Enligt 2 kap. § lagenl 1981:691 socialavgifter ändrad senastom
1995 och enligt lagen 1994: 1920 allmän löneavgift betalarom en
svensk arbetsgivare någon för lönesummans storlekövre gränsutan——

för närvarande följande arbetsgivaravgifter i avgifts-procent——
underlaget enligt lagen:

sjukförsäkringsavgift 6,23
folkpensionsavgift 5,86
tilläggspensionsavgift 13,00
delpensionsavgift 0,20
arbetsskadeavgift 1,38
arbetsmarknadsavgift 4,32
arbetarskyddsavgift 0,17
lönegarantiavgift 0,20
allmän löneavgift 1,50

Den EU-institution skall erlägga arbetsgivaravgifter skall betalasom
också avgifter,dessa med undantag för delpensionsavgift, lönegaranti-
avgift och den allmänna löneavgiften, eftersom motsvarande förmåner
inte omfattas förordningen.av

arbetsgivaravgifterUtöver betalar den enskilde enligt svensk lag
allmänna egenavgifter i form pensionsavgift sjukförsäkringsav-ochav
gift. Dessa egenavgifter skall den enskilde för närvarande erlägga bara
i fall där beskattningde sker i Sverige.

Familjemedlemmar till hjälppersonal vistas i tjänst-attsom avser
göringslandet under kortare tid år omfattas det svenskaän ett av
socialförsäkringssystemet. Under sådan tid förmåner vidutges
sjukdom för omedelbart nödvändiga sjukvårdsförmåner på sättsamma

för alla andra tillfälligt vistas i EU-land.ett annatsom personer som
förmånerFör dessa fordras intyg E 111 Intyg tillrättatt om

sjukvárdsförmåner under tillfällig vistelse i medlemsstat, vilketen
utfärdas försäkringskassan.av

Om familjemedlemmen medföljande vistas utomlandsattavser som
under minst år, upphör normalt tillhöra den svenskarättenett sett att
socialförsäkringen. Detta innebär någon pensionsrått i Sverigeatt t.ex.
inte tjänas in och inte heller föreligger någon till föräldrapen-rätt t.ex.
ning. har dock i familjemedlemMan egenskap till den anställde rättav
till sjukvårdsförmåner i sitt bosättningsland med stöd förordningen.av

i I5-1008
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praxisregler ochmedlemsländersAndra

hjälpperso-frågankommenteratenkätsvari sinaländerDe omtre som
StorbritannienFinland ochDanmark,socialförsäkringsskyddnalens -

länder ii dessamedborgarehjälppersonal ärhar attangett som--
enligt EG-tjänsteföreskrifterna ochiartikel 70 i delmedenlighet

socialförsäk-hemlandetsstår kvar inormalt140871förordningen
ringssystem.

anställningfrån svenskTjänstledighet6.2.3 en

utgångspunkterRättsliga

anställningsavtali ärkomponentengrundläggande attDen ettmest
förfogandearbetsgivarensarbetskraft tillställer sin motarbetstagaren

villkorenlön. Demedarbetstagaren närmarearbetsgivaren ersätteratt
enskildadetfrämstbrukar bestämmasprestationerför dessa genom

kollektivavtal.tillämpligtanställningsavtalet och
bestämmelser iocksåemellertiddetframgå finnsSom kommer att

arbetstagarefalli vilkareglerarförordningarochlagar t.ex. ensom
tjänstledighet.tillhar rätt

frånbefria siganställningsförhållandet villiOm den enpartenena
tidunderarbetstagareavtalet,enligtprestationviktig t.ex. enenom

denräkning,arbetsgivarens ärförarbetenågotutföravill slippa
normaltförändringvittgåendesådenutgångspunktenrättsliga att en
för detinomviljagenomföragårinte motpartensmot ramenatt

inte kommerarbetsgivareocharbetstagareOmavtalet.befintliga enen
särskildfinns någon rätthellerdet intetjänstledighet ochöverens om

hänvisad tilldärför principiarbetstagaren atttjänstledighet,till är
Detledigheten.önskadefå denföranställningsavtalsitt attsäga upp

finnsmånga regler rättbör debakgrunddenna omär sommot seman
ändamål.för olikaför arbetstagaretjänstledighettill

anställningsavtaletipåpekasförtjänarDet parternaattatt -
kommafriagivetvis stårarbetstagarenoch attarbetsgivaren -

dengällerlön. Detta ävenmed ellertjänstledighet utanöverens om
arbetsmarknaden.delenstatliga av

Ledighetslagarna

arbetsmarkna-helagällerutgångspunkterna överbeskrivnaDe ovan
Över ledighetslagarnas.k.också degällerarbetsmarknadenheladen.

följande.främstledighet,tilllagar rättoch andra som ger
ledighet förtillregler rätt1977:480semesterlagenI omges

semester.
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Enligt lagen 1974:981 arbetstagares till ledighet förrättom
utbildning studieledighetslagen och enligt lagen 1986:163 rättom
till ledighet för svenskundervisning för invandrare har arbetstagare i
vissa fall till tjänstledigt med ellerrätt lön för studera.utan att

Regler till tjänstledighet förrätt bl.a. hand barn ochatt taom om
andra närstående finns i föräldraledighetslagen 1995:584, lagen
1979:1184 till ledighet förrätt vissa föreningsuppdrag inomom
skolan, sia-ledighetslagen lagen 1988: 1465samtm.m. om
ersättning och ledighet för närstâendevárd.

Arbetstagare har i del fall till ledighet för fackligt arbeterätten
enligt 6 § lagen 1974:358 facklig förtroendemans ställningom
arbetsplatsen förtroendemannalagen och § lagen17 1976:580 om
medbestämmande i arbetslivet medbestämmandelagen församt upp-
drag skyddsombud eller ledamot skyddskommitté enligt 6 kap.som av
5 15 § arbetsmiljölagen 1977:1160.resp.

Arbetstagare har också i vissa fall till ledighet för sökarätt att nytt
arbete enligt 14 § lagen 1982:80 anställningsskydd anställnings-om
skyddslagen eller 12 § fjärde stycket lagen 1970:943 arbetstida om

i husligt arbete.m.m.
Det finns också allmän till ledighet för vissarätt politiskaen

uppdrag, främst för uppdrag riksdagsledamot kap. 64 §som rege-
ringsformen föroch fullgöra kommunala förtroendeuppdrag bl.a.att
4 kap. § kommunallagen11 [1991:900].

börDet det inte finns någon motsvarande tillnoteras att rätt
tjänstledighet för dem blir ledamöter EU-parlamentet.som av

Formen för normgivning

Enligt 8 kap. regeringsformen2§ skall föreskrifter enskildasom
personliga ställning deras personliga och ekonomiskasamt om
förhållanden inbördes meddelas lag. Exempel på sådanagenom
föreskrifter enligt paragrafens punkt 3 föreskrifterär avtal.om

den månI allmänt vill regler tjänstledighet, måstestaten sett ge om
dessa således ha lagform.

Om det inte finns någon tvingande lag något fårsäger annat,som
i anställningsavtalet eller kollektivavtalsparterna iparterna - -

princip sluta avtal sådana änmen.om

Särskilt den statliga sektornom

Enligt kap.11 10§ regeringsformen skall också grundläggande
bestämmelser statstjänstemännens rättsliga ställning i lag.om ges

lagarDe lagen 1994:260 offentligärsom numera avses om
anställning LOA och lagen 1994:261 fullmaktsanställning.om
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regeringen ifårpunkttill LOA,övergångsbestämmelsernaEnligt
kommunerna,hosför arbetstagareanställningsvillkorfråga staten,om
tills vidareförsäkringskassornaochkyrkokommunernalandstingen,

kollektiv-medregleraskani sådanaförordningarutfärda ämnen som
striderinteförordningari sådanabestämmelserna motavtal, om

arbetsmarknadsutskottetdirektiv harvåraikollektivavtal. Som anges
aktuelladeuttalatinfördesLOAlagstiftningsärendeti när att nu

kollektivavtal.ireglerasgörlig mån böriämnena
övergångsbestämmelse harprovisoriskadennastödMed av

tillreglerartills vidare rättenförordning,utfärdatregeringen somen
regeringenundermyndigheternaanställda hosför allatjänstledighet -

nämligenaffärsverken,statsförvaltningenhelai principdvs. utom-
innehåller bl.a.DenTjlF.1984:111,tjänstledighetsförordningen

följande.

beviljasenligt §skall 5myndighetstatlighosarbetstagareEn en
i Nordiskaåtta århögstanställning underförtjänstledighet en

presidiesekretariatrådetsNordiskasekretariat, iministerrådets
institution.samnordiskeller i en

sambomake eller ärarbetstagare,Enligt 6 § bör varsen
anställning statione-dennamyndighet och istatliganställd hos en

vistas tillsammansförtjänstledighetbeviljasutomlands,rad att
finnsdet intestationeringsorten,sambonmaken ellermed om
högstomfattafårtjänstledighetSådanförskälsynnerliga annat.

utrikesför-anställd inomsambonellermaken äreller,fyra âr om
tolv år.sammanlagt högstvaltningen,

förtjänstledighetbeviljasarbetstagarebör7§Enligt an-en
biståndsverksarnhet,privatoffentlig ellerinomutomlandsställning

ellermakarFörskäl försynnerligafinnsintedet annat.om
för makarreglergällersådana arbetstagaretillsambor somsamma

omfatta högstfårtjänstledighetenvarvidenligt 6samboreller
fyra år.

föränstledighetbeviljas§enligt 7arbetstagareVidare bör aen
syftedirektutomlands ibedrivshuvudsak attiverksamhet somen

sådana arbets-tillsambormakar ellerFörsvenskfrämja export.
enligt 6samborellermakarförreglergällertagare somsamma

år.fyraomfatta högstfårtjänstledighetenvarvid
tjänst-också reglerfinns dettjänstledighetsförordningenI om

fackligochuppdragkommunalaföräldraledighet, vissaförledighet
anställning.

tjänstledighetbeviljasarbetstagareb §enligt 10fårSlutligen en
tjänstledighetsför-iregleratshardefallandrai änäven som

förskälsärskildafinnsdetförfattningar,andraochordningen om
verksamhet.myndighetensförolägenhetskekanoch detdet utan

arbets-beviljasregel intebör itiderlängreTjänstledighet för en
tid.kortaremyndigheten baraanställd hosvarithar entagare som
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En myndighets beslut i ärenden tjänstledighet enligt för-om
ordningen får enligt 16 § överklagas hos Arbetsgivarverket.

Vidare har enligt andra regeringsföreskrifter ordinarie domare och
andra fullmaktsanställda i princip till tjänstledighet förrätt haatt en
tidsbegränsad anställning omfattas LOA 19 § anställningsför-som av
ordningen 1994:373.

De innehar tillsvidareanställning har till tjänstledigheträttsom en
för tidsbegränsade statliga anställningar i enlighet med reglerna i
kollektivavtalet tjänstetyper och tjänsteförening SAV cirk. 1988om
A 23.

kanDet också finnas andra kollektivavtal till tjänst-rättsom ger
ledighet för vissa anställningar, avtalet den 12 maj 1980t.ex.se om
vissa anställningsvillkor för tjänsteman anställs vid Europeiskasom
patentverket EPO, m.m.

Särskilt den kommunala sektornom

Allmänna bestämmelser 94 ingårAB del i överens-som en-
kommelsen mellan sidan Svenska Kommunförbundet, Lands-ena
tingsförbundet och Svenska Kyrkans Församlings- och pastoratsför-
bund på andra sidan de fackliga De centralasamt motparterna.

rekommenderar de lokala lokalparterna parterna att genom en
överenskommelse s.k.en LOK AB 94.anta

föreskrivsI AB 94 i § 27 såvitt intresse följandeärnu av om-— —-
ledighet för förtroendemannauppdrag och enskilda angelägenheter av
vikt m.m.:

1 Arbetstagare erhåller ledighet för fullgörande offentliga för-av
troendemannauppdrag eller uppdrag vikt för kommunen.av

Förutom de fall regleras i lag eller författning ellersom som
i §§ 24-26 föregående stycke i denna paragraf kansamtavses

arbetstagare erhålla ledighet under förutsättning arbetsgivarenatt
bedömer så kunna ske avsevärd olägenhet för arbetet.utan

2 Under ledighet för fullgörande förtroendemannauppdragav
kommunen kan arbetstagare, då full ersättning för mistad lön inte
utgår, medges behålla lön eller del därav. Under ledighet för
fullgörande uppdrag vikt för arbetsgivaren skallannatav av
arbetstagaren behålla så del lönen, skillna-stor motsvararav som
den mellan lönen och den ersättning, utgår för uppdraget.som

3 Under ledighet för enskilda angelägenheter kan arbetstagare, om
synnerliga föreligger,skäl medges behålla lönen under sammanlagt
högst tio arbetsdagar kalenderår.per
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bindandetvåLandstingsförbundetfrånfinns detlandstingsområdetPå
i denpraktikeniLandstingentjänstledighet. ärrekommendationer om

riskerarderekommendationernafölja attskyldiga attmeningen att
det.intedeLandstingsförbundet, göruteslutas omur

tillreglerarkollektivavtal rättenlokalafinnasdessutomkanDet som
landsting.visstinomanställdaförtjänstledighet ett

3370FC1970november16dencirkulärförbundetsI ges
synnerligafinnsdet intebör,landstingenrekommendationen att om

nordiskbilateral,inomuppdragförtjänstledighetbeviljaskäl däremot,
medverkar.Sverigebiståndsverksamhet därmultilateraleller

Landstingsförbundet im.fl. harmakarmedföljandegällerdetNär
följande.uttalat181FC1981januari22dencirkuläret

anställ-regleradstatligtmedarbetstagarenärstående ärFör som
år försammanlagtundertjänstledighettillmöjlighetñnnsning sex

UD-tjänstgörandedenmedtillsammansutrikespåvistas ortatt
förfinnsrättighetmotsvarandeNågonmotsv..makanmaken

antalringatill detMed hänsynpersonal.landstingsanställd
utlandstjänstgöringförhållandetdetochberörs attarbetstagare som

Landstingsför-föreslårverksamhetled i UD:sofrånkomligtär ett
tjänstledig-framställningarförhandlingsdelegationbundets att om

dockbörvälvilligt. Detbehandlasändamålangivetförhet
tillnärståendeenbartställningstagandedettaobserveras avseratt

frivillig-personal inomtillNärståendepersonal.UD-tjänstgörande
delegationenssåledesomfattasSIDA,organisationer, etc. av

ställningstagande.

för kommunernadetområde finnsKommunförbundetsSvenskaPå en
I995.-581995februariden 22rekommendationbindande omav

rekommendationenföljaskyldigaKommunerna är atttjänstledighet.
intedeKommunförbundetuteslutasriskerardeså vis omatt uratt

det.gör
lands-inompå sättdessutomförekommerDet somsamma-
tjänst-tillreglerar rättenkollektivavtallokalatingsområdet som-

viss kommun.anställda inomförledighet en
för kommun-ledighetgällerrekommendationen,angivnadenI som

bl.a.flyktinghjälp,katastrof- ochitjänstgöringför angesanställda
följande.

för sådantjänstledighetansökningarnaturligtDet är att om
vilkenmöjligt. Ianda ut-positivsåiverksamhet prövas som

verk-ordinariedenförbeviljaskantjänstledighet attsträckning
nivåacceptabel ärbedrivasskall kunnahemmasamheten en

arbetsledningen.denförfråga närmastehandi förstadock en
be-Allmännatjänstledighet ärbeviljandeförVägledande av

erhållakanarbetstagare94. DärAB sägs attstämmelser -
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ledighet under förutsättning arbetsgivaren bedömer så kunnaatt
ske avsevärd olägenhet för arbetet.utan En prövning skall
således i det enskildagöras fallet.

Avslutningsvis kan konstatera det för de anställda hosattman
kommuner och landsting saknas ovillkorlig till tjänstledigheträtt för
dem får anställning inom EU eller för deras makar eller sambor.som
Avgörandet tjänstledighet skall beviljas ligger hos arbets-av om
givaren. och kan inte överklagas. Möjligheterna för anställda medatt
stöd kollektivavtalet föra talan sådant beslut mycketav mot ett synes
sma.

Särskilt den privata sektornom

Pâ den privata sektorn saknas det generella regler tjänstledighet förom
internationella uppdrag i vid bemärkelse. Förekomsten bransch-av
anknutna, förbundsanknutna eller lokala kollektivavtal tillrättsom ger
ledighet har inte undersökts närmare inom utredningen.av oss

Svenska arbetsgivareföreningen SAF har emellertid i policydo-ett
kument strukit under vikten privatanställda sig i poli-attav engagerar
tiska och andra sammanhang. Under hand har företrädare för SAF för

uttalat SAF mycket positivt påatt privatanställda svenskaross attser
verkar inom EU. Samtidigt sig SAFmotsätter alla förslag går utsom
på lagfäst till ledighet förrätt sådan tjänstgöringatt införs.en en

Andra medlemsländers regler och praxis

Vi har inom utredningen vår enkät undersökt hur de andragenom
medlemsländerna i EU på de frågor vi skall utreda.ser som

När det gäller till tjänstledigheträtten har vi fått de svar som
framgår nedanstående tabell. I de fall där har uteblivit har viav svar
markerat detta med streck.ett
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anställdatillfälligtellerFast

RegleringsformMakarsamborTjänstledighetLand

Belgien

OffentligrättsligförMotsvarande rättledighettill ma-Rätt utanDanmark
medregleringsambo.ellerkaför tjänstemanlön

förhand-tillrätttillsänds ut-utsom
och skilje-linganställs iellerlandet

vidförfarandearbetaförutlandet att
s.k.oenighet:myndig-danskför en

voldgift.tjänstgöraellerhet
internationellvid en

organisation som
deltarDanmark

EU.t.ex.

OffentligrättsligfrånrekommendationEnanställda harStatligtFinland
reglering. Ingenförberedsregeringenledig-årstill fem omrätt

överkla-tjänstledighet rättmotsvarande attbörDärefterhet.
makar.medföljandeföravstå ga.tjänstemannen

tjänst,sinfrån men
återkommerhonom
bli återan-bör hon

ställd ar-sammeav
betsgivare.

reglering.till Ingenregler rättIngaställsStatstjänstemän omFrankrike
tjänstledighet.förfogandeEU:still

al-franska statenav
utplaceras.ternativt

arbetstaga-andraFör
tilldetär ar-uppre

be-betsgivaren att
arbetsta-stämma om

kommaskall fâgaren
eftertillbaka en av-

provanställningslutad
inomanställningeller

EU.
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Grekland Offentliganställda kan Offentliganställda makar Offentligrätts-
tjänst hos har begärarätt tjänst- ligtacceptera reglerat be-att

EU endast med till- ledigt lön under slut på ansökanutan
stånd ansvarig mi- högst år. fråntreav resp. myn-
nister. Dessa tjänste- dighet eller ma-

behåller sinmän ka.
tjänst lön vidutan
hemmamyndigheten
under högst år.15

Irland Tjänstledighet En statsanställd maka kan För statligtutan an-
lön special leave få ledigt motsvarande ställda gäller
without pay medges Beviljande tjänst-sätt. Circular 3391,av
för maximalt tio år. ledighet följer olika rikt- vilket motsvarar
Senare âterinträde i linjer inom olika departe- föreskrifter från
statlig tjänst medges Inga förregler pri- svenskment. en myn-

vissa hälsovillkor vatanställda. dighet.om
uppfylldaärm.m.

och det finns en va-
kans. Inga regler för
privata anställningar.

Italien Offentliganställd En offentliganställd maka Beslutassom av pre-
tillfällig anställ- till offentliganställd miärministemstar en

ning hos EU har möj- tjänstgör hos EU har kansli eftersom
lighet till tjänstledig- till ledigheträtt lön samråd medutan
het lön. under hela tjänstgörings- Utrikesministe-utan

tiden. riet och arbets-
givarmyndig-
heten.

Nederländerna

Portugal Anställda har i prin-
cip till ledigheträtt

lön måste iutan men
praktiken rekommen-
deras och ansöka om
detta.

Spanien
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DiskretionärtfåranställdaStatligtArbetsgivarmyndig-Storbritannien an-
beslutledighetsökaheten bestämmer utan ar-avomom
betsgivarmyn-till ledig-lön. Ingen rättlöntjänstledighet utan

Mendigheten.fast het.ellertillfälligtför
regeringenanställda. upp-
muntrar myn-
digheterna att

tjänstledigt.ge

RegleringOffentliganställda äm- ge-Tyskland -
förordningbeviljasskallbetsmän nom

gällerdetnärlöntjänstledighet utan
ochämbetsmänarbeteför temporärt

avtal detnärlägreEU. Förinom
tjänste-gällerfinnstjänstemän en

män.tjänst-årstill tiorätt
vid utsän-ledighet

dande.

Österrike ---

relativtdet ärenkätsvaren attSammanfattningsvis kan seavman
offentligatillrekommendationeroffentligtmedvanligt antagna

i någotochEUinomtjänstgöringtjänstledigt förarbetsgivare att ge —
sådanasambor. Iellermedföljande makarförutsträckningmindre ——
detMen ärtidsgräns.alltidinteiblanddetförekommerfall enmen

ovillkorlig rättregleringaroffentligrättsligamedovanligt engersom
lagarprincip ingaiEU-länderna antagnaifinnstjänstledighet. Dettill
arbetstagarnamöjligheter föroch ingaiparlament ämnetländernasav
tjänstledigt.medgeintebesluttalanväckaeller attöverklaga motatt

förslagochövervägandenUtredningens

framgårdirektivi vårautpekassärskiltriksdagsuttalandedetAv som
kollektivavtalgårlösningarföreslåskall uthandförstavi i somatt

såledeslagförslag. Detta äreller ut-förordnings-medkommaoch inte
nedan.vi lämnarförslagdeförgångspunkten som

med sig,problemförakanlösningdennamedvetnaVi attär om
myndig-rollArbetsgivarverketsbakgrundminst sominte nyamot av

arbetsgivarorganisation.regeringensinteheternas --
nationellt intressetillhänsynstagande ettinslagetstarkaDet av

svårakankrav attreglerna,påsärskilda kravockså varaställer som
kollektivavtalsförhandling.förinomtillgodose enramen
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Zjcinstledighet för tjänstgöring hos påEU tidsbegränsaden
anställning

Vi det bör lämnas på arbetsmarknadenatt parternaanser att
förhandla kollektivavtal tjänstledighet för tidsbegränsadeom om an-
ställningar inom EU. Sådana kollektivavtal skulle fylla viktigen
funktion hela arbetsmarknaden.över

En modell för hur till tjänstledigheträtten skulle kunna formuleras
finns i det statliga kollektivavtalet tjänstetyper och tjänsteföreningom
SAV cirk. 1988 A 23. Självfallet kan andra modeller tänkas; fördelen
med själva förhandlar ochatt sluter kollektivavtalparterna ärettom

just detta kan utformas på det bäst föratt sätt verksamheten.ärsom
Det förtjänar inskjutas ingenting hindrar frånatt de utgångs-att -
punkter vi har haft för vårt arbete olika kollektivavtal slutsattsom -
för olika delar den statliga arbetsmarknaden.av

Även kollektivavtal vill vi betona viktenutan enskilda arbets-attav
givare välvilligt på ansökningar tjänstledighet för tjänstgöraser attom
inom EU. finnsDet också anledning utgå från de allra flestaatt att
arbetsgivare det tillgång anställd under tid arbetarattser som en en en
i EU.

Intresset så många och så kompetentaatt svenskarav som- -
möjligt får verklig möjlighet tjänstgöra hos EU dock inte baraatt är

fråga för den enskilde arbetsgivaren också samhällsintresse.en utan ett
Särskilt viktig möjlighetenär till tjänstledighet på den statliga

sektorn. Detta beror framför allt på det främst hos statligaäratt
myndigheter kan hitta den kompetens kan tänkassom man som
efterfrågas för anställningar inom EU. Men viktig aspekt ocksåären

måste ha särskilt föratt staten detett angivnaattansvar ovan
samhällsintresset till så effektivt möjligt.tas Myndigheternavara som
bör med andra 0rd i frågor tjänstledighet för arbete inom EUom
vägledas också sådant samhällsintresse och inteett enbart detav av

intresset verksamhetens behöriga gång får fortgåattegna ostört.av
Det sagda leder till slutsatsen det måste finnas beredskap föratt en

det fallet den statliga arbetsmarknadenatt ställs kollektivavtals-utan
reglering det gällernär tjänstledighet för tjänstgöring inom EU.

Fram till dess kollektivavtal ingås kan fråganatt provisorisktett
lösas ändring i tjänstledighetsförordningen. Vårt förslag igenom en
denna del återfinns i kapitel

Tjänstledighet för tjänstgöring inom EU på tillsvidareanställningen

Vi föreslår ingen till tjänstledigheträtt för tillsvidareaitställningar hos
EU.

I den mån tillsvidareanställningen inleds med provanställning,en
bör denna tidsbegränsad kunna berättiga till tjänstledighetsom
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ochförordarvikollektivavtaldeenligt pro-sätt somsomsamma
ändringenföreslagnadenenligtträffas,avtaltill dessvisoriskt, ossav

tjänstledighetsförordningen.av

samborellermakarmedföljandeförIjänstledighet

reglerframgåttharinnehållerTjänstledighetsförordningen somsom
utlands-tillsamborellermakarstatsanställdamedföljandesäger att

tjänstledigtbeviljasbörverksamheteri vissaarbetstagarestationerade
stationeringsorten.tillmakenmedföljaföranställningarsina attfrån

förinförasbörbestämmelsemotsvarandehar övervägtVi om en
EU-tjänst.isvenskaranställdaprivatelleroffentligt

elleranställningfastfårsvensktillmakesamboEn somen
regleringamed dagensharEU system ominomprovanställning

medföljavilleller honhanpå,direktsigstödjatjänstledighet att om
elleroffentliganställningen ärstationeringsorten, oavsetttill om

förtjänstledighetbeviljahinderingafinns det attmotSamtidigtprivat.
myndig-de flestaanledningfinns attdet antaoch attändamål,detta

lämnarViförslag.sådanavälvilligtarbetsgivareandraochheter ser
arbetsmarknaden.frågan parterna

kansvenskar taintressesvensktemellertid attfinnsDet ett av
kanintefamiljenomöjliggöraskannågotEU,hosanställning omsom
förledighetfårmedföljandedendetviktigt ärSärskiltmed. attflytta

EU.provanställning hosprövotid utgörsden avsom
förvillkorenreglerarträffas,kollektivavtalpåavvaktanI somatt
fårstatsanställdatillmakarsamborgällerdet somtjänstledighet när

skälbedömningvårenligt attdetfinnshos EU,anställningartillfälliga
tjänstledighets-frågan iregleraprovisorisktdelstatsanställdasdeför

förordningen.
kapiteliåterfinnsregleringtillförslagVårt ny

Nationella6.3 experter

Bakgrund3 1
.

institutioner ärEU:sinomtjänstemän somanställdafastAntalet
arbetsupp-tillförhållandeispecielltintetidigare settstortnämnts

alltid räckerintepersonalenanställdafastdenmedförgifterna. Det att
harproblemfinns. Dettaarbetsuppgifter mandelösaförtill somatt
personalanställdtillfälligtkategorierolikaanställalöst attgenom

ochrådgivaresärskilda utom-hjälppersonal,anställda,tillfälligt
slag.olikakonsulterstående av

forskningscentretdetinomochkommissionen gemensammaInom
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the Joint Research Center har ytterligare personalkategoriman en
anlitas det behövs, nämligennär s.k. fristående nationellasom

detached national experts.experter
Nationella anlitas i egenskap sakexperter inom sina fältexperter av

för arbete under begränsad tid inom kommissionen eller deten
forskningscentret fortsättningeni kommer för enkel-gemensamma

hetens skull endast kommissionen EU-uppdrags-omnämnasatt som
givare. De står kvar i anställning i hemlandet under tjänstgöringstiden

normalt mellan och år, utför under den tidett tresom varar men som
de tjänstgör i kommissionen arbete uteslutande på kommissionens
uppdrag.

Fördelarna för kommissionen med anlita nationella äratt experter
flera.

Dels kan de användas för kommissionen skall den experthjälpatt
under viss begränsad tid behöver och bidrar på så tillsättsom man en

kommissionen kan ha flexibel organisation. Dels deatt utgören en
billig arbetskraft för kommissionen, eftersom deras lön betalas av
arbetsgivaren i hemlandet under tjänstgöringstiden i kommissio-även

Slutligen bidrar de till viktigt utbyte mellan medlemsländernaettnen.
och kommissionen. ledningen iI DG IX intern administration och
förvaltning i kommissionen de nationella äratt experternaanser man
kommissionens bästa ambassadörer i sitt hemland efter återkomsten
dit, eftersom de för sigmed erfarenheter från kommissionen till sin
arbetsgivare och sitt hemland.

Men det finns inom EU också opinion sigmotsätteren som
anlitandet nationella Som exempel kan nämnasexperter. ett attav man
inom Europa-parlamentet kritisk bruket anlitaär nationellamot att

åsiktDenna förs också fram institutionernas personalorga-experter. av
nisationer. Man hävdar då de nationella inte heltatt ärexperterna
lojala EU-tjänstemän i sitt arbete för kommissionen påverkadeutan är

sitt hemlands intressen.av
Från svensk synpunkt kan i varje fall möjligheten sändaatt

nationella till kommissionen värde. Särskiltexperter stortvara av
viktigt kan det utnyttja möjligheten i initialskedet detattvara av
svenska medlemskapet i EU. Det kan nämligen lång tid innanta
svenskar finns tillräckligt många och viktiga tjänster fast ellersom
tidsbegränsat anställda inom kommissionen. Ett under dennasätt att
tid få inflytande och insyn i EU:s verksamhet just utnyttjaär att
möjligheten sända svenskar nationella till kommissio-att expertersom

för tjänstgöring.nen
nationellaDe inflytande blir ofta inom de sakom-experternas stort

råden där de arbetar. Kommissionen anlitar dem oftanämntssom ovan
därför de aktuell sakkunskap saknas inomatt representerar en som
kommissionen. Det därför inte sällan de fårär möjlighetstor attsom
påverka inriktningen det arbete de utför inom sina sakom-av som
råden, inriktningen i förslag till EU-regler kommissio-t.ex. nya som



Tjänstgöringsvillkor78 1995:89SOU

inomför i Sverigeviktigt ärnnesom-Detta kanutarbetat. ossvaranen
Europasamarbetet.iprioriterarviråden som

insynnationelleockså denkommissioneninomArbetet expertenger
sakområdei detverksamhetorganisation ochEU:ssåväl i somsom

Sverigebåde förvärdekaninom. Dettaarbetar stortexperten vara av
hellerarbetsgivare. Intesvenskeoch förmedlemsland expertenssom
knytskontakterpersonligavärdet deunderskattabör somavman

kommissionen.inomoch tjänstemännationellamellan den experten

Rekrytering6.3.2

Inationella700omkringfinns totaltkommissionen experter.Inom
medlemsländer-frånnationellaallapraktiken kommer nästan experter

12tjänstgör bara1995närvarandeförvaltningar. Föroffentliganas
nationellakommissionenprivatanställda hos experter.som

nationellförgrundförutsättningentorde expertFonnellt attsett en
kommissionen merhosdet behövsskall rekryteras expertatt envara

användsiblandnationellauppgiftfåtthar vi experterinofficiellt attom
personalstyrkan.ordinariedenförstärkningallmän avsom en

DG IXcentraltpraxisfastenligtsökerKommissionen att genom-
fördela platsernaadministrationeninternaför den somsvararsom ——

sändamöjlighetmedlemsland fårvarjeså, attnationella attexperter
ställs ihuvudsakoch iländernamellanvarierarantal,visstett som

storlek.medlemsländernastillrelation
möjlighethaskallSverigeberäknatsålundaharKommissionen att
finns fråndettaförintressenationella24-27tillsätta experter,att om

flersändaambition änsida finnssvenskFrånsida. attsvensk en
emellertidharseptembertillframår 1995Understycken.24-27

hadeFinlandmedanfyllas,kunnatintesvenska kvoten t.ex.den
platser.15kvothela sinutnyttjat om

rekryteringvanligastdetmed i EU, ärland kommer attNär nyttett
ständigalandetsmellankontakterskernationella experter genomav

finnsintedådeteftersom ännuDG IX,Bryssel ochirepresentation
statsför-medlemslandetsetablerade mellankontakterpersonliganågra

Senare,kommissionen. närinomsakdirektoratenolikaoch devaltning
efterskerrekryteringvanligaredetknutits,kontakterfler är att

kommissio-ochmyndighetermedlemslandetsmellandirektkontakter
direktorat.olikanens

för detgällervadrekrytering ochförformernaDe närmare som
denutsändandetmedsambandiavtalskriftliga upprättas avsom

bil. 12.framgårnationella experten av
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6.3.3 Gällande EU-regler för nationella experter

För nationella inom kommissionen och detexperter gemensamma
forskningscentret gäller de regler följer kommissionens beslutsom av
den 26 juli 1988 WP E89488 med ändringar den 1 novemberav
1991, bil. 11. En sammanställning de villkor gäller förse av som
tjänstgöring nationell i kommissionen finns i kommissio-expertsom

faktablad, bil. 12.nens se

Arbetsgivare och lön

Av kommissionsbeslutet framgår nationella arbetar påatt experter
uppdrag kommissionen. I artikel 7.1 sålunda denav attanges
nationelle skall utföra sina arbetsuppgifter och enbartexperten agera
i kommissionens intresse. Den nationelle skall emellertid stâexperten
kvar i avlönad anställning hos sin arbetsgivare under sin tjänstgörings-
tid vid EU-institutionen eller EU-organet, artikel 1.2.

änstgöringstiden för nationella fastställs slutligt i skriftligexperter
form överenskommelse mellan kommissionen och, närgenom en

offentliganställd,är hemlandets ständigaexperten representation i
Bryssel. För det fall den nationelle privatanställd träffasatt ärexperten
överenskommelsen mellan kommissionen och den ordinarie arbets-
givaren. Tjänstgöringstiden skall minst månader och högsttre trevara
år och heltidsanställning. Det vanligaste tjänstgöringstidenär attavse
uppgår till âr.än ettmer

Socialförsäkringsskydd och kostnader

Enligt kommissionsbeslutet, artikel 5.1, skall den statsförvaltning där
den nationelle anställd före tjänstgöringensär början intygaexperten

han eller hon kommer stâ kvar deti socialförsäkringssystematt att
tillämpligt påär hans eller hennes ordinarie anställning ochsom att

den statsförvaltning där den nationelle anställd kommerärexperten att
täcka de kostnader för detta kan uppstå utomlands.som

För privatanställda i artikel 5.2 arbetsgivaren skall kunnaattanges
tillhandahålla kommissionen intyg visar den nationelleett attsom

kvarstår i sitt hemlands socialförsäkringssystem underexperten en
period månader12 se vidare vad nedan socialförsäk-sägsav som om
ringsskydd.

artikelI 5.3 i kommissionsbeslutet nationella skallatt experteranges
personligen försäkrade olycksfall på villkormotvara samma som

andra anställda vid kommissionen inte omfattas tjänsteföre-som av
skrifterna se vidare bil. 12.
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Traktamente m.m.

täckai traktamente,fast belopp avsett attbetalarKommissionen ett
uppdragetmerutgifteroch övrigabostad somförkostnader som

förkostnaderförersättningvissochmedför,nationell expert en
och bohag.bostadflyttningochhemresor av

vårennärvarandeförBelgientjänstgöring iförTraktamentet är
betalasBeloppetdag.kr,925franc,belgiska517,501995 3 perca

honellerhantill denellerpersonligennationelleden somtill experten
harnationelleden expertendetsamma,Beloppet oavsettanvisar. är om

inte.ellertjänstgöringenundermed sigfamilj
nationellatill de13artikelenligtbetalas utbidragfastEtt extra

fråntraktamentetmedtillsammanslönhar somexperter ensom
kommissionenanställda ifastföruppgår till lönenintekommissionen

kategorivilkenpå iberoendeB5, somA8 ellerkategorii steg
bidraget ärutbetalningförFörutsättningenplaceras.vederbörande av
stationeradanställningordinarie ärsininationelleden expertenatt

BidragetEU-tjänstgöringsorten. motsvararfrånkm50änmer
fråndagtraktamentetplussidan lönenåmellanmellanskillnaden ena

kategori A8ianställdafastförsidan lönenandraåochkommissionen
eller B5.

tjänstgöringstidenbarabetalas närflyttkostnaderförErsättning
två år.minsttilluppgår

Beskattning

nationelledentillbetalar expertenkommissionenersättningarDe som
EU:sinteomfattasErsättningenkommissionen. avintebeskattas av

skatteimmunitet.regler om
intefinnsersättningenbeskattningnationellförbudNågot avmot

börjanivårtfinnakunnatvi harsåvitt resonemangövrigt,heller i se
gällervadEG-rättentolkningvårangående6.1.6.avsnitt avav

EU-frånkostnadsersättningarbeskattanationellttillâtligheten att
påtjänstemänFrån högtEU-organen. uppsattaochinstitutionerna

påpekatframgåttredan attemellertidharkommissionen somman
någotiskerinte annatkommissionstraktamentetbeskattning av
Sverigekänsligtpolitisktskulledet somochmedlemsland omatt vara

utbetalasEU-medelbeskattademedlemsland somenda gemensamma
nationellatillersättning experter.i form av
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nationelleskall den6.3.4 Vem expertensanses vara
arbetsgivare

regler ersättning,betydelse för hur svenskaavgörandeAv omom
och sociala kostnadersocialförsäkringsförmânerbeskattning och om

nationelle skallden svenskeskall tillämpas är experten anses varaom
eller kanskearbetsgivaren, kommissionenhos den svenskearbetstagare

tjänstgöringstiden i kommissionen.båda under
föreligga ikommeranställningsförhållandetPå vilka sätt attsom

rättstillämpningen från fallslås fast iavseenden får i sista handdessa
till fall.

följandekan dockAllmänt sägas.

arbetstagarbegreppetcivilrättsligaDet

utgåcivilrättenförhållanden, brukar inomsvenskadet gällerNär man
lika helai principarbetstagarbegreppfrån enhetligt är överett som

betydelse,centralarbetstagarbegrepp hararbetsmarknaden. Detta en
så debetydelsearbetsrättsliga lagarnasdeeftersom det avgränsat att

anställningsskyddslageni exempelvisfinnsbestämmelser som
verkligenarbetspresterandeden ärförutsätter attpartenatt anse som

betydelsefall saknar lagencivilrättslig mening; iiarbetstagare annat
skullearbetspresterande inteOm denhennes fall.i hans eller parten

förinden allmänna avtalsrättenträder i ställetarbetstagare,anses vara
mellanförhållandetreglera parterna.att

sig emellertid intearbetstagarbegreppet låtercivilrättsligaDet
grundläggandeformel. Någranågon enkel ärbeskrivas med moment

åtagandedvs.frivilligt åtagande,frågaskalldet ettettatt omvara
skallskall på denavtalpå avtal. Dettagrundat partenut att ena

harräkning, och denandraarbete för den partpartensprestera som
delta i arbetet. Iåtminstoneskall självarbeteåtagit sig presteraatt

detfastställarättstillämpningentilldet lämnatsövrigt har över att
innehåll.civilrättsliga arbetstagarbegreppets

område finns i SOUpå dettaför rättspraxisutförlig redogörelseEn
ff.anställningsskyddslag, 2151993:32, En s.ny

arbetstagar-skatterättsligasociamirsdkringsrdttsliga ochDet
begreppet

delvisområdena finnsskatterättsligaochsocialförsäkrings-de ettInom
civilrätten.inomdet tillämpasarbetstagarbegreppannorlunda än som

detområdearbetstagarbegrepp änomfattar detta störreAllmänt ettsett
arbetspresterandealltså förekommadet kancivilrättsliga; partatt en
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samtidigtuppdragstagarförhållande till sinbedöms stå i motpartett
och avgifterbetala olika skatteruppdragsgivaren skyldigär attsom

arbetsgivare.som

den nationelleskallVår bedömning expertensanses varaav vem som
gällandearbetsgivare enligt rätt

den svenskanationellför uppdragGrunden är attexpertett som
arbetstagarenkommeroch arbetstagarenarbetsgivaren överens attom

kommissio-skall arbeta och underför sin anställninginom ramen
och kommis-svenska arbetsgivarensamtidigt denledning, somnens

kommissio-arbetararbetstagaren i frågasionen är överens attom
särskildauppdragsåledes arbetsgivarensanställde fårDennen.

i ljuset övrigaförhållande,under viss tid. Dettaarbetsuppgifter sett av
för anställnings-talar med styrkanationellavillkor för att ettexperter,

expertenarbetstagaren ochnationellebestår mellan denförhållande
arbetsgivare i Sverige.dennes

nationelledenkommissionen skallgäller fråganVad anses somom
nationellebeakta. Denarbetsgivare följandeär expertenattexpertens

dagligaarbetsledning och tillsyn. Dekommissionensstår under
förläggningfrågor ledighet,tjänstgöringsvillkoren, t.ex. avom

förfråga uteslutandearbetsuppgifterarbetstider, äretc.semestern, en
nationelleoch denkommissionen experten.

därförför de nationellarättsläget ärVår bedömning experternaav
arbets-svenskearbetsgivare: dels denha tvâdessa skallatt anses

sammanhangi dettasärskilt intressekommissionen. Avgivaren, dels
förhållandet till dengälla iskallvilka reglergivetvisär ansessom

respektiveunderframgåkommersvenske arbetsgivaren. Detta att
följande.avsnitt i det

nationellaanställning förfrån svenskTjänstledighet6.3.5

medföljandeochexperter

på dennationellinnebär uppdragethar framgåttSom expert attsom
särskildautföraunder viss tiduppdragsvenske arbetsgivarens

arbetsuppgifter.
nationell kanför uppdragtjänstledighetNågra regler expertsomom

deti stället vii fråga. måstedärför inte komma Det ser varasom
inomocharbetsgivarenden svenskearbetstagaren och gemensamtsom

arbetstagarenanställningsavtaletbeståendeför det avgör omramen
tjänstgörakommissionenfrånerbjudandeskall attanta somom

nationell expert.
lika väl dearbetsmarknadensakEn är att parterna somannan -
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enskilda i anställningsavtalet kan komma överensparterna om——-
villkor för tjänstgöring nationellnärmare expert.som

Medföljande statsanställda makar och sambor till statsanställda
nationella torde redan med stöd gällande 6 § tjänst-experter av nu
ledighetsförordningen medges tjänstledighet för kunna följa med deatt
nationella till tjänstgöringsorten.experterna

övriga finns det reglerFör makar och sambor inga tillrättom
tjänstledighet för följa nationell under tjänstgöringstiden iatt expert
kommissionen.

6.3.6 Svenska regler traktamenteom m.m.

saknas för närvarande specifika svenska regler tillDet rättom
traktamente och övriga kostnadsersättningar för tjänstgöring som
nationell expert.

För statligt anställda nationella skulle bakgrundexperter mot av-
förda den svenske arbetsgivarendet denärresonemanget attovan om

nationelle arbetsgivare under tjänstgöringstiden iävenexpertens
kommissionen möjligen UrF kunna tillämpas. har enligt vadDetta-

erfarit förekommit fall där kommissionenvi i de inte betalat trakta-
fall har arbetsgivaren utnyttjat möjlighetI dessa denmente. att

reducera traktarnentsbeloppet finns enligt 3§ på såUrF sätt, attsom
traktamentet under första månadernade reducerats med 10tre procent.
Skulle uppdraget nationell periodöverstigaexpert tresom en om

uppgifter fått,månader det, enligt vi praxis reducerarär attsom man
traktamentet med 30 procent.

Enligt vâr uppfattning skall emellertid UrF inte tillämpas på
kommissionen betalar traktamenteuppdrag nationell närexpert,som

med formellt bara tillämplighar främst UrFDetta göra äratt attm.m.
tjänsteresor Eftersom den nationelle utför arbetepå 1 §. experten

enbart för kommissionens räkning under sin änstgöringstid utomlands
för till tjänstgöringsorten,och kommissionen betalar kostnaden resan

flyttkostnader och merkostnader under tiden för uppdraget som
vårnationell kan uppdraget enligt uppfattning inteexpert, ses som

för räkning.tjänsteresa den svenske arbetsgivarens
Även tillämpas nationellaUrF kanatt experter,om man anser

tillämpningsområde så nationellaeller skulle ändra UrF:s attman
skulleockså kunde omfattas förordningens bestämmelser,experter av

endast ersättningsfrågan för de nationella hardetta lösa experter som
praktiken tillämpaskortare uppdrag för kommissionen. I UrF

utomlands högst mä-nämligen bara sådana uppdrag som varar sex
skullenader. innebär flertalet uppdrag nationellaDet att expertersom

falla utanför praktiska tillämpningsområde.UrF:s
särskilda reglersaknas tills vidare svenska kollektivavtal medDet

för nationella experter.
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gällande reglernationella enligtockså debetyderDet experternaatt
lönen.svenska arbetsgivareersättning från sina utöversaknar tillrätt

vidavtal ersättninganställda gällereller privatkommunaltFör om
ofta UrF:spåpekat tillämpasviutomlands. Somtjänstgöring ovan

problemdåfall uppkommerdessaenligt dessa avtal. Iregler samma
frågaredovisats i UrF.tillämpningen avtalenmed omovansomav

Socialförsäkringsförmäner enligt svensk rätt,6.3.7

EG-förordningen 140871inbegripet

Statligt anställda

försäkring skallallmän AFL1962:381Enligt kap. 3 § lagen1 om
statlignågot deninte föreskriverregeringen annat av ensomom -——

för arbetsgivarensför arbetesänds till landarbetsgivare ett annat
socialför-omfattadriket och härigenomräkning bosatt i vara avanses

avsedddennahela utsändningstidensäkringen under äräven attom
medföljande makar och barngäller ocksåår. Dettalängre än ettvara

giftmake likställs denfyllt 18 år. Medinte attutan varasomsom en
de tidigare hartillsammans med denne,med utsände leverden om

eller har haft barn.gifta eller harvarit gemensamt
innehållstatsanställda har sakligareglerAFL:s somsammaom

d i rådetstillämplig lagstiftning, artikel 13.2bestämmelserna om
avsnitt 6.2.2 denna140871 seförordning EEG omovannr

anställda och behandlasförordning, enligt vilken statligt personer som
sådana skall omfattas lagstiftningen i den medlemsstat somsom av

för den förvaltning sysselsätter dem.somsvarar
EG-förordningen skall underSom följd reglerna i AFL och ien av

svenska socialförsäkringen gälla fullt förhela tjänstgöringstiden den ut
för och för barn inte fyllt 18 är.den nationelle makenexperten, som

Under tjänstgöringstiden kommissionen bestämmer kommissioneni om
förläggning ledighet detlängd och och Mensemester annan m.m.av

nationellehindrar inte mellan den svenske arbetsgivaren och denatt
svensk och avtal tillämpas i frågaskall lag t.ex. semester.experten om

Enligt kommissionens tidigare närrmda beslut bilaga 8 artikel 5.1
skall statsförvaltning den nationella avskild frånden ärexpertensom
före intyga denne kommer stå kvartjänstgöringstidens början att att

tillämpligt ordinariei det socialförsäkringssystem denärsom an-
ställningen. innebär den statliga förvaltningen hos kommis-Detta att
sionen intyga den nationelle under den tid då denneskall att experten

behåller hemlandets socialför-utför arbete för kommissionens räkning
säkring.

medföljande familjemedlemmarEn nationell ochexpert som
där hon försäkradtillfälligt vistas i EU-land han ellerän ärett annat
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nödvändiga sjukvårds-EG-förordningen till omedelbarthar enligt rätt
få dessa förmåner fordras intyg E lll Intygförmåner. För rättatt om

medlemsstat, vilketsjukvårdsförmåner under tillfällig vistelse itill en
utfärdas försäkringskassan.av

medföljande familjemedlemmarnationell ärFör expert samt somen
EU-land skallfrån Sverige han blir bosatt iså längeborta annatatt ett

ochrörande till sjuk-försäkringskassan utfärda intyg E 106 Intyg rätt
den behörigamoderskapsförnzárzer för bosatta i änstatannanpersoner

staten.
socialaarbetsgivarenbetalar den svenskenationellaFör experter

diploma-för andra statligt utsända,avgifter sätt t.ex.somsamma
ter.

medföljande till nationellaFamiljemedlemmar är experter somsom
socialför-myndighet står kvar i den svenskafrån statlighar sin lön en

tjänstgöringstid i kommissionen. Dettasäkringen under expertens
Skulle familjemedlemmentill föräldrapenning.innebär rätt tat.ex.

kommer familje-tjänstgöringsland,i nationellaarbete den expertens
socialförsäkringsregler ochdet landetsomfattasmedlemmen att av

gäller inte.socialförsäkringsreglersvenska

anställdaPrivat

hanföretagarbetar i EU-land hosEU-medborgare,En ettett somsom
förföretag sändstill och dettanormalt knuteneller hon är utsom av

enligt artikelföretagets räkning, skallEU-land förarbeta i ettatt annat
omfattas lagstiftningen i det EU-förordningen fortsättai14.1 att ava

utsänd. Dettahar dvs.varifrån han eller honland sänts ut, anses vara
månader. Förlängre tolvarbetet integäller änväntas att ettvaraom

arbetsgivare och arbetstagareförutsättsutsändande skall föreligga att
särskild lön, bostadtjänstgöringsort,kommithar överens m.m.om

tolvlängreredan från börjanutsändandet änOm är avsett att vara
utsänd.intemånader, arbetstagaren somanses

oförutsebarapå grundi det andra EU-landetarbetetVarar av
ochfrån början förväntadesvadomständigheter längre än som

enligt artikel 14.1därför tolv månader, kanöverstiger varaktigheten
underutsändningstiden medgesförlängningförordningenb i aven

vissa omständigheter.
regler ifinns särskildanationellaprivatanställdaFör experter

bestämmelser-Reglerna innebärkommissionens beslut, artikel 5.2. att
dessaskall tillämpas ocksåi förordningenutsändandena om

beslutetföreskrivs ikommissionen. Blandarbete i attannatexperters
användas.förordningen skallutsändning enligtgäller vidde intyg som
omtalas iintygsåledes utfärda deFörsäkringskassan skall som

försäkringskas-57472. innebäriEG-förordningen Dettaartikel 11 att
aktuell,skulle bliförlängningutfärda l0l. Omskall intyg E ensan
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skall utfärdas.intyg E 102
uppgiftEnligt från tjänstemän på kommissionen utsändnings-anges

tiden för privatanställda nationella i det avtal omnämnsexperter som
i kommissionsbeslutets artikel 2.2, alltid till år för regelnett att om
utsändning i artikel 14.1 i förordningen 140871 skall kunnaa
tillämpas.

nationelle fortsätter tjänstgöring efterOm den sin tolvexperten
månaders dispenstjänstgöring, måste han eller hon begära enligt
artikel förordningen, kommissionens faktablad, bilaga17 i 12.se

Skulle från början vilja träffa avtal längre tid för tjänst-man om
göring nationell år, det också möjligt begäraän ärettexpert attsom
dispens enligt artikel 17 så den nationelle ändå kan ståatt experten
kvar i det svenska socialförsäkringssystemet.

Enligt artikel kan två eller flera medlemsstater, dessa17 staters
behöriga myndigheter de dessa myndighetereller utsesorgan som av

undantag från bestämmelserna i artikel 13-16 tillkomma överens om
förmån egenföretagare eller förför vissa anställda ellergrupper av
vissa sådana personer.

privatanställd nationell vistas i EU-landEn änett annatexpert som
försäkrad förordningen tilldär han har enligt omedelbartär rätt

sjukvårdsförmåner. erhålla förmåner fordrasnödvändiga För dessaatt
sjukvårdsförmânerunder tillfälligintyg E 111 Intyg till vistelserättom

i medlemsstat, vilket utfärdas försäkringskassan.en av
nationella betalar den svenske arbetsgivaren socialaFör experter

avgifter för andra utsända enligtsätt ärsamma som personer som
i förordningen.reglerna

till privatanställda nationellaFamiljemedlemmar experter som avser
tid år omfattasvistas i något EU-land under kortare än ettatt annat av

socialförsäkringssystemet. Under den tiden föreligger detdet svenska
nödvändiga sjukvårdsförmåner påtill omedelbart sätträtt samma som

tillfälligt vistas i EU-land.för alla andra Förett annatpersoner som
till sjukvårds-få dessa förmåner fordras intyg E 111 Intyg rättatt om

utfärdasförmåner under tillfällig vistelsei medlemsstat, vilket aven
försäkringskassan.

medföljande vistas utomlandsOm familjemedlemmen attavser som
tillhöra den svenskaunder år, upphör i regelän rättenett attmer

någon pensionsrätt i Sverigesocialförsäkringen. Detta innebär att t.ex
föreligger det någon tillinte tjänas in och inte heller rätt t.ex.

familjemedlemmar tillföräldrapenning. har dock i sin egenskapDe av
till sjukvårdsförmånerden anställde med stöd EG-förordningen rättav

i sitt Likaså till barnbidrag för sinabosättningsland. har rättexperten
medföljande barn.
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Beskattning6.3.8

ingår inte i den tjänstemänNationella nämntsexperter gruppsom ovan
från nationell beskattninggemenskapsrätten befriade seenligt ärsom

regler beskattning avsnitt 2.4angående gemenskapsrättensvidare om
enligt vaddärför enligt vår uppfattning beskattasbil. 10. De skalli

vår tolkning innebördensvensk lagstiftning vidareföljer se avavsom
nationell beskattningdet gäller tillåtlighetenEG-rätten när avavav

kostnadsersättningar från i början avsnitt 6.1.6.EU av
bosatt i Sverige ochde flesta fall tordeI attexperten vara anse som

ÄvenSverige. inte kanoinskränkt skattskyldig idärmed expertenom
han ändå, han statligt ellerskatterättsligt bosatt här skall äromanses

särskild inkomstskatt lönen från denkommunalt anställd, betala
enligt vad följer lagen 1991:581svenske arbetsgivaren omsom av

för utomlands bosatta.särskild inkomstskatt
Även oinskränkt skattskyldig i Sverige, kan hanom en person anses

enligt sexmånadersregeln frikallad från skattskyldighet,eller hon vara
ersättningen åtnjutits under vistelse utomlands ochnämligen om

anställningen och vistelsen utomlands minst månader ochvarat sex
beskattas i verksamhetslandet jfr avsnitt i bil.inkomsten 2.3 10.

första därför,En fråga blir nationell kan haexpertom en anses an-
ställning utomlands verksamhetslandet Sverige.när är änett annat

enlighet med vad vi redovisat i avsnitt 6.3.4 viI attovan anser upp-
nationell får likvärdigt med hardraget expert attsom anses som man

anställning både i kommissionen hos arbetsgivare.och svensken
Sexmånadersregeln skulle således kunna bli aktuell för nationella

enligt vad vi redovisat normalt har längre tjänst-experter som ovan
göringstid månader utomlands. Om inkomsten i dessa fallän sex
beskattas i verksamhetslandet, föreligger ingen skattskyldighet för den
inkomsten i Sverige.

Även ettårsregeln kan komma i fråga för nationella experter, om
inkomsten inte beskattas i verksamhetslandet. Anställda hos svenska

svensk försäkringskassa, svensk kommun, svensktstaten, etten en
landsting eller svensk församling kan dock inte åberopa ettârs-en
regeln, eftersom arbetet nationell inte torde kunnaexpertsom
betraktas tjänsteexport vidare tjänsteexport ise avsnitt 2.3 isom om
bil. 10.

praktiken innebärI reglerna och gällande dubbelbeskattningsavtal
statligt anställd åker till Bryssel nationell tordeatt experten som som

skattskyldig i Sverige för samtliga ersättningar följervara som av ex-
pertuppdraget.

Den följande redovisningen sikte vad gäller för dentar som som
skattskyldig i Sverige sexmånaders-är eller ettårsregeln till-ärutan att

lämplig.
Expertens lön i enlighet med vad allmänt gäller förutgör som-

lön skattepliktig intäkt.en-
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Även och förför bostadkostnadserséitmingdagtrakramente, samt
undantagDetskattepliktig intäkt föri principhemresor är mottagarna.

kostnadsersätt-innebär vissaKLregleras i 32 § 3 attmom. somsom
förmån föromfattar endastintäktskallningar inte tas somupp

i svenskellerutrikesförvaltningenvidpersonalstationeradriketutom
kommis-försomju arbetarNationellabiståndsverksamhet experter,

svensk bi-eller iutrikesförvaltningenden svenskainte försionen och
ingå i dennainte kunnatordeståndsverksarnhet, somgruppanses

nämnda lagrum.undantas i
såledeskommissionen betalar ärkostnadsersättningDen som

vidskattskyldige avdragmedges denskattepliktig intäkt. Däremot
Avdrag förkostnader.motsvarandeutsträckning förvisstaxeringen i

reglerna i punkt 3enligtfall medgeslevnadskostnader i dessaökade a
förutsättning dockEn första ärtill 33 § KL.anvisningarna attav

arbetsorten.övernattning äger rum
tidsbe-normalt vidlevnadskostnader medgesÖkadeförAvdrag

fårnationellArbeteanställningar.kortvarigagränsade eller expertsom
längst två år,medges underAvdragtillhöra denna mengrupp.anses

särskildaeller andraanställningenstidunder längreäven naturom
åritjänstgör längstEftersom nationellaför det.skäl talar treexperter

efter dede medges avdragmöjlig, tordeoch förlängning inte ävenär
till beloppkostnad för logi beräknasAvdrag förförsta två åren. ett

utgiften.den faktiskamotsom svarar
Ökningen smdutgzftermåltider och arbetsortenkostnaderna föri

kostnadsökningensden faktiskaenligt utredningberäknas antingen om
ökningenschablonmässigaockså schablonmässigt. Denstorlek eller

viddag 218 kr 50normalbeloppberäknas till halvt öreett per
bortovaronförsta månadernaBelgien under detjänstgöring i tre av

alltså kr 10dag 131 örehelt normalbeloppoch till 30 procent perav
tid därefter.för

övernattningbaralevnadskostnader medgesAvdrag för ökade när
för de dagaringet avdrag medgesinnebärsker på arbetsorten. Det att

på besök.vistas i Sverigesom man
sin eller sinvistas påpå grund sitt arbeteDen änortav annansom

för hemresaskäligt avdrag för kostnadfamiljs hemort har tillrått en
och arbetsorten längreavståndet mellan hemortenvarje vecka, ärom

riketför inomavdraget gäller bara kostnader50 km. Menän resor
kostnaderinnebär deanvisningarna till 33 § KL. Detpunkt 3 b i att

från Bryssel tillför exempelvisden skattskyldige har att enresasom
del inomproportioneras så, deni Sverige attort resansom avser

delenavdragsgill. praktiken blir därför denSverige blir l största av
på lön.kostnadsersättningen för hemresor beskattad sättsamma som

grundskattefri, den påFlyttningskostnadsersättning är utges avom
arbetsgivare för denbyte verksamhetsort och betalas av samme somav

förenad med. första kriterietanställning flyttkostnaden Detårsom -
verksamhetsort torde iersättningen på grund byteutgesatt av av -
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de flesta fall uppfyllt gäller nationelladet Huruvidanär experter.vara
det andra kriteriet blir uppfyllt blir däremot beroende av vem som
betalar ersättningen.

Som vi tidigare redovisat får ha två arbetsgivareexperten anses
under experttjänstgöringstiden, dels den arbetsgivare vederböran-som
de arbetade hos innan expertuppdraget påbörjades, dels kommissionen
för vilken skall utföra arbetsuppgifter och i dessexperten agera
intresse.

Eftersom kommissionen bör arbetsgivare, torde denanses som
ersättning för flyttningskostnader kommissionen betalarsom vara
skattefri omfattning följeri den bestämmelserna i 32 § 4som av mom.
KL.

Om det den arbetsgivare betalar lönen ersättningär utgersom som
för flyttningskostnader det tveksamt denne kanär mera om anses som
arbetsgivare beträffande den tjänst eller det arbete i kommissionen som

har, vilket torde krävas för ersättningen skallattexperten anses
skattefri. Ersättningen skall sådant fall därföri betraktas som
skattepliktig intäkt och avdrag medges i regel inte för motsvarande
kostnader. Råttsläget dock oklart i detta avseende.är

6.3.9 Andra medlemsländers regler och praxis

länder besvarat eller flera frågor i enkäten såvittDe rörsom en
nationella Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland,ärexperter
Italien, Nederländerna, Portugal, Storbritannien, Tyskland och
Österrike.

Rekrytering

för land, harEftersom antalet nationella begränsat varjeärexperter
prioritera utsändandetvissa medlemsländer valt samordna ochatt av

nationella till sådana sakområden medlemslandetexperter som anser
särskilt viktiga kunna påverka.attvara

de länder kommenterat hur nationella rekryterasAv expertersom
har Finland, Frankrike, Storbritannien och viss mån Irland uppgett att

har någon form central samordning, det gäller utsändandenärman av
nationella till EU.experterav
Frankrike det Utrikesministeriet slutligen vilkaI är avgör somsom

från fack-skall sändas till nationella efter förslagEU expertersom
beror bl.a. på de europapolitiskaministerierna. Vilka blir utvaldasom

det behov finns hos EU-prioriteringar Frankrike ochgörsom som
ochinstitutionerna EU-organen.

Även utsändandet nationellai Finland samordnas och beslutas av
och fackministeriernasvia Utrikesministeriets EU-sekretariatexperter
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priorite-politiskaFinlandsFrankrike hariLiksomEU-koordinatörer.
nationellatillväljsför vilka experter.betydelseringar utsom

beslutanderät-avgörandedenfackdepartementetStorbritannien harI
Emellertidnationellnågonsändaskall expert.för ut somten om man

möjlighetenutnyttjadepartementen attregeringen attuppmuntrar
Statsrådsbe-Office’sCabinetThetill EU.nationellasända experter

brittiskamed dentillsammansUnitStafñngEuropeanredningens
främjaolikasåledes sättförsöker attBryssel attrepresentationen i

nationellasändamöjligheten experter.utnyttjar utdepartementen att
Thefunktion hossamordnandevissIrlandifinnsliknandePâ sätt en

Finansministeriet. DessaochCommitteeCo-ordinationEuropean
Irlandfrånnationellatillmedverkaolika experterförsöker sätt att

möjligt.EUuppgifter inomviktigacentrala ochsåfår som
respektiveÖvriga dethar ärfråganbesvaratländer attuppgettsom

nationellbestämmermyndighet expertellerministerium om ensom
före-samordningcentralNågoninte.ellersändasskall ut annan

centralGrekland harfrån attsåledes inte angettkommer man
undantagsfall.ske ikansamordning

Tjänstledighet

tjänst-användariktigtbeskrivit intevi termenattDet är ovansom
nationelleftersomnationellagäller expertdetledighet experter,när en

tjänstgöringstiden hosunderhemlandetii anställning ävenkvarstår
dömadet dockländer tycksvissakommissionen. I attsvarenav

nationelltjänstgörakanarbetstagare utanförekomma expertatt somen
hemlandet.ifrån arbetsgivarenmedgivande

Storbritan-Portugal,Nederländerna,Frankrike, Irland,frånSvaren
besked i frågan.klartTyskland ingetochnien ger

arbets-framgår det klartItalienGrekland ochfrånAv attsvaren
tjänstgöraskallför arbetstagarenmedgivande krävsgivarens att som

kommissionen.nationell iexpert
där hararbetstagarenFinland visarDanmark ochfrånSvaren att en

nationellför tjänstgöringledighettillabsolut expert.rätt som
make ellermedföljandetjänstledighet förbeträffar tillVad rätten en

redovisatfrågande länder besvaratnationell harsambo till expert som
EU-anställdatillför medföljande makargällerregleratt somsamma

avsnitt 6.2.3.se

ersättningoch övrigLön

påverka myndig-förockså denna användaskanVad gäller lönen att
till EU.nationellaministerier sändaochheter experteratt

i Danmarkexempelvisoch 1992 fanns detMellan åren 1987 ett
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särskilt anslag för löner till nationella Ministerierna ochexperter.
myndigheterna behövde således inte betala de nationella experternas
lön under den tid de tjänstgjorde i EU. Detta fick till följd att
Danmarks kvot för nationella i EU kunde fyllas. Efter detexperter att

detta och åläggerövergav respektive ministerium ochsystemman nu
myndighet betala lönen har inte kunnat fylla sin kommis-att man av
sionen tilldelade kvot.

StorbritannienI kan departementen få bidrag från Statsrådsbe-
redningens European Staffing Unit med till halva lönen för deupp
nationella dessa skall arbeta inom regeringenexperterna, ettom av
prioriterat sakområde.

det franskaI har de nationellasvaret angett att experternaman
fortsatt får sin grundlön från detI österrikiska sägerstaten. svaret man

lönen betalas regeringen. harMan inte i någondera falletatt angettav
detta sker via särskilda därför avsedda eller ej.potterom

Övriga medlemsländer besvarat frågan har detangett attsom
ministerium eller den myndighet sänder den nationelleut expertensom
själv får stå för lönekostnaden.

ÖsterrikeI samtliga länder har nationellautom angett attman
privatanställda inte får något bidrag till frånär sin lönexperter som

ÖsterrikeI betalar regeringen lönen för privatanställdaävenstaten.
nationella bådeFrån Danmark och Frankrike harexperter. man
särskilt påpekat arbetsgivaren får så mycket värdefullt kunnandeatt
från kommissionen den nationella återkommer, dettanär experten att

kostnaden för lönen under vistelsen hosuppväga EU.anses
Vad gäller frågan de nationella får någon lön utöverexperternaom

sin grundlön under tjänstgöringen i EU, har Storbritannien svarat att
nationella har till lön och förmånerrätt övrigaexperter samma som
utlandsstationerade britter. de flestaI fall grundlönen jämte detär
traktamente den nationelle erhåller från kommissionen såexperten
högt något tillägg inte behöver för komma i den nivågörasatt att upp

övriga utlandsstationerade har. Men den nationelle expertensom om
har med sig familj, kan kostnader skolavgifter kräva att ettsom m.m.
särskilt tillägg till lönen behöver betalas ut.

Också i Frankrike och Grekland får den nationelle lön ochexperten
förmåner andra utlandsstationerade tjänstemäns.motsvararsom

Tyskland gällerI enligt enkätsvaret olika avtal för avlöning av
nationella förbundsanställda sådanochär ärexperter som som
anställda i delstat Land. Dessutom gäller olika praxis beroendeen
vilket ministerium och vilken myndighet sänder den nationelleutsom

Utrikesministeriet betalar sina federalt anställda nationellaexperten.
lön motsvarande övriga utlandsstationerade tyskar. Denexperter

nationelle varje månad verifikationexperten presenterar en som avser
de traktamenten han har fått från EU-kommissionen. beloppDettasom
räknas från utlandslöneförmånema utlandstillägg,av summan av
utlandstillägg för barn och hyresbidrag och överskottet betalas tillut
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beloppemellertid detavräknasSom expertensmest somexperten.
till,uppgårutlandstjänstgöringengrundförmånersamlade seav

exempel i bil. 12.vidare
nationelledenharEU-länderFrån övriga expertenuppgett attman

grundlönen.får någon löninte utöver

kostnaderSocialförsäkringsskydd och

nationellaanställdade statligtmedlemsländer harSamtliga svarat att
denochsocialförsäkringssystemhemlandetsikvarstår attexperterna

kostnadersocialabetala defortsätterarbetsgivarenordinarie att som
anställningen.följer med

EG-förordningenuttryckligenFinland harochDanmark angett att
nationelladetillämpas140871 experterna.

särskildsociale harSécurité överens-Frankrike har attuppgett en
nationelladeinnebärmotsvarighet. DetBelgiensmedkommelse att

sociale till denSécuritéfranskafrånintygmed sig ettexperterna tar
inationellein denskriversocialmyndigheten, expertenbelgiska som

belgiskadet systemet.
nationellaprivatanställdaharösterrikiskadetI angett attsvaret man

socialförsäkringsskydd.sittfår ordnasjälvaexperter

Beskattning

Österrike harTyskland ochFrankrike, angett attSamtliga länder utom
nationella regler.sker enligthemlandetfrånlönenbeskattning av

Österrike be-frågannågotlämnathar inteochFrankrike omsvar
beskattningsfrågan ännuTyskland harochlönenskattning angett attav

där.inte löstär
ländersamtligaharfrån EUtraktamentetbeskattningVad gäller av

Österrike, fråganbesvaratinteTyskland ochIrland,utom som --
Danmark ochhemlandet.beskattasinteEU-traktamentetattsvarat av

lagstiftningsärskildharhar tarStorbritannien attangett somman en
från beskattning.EU-traktamentenaundan

förslagöverväganden ochUtredningens6.3.10

nationellkapitlet, kantilli inledningen expertSom nämnts en
det arbeteinflytandefåsakkunskapsärskildasingrundval stortav

inriktningen arbetet närpåverkautför ochhon t.ex.han eller avsom
kommissionen.frånEU-reglertilli förslaginnehålletgällerdet nya

Sverigeinte baraangelägetmycketdärför attmåsteDet somanses
angivnakommissionendenfylla helamöjlighetenutnyttjar att av
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kvoten för svenska nationella Det också angelägetärexperter. att
de svenska nationella får uppdrag inom de sakområden därexperterna
Sverige har intressestörst påverka utvecklingen EU ochinomattav

Sverige kan till erfarenheterna från EU och från med-att ta vara
lemsländerna jfr Statsförvaltningensäven Europakompetens; Ds
1992:92.

För underlätta och rekryteringen nationella haratt styra experterav
framgått andra medlemsländer sig huvudsakligen tvåanväntsom av

medel, nämligen central samordning utsändandet rekryteringenav
vi skall behandla och inrättande särskilda löneanslag,som nu, av en

metod återkommervi till under rubriken Lön under tjänstgörings-som
tiden hos EU.

Central samordning rekryteringen nationella experterav av

Finland,I Frankrike, Irland och Storbritannien förekommer olika
former central samordning utsändande nationellaav experter.av av

FinlandI har utbyggd central samordning beslut fattasnärman en
utsändning nationella Såväl Finlands EU-sekretariatexperter.om av
EU-koordinatörerna en varje ministerium och EU-kommitténsom

deltar i besluten. EU-kommittén består kanslicheferna och stats-av
sekreterarna från samtliga ministerier och gångmöts vecka.en per

Motivet till central samordning i Finland, Frankrike ochanges
Irland åstadkomma prioritering utsändandetattvara en av av ex-

till de sakområden landet viktigast.perterna I Storbritanniensom anser
motiverar den centrala samordning förekommer medman attsom man
vill ha så många nationella möjligt inom kommissionen.experter som

I Sverige finns för närvarande i regeringskansliet olika samordnings-
funktioner i EU-frågor, exempelvis EU-sekretariatet i Utrikesdeparte-

de regelbundna i EU-beredningenmötena därmentet, statssekreterarna
deltar och EU-samrådet där bl.a. departementens EU-samordnare
deltar.

Därutöver har olika arbetsgrupper regeringskanslietinom under
olika perioder arbetat med EU-rekryteringsfrågor. Bland harannat
Arbetsgruppen för EU-rekrytering numera upplöst inom Utrikes-
departementet lagt fast riktlinjer för maximalt antal nationella experter

departement för år 1995. Fördelningen baserad på departemen-ärper
redovisning önskat antal nationellatens och område förexperterom

placering dessa och på regeringens beslut angående ämnesmässigaav
prioriteringar. För närvarande hösten 1995 arbetar ien person
regeringskansliet EU-rekryterare.som

Det tycks dessa ansträngningar inledningsvis ha gåtttrots medtrögt
rekryteringen nationella från Sverige. Exempelvis iexperterav
Finland, också medlemslandär där det finnsett nyttsom men en
utbyggd central samordning för utsändande nationella harexperter,av
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kvot.sinfylla helalyckatspåpekat,harvi redandäremot, somman
nationellakvotsin experterfyllavillSverigeVi avatt omanser

utsändandetsamordnaochrekryteracentraltansträngningarna att——
Sverige.iintensifieras ävenbörnationella experterav

Menförsorg.fackdepartementensskedettahand börförstaI genom
centralformnågonmednödvändigtdetockså är avvi attanser

ändamål.dettaförsamordningsfunktion
skullenationellarekrytering expertersamordningcentralEn avav

politiskochpraktisktbådefunktionerolikaflera merfyllakunna av
art.

kunnasamordningsfunktion tacentralskulleskedeförstaI enett
nationelltjänstgöringinnebördeninformationtill sominitiativ avom

kvotsinfyllasnabbt kanSverige avvikten attsamtexpert avom
kundeDäreftermed kompetentanationella personer.experter

medarbetederasifackdepartementenstödjasamordningsfunktionen
myndigheterna.ochenhetertill departementensinformationatt ge

fack-informerafortlöpandefunktionencentraladenkundeVidare
bakgrundSverigedärsakområden motde avdepartementen om

nationellavill hahand experter.förstaiprioriteringarEuropapolitiska
fråninformationocksåkundesamordningsfunktioncentralVia en

behovBrysselirepresentationensvenskadenoch omkommissionen
kanaliseras.sakområdevisstinomnationella ettexperterav

tjänstgöringinformationtillinitiativdetta sätt omGenom taatt
medarbetederasifackdepartementenstödjaochnationell expertsom

samordningsfunktioncentralskullevidareinformationenföra enatt
tillmedverkakunnakraftfullt attsättuppfattningvårenligt ett

utnyttjakanSverigesåökarnationella attrekryteringen experterav
tillfredsstäl-Sverigeförpånationellakvot ettsin experterhela av

lande sätt.
också kunnanaturligtvisskullesamordningsfunktion varacentralEn

arbetsgivareprivataochkommunalatillinformationmedbehjälplig
nationelltjänstgöring expert.rörandearbetstagareoch som

ökat rekryte-iresulteratinformationen ettskede,andra närI ett
efter detsamordningsfunktion, attcentralkunderingsunderlag, en

tillmedverkakunnaprioriteringar, attsinagjortfackdepartementen
sakom-detillnationellautsändandet experterochprioritera styra av

synpunkt.svenskviktigastråden är ursom
medtillsammanssamordningsfunktionencentralakunde denVidare

vidbeaktasjämställdhetsaspektentillaktivtfackdepartementen attse
nationellaval experter.av

finner detockså,skullesamordningsfunktioncentralEn manom
står tillmedbanksamlalämpligt, kunna sompersonernamnen

dettaför sättnationellatjänstgöring attför experterförfogande som
uppkommerdet därkommissionen, närtillförslaglämnakunnasnabbt

nationellabehov experter.nyaav
utsändandetsamordningkostnadsbesparing avDen avsom en
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nationella skulle innebära torde väl deänexperter uppvägamer
administrativa hanteringskostnaderna för denna.

Tjänstledighet

Som vi beskrivit, vi grund anställningsför-attovan anser av
hållandet består mellan den arbetsgivarensvenske och den nationelle

tjänstledighet inte blir aktuell under tjänstgöringstiden iexperten att
kommissionen. Frågan huruvida den anställde skall erbjudandeanta ett

tjänstgöring nationell får därför viexpert angettom som som ovan
överenskommelseavgöras mellan den svenske arbetsgivarengenom en

och hans arbetstagare. Detta kan naturligtvis leda till arbetgivareatt en
i vissa fall, ekonomiska skäl eller med hänsyn till myndighetensav
verksamhet, inte sig kunna medverka till arbetstagare ställsattanser
till förfogande för tjänstgöring nationella experter.som

Det kan emellertid framgått finnas situationer där det kansom vara
nationellt intresse svensk får uppdrag nationellattav experten som

inom visst sakområde i EU. Detta skall statliga ochett vägas mot
andra arbetsgivares intresse verksamheten hos dem fullgörsattav
bästa sätt.

Det det gäller deär när statsanställda enligt vår uppfattning
nödvändigt myndigheterna åläggs samråda med fackdepartementatt att
och den centrala samordningsfunktionen denna avvägningnär görs.

Ett betona viktensätt samråd i dessa frågoratt verkligenatt ägerav
kan förtjäna kundeövervägas regeringenattrum attsom vara

utfärdade rekommendation i förordningsforrn till myndigheterna ien
frågan. Detta kan lämpligen inomövervägas regeringskansliet.

Vad gäller tjänstledighet för statsanställda medföljande makar eller
sambor till statsanställda nationella torde de viexperter som ovan

redan med stöd 6 tjänstledighetsförordningen§angett alltidnästanav
medges sådan ledighet.

När det gäller statsanställda makar till kommunalt och privat
anställda så bedömer vi antalet kommunalt privatexperter ochatt
anställda blir så litet reglering tjänstledighet förexperter att en om
deras statsanställda makar och sambor framstår otymplig. Försom
dessa, liksom för kommunalt och privat anställda makar och sambor
får frågan tjänstledighet lösas kollektivavtal eller överens-om genom
kommelse med arbetsgivaren i det enskilda fallet.

Vad gäller förhållandet mellan den svenske arbetsgivaren och den
nationelle vi det rekommenderaexperten dessaatt attanser attvore
före tjänstgöringens början upprättade särskilt avtal sig emellan. Ettett
sådant avtal kan tjänstgöringstidens längd ocht.ex. andra villkorange

skall gälla mellan den svenske arbetsgivaren och den nationellesom
under tjänstgöringstiden.experten
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EUtjänstgöringstiden hosunderLön

chansdetfinns större attDanmark visar,frånerfarenheternaSom
nationellaförkvoten experter,svenskaden omhelautnyttjakunna

Så längelöner.deras ettutbetalningföranslagsärskiltfinnsdet avett
nationelladeförkostnadenkommersaknasanslagsärskiltsådant

detlönekassan iallmännadendrabbalöner attexperternas
anställd.ärdärmyndighetdeneller expertendepartement

speciellaförvaltningensoffentligadengrunddetSverigeI är av
ochmyndigheternaoffentligai deoftaststruktur,ochuppbyggnad ute

åtstrairmingstiderIfinns.regeringskansliet experternasjälvaiinte som
mindresärskilt förkännbart,ekonomisktfallmångaidettorde vara

finansierasjälvaarbetsgivare,egenskapistatsmyndigheter att av
Även arbets-statligadelnationellutsändandet expert. enomenav

sånationellförlön expert,betalarådsig haskulle attgivare enanse
deinommyndigheterförgällerdettasäkertifrånlångtdet attär

prioriterar.skäleuropapolitiskaSverigesakområden avsom
nationellafå experterskall kunnaSverigeförförutsättning attEn

falli dessadetuppfattningvårenligtdärför attområden ärdessainom
intemyndighetenfalldeimyndigheterförmöjlighet attfinns en ——

till denbidragfåkunnasjälvamöjligheterekonomiskahar -
utsändningstiden.underlönnationelle expertens

för deanslagsärskiltinrättadetta ettlösa attEtt sätt att vore
användaskunde t.ex.behovvidlönernationella experternas som -

samordningsfunktionencentraladenbeslutochhosansökanefter av
nationelladefinansieratillinrättasskall attföreslagitsom -

kunnaskulleAnslagetutsändningstiden.underlönerexperternas
nationellarekryteragällerdetstyrmedel när atteffektivtutgöra ett

områden.prioriteradeSverigeförtillexperter
ochmyndigheternasfrånfåskulleanslagsärskilt tasMedel till ett

vanligadepartementens resurser.
nationellafinansieringmedproblemlösa avsättEtt attannat

ellerrådhasigintemyndigheterlön anseratt somexperters vore
dennaficknationell taför expertlönfinansiera uppintresse att enav

härvid beslutakanDepartementet omfackdepartement.med sittfråga
budgetram.sininommedeleventuellafinansieraoch egentillskjutaatt

bådemedsamrådamyndighetenskallförslagvårtEnligt ovan
frågadåsamordningsfunktionencentralaoch den enfackdepartement

myndigheten.inomkommernationell expertplacering uppav enom
medsambandimyndighetennaturligtuppfattningvår attenligtDet är

Vifinansieringen.medproblemeventuellaocksådetta tar upp
medproblemhanterartills vidaremyndigheternadärförförordar att

detta sätt.lönnationellade experternasfinansieringen av
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Sociala kostnader

nationellaframgått avsnitt 6.3.7, kommer deSom har experternaav
EG-förordningen 140871 och kommis-vårt land till följdfrån nrav

svenskai de allra flesta fall omfattas densionens praxis att av
socialförsäkringen.

förarbetsgivaren skall betala de sociala kostnadernasvenskeDen
utsändningstiden.nationella underde experterna

utredningen åtgärderEnligt direktiven skall vi inom överväga som
sådan möjlighet tillminska arbetsgivaren sociala kostnader. Enkan

olycksfalls-, invaliditets- ochbesparing skulle kunna finnas vad gäller
tjänstgöringstidenlivförsäkringspremier för nationella underexperter

kommissionen.i
finnsEnligt artikel 5.3 kommissionsbeslutet försäkringen som ger

invaliditet ochnationelle försäkringsskydd för olyckor,den experten
tjänstgöringstiden försäkring kandödsfall under där. I och med denna

besparingssyftefrågan i slopa motsvarande förmåner enligtattom
personskadeförsåkring under den tid den nationellestatens experten

tjänstgör i kommissionen i kollektivavtalsförhandlingar.tas upp

Traktamente beskattningm.m.,

framgåttSom har de nationella för närvarande varken i lagexperterna
eller i någon absolut tillavtal ersättning från den svenskerätt

förarbetsgivaren de merkostnader tjänstgöringen för med sig.som
Frågan huruvida nationella bör tillförsäkras sådan rättexperter en

till förersättning merkostnader hänger delvis med frågansamman om
beskattning det traktamente de nationella får från EU.experternaav

Om Sverige, liksom troligtvis flestade andra medlemsländer, inte
skulle beskatta kommissionens traktamenten, skulle kunna hävdaman

detta traktamente så väl tilltaget, ytterligareär ersättningatt attpass
från svensk arbetsgivare inte behöver utges.

kan iDet detta sammanhang intressant jämföra kornmissio-attvara
ersättningsnivå med storleken den ersättning skulle utgånens som

fick ersättning enligt UrF.expertenom
Följande räkneexempel illustrerar sådan jämförelse.en

Den ersättning kommissionen betalar för merkostnader tillsom
nationella uppgick under våren till 925 kr dag.experter ca per
Under månad 30 dagar uppgår traktamentet till 27 750 kr.en ca
Detta belopp skall täcka både bostadskostnader och övriga ökade
levnadskostnader.

Om i stället ersättning betalas enligt medUrF belopp som
den faktiska hyreskostnaden 437 kr dag tillmotsvarar samt per

övriga ökade levnadskostnader, blir bruttobeloppet, antarom man

|,‘—EJlL
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110 kr.28i månaden,000 kr15bostaden kostaratt
medgeskostnadsersättningen,betalarOavsett utsomvem
avdragmedgeslogilevnadskostnaden. Föriför ökningenavdrag

000 kr.med 15exempeli dettakostnader, dvs.faktiskamed
deintesmåutgifter omochför måltiderSchablonavdraget nu

nonnalbe-med halvtmedgesvisasmerkostnader kan ettfaktiska
förstadeunderdag219 kr tresåledesdag,lopp percaper

månad.kr6 570dvs.månaderna, per
kommissionen,ersättningendärexempletförsta utgesdetI av

6 570000 kr15750 krkr 27180beräknas 6skattenskall --
skallUrFenligtersättningenexemplet därandra utgesdetkr. I

570 kr.6000 krkr 1528 110540 krpå 6beräknasskatten --
respektive399 kr3% blir skattenpå 55skattesatsVid caen

månaden.kr i5973
enligt UrFersättningenbrukarmånadernaförstadeEfter tre
innebär6.3.6 ovan. Detavsnittjfr attmed 30sänkas procent

306 kruppgår till barasmåutgifterochmåltiderersättningen för
enligtBruttoersättningenmånaden.i9 180 krvilketdag, görper

förersättningeninräknatmånad180 krdå 24blirUrF per
bostadskostnaden.

Även småut-ochmåltiderförschablonmässiga avdragetdet
dag.krtill 131månadernade förstaeftersjunkergifter tre perca

återstårVad930 kr.blir då 3 attmånadAvdraget somper
820 krkommissionen, 8frånutgårersättningenbeskatta är, om

250 krenligt UrF, 5utgårersättningenoch,månad peromper
930 kr.000 kr 3kr 15180månad 24 --

likakostnadsersättning är oavsettkommissionens storEftersom
reglernafördelaktigareersättningsregler ändessabostadskostnaden, är

Å förmånligare,UrFandra sidanbor. ärbilligareUrFenligt man
dock desamma,Avdragsbeloppen ärhöga.bostadskostnaderna ärom

ersättningen kommer.varifrånoavsett
påmånadenhelavistasförutsätterRäkneexemplet expertenatt

verksamhetsorten.
har intedettaockså för hernresormedgesavdragvisstEtt men

exemplet.ibeaktats
kostnaderförersättningmedgerreglerdocksaknarUrF t.ex. som

enligt UrF,Ersättningsnivånfamiljemedlemmar.medföljandeför om
kunde tillämpasocksåså denförordningenvalde attatt anpassaman
otillräckligriskeraskulle såledesnationellapå attexperter, omvara
tjänstgöringsti-undersin familjmed sigvillnationelladen experten ta

kommis-återstårgäller det belopputomlands. Detsammaden avsom
efter skatt.sionens traktamente

uppdragende flestaeftersomproblemvi detDetta är ettsom ser
förutsättadärför kanår ochi minstnationell ettexpert manvararsom

under tjänst-sig familjenvill mednationellamånga experter taatt
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göringstiden. Om det inte skapas ekonomiska möjligheter medatt ta
sig familjen under längre tjänstgöring, dentids när änt.ex. varar mer

månader, vi det finns risk Sverigeattattsex anser en personer som
familjeskäl.vill skall uppdrag nationella avståranta expertersom av

kan lösning på problemet införaSom vi attantytt,ovan en vara en
skattefrihet för traktamentet från kommissionen eftersomregel om

skulle leda till fick i handen.detta att experten mer pengar
praktisk fördel med denna lösning skulle medföraEn denär att att

svenska nationella fick behålla ersättningexperter samma som
nationella från de flesta andra medlemsländerna i EU. Enexperter
ändrad skatteregel skulle också leda till nationella snabbtatt experter
fick i handen, vilket skulle positivt rekryte-mer pengar vara ur
ringssynpunkt.

principiell fördel svenska med dennaEn är att statenannan, mer
lösning skulle avstå från tillföra svenska statskassanatt gemensamma
EU-medel beskattning.genom

Fördelarna nackdelarnaoch med beskatta kostnadsersättningaratt
från har tidigareEU utvecklats avsnitt 6.1.8, underrubriken Be-
skattning.

Möjligen skulle emellertid regel skattefrihet bli otillräckligen om
det gäller tillgodose nationella fick sådannär att att experter en

ersättningsnivå, de skulle det försvarbartekonomisktatt attanse vara
med sig make och barn under tjänstgöringstiden.ta

problemetEtt lösa med ersättning för de merkostnadersättannat att
nationelluppdraget medför överlämnarärexpert attsom som man

frågan till arbetsmarknadens för slutande kollektivavtal iparter av
frågan. lösningDetta valts flera de andra med-är en som av av
lemsländerna. lösningDenna har den fördelen att ettman genom
sådant avtal kunde hänsyn till samtliga kostnader förenadeärta som
med nationelluppdraget inklusive kostnader för med-expert,som
följande familjemedlemmar.

Nackdelen med kollektivavtalslösningen det kan tid slutaär att ta att
sådant avtal och rekryteringen nationella bromsasett att experterav
ekonomiska skäl under denna tid. En nackdel kan att ettav annan vara

kollektivavtal ersättning för merkostnader riskerar bli dyrareattom
för arbetsgivaren regel undantar kommissionens traktamenteän en som

från beskattning.m.m
Vilken lösning väljer vi det angeläget fråganän attman anser om

de nationella ersättning för de merkostnaderexperternas som upp-
draget medför löses snabbt. Den ersättningsnivå gäller i dagsom -
med beskattat traktamente från kommissionen kan tänkasett annars-
leda till rekryteringen nationella hämmas.att experterav

Frågan kräver emellertid ytterligare beredning, inomnärmast
Finansdepartementet.
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Europaparlamentarikema6.4

Bakgrund6.4. 1

företräda Sverige ifår uppdragetsvenskarför deVillkoren attsom
närvarandeföruppdragriksdagensutredsEuropaparlamentet av

konsti-förvaltningskontorinom Riksdagensförvaltningsstyrelsen
19941995:KU 48.betänkandetutionsutskottets

förgällerde villkorredovisningendärför begränsatVi har somav
översiktligtillEuropaparlamentarikernaföreträdarnasvenskade en

frånfårparlamentarikernaersättningarredogörelse för de m.m. som
doku-finns ireglerDessadess regler.enligtEuropaparlamentet ett

andofthegoverningRulesbenämnt payment expensesment
bil. 13.1994fräni lydelsemembers,allowances to mars

EG-domstolen,frånrättsfallviredovisarreglerdessaUtöver ett
[1981]20880Aspden,GordonEricDoningtonofLord Bruce mot
beskedEG-domstolenharrättsfalletGenombil. 14. gettECR 2205

nationellt beskattamöjligheteninnebörd vadEG-rättens attavserom
Europaparlamen-tillEuropaparlamentetfrånersättningarvissa

tarikerna.
vårfrågor ifåttvi hardevi förAvslutningsvis redogör svar som
tillersättninggällerdetpraxisländersandra närrörandeenkät

Europaparlarnentarikerna.

förmånerochkostnadersocialaLön,6.4.2

frånersättningingenkostnadersocialaochgäller lönVad utges
frånfår deställetEuropaparlamentarikerna. ItillEuropaparlamentet

iparlamentsledamotslönengrundlönlandsitt moteget svararsomen
med andravarierarEuropaparlamentarikernaförGrundlönenlandet.

till land.från landord högst avsevärt
parlamentarikernadetförutsättsreglerEuropaparlamentets attI

frånsocialförsäkringsskyddvisstockså skall halönen ettutöver
förersättningomständighetendenframgår bl.a.hemlandet. Det attav

reglernationellaenligtersättningbetalas barasjukvârdskostnader om
parlamentets21.3 iartikelkapitel 5erhållaskanhemlandet intei

regler.
Europaparlamentari-svenskaför devillkorengäller deVad närmare

nämndavi till denhänvisarförmånersocialalön,kernas ovanm.m.
riksdagsutredningen.
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6.4.3 Traktamenten från Europaparlamentetm.m.

Enligt parlamentets regler kapitel betalas följande1-4 olika slag av
kostnadsersättningar och traktamenten till parlamentarikerna.

Resekostnadsersättning 1 kap.

Resekostnadsersättningen enligt kapitel l skall täcka kostnader för
till i parlamentets officiellamöten plenarmöten,t.ex.resor organ,

kommittémöten och i de politiska Ersättningenmöten utgörgrupperna.
klumpsumma beräknas med utgångspunkt i avståndet mellanen som

parlamentarikerns bostadsort och platsen där hålls. Avsiktenmötet är
ersättningen skall täcka kostnader för färdbiljetter, hotellrum ochatt

måltider.
Ersättningen bara i den mån parlamentarikern kan visautges som
han eller hon har varit närvarande vid möten.att

För inom EU ersättningen 0,76 km för förstamöten är deecu per
400 km och 0,38 km för de följande km. Hålls utanförmötetecu per
EU, betalas den nämnda kilometerersättningen för sträckannyss
mellan bostadsorten och flygplats. Därutöver betalasnärmsta ersätt-
ning för faktiskade kostnaderna för flygbiljett. Det finns delen en
begränsningar vad antalet ersättningsgilla kapitel 1 iavser resor
parlamentsreglerna.

förKursen 1 detta skrivs september 1995 9 kr 30är när öre.ecu

Särskild reseersättning 2 kap.

Ersättningen enligt kapitel 2 täcka sådana kostnader förattavser resor
föranledda uppdraget parlamentariker inte täcks deav som som av
nyssnämnda reglerna i kapitel kanDet sig tillrörat.ex. om resor
konferenser olika slag.av

ersättningDenna med högst 3 000 år ochtyp utgesav ecu per
utbetalas bara i den utsträckning det kan styrkas kostnaderattsom
verkligen har förekommit. Ersättningen ämnad täcka utgifter förär att

hotell, taxiresor o.d.resa,

Dagtraktamente, hotellkostnadsersättning 3 kap.

Traktamente till parlamentarikerna betalas enligt kapitel med3 206
dag vid inom EU och med 103 dag,möten plusecu per ecu per

ersättning för faktiska kostnader för logi, vid hålls utanförmöten som
EU. Ersättningen avsedd täcka merutgifter förär och logi.att mat

Förutsättningen för ersättningen skall betalas parlamen-äratt ut att
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Enligtrespektive möte.fördeltagarlistanskrivit underhartarikern
varitorsakgiltigparlamentariker,blirpunkt utanartikel 28 1 somen

plenarmötesdagar,parlamentetshälftenminstunderfrånvarande av
hon harellerhandet belopphälftenföråterbetalningsskyldig somav

dagersättning.fått i

4 kap.ersättningarAndra

830till 2uppgårersättning,utgifter: Dennaför övrigaErsättning som
medförenadekostnaderövriga ärtäckamånad, att somavserecu per

hemlandet,inomresekostnaderparlamentarikeruppdraget t.ex.som
för kontor.kostnaderochportokostnaderochtelefon-

förkostnadbevisMotför assistent:kostnaderförErsättning om
ocksåkapitel 4enligtparlamentarikernkanassistentanlitande enav

månad.737till 7medkostnadersådanaförersättningfå perecuupp

fakturaMottelekommunikationsutrustning:kostnad förförErsättning
kostnader,förersättningfåkapitel 4enligtparlamentarikernkan
belopptilltelefaxdator, ettdriftoch omanskaffande uppm.m.av

år.0001 perecu

EuropaparlamentetfrånFörsäkringar6.4.4 m.m.

tillföreskrifter rättocksåinnehållerreglerEuropaparlamentets om
pensioner.ochförsäkringsersättningarvissa

tillhar är:parlamentarikerna rättförsäkringsersättningarDe som
invaliditet,ochdödsfallolycksfallvidersättning- 60 årsuppnâendeviddödsfall ellervidlivförsäkringsersättning av-

parlamentariker,är10minstefterålder som
medsambandiegendomförluststöld ellervidersättning av-

parlamentet.ledamotuppdraget avsom
försäkringarnaenligtersättningförförutsättningarnaDe närmare

13.bil.framgår av
härdärföroch lämnasuppdragutredningensutanförfallerPensioner

sidan.
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Beskattning6.4.5

Beskattning gnmdlönenav

parlamentarikernasBeskattning grundlön sker i vanlig ordningav
enligt hemlandets regler beskattning.om

Beskattning Europaparlamentets ersättningarav

harEG-domstolen i rättsfallet 20880, Lord Bruce of Doningtonnr
Eric Gordon Aspden, tagit ställning till i vad mån Europapar-mot

lamentets ersättningar ledamöterna får beskattas i medlemsländerna
bil. 14.

I målet begärdes brittisk skattedomstol besked från EG-av en
domstolen angående tolkningen gemenskapsrätten i enlighetav

artikel Romfördraget. ställdes tillmed 177 Den fråga EG-som
huvudsak regeldomstolen rörde i det finns någon iom gemen-

skapsrätten förbjuder medlemsstater beskatta någon delattsom
ersättning för och uppehälle travel and subsistenceav resor ex-

och bidrag allowance betalas gemenskaps-penses utsom av
till Europaparlamentet.medel ledamöter i

Bakgrunden Lord of varitBruce Donington,attvar som
Europaparlamentet i fåttmedlem och denna egenskap ersätt-av

för kostnader förning från parlamentet och uppehälle, blivitresor
beskattad för dessa ersättningar i Storbritarmien.

överklagade beslutet beskattning. skattedornstolHan Denom
tillskulle ställning överklagandet begärde i målet dettasom nyss

tolkningsbeskedet.nämnda
EG-domstolen slog sin dom fast ersättningarna tilli att

parlamentarikerna inte de regler skatteimmunitetomfattas av om
återfinns i immunitet privilegier för deprotokollet ochsom om

Europeiska domsto-gemenskaperna. Följaktligen kan enligtman
len inte dra den slutsatsen varje ersättning betalasatt som av

ledamöter ipsogemenskapsmedel Europaparlamentet till dessav
facto fri från nationell beskattning.är

Domstolen påpekade emellertid gemenskapsrätten läggeratt
fast vissa måste respekteramedlemsländerna närgränser na-som
tionella beskattningsregler tillämpas på medlemmar Europapar-av

från artikel i Romför-lamentet. härrör främst 5Dessa gränser
föreskriver skall underlättadraget, medlemsländerna attattsom

åtgärdgemenskapens uppgifter fullgörs och avstå från varje som
fördragets mål uppnås. förpliktelsekan Dennaäventyra att

medförainnefattar skyldigheten inte vidta åtgärder kanatt som
funktion. följer vidareinblandning i institutionernas interna Det
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gemenskapernasEuropeiskadeprotokolletartikel 8 i omav
förhindrademedlemsländernaprivilegier är attochimmunitet att

beskattningreglernationellatillämpning sinabl.a. omavgenom
derasrestriktioner iadministrativaparlamentsledamöternaålägga

rörelsefrihet.
beskattningdomstolenuttaladebakgrunddennaMot att aven

utgifterfaktiskadetäckningtillutbetalatsersättningar avsom
innebäraskullemedförthadeparlamentarikeruppdraget somsom

sådaneftersomarbete,i parlamentetsinblandningotillåten enen
parlamentarikernatillledakunnaskullebeskattning att av

uppgifter.sinafullgöraskulle kunnaskäl inteekonomiska
sakparlamentets avgöradetvidareuttalade är attDomstolen att

förnyttiganödvändiga och attoch äraktivitetervilka somresor
vilkaochsitt uppdragfullgöraskall kunnaparlamentarikerna

detta.samband medinyttiganödvändiga ellerkostnader ärsom
myndigheternationelladomstolen,fortsatteföljer,detta attAv

kostnaderbeslut ersättaEuropaparlamentetsrespektera attmåste
frånomprövningbelopp. Enmed fastauppehälleochför resor

utbetaladeden ersätt-sidaskattemyndighetersnationella av om
medsambandutgifter inödvändigaförgottgörelseningen är

otillåteninnebärEuropaparlamentarikeruppdraget ensom
angelägenheter.internaEuropaparlamentetsiinblandning

ersättning förbeloppfastautbetalninggällerVad resorsomav
sådandomstolenemellertidkonstaterade attuppehälle,och en

idetsåorimligt högden attfall däri de ärersättning -
inteochvederlagförtäcktfrågaviss deltill ärverkligheten omen

dendeltill den ärbeskattas attutgifter kanförersättning som-
meddomstolenenligt överensvederlag. Detta stämmersomanse

beskattamedlemsländernaförövrigt attgäller i rättvad omsom
lön.parlamentarikernas

parlamen-tillbetalasbeloppmån de fasta uti vadFrågan som
orimligtskallkostnaderförersättningtarikerna somansessom

tillämpningmedenbartdomstolenenligt avgörasskullehöga av
natio-denställtsintefrågadennaEftersomgemenskapsrätten. av

EG-domstolen.hellerintebesvarades dendomstolen,nella av
dendenEG-domstolenbesvaradeSammanfattningsvis av

gemenskapsrättenmedfråganframställdadomstolen attbrittiska
betalasbeloppfastadebeskattning utnationellförbjuder somav

förersättningledamöterdesstillEuropaparlamentet somav
visasinte kandetuppehälle,förkostnaderochresekostnader om

gemenskapsrättenmedöverensstämmelseifasta beloppsådanaatt
vederlag.viss deltill utgören

tolkningEG-domstolenspåminnasidautredningens attvill frånVi om
möjlig-gällerdetfalli dettainnebörd närgemenskapsrättensav -

itill ledamöternabetalasersättningarde utbeskattaheten att som
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parlamentet bindande för medlemsländerna.är innebärDetta att ett—
medlemsland inte kan beskatta de ersättningar domen omfattarsom

visa ersättningen i överensstämmelse med gemenskaps-utan att att
till viss del förtäckträtten vederlag.utgör etten

Ett problem i sammanhanget det inte kan heltär klart vilkaatt anses
ersättningar från Europaparlamentet omfattas domen.typer av som av

Så mycket framgår emellertid klart domen den begränsarattav
möjligheten nationellt beskatta den ersättning betalas föratt utsom

förkostnader och uppehälle, det vill de ersättningarsägaresor som
finns med i parlamentets regler i I-3 kap. se dessanärmare om
ersättningar ovan.

Vissa formuleringar i domen tyder emellertid även ersätt-att
ningar enligt 4 kap. other allowances undantagna från nationellär
beskattning, formuleringense frågan till EG-domstolen ocht.ex. av
domstolens allmänna skälen till förbud nationellmotresonemang om
beskattning, engelska bil. 14.texten,

Både Danmark och Finland har infört bestämmelser befrielseom
från nationell beskattning all ersättning i 1-4 kap. iav som avses
Europaparlamentets regler.

Vilka ersättningar bakgrund Lord Donington-falletmotsom av
kommer lämnas fria från beskattning i Sverige får i sista handatt
svenska skattemyndigheter och domstolar detta sammanhangIavgöra.
finns möjlighetskyldighet, det nödvändigt, begäraattom man anser
ytterligare tolkningsbesked med förtydligande i beskattningsfrågan från
EG-domstolen.

Frågan kan naturligtvis också, liksom i Danmark och Finland, lösas
lagstiftning undantar kostnadsersättningar från Europapar-genom som

lamentet från beskattning.

6.4.6 Andra medlemsländers och praxisregler

De länder med anledning enkät har besvaratvår ellersom av
kommenterat frågor parlamentarikerna Danmark, Finland,ärom
Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och Storbritannien.

framgårAv Danmark, Finland, Irland, Tyskland ochattsvaren
Storbritannien betalar lön parlamentarikerna motsvarande vad
parlamentariker i de nationella parlamenten erhåller i lön. Frankrike
och Italien har inte kommenterat frågan lönen parlamentariker-om
na.

Från Danmark och Finland har ingen ersättningangett attman
lönen betalas från dessa länder till Europaparlamentarikerna.utöver

Irland har inte kommenterat frågan, medan Storbritannien har angett
Europaparlamentarikerna får vissa kostnadsersättningar utöveratt

lönen. Svaret tyder emellertid det åsyftas de ersättningaräratt som
ledamöterna får från Europaparlamentet.som
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Europaparlamentarikernatyskadeframgårdet tyskaAv attsvaret
harEuropaparlamentetfrånersättningarochfrån hemlandetlönutöver
friaförbundsdagsledamöternas,tyskade t.exförmåner motsvararsom

regel barautnyttjas iflyg. Dettatåg ellerTyskland medinomresor
Europaparlamentet,frånersättningmotsvarandefår t.ex.intedenär

med uppdragetTyskland hängerinomsådanavid sammansomresor
harEuropaparlamentarikernatyskaEuropaparlamentariker. Desom

kostnads-medkontorförbundsdagsledamöternastillfri tillgångockså
kopiering ochtelefon, fax,kontorsfaciliteteranvändandefritt somav

bibliotek.
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Utredningens7 författnings-
kommentarer

7.1 Förslaget till förordning ändring iom
tjänstledighetsförordningen 1984: 1 1 1

Vi föreslår i 5 § tjänstledighetsförordningen bestämmelsea en ny
rekommenderar förledighet dem får tidsbegränsadesom som an-

ställningar, inräknat provanställningar, hos EU. Den skall tillämpas
så, tjänstledighet får förvägras bara i sällsynta undantagsfall.att

Vi föreslår också medföljande makar till statligt anställdaävenatt
arbetstagare får tidsbegränsade anställningar hos EU börsom ges
tjänstledighet för följa med maken till stationeringsorten. Av 6 §att
följer redan statsanställda makar till statsanställda nationellaatt ex-

i regel skall beviljas sådan tjänstledighet.perter
paragrafenDen så utformad den enligt § kommerär 1att attnya

omfatta hela statsförvaltningen affärsverken och riksdagensutom
myndigheter.

Vi föreslår också följdändring sambor b §.7en om
Som framgår avsnitt 6.2 avsikten förordningsregleringenär attav

skall provisorisk i avvaktan på frågan löses kollektiv-attvara genom
avtal.

7.2 till förordningFörslaget upphävandeom av
tjänstledighetsförordningen 1984: 1 1 1 och

utlandsreseförordningen 1991 1754:

Det torde ligga bäst i linje regeringensmed och riksdagens inställ-
ning prop. 199394:65, bet. 199394:AU 16, rskr. 1993942257 att
använda tillfället upphäva båda de hela förordningar enligtatt nu som
lag punkt 4 i övergångsbestämmelserna till LOA tills vidare har
fått gälla i avvaktan på kollektivavtal.

Arbetsmarknadsutskottet anför sålunda i anledning social-av en-
demokratisk motion slopa bl.a. den angivna Övergångsbestäm-attom
melsen följande bet. 23.s.——

Bakgrunden till bestämmelsen det förhållandet det fort-är att
farande finns författningar reglerar frågor hör till detsom som
avtalsbara området. Enligt utskottets mening bör regeln inte ses

förbehåll för Det i stället frågaärett statensom om- ————.
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myndigheter-störningar iundvikaförregleringmöjlighet till att
jfrkollektivavtalavvaktanifunktioner prop.nas

mening börutskottets strävan159. Enligtbil.1975761105 s.
frånavvikelserförordningsregleradegällerdetliksom närvara,

ifrågavarande författningar-demångörligastei ersättaLAS, att
dockförutsätteravtalsreglering. Dettamed gemensamenna

partsvilja.
enligt vadregeringen,kansammanhang nämnasdettaI att

arbetsgivar-Statenskort kommererfarit, inomutskottet att ge
berörda arbetstagar-medförhandlingarinledauppdragverk i att

utrikeskollektivavtalträffai syfteorganisationer att resor.om

tjänstledighets-kompletteringhade begärtsmotionI avenannanen
dengrundtillhänvisadeMotionärenförordningen. att euro-av

inomarbetasvenskar kommerallt flerintegrationenpeiska att euro-
bevil-tjänstledighet kanviktigtdärfördetoch ärpeiska attattorgan

syften.för sådanajas även
anför 25:s.Utskottet

motionä-dettjänstledighet förför sin delUtskottet att avanser
angelägetframstågånger kanändamålet mångaangivna somren

det slagFrågansynpunkt. ärfrån arbetstagarens attinte bara av
anförtvad utskottetEnligtkollektivavtalsvägen.regleraskanden

gällandedemånmöjligastei ersättabör strävan att nuvaraovan
kollektivavtal.området medavtalsbarapå detförordningarna

kan resul-förhandlingarsådanavadföregripavill inteUtskottet
därför motionen.avstyrkerochitera

påreseförmånerfrågor ävenpåpekashär statenskanDet att om
regeringsförfattningar ioch ämnetavtalsbaravaritområde har -

årsalltsedan 1965det vill30 år,i sägaprovisoriskaalltså snart—
förmånerna vidockså träffatsharförhandlingsrättsreform. Avtal om

varitharledighetfrågor änOchinrikes semesterom annanresor.
3 § ii bl.a.de ändringarframgårår.20 Detiavtalsbara än avmer
kraftträdde i1965:274statstjänstemannalagengällandedåden som

1973:37,InU1973:177,1973:969;SFSljanuari 1974den prop.
1973:352.rskr.

kollektivavtalståndfå tillsökainneTiden torde nyttattnu vara
förmånsområden.bäggeockså på dessa

svenskar i EU-antaletökningväntadförhållandetDet att aven
sålundaUrF hartillämpningfrekventsigför medtjänst avavmeren

upphävs, låtockså UrFföreslåanledningtilltagitsutredningen attatt
uttalandenanfördariksdagensdirekt pekardirektivenatt nyssvara

tjänstledighet.fråganåtgärd bara isådandärmedoch omen
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Syftet utredningsförslaget alltså frågornamed i denna del är att
föravtalsreglerade i stället författningsreglerade. Det gäller dock inte

den fråga i § tjänstledighetsförordningen 7.3.5 se avsnittsom avses
förhandlingarUnder tiden genomförs kan det praktisktsom vara

liksom hittills låta förordningsreglerna gälla på det statliga områ-att
utanför affärsverken. tiden bör också Riksskatteverketsdet Under

rekommendationer förnormalbelopp närvarande RSV Som
föreslår förordning-1994:20 tillämpas. Vi därför den föreslagnaatt

kraft först till årsskiftet 19961997.upphävandet isättsomen
avtalsföreskrifter skulle i tillämpning dessförinnan,Om komma

myndighetsföreskrifterna islår de automatiskt regerings- ochut
framgår uttryckligen i fråga tjänstledig-motsvarande delar. Detta om

behandlas i SAV cirk.hetsförordningen dess l § andra stycketav
övergångsbe-1988 det gäller enligt punkt 5 i LOA:sA 27. Men

hade sin motsvarighet i äldre lag också i frågastämmelser som- -
där det alltså har onödigt det påUrF, sägaansetts att utom samma

behandlas i Regeringens förordningsmotiv 1991:7.sätt
Därefter kan i enlighet med vad yrkades i den socialde-man, som

frågan upphäva punkt 4mokratiska motionen 199394, ta attupp om
eventuellt också punkt i övergångsbestämmelserna till LOA.och 5

blirväsentlig del beredningen i sådant lagstiftningsärendeEn ettav
givetvis uttömmande rättsutredning vilkadock en noggrann, om

författningsregler gäller uteslutande med stödaktuella avsom
punkt 4.

förordning tjänstledighettill för7.3 Förslaget om

anställning i sarrmordiska institutioner m.m.

tjänstledighetsförordningen finns det framgått den allmännaI som av
fallmotiveringen föreskrift, till ledighet i del5 rätt enen som ger

jfr §. Eftersom den bygger på nordiska överenskom-2även rätten
utredningen lämnas orubbad också denmelser har den böransett att

tillämplig.då tjänstledighetsförordningen upphör Därfördag att vara
utredningen utformat förslag till förordninghar ett sammaen ny av

innehåll § tjänstledighetsförordningen.5som
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8 Allmänna aspekter

Kostnader1

tjänstgöring inom mötesdeltagare och nationellaSvenskars EU som
redan kostnader för myndigheter.medför i dag svenskaexperter

framför reskostnadsersätt-Kostnaderna består allt i traktarnenten och
enligt för mötesdeltagare, också i lönekostnader förningar UrF men

nationella experter.
utvecklar kommerAllteftersom Sverige sitt medlemskap i EU dessa

kostnader stiga och inom några år kanske uppgå till ganskaatt
betydande belopp. det särskilt angeläget till allaDetta gör att ta vara
möjligheter kostnadsutnyttjande.till effektivtett

Våra förslag kan bidra till sådant kostnadsutnyttj andeett attgenom
prioritering,åstadkomma bättre det gäller utsändandetnären av

nationella olika sakområden och effektiv hanteringexperter en av
från till statsanställdaersättningarna EU mötesdeltagare.

På två punkter kan våra förslag medföra ökade kostnader. Det
gäller administrativa kostnader dels för central samordningsfunktionen

rekrytering nationellaför dels hos de statligaexperter,m.m. av
arbetsgivarna för hanteringen tjänstledigheter för dem blirav som
tidsbegränsat föranställda hos EU och deras makar.

ökade kostnader,Dessa torde uppgå till förhållandevissom
obetydliga belopp, torde väl de principiellt viktigaän uppvägasmer av

kanvinster ökat inflytande för Sverige inom EU.göras ettgenomsom

8.2 Jämställdhet

Vi har arbete funniti vårt jämställdhetssträvandena dir. 1994: 124att
i detta sammanhang kan genomslag det gällernärmast närges
rekryteringen nationella experter.av

Vi har därför föreslagit den centrala samordningsfunktionen ochatt
departementen aktivt skall medverka till svenska nationellaatt experter
väljs med beaktande främjabl.a. intresset jämställdhet mellanut attav
könen.
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Offentliga åtaganden8.3

gälleråtaganden jfr dir. 1994:23 får vi detfråga offentligal närom
hänvisaför rekrytering nationellasamordningsfuktionen experterav

har förts under 8.1.till det som nyssresonemang
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Särskilt yttrande Gunilla Hansén-Larson ochexperternaav
LundbergInga

bakgrundMot vad nedan kan ställainte bakomsägsav som oss

utredningens uppfattning kollektivavtal lämplig lösningäratt0 en
på tjänstledighetsfrågan vid tjänstgöring påinom EU tidsbe-en
gränsad anställning och inte heller

utredningens förslag upphäva tjänstledighetsförordningen ochatto
utlandsreseförordningen.

Regeringen önskar grund nationella intressen myndigheternaav
positiva till medge tjänstledigheter för EU-anställningar.att

fackligaDe organisationerna vill slå vakt individens anställ-om
ningstrygghet.

Myndighetscheferna, därmedoch också Arbetsgivarverket, vill
undvika stela tvingande försvårarregler för myndighetschefernasom

klara de resultatkrav regeringen ställer på myndigheternasatt som
verksamhet.

Myndighetscheferna för respektive myndighets arbets-svarar
givarpolitik. Arbetsgivarverket sköter de centrala förhandlingarna på
myndigheternas uppdrag.

den mån önskar påverkaI regeringen myndigheternas arbetsgivar-
politik sker detta regeringen ställer krav på myndigheternaattgenom

i sin tillkan uppdrag Arbetsgivarverket.tursom ge
Den här beskrivna rollfördelningen har betydelse för hur frågan om

tjänstledighet vid EU-tjänstgöring bör hanteras.
Myndigheterna kan ha både verksamhetsskäl och personalpolitiska

skäl bedöma tjänstledighetsansökningarna positivt. Om myndig-att en
hetschef skall ha anledning tjänstledighet falli de verksam-ävenatt ge

påverkasheten negativt, måste det dock regeringen klartettvara av
uttalat åliggande för myndighetscheferna beakta det nationellaatt
intresset svenskar i EU.attav engageras

kollektivavtalEtt överenskommelse mellan bådaär parteren som
har något vinna på överenskommelsen. bakgrundMotatt parternasav
helt olika intressen enligt tjänstledighetsfrågan knappastärovan
lämpad för avtal.

Om myndigheterna åläggs beakta det nationella intressetatt attav
tjänstledigt försvenskar anställning i EU undanröjs behovet attges av

reglera frågan.
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arbetsgivarsam-stödjabehovvidkommerArbetsgivarverket att
arbetsgivarpolicymyndighetsrespektiveutvecklandetkringverkan av

centralaönskarorganisationernafackligaOm detjänstledigheterna.för
iomöjligadetpekaArbetsgivarverket attkommerförhandlingar att

Eventuellaslag.aktuelltutfästelsercentralahelstnågragöra avsom
verksamhet.aktuelltillmåsteutfästelser typ avanpassas

tjänst-beslutaellertjänstledighetkollektivavtalslutaAtt om enom
denförrättigheterfastställahandförstainnebär iledighetsföreskrift att

verksamhetsintresset.hand tilli förstaenskilde, inte att se
bästskäl klarasnationellatjänstledigheterför genomAtt öppna av

myndighetschefvarjeåläggerföreskriftregeringen ut somatt enger
verksamhets-detnationella intressetdet motskyldighet väga egnaatt

regeringskanslietmedkombinerasföreskrift kan attsådanEnintresset.
avvägningen.stöderbjuder göraatt

ochtjänstledighetsförordningenförslagengällerdet attNär om
olämpligt.vi dettaskall upphävasutlandsreseförordningen varaanser

träffaskollektivavtalmåndenieftersomonödigtFörslaget är
övergângsbestämmelsernaipunkt 5enligtförfattningardessaupphävs

LOA.till
påverkarvilketinförsstupstockförslagetinnebärVidare att en

fördel.organisationernasfackligadetillmellanrelationerna parterna
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Villkor för tjänstgöring vid EU- Dir.

institutioner 1994:108m.m.

Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 1994

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas för belysa vissa frågor lön,att om
uppdragsarvoden, traktamenten, övriga kostnadsersättningar och
andra villkor för dem för Sverige deltar i kommittéer ellersom
arbetsgrupper i den Europeiska unionen EU eller tjänstgörsom

s.k. nationella vid EU-institution. Utredaren skallexpertersom en
belysa frågan tjänstledighet för demäven medverkar iom som
nämnda kommittéer för dem får någon fastsamtovan m.m. som

eller tillfällig anställning vid EU-institution.en

Bakgrund

I och med avtalet Europeiska ekonomiska samarbetsområdetom
EES-avtalet och inför eventuellt svenskt medlemskap i EUett
anlitas svenska tjänstemän i offentlig och privat tjänst expertersom
vid institutioner inom EU. svenskt medlemskapEtt kommer att
medföra ökat antal tjänstemänsvenska kommer deltaatt ett att
olika i EU-institutionernassätt arbete och knytas till dessa.

Utöver fast eller tillfällig någonanställning vid EU-institutionen
finns antal uppdragsvarianter för vilka olika villkor frågaiett om
anställning, lön, kostnadsersättningar, kostnader ochsociala skatter
gäller. En systematisk kartläggning därför värdefull. Hittillsvore
har frågor villkor för svenskars ideltagande lösts de enskildaom
fallen. Detta kommer inte fungera tillfredsställande näratt ett

tjänstemänantal skall tjänstgöra institutioner.större vid EU:s Det
därför nödvändigt identifiera olika formerär dels deatt av

anställning och uppdrag vid finns,EU:s institutioner delssom nu
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medlemskap ide kan bli aktuella vid svenskt EU. Förettsom
form sådan anställning eller uppdrag behöver gällandevarje av

för lön, traktamenten, övriga kostnadsersättningarvillkor m.m.
redovisas.

fall alltjämt anställd sin ordinarie arbets-vissal är avpersonen
uppdragsgivare förutom lön traktamenten ocheller och får även

andra fall delasövriga kostnader för uppdraget täckta denne. lav
ordinarie arbets- eller uppdragsgivaren ochmellan denåtagandena

EU-institution institutionenVid anställningar vidEU. en svarar
sådana fall tillämpas ocksåIför lön, traktamenten m.m.ensam

anställningsvillkor.EU-institutionernas
Sverige deltar i arbetsgrupperuppdragFör den som av --

i vissa fallEU-institution dennaeller kommittéer under en svarar
resekostnadsersättningar behöveroch Detför traktamenten m.m.

traktamenten andra kostnad-i vilka situationer ochdock klargöras
arbetsgivaren skall betalas.från den svenska intesersättningar

nationell vid EU-tjänstgör s.k.För den expert ensom som
arbetsgivaren för och in-institution den svenska lönensvarar

schabloniserad boendekost-för traktamenten inklusivestitutionen
resekostnadsersättningar. Sociala åtaganden,nad och t.ex.

vanligtvis den svenska arbetsgivaren.sjukförsäkring, åligger
och under dess ledning.Arbetet utförs dock institutionen

tillfällig anställning vid EU-tillträder fast ellerDen ensom en
förainstitution har enligt personalstatuterEU:s överrätt att

pensionsfonder och fåintjänade pensionsförmâner till EU:s
in-omräknade till anställningsår vidöverförda pensionsrättigheter

pensionsreglersamordningen svenska och EU:sstitutionen. Hur av
bör utredas i särskildinvecklad frågaregler kan ske är somen

Pensionssamordning med EU-insti-ordning. dir. 1994:107Se
tutioner.

tjänstledighet från anställningovillkorlig tillDet finns ingen rätt
vid institutioner.anställning eller uppdrag EU:si Sverige för

omtryckt 1991: änd-Tjänstledighetsförordningen 1984: 1747,1 l
gäller anställda inomi princip bararad 1994:978senast som

tjänstledighet för nordiskttillföreskriver endast rättstaten
aifärsverksanställda finns motsvarande regler isamarbete. deFör

kollektivavtal.
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Utredningsuppdraget

särskild för olika formerEn utredare tillkallas redovisa deatt av
anställningar eller uppdrag förekommer vid arbete EU:s in-som
stitutioner hur för arbetsledning, löner, traktamen-samt ansvaret

kostnadsersättningar fördelar sig mellan EU och svenskaten, m.m.
arbetsgivare för de olika formerna tjänstgöring.av

skall kartlägga och redovisa traktamentenUtredaren vilka och
andra kostnadsersättningar medlemsländerna i EU självasom

respektive vad betalar gäller olikabetalar EU det denär an-
ställnings- uppdragsformerna.och Utredaren bör överväga om
traktamenten och andra kostnadsersättningar skall betalas av
arbetsgivaren i Sverige i de fall EU betalar likartade kostnadser-
sättningar.

ansvarsfördelningenUtredaren skall klarlägga mellan EU-or-
ganisationen och den svenska arbetsgivaren det gäller denär
anställdas, och uppdragstagarnas sociala trygghetexperternas samt
föreslå åtgärder kan minska arbetsgivarens sociala kostnadersom
i de fall denne åläggs dessa kostnader.

utredningsarbetet redovisaI ingår vad gäller denäven att som
arbetsmarknaden i fråga möjlighetensvenska till tjänstledighetom

tillfälligt vidför eller fast arbete EU-institution. Utredaren bör,en
det behövligt, ändringar i gällande reglerövervägaom anses

område för stärka till tjänstledighet i de fall deträttenstatens att
nationellt intresse kan delta i EU-samarbetetär attav personer

redovisa möjligheter till ändringar den svenska arbets-samt
marknaden i övrigt. Utredaren skall därvid särskilt beakta det som

riksdagsbehandlingenuttalats vid regeringens proposition prop.av
199394:65, bet. 199394:AU 16, rskr. 199394:257 detnär
gäller sådana frågoravtalsreglering område.statensav

Vidare skall utredaren redovisa de skattemässiga konsekvenser
de olika formerna anställning eller uppdrag får.som av

Arbetsformer m.m.

Utredaren skall bl.a. inhämta underlag för arbetet hos i första hand
EU-kommissionens generaldirektorat Personal admini-IX och
stration. skallI skattefrågan arbetet samordnas med Finansdeparte-
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Utrikesdeparte-frågor medskatteavdelning och i övrigamentets
Socialdepartementet, Finans-administrativa avdelning,mentets

Kommerskollegium,enhet,personalpolitiskadepartementets
skallUtredarenutlandslönenämnd.Arbetsgivarverket och Statens

arbetsmarknadensgång informeraarbetetsundervidare parter
statsförvalt-arbetsgruppen förregeringen tillsattadensamt av

ochningen EU.
riktlinjerdebakgrundutredaren frittstårDet motatt somav

nämnda.aspekter debehandla andradirektiveni änangetts
kommittéer ochtill samtligadirektivskall beaktaUtredaren

dir.offentliga åtagandensärskilda utredare prövaattom
1994:23.

uppdragetRedovisning av

de olika deluppdragensuccessivt såredovisasUppdraget bör snart
slutförti sin helhetuppdrag börUtredarensfullgjorts.har vara

maj 1995.den 31senast

Finansdepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholml994
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NOTE

and IIParts Ito
ofof oflicials andtheconditions employmentof otherStaffRegulationsThe serv-

from 1968,Communities applicable 5 March laid downof the Europeanants as
EEC, ECSC 25968 ofof CouncilRegulation Euratom, No 29Articles2 and3by

L 56, 4.3.196819680flicial Journal of the EuropeanCommunitiesFebruary -1968‘, the following RegulationsamendingEdition December1972, andSpecial
this text consolidated hasRegulation consolidated The beenthat text pro-are

and legally binding.’ The figures bracketsfor information onlyduced not
thefigureslistedbelowandrefer theRegu-certainArticles correspondbeside toto

which they amended.lationsby were

227869 16 RegulationEuratom,ECSC, 160175ECSC,EEC No EEC NoEuratom,Regulation1
OJ L 164,27.6.1975,17.11.1969, 1L289, 1OJ

Euratom,-ECSC,Regulation9570 OJ 17 EEC No 257775ECSC,EEC,EuratomNoRegulation2
L263, 11.10.1975,OJ 121.1.1970, 1L 15,

ECSC, 2615769670 OJ 18 Regulation EEC,EuratomNoECSC,EEC,EuratomNoRegulation3
299,29.10.1976,OJ L21.1.1970, 14L 15,

19 RegulationECSC, EEC, 317776ECSCNo 1671OJ EuratomNoEEC,Euratom,Regulation4
OJ L 359,30.12.1976, 17.1.1971, 1L

ECSC, 317876265371 20 Regulation EEC,EuratomNoEEC, Euratom,ECSC NoRegulation5
OJ 359.30.12.1976,L 916.12.1971, 1OJ L276,

ECSC 137677265471 21 RegulationEEC, Euratom, NoECSC No6 EEC, Euratom,Regulation
28.6.1977,OJ L 157, 116.12.1971, 6OJ 276,L

22 RegulationEEC, ECSC No 268777ECSC,EEC No 136972 Euratom,7 RegulationEuratom,
OJ L 314,8.12.1977, l1.7.1972, 1OJ L 149,
RegulationEEC, Euratom,ECSC 285977ECSC,EEC No 147372 23 No8 RegulationEuratom,
OJ L 330,23.12.1977,16.7.1972, 1160, 1OJ L
RegulationEuratom, ECSC,EEC 91278ECSC,EEC No 264772 24 No9 RegulationEuratom,
OJ 119,3.5.1978,L 120.12.1972, 1OJ L 283,
Regulation ECSC, 91478No 55873 25 Euratom, EEC NoECSC, EEC, Euratom10 Regulation
OJ 119,3.5.1978, 8L28.2.1973, 1OJ L 55,

26 RegulationEuratom,ECSC,EEC No 271178No 218873ECSC, EEC,Euratom11 Regulation
OJ L 328,23.11.1978, 1223,11.8.1973, 1OJ L
RegulationEuratom,ECSC,EEC 308478ECSC No 274 OJ 27 NoEEC, Euratom,12 Regulation
OJ L 369,29.12.1978, 13.1.1974,L 1

319174 28 RegulationEuratom,ECSC,EEC No 308578ECSC NoEEC, Euratom,13 Regulation
29.12.1978,OJ L 369, 620.12.1974,OJ 341, 1L

29 RegulationECSC, EEC,Euratom 295579ECSC,EEC No 71175 NoEuratom,14 Regulation
OJ L 336,29.12.1979, 120.3.1975, 1OJ L 71,

100975 30 RegulationEEC, Euratom,ECSC 16080ECSC,EEC No No15 RegulationEuratom,
OJ L 20,26.1.1980, 1OJ 98, 19.4.1975, 1L

ofofficialsreplacedtheStaffRegulations andtheconditionsofemploymentconditionsofemploymentTheseStaffRegulationsand
AtomicEnergyCommunitylaid CouncilRegu-EconomicCommunityandtheEuropean downbyof Europeanofother theservants 14.6.1962Special18 1961OJ45, Edition1959-62,November1972andEAECof DecemberlationsNo31EEC andNo —ofother of EuropeanCoalandSteelCommunity.conditionsofemployment theRegulationsofofficialsandthetheStaff servants

ofofficials other oftheCommunities intoforce RegulationsEEC.applicable andThetransitionalprovisions servants entryto on
officialsand 97other261576 rcproduced 77 servants.ECSCNos25968andEuratotn, onare legislative unlesshasbeenproducedbytheenactinginstitution. thedoes have Asconsolidationof legalinstrumentsA not status

producedtheCommission, ofthiscompendiumhavebeen by inthe litigationoftheCouncilRegulationsconsolidated casetexts Rcgulations originallypublishedtheOfiicialJournaland thisconsoli-Councilreference bemade therelevant nottomust to as
dation.

and hopedthat willbe valuztble of informationbeenpreparedwiththesaid, compendiumltasThat the utmost a sourcecare
and usefulworktool.a
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EEC, Euratom,31 Regulation ECSC No 16180 OJ L 79,21.3.1987, 1
26.1.1980,OJ L 20, 5 51 Regulation 301987Euratom, EEC NoECSC,

32 RegulationEuratom, ECSC,EEC No 18781 OJ L 286,9.10.1987, 3
24.1.1981,OJ L 21, 18 and Regulation 52 RegulationEuratom, EEC No 321287ECSC,ECSC,Euratom, EEC No 39781 OJ L 46, OJ L 307,29.10.1987, 119.2.1981, 1

53 RegulationEuratom, 378487ECSC,EEC No33 RegulationEuratom,ECSC,EEC No 278081 OJ L 356,18.12.1987, 1OJ L271, 26.9.1981, 1
54 RegulationECSC, EEC, 233888EuratomNoRegulation34 Euratom,ECSC,EEC No 382181 OJ L 204,29.7.1988, 1OJ 386,L 31.12.1981, 1
55 RegulationECSC, EEC,Euratom 233988No35 RegulationECSC, EEC,Euratom No 37182 OJ 204,L 29.7.1988, 5OJ L 47, 19.2.1982, 8
56 RegulationECSC, EEC,Euratom 398288No36 RegulationECSC, EEC,Euratom No 37282 O1 L 354,22.12.1988, 1OJ L 47, 19.2.1982, 13
57 RegulationEEC, Euratom,ECSC 218789No37 RegulationECSC, EEC,EuratomNo 313982 OJ L 209,21.7.1989, 1OJ 331,26.11.1982,L 1
58 RegulationEEC, Euratom,ECSC 372889No38 RegulationEEC, Euratom,ECSC No 44083 OJ L 364,14.12.1989, lOJ 53,26.2.1983,L 1
59 RegulationEuratom,ECSC,EEC No 22589039 RegulationEEC, Euratom,ECSC No 181983 OJ L 204,2.8.1990, 1OJ L 180,5.7.1983, 1
60 RegulationEuratom,ECSC,EEC No 37369040 RegulationEEC, Euratom,ECSC No 207483 OJ L 360,22.12.1990, 1OJ L 203,27.7.1983, 1
61 RegulationEEC No 223291 OJ 204,L41 RegulationEEC, Euratom,ECSC No 364783 22.7.1991, 1OJ 361,L 24.12.1983, 1
62 RegulationECSC, EEC,EuratomNo 38309142 RegulationECSC, EEC, Euratom No 41985 OJ L 361,31.12.1991, 1OJ L 21.2.1985,51, 1
63 RegulationECSC, EEC,EuratomNo 38319143 RegulationECSC, EEC, Euratom No 42085 OJ L 361,31.12.1991, 7OJ L 51,21.2.1985, 6
64 RegulationECSC, EEC,EuratomNo 38329144 RegulationECSC,EEC,EuratomNo 157885 OJ 361,L 31.12.1991, 9OJ L 154,13.6.1985, l
65 RegulationECSC, EEC,EuratomNo 38339145 RegulationECSC,EEC,EuratomNo 191585 OJ L 361.31.12.1991, 10OJ 180,L 12.7.1985. 3
66 RegulationECSC, EEC,EuratomNo 38349146 RegulationECSC, EEC,EuratomNo 279985 OJ L 361.31.12.1991, 13OJ L 265,8.10.1985, 1
67 RegulationEEC, Euratom,ECSC No 5719247 RegulationECSC, EEC,EuratomNo 358085 OJ 62,L 7.3.1992, 1OJ L 343,20.12.1985, 1 68 RegulationEEC, Euratom,ECSC No 37619248 RegulationEEC, Euratom,ECSC No 385586 OJ L 383,29.12.1992, 1OJ L 359,19.12.1986, 1 69 RegulationEEC, Euratom,ECSC No 39479249 RegulationEEC, Euratom,ECSC No 385686 404,31.12.1992.OJ L 1

0.1 359.L 19.12.1986, 5 70 ECSC,RegulationEuratom, EEC No 36089350 RegulationEuratom, ECSC,EEC No 79387 29.12.1993,328.OJ L 1‘

ThisRegulation andother oftheadjustment remunerationofoñcials Europeanmadethe the servantsrecent Communmesmost to
accordancewithAmcle65of StaffRegulations.the
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lTITLE

PROVISIONSGENERAL

advis-administrativeandstafffor engagedeachArticle 1 21 educationuniversitywhich requireduties orory‘officialRegulations,of StafftheseFor the professionalexperience.equivalentpurposes who hasCommunities’of the personmeansany dividedintocomprisefive grades,shallBCategoryStaffRegu-for in theseprovidedappointed,been as gradescontainingordinarilybrackets twoof of careerstafftheestablishedlations, post oneto onan whichexecutivedutiesstaff engagedinforeachby instru-Communitiesof theinstitutionsthe an educationof secondaryadvancedlevelrequire oranof that in-authorityappointingissuedby thement experience.professionalequivalentstitution.
dividedintocomprisefive grades,shallCategoryCEconomicandfor,provided theotherwiseSaveas gradescontainingordinarilybrackets twocareerAuditors shall,ofthe CourtandCommitteeSocial whichclerical dutiesstaff engagedeachfor re-Regulations,beStaffof thesethe treat-for purpose profession-equivalenteducationsecondaryquire orCommunities.of theinstitutionsed as experience.

2 dividedintoArticle four grades,shallcompriseD69 Category
gradescontainingordinarilybrackets twocareershallwithindeterminewhoinstitutionshallEach dutiesmanualer serviceengagedinstaffeachforStaffRegu-conferredby theseexercisethepowers education,primaryrequirewhich necessarysup-authority.appointingthelations technicaltraining.on plementedby some

SocialEconomicandof theof officials provi-preceedingrespect from thederogationofBy wayCommit-of thatof procedurerulesCommittee,the within thecominghowever,sions, spe-posts sameexercisetheshallwhodetermineshall powers Wimin accordanceheldtee professionalcialized may,appoint-theStaffRegulationstheseconferredby on Staff Regula-of thesefor revisionprocedurethe
authority.ing numberservicesembracingintoformedtions,be a

foregoingof theofof grades categ-moreoroneinstitutions entrusttoHowever, maytwo or more bodythe ones.interinstitutionalof them exer-to anorone appointingtheconferredof thecise shall beau- and interpreterson of translatorspowers Postsof socialand theof recruitmentinthority by thedesignatedrespect ServiceLanguagegroupedin apensionschemes.andsecurity equivalentsix gradescomprisingLA, toletters
dividedintoandof CategoryA8Grades3 careerto

Article 3 each.gradescontainingordinarilybrackets two
theshall serviceoflicial recruitmentandappointing ofstate conditionsIdenticalThe instrument an effect;thisdate thetakes oflicials belongingappointment allapplywhichthe shalldate totoon careeroflicialwhich the service.the dateprior thebeshall tonot on category sameorsame

duties.histakesup correspondingandbasicshowingtableA posts
given in AnnexbracketscareerArticle 4

afterinstitutionshall,eachthistablereferenceBy toformadeshallbepromotionappointmentNo anyor referredCommitteeRegulationsStaffconsultingthefillingofthat postother than vacant asapurpose attach-dutiesanddefinethe10,Article powerstoRegulations.Stafffor in theseprovided basiceaching post.to
notified theshallbeinstitutionin toVacantposts an 6Articleauthorityappointingtheinstitutionof thatstaff once

filled.bethatthedecides tovacancy of thethe sectionappendedoflistThe toposts
forindicate,institutionshalleachrelatingtransfer, budgetbyfilled tobethe cannot promo-vacancy ofservice,thenumberandeach postsnotifiedshall be eachcompetition, categoryinternaltion or an bracket.for eacheachgradeCommunities.Europeanthree careerstaffof thetheto

Article 7 8Article 5 8
solelyinactingauthorityshall,appointingRegulations TheStafithesecoveredbyThe posts regardand withoutof servicethe toand im- the interesttheaccordingclassified,be natureshall to oflicial appointmentbyassigneachfour nationality,relate, orwhich theydutiesof the toportance whichservicein hisof transferorderdescending categorypostin to orC and D,B,categoriesA, a

grade.hiscorrespondstorank.
insti-transferwithin hisforapplyofficialdividedintogrades, Ancompriseeight ashall mayACategory

grades tution.containingordinarilybrackets twocareer
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oflicial be calledAn2 The compositionand procedureto tern- ofmay the bodiesupoti occupy
porarily in bracketin his shall be detemiinedpost by eachinstitutiona categoryacareer accord—or

whichservice higherthanhis substantive with the provisionsof Annex ll.career ance
Fromthebeginningbracket. of thefourth ofmonth

The membersof thesebodiesshall be listedsuch posting,he shall thereceive differen—temporary a Morithly Staf Bulletin of theCommunities.allowancetial equal the differencebetweentheto
remunerationcarriedby his substantivegradeand The Staff Committeeshall the inter-representand the remunerationhe would receive instep, of staffthe vi’.i-1-vi.rtheir institutionests andmain-of the which he would be classifiedrespect stepat tain continuous betweenthe institutioncontact andstartinggrade hethe appointed thetowerein thestaff. shallcontribute thesmoothrunningoftobracketof his posting.temporarycareer the serviceby providing channelfor thea expresadurationofThe postingshall siontemporary of opiniona not by thestaff.ex
ceed where.directly indirectly,exceptoneyear, or shall bring theposting noticeofreplace official thethe who seconded to bodiesto competentan of theinstitution difiictilty:mother the interestsof the havingservice.called generalimpli-post anyto

cationsconcerningthefor military service interpretationabsent protractedsick and applica-tip or on tion of theseStaff Regulations.leav beconsultede. maydifficulty of this kind.on any
Article 8 The Committeeshallsubmit the bod-to competentofficial secondedAn anotherinstitution of iesthe of the institutionto suggestionsconcerningthe

CoinriitinitiesEuropean after periodof six organizationand operationof the servicemay. anda pro-months.apply betransferred that institution. posalsfor the improvementto ofto stat workingcondi~
tions generalliving conditions.orthe institutionof theofficial andtheinsti—parent

tutioii which hehasbeensecondedbothto consent TheCommitteeshallparticipate themanagementthe transfer.the oñicial shallbedeemed haveto to and supervisionof socialwelfarebodiessetupservedhisentireservice in theCommunityincareer the institution in the interestsof its staff. may.the latter institution.He shall receiveby virtuenot with the of the institution,consent suchwel—setupof suchtransfer of financialthe benefitswhichany fare services.official entitled receive theseStaffundertoan
Regulations terminationof Servicewith of 4. In addition thefunctionson assignedone themto bytotheinstitutionsof theCommunities. these Staff Regulations,the Joint CommitteeorCommittees be consultedby the appointingmaythe decisiongranting the applicationinvolves authority by theStaffCommittee questionsofor onestablishment gradehigherthanthat occupieda general which eitherof the latterthinksfita naturethe institution,this shallparent countaspromo- submit.totion;suchdecision betakenonly accordancemaywith the of Article 45,terms Theopinionof the ReportsCommitteeshallbe

sought:
Article 9 69

a action following completionof probationaryonThereshallbe setup: service;
a within institution:each won dismissalsfor incompetence;and

Stall Committee,which he organizeda may— C the selectionof staff bein affectedsectionsfor bythedifferent onplacesof toeniploy~ anyreductionin theestablishment.merit;
JointCommittees, appropriate The Committeeshalloneor more that the periodicas ensure re‘for the numberof officials placesthe of staffmembersat madeports uniformon are a inan-employment; within institution.ner any one
DisciplinaryBoards,oneor more as appro-w priatefor thenumberof officials theplacesat Articc 10of employnient;

A Staff RegulationsCommitteeshall besettip contReportsCommittee, requireda— sisting of representativesof the institutionsof the{bfor CommunitiestheCommunities: and equalnumberofati representatives of their Staff Cotniiiittees,The procedureforinvalidity Committee.an appointingmembersof the Staff RegulationsCom-
mitteenhich shall be decidedshall byperformthe functions ofzissignetl accord thethem commonto institutions.theseStaffRegtilations.

ln. For the applicationof certain provisionsof addition functionsthe assignedto by thesetoStaffRegulations,ese JointCommittee Staff Regiilaiions, the Committeea common foriniilzitemayheesttihlisliedfor11121‘ institutions.two suggestionsfor therevisionofor more theStaffRegtilatioiis.
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10aArticle SCommis-by theconsultedshallbeCommitteeThe
Staffof therevisionfor theproposalsion on any withinopinionitsmakeknownRegulations; shall withinperiodsprescribetheshallinstitutionTheCommission.Thethebe byperiodsuch setasmay CommitteeJointtheStaff Committee,which the orof its Chair-theshallCommittee requestatmeet deliveropin-CommitteeRegulationsStaffthe mustofCommitteeStafftheinstitution anor periodsshall beman, an of them;theserequestedions notinstitution. beenopinionhasworking days.15lessthan no

institutionprescribedtheperiodwithin thedeliveredshallbeCommitteeofmeetings theof theMinutes
decision.takeitsshallbodies.appropriatethecommunicatedto

TITLE

OFFICIALSOFOBLIGATIONSRIGHTS AND

Article 14Article 11
of hisdutiesperformanceand conduct theduties inhis official whoofficial shall AnyAn outcarry handlinginCommunities thedecideof theinterests calledwith the matterhimselfsolely orto aonupon suchpersonalinterestinstructions whichhehastake ofseekshall neithermind;he asin outcome anor appoint-informtheshallorganization independenceauthority, hisimpairfrom or per-government, toany authority.institution. inghisoutsideson

of thepermissionthewithoutofiicial shallAn not Article 15fromauthority governmentappointing accept orany
institutionoutside the tootherfrom sourceany publicfor electivecandidateoflicial whoAn afavour,decoration,honour,which he belongsany forgroundspersonalfor leaveshall applyoñice onforkind whatever,of exceptgift payment anyor months.threeexceedingperiodnotaappointmenthisbeforeeitherrenderedservices or

nationalother ofthefor military considerauthorityshallspecialleaveduring appointingThe caseor
appointingservice. Theof such suchofiice.andin electedservice officialrespect toany ofthe importanceregardhavingshall,authority to

for holder,entails thedutiesArticle 12 theoffice andthe
activecontinueshouldoflicialthewhetherdecideinactionand,fromabstainoflicial shall par-An any personalapply for leaveshouldemployment onorwhichopinionofexpressionpublicticular, mayany of leaveduration thethethe lattergrounds.In case,his position.reflecton official haswhich theforequal theshallbe to term

indi-directly elected.acquire, beenneitherkeepHe ornormay subject thewhichundertakings torectly, in au-are
he belongswhichinstitutionof thethority orto 16Articleinter-institution,with thatdealingshavewhich any

continuehis service,impair leavingthemight aftermagnitude oñicial shall,kindof such Anasest or andintegritywithhis duties. behaveof thedutyperformance boundbybein the toindependence to certainoftheregardsdiscretion acceptance ap-asactivity,outsideinwishingoficialAn to anengage beneñts.pointmentsorassign-gainful outwhether to anynot, carryoror permis-obtainCommunities Jointtheoutsidethe after consultingmust shall,institutionEachment shallPermissionauthority. officialswhoappointingthe debarfrom specifysion whatCommittee, postssuchassignment occupation,activity torefused the engagingfrombe as held themhaveor anydetrimen-beindependence ofofiicial’s period threethe to forimpair gainfulor whether yearsnot, aorCommunities. withof the accordanceinworktal the service,theafter leaving exceptto
provisions.followingthe

I3Article heldhasofiicial whothreeDuring these anyyearsgainfulemployment,oflicialof immediatelyinformIf the requiredshallbesuch tospouse an postaauthorityofappointingtheinform theshall duringoflicial belongedthe which heinstitutionsthe toemploymentof thetheShould dutiesinstitution. of theservicehis nature left thebeforehethree oryearsofficial andof thewith thatincompatiblebe calledbewhich he toto assignments carryuponprove maythatundertakinggiveunableoñicialthe to an out.appoint-thespecifiedperiod,withinwill acease JointCom-consultingtheafterinstitutionshall,Joint Com- Theconsultingtheafterauthorityshall,ing within 15daysconcerned,notify thecontinue mittee,shallofficialwhetherthe persondecidemittee, forbids himwhetherinformed, tobeingbe ofanothertransferredbe post sohis to re-orpost, assignments.dutiessuchaccept orresign.quiredto
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instructionsfromconfirmationof the hiswrittenArticle 17
them unlesstheyconsti-superior,heshall outcarrydiscretionwithexercisetheofñcialshallAn greatest criminal law ofof the relevantbreachtute oracoming hisinformationfacts andregard all toto safetystandards.connectionwithof intheknowledge course or

shall induties;heperformanceof histhe not any Article 22unauthorizeddisclosewhatsoever to anymanner alreadyinformationdocument notorpersonany good, wholeberequired makeoñicialAn tomaythiscontinue be boundbyshallmadepublic.He to sufferedby theCommunitiesdamagein part,anyorservice.leavingtheobligationafter misconduct his theof seriousresult partonasatogetherwith perfomianceconnectionwith the ofwhetheralone of inofficial shallAn not, or course or
publishedwithoutthebe his duties.publishothers, toor cause
authority,appointingof thepermission matterany shall be givenby theappoint-reasoneddecisionAPerrnis—Communities.of theworkdealingwith the accordancewith theprocedurelaidauthorityingpub-theproposedonly whereshall refusedsion be disciplinaryin regarddown to matters.of thethe interestsprejudiceliablelication to

Communities. of CommunitiesCourtof Justice theEuropeanThe
jurisdiction in disputesarisingunlimitedshallhaveI8Article this provision.under

donebyworkwritings otherrightsAll anyorany shallbe theof his dutiesperformanceofiicial the Article 23 24activitiessuchwhoseof Communitythe toproperty
relate.writings workor immunitiesenjoyedby oflicialsprivilegesandThe

in interestsof Commu-accordedsolely the theareIArticle Protocol Privilegesandnities. Subject theto on
oflicials shall be from ful-Immunities, not exemptfrom thepermissionwithoutolficial shallAn not, privateobligations from complyingfilling theirgroundswhat- ordiscloseappointingauthority, on any andpoliceregulationsin force.with the lawsinformationof whichproceedingslegalever. any Permis-of duties.hisknowledgebyhe has reason privilegesandimmunities in dispute,theWhen areofinterests thetherefusedonly wheresionshallbe informconcernedshall immediately theofiicial ap-wouldrefusalrequireandsuchCommunities notso pointingauthority.officialfar theentailcriminal as asconsequences

beboundbycontinueofficial shallconcerned.An to providedfor in Protocollaissez—pa.tser theThe onservice.leavingtheobligationafterthis Immunitiesshall be issued offi-Privilegesand to
4 andequivalentgrades.cials in GradesA 1 Atoparagraphshallprecedingprovisionsof theThe not interestsof the service require,thisWherethegiving soofficial evi-formeroflicialapply to an or ofbe issued,by specialdecisionlaissez-passermayof the Europeanof Justicebeforethe Courtdence oflficialsappointingauthority, in othergradesthe toBoardofDisciplinarybeforetheCommunities anor of employmentlies outside terri-place thewhoseformerconcerninginstitution servantmatter oraona of MemberStates.thetoryCommunities.Europeanof of thethreeservant one

Article 20 Article 24 8
heplacewhereresideeitherin theofficial shallAn Communitiesshall assist olficial, inThe any par-therefromdistanceemployed greaterat asor no proceedingsagainstticular in perpetrat-anypersonhisperformanceofcompatiblewith the proper ing threats,insulting defamatory utter-actsor orduties. attack whichto propertytoany personorances,or

familyof his subjectedbyhe memberor a reasonArticle 21 24 duties.of hispositionor
andrank,shall assistofiicial, whateverhisAn ten- jointly and theThey shall severally compensateshall be responsiblehis superiors;heder adviceto ofiicial for damagesuffered such farcases, sohim.of dutiesassignedperformance thefor the to official did eitherintentionally throughthe not oras

of serviceof branch the negligence the damageand hasbeenofficial chargeAn causeany grave
superiorsin of the fromhis unable obtaincompensation the whoshallberesponsible respectto to person

for carryingconferred him and the didauthority out causeon
responsibilityofTheof instructionsgiven by him. facilitate suchfurther trainingshall and instruc-fromhimreleasehis subordinatesshall in no way for otficials compatiblewithtion theas properresponsibility.his own functioningof theserviceand accordancewith

instructionswhichheoflicial receivesAn who con- its interests.ownrise seriousgivesiders irregular likelybe to toto or instruction intoSuch training and shall be takenimmediatesuperior,hisdifliculties shall inform
of promotion theirreceives torofficial thenwriting. the account careers.purposesnecessary

5 I5-1008



Bilaga 2130 SOU 1995:89

RFClfl.All.’S

lttit’l0 2411 concerninghisaall documents administrativeS sta~
and all relating his ability, elli-reportstus toentitled exercise ofOflicials shall be the rightto ciencyandconduct:particularbe ofassociation;they membersmay in b officialby the such docu-commentsany onunions staff associationsof Europeanoñi-trade or ments.cials.

registered.Documentsshall be numberedandfiled
serial referredorder; the documents in sub-Article 25 toS

paragraph beused citcd insti—u by thenotmay orsubmit the appointingOllicials requeststo tution against ollicial unlesstheymay au- an werecommuthority of thcir institution. before filed.nicatcd him theyto were
The communicationof document officialdecisionrelating specificindividualwhichAny toto any ana failingshallbe evidencedby his signing that,theseStaffRegulationsshalltakenunder at or,once

effectedshall be by registeredletter.officialcommunicated writing thebe to concern-
affecting official shalldecisionadverselyed.Any an olficial’s personalfile shallcontain referenceAn nowhich based.thegroundsstate his political, philosophical religiouson to or views.

file for oth-appointment,establish- Thereshallbe only personal eachSpecificdecisionsregarding one
cial.transfer,determinationof admin-promotion,tnent,

terminationof serviceof ofli-istrative andstatus an olficial shall havethe right, after leavingAn evenofbe posted the premises thecial shall at once acquainthimself withthe service, all the docu—towhich theotficial belongsandshall beinstitutionto in his file.mentsBulletin of Com-Mantlily Staf thepublished the file confidentialThe personal shall be and bemaymunities. officesof administration.consultedonly in the the
beforwarded Courtofshall,however, the Jus-toArticle 26 tice of the Communities actionEuropean an con-

ofiicial contain: cerningtheofficial broughtbeforethe Court.file of shallThepersonal an

TITLE lIl

OFFICIALSCAREER OF

referencesproducestheappropriatecharacterc heCHAPTER1
for performanceof hishis suitability thetoas

duties;RECRUITMENT
Article 292, passedd hehas.subjectto acompe-

eitherqualificationstition based tests,or oronArticle 27 forqualificationsand providedboth tests,as
for the Ill;directed securing Annexshall beRecruitment to

officials of the highestofthe servicesinstitution fit perform andphysically his duties,e ne tointegrity,recruitedefficiencyandstandardof ability,
fromgeographicalbasispossiblebroadesttheon producesevidenceof thoroughknowledgef he aCommu-Statesof theof Membernationalsamong of of Communitiesandof the languages theonentties. satisfactory of anotherlanguageof knowledgea

of Communities forthe theto extentnecessaryreferencewithoutshallbe selectedOlficials to race, performanceof his duties.thecreed sex.or
nationalsofreservedforshallbeNo spe-posts any Article 29cific State.Member

Beforefilling institution,thevacantpost ana
appointingauthorityshallfirst consider:28Article

filled promotionwhetherthe be byaconditionthat:appointedonlyofificial be postAn orcanonmay transferwithin the institutions;
Statesofof Memberof thenationalhea onea whether hold competitionsinternal the in-bauthor-exceptionCommunities,unless to tothe an stitution;enjoyshisauthority,andappointingizedby the

citizen;full rights aas transfer been madeapplicationsfor havec what
ofiicials of institutions of threeother thehim byimposedobligationsfulfilledhasb he onany Communities;Europeanservice;militaryconcerningthe lawsby
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of staff gradedMembers the accord-for competitionsfollow procedureand then the temporaryon
the gradingcriteria adoptedby the insti-of withqualifications ofeither ofbasisthe tests, anceor or

tution retainthe seniority the acquiredshallIII lays downqualificationsand Annexboth steptests.
officialscapacity they appointed in thein thatcompetitionprocedure.the are

following period ofimmediately thegradesamefollowed for thelikewise beprocedureThe may service.temporaryfor futurerecruit-of constituting reserveapurpose
ment. Article 33 24

competitionother than theprocedureA proce- successfulcandidateBeforeappointment, shallbeaauthorityadoptedby the appointmentbeduremay by of theinstitutionsmedi-medicallyexamined oneoflicialsand,of Grade l A 2for therecruitment A or officers that the institution becal in order sat-mayfor recruitmentexceptional alsoin to postscases, isfied fulfils the requirementsof Articlethat hequalifications.requirespecialwhich 28e.
opinionWhere negativemedical given as30 a aArticle

examinationresult of the medical providedfor
shall becompetition, selectionboardFor each first candidatethe paragraph,the within 20a may,authority. This boardappointingappointedby the of notifiedof thisopinionbydays being theinstitu-

candidates.list of suitableshall draw his besubmittedfortion. that theopin-up a request case
of medicalcommitteecomposedofion threedoc-aof thesedecidewhichappointingauthorityshallThe appointingauthorityfromchosenby thetors amongcandidates appoint the vacantposts.toto oflicers.institution‘s medical The medicalof-the

ficerresponsiblefor theinitial negativeopinionshallArticle 31 heardby medicalcommittee.The candidatebe the
of ofrefer opinion doctor his choicethe tobe appointedCandidatesthus selectedshall may aas the medicalcommittee.Wherethe opinion of thefollows:

confirms ofmedicalcommittee the conclusions the
Service:oflicials Category the Languagein A for ñrstor medicalexaminationprovided in the para-— service;startinggradeof theirtheto categoryor 50%of feesgraph,the candidateshall the andpay

of the incidentalcosts.categories:oflicials other— for which theystarting for thethe grade postto Article 34 s 6924recruited.havebeen
Oflicials other thosein Gradesthan A l andauthority makeappointing2. However.the may 2 shall probationaryperiod beforeA theyserveaprovisionswithin theexceptions the foregoingto beestablished.Theperiodshallbeninemonthscanfollowing limits:

for oflicials in Category in theLanguageServiceA,
3 andLAof Grades A Aa A forrespect and in CategoryB and six months other ofli-

cials.becom-half appointmentsthe to poststoup— ing Where,duringhisprobationaryperiod, oflficialvacant; an
prevented, by sickness, maternity leave undernewlyof theappointmentsthirds toto twoup— Article 58, accident,from performinghis dutiesorcreatedposts; for continuousperiodof least month,theata one
appointingauthority extendhis probationaryofb in othergrades, mayrespect
periodby the correspondinglengthof time.of appointmentsthird the posts—‘ totoup one theprobationer beA madereport atbecoming on may anyvacant; duringtime the probationaryperiod his work

half createdthe appointments newlytoto provingobviouslyinadequate.up—
posts. This shall be communicated thereport to personshallSave of GradeLA this provisionrespect concerned,who shall havethe right submithistoof filled in eachbeappliedby six bepoststo in writing within periodof eightgroups days.comments afor of this provision.grade the The and the shall be transmittedpurpose report comments

immediatelyby the probationer’simmediatesupe-
authority,rior the appointing which shall,withinArticle 32 to8 69

periodof obtainthreeweeks, the opinion of theaofficial first in hisshall be recruited theAn Joint ReportsCommittee the action beat step taken.toon
grade. The appointingauthority decide dismissthetomay

beforeprobationer the end of the probationaryHowever,the appointingauthority taking ac-may, period, giving him month’snotice; the periodonefor theof training andspecialexperiencethecount of service however, theexceed normalnot,mayof the concerned,allow additionalpost sen-person probationaryperiod.72 monthsiority his grade;this shall exceednot
Grades 48months However, appointingauthorityin l A LA 3 andLA 4 and theA to may, excep-

in tional circumstances,authorizeothergrades. continuationof the
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period and assign otlicial S lprobationary the ectito onan-
other ln this thedepartment. assignmentcase new

Active employmentfor leastsix months; shall bebe subjectmust at
paragraphthelitnits in 4.to outset

36Article
expiryOnemonth thelatestbeforethe of theat active whoomcial in employmentAn one per-be madeprobationaryperiod, shall thereporta on the pertaining the whichhefonning duties to posttoability probationer performthedutiesof the to per- appointed temporarilyassignedunderhasbeen orefliciencytaining his hisand also andpostto on contained Title IV.theconditions inconduct the service. shallbeThis report commu-

nicated the rightthe probationer,who shall haveto
within periodsubmithis in writingto comments a Sectio 2nof eightdays.

SecondmentShould in exceptionalrecommenddismissalor,
period,circumstances, of probationaryextension the Article 37 3 40 69transmittedthe and the shall becommentsreport

immediateimmediatelyby the probationer’s supe- establishedofficialofiicial secondmentAn anonrior appointingauthority,which shall,withintheto decisionof theappointingauthority:who,byweeks,consult the Joint Reportsperiodof threea directedin the interestsof theservice:hasbeenaCommittee action be taken.the toon
in outsidehistemporarily postto aserve—adequatework has provedA probationerwhose not institution;ordismissed.for in his shall beestablishment post

holding of-assisttemporarilyauthority inHowever, appointingthe to a person anmay, excep- — for in Treatiesestablishingfice provided theprobationaryperiodtional extendthecircumstances,
Communities establishingthe theTreatyof andpossiblyassignfor six months,maximum or aa ofCouncil and SingleCommissionSingleanothertheprobationer department. ato Presi-Communities, with electedthe or an

of of theof theinstitutionsof probationaryperiodshall dent4. total length theThe organsone or
electedChairmanofCommunities theexceed15months.in circumstances oneorno of political in the EuropeanPar-the groups

forthwithpositionExceptwherehe liament;toa
dismissedproba-elsewhere,employmentresume a temporarily in which in-to postserve athree —tioner receive compensationequalshall to financedfromcluded the list of thein postscompleted thanbasicsalary hehasmonths‘ more appropriationsandresearchand investmentmonths‘basicsalary heservice,years twoone authorities classi-which the budgetary haveservicemonths‘ andhascompleted leastsixat one fied temporary.ascompletedlessthanhasmonth‘sbasicsalary he

service.six months‘ b hishasat request:own
disposalof of thebeenplaced the anotheratom-applyand5 shallParagraphs —not to of Communities;institutions theEuropean orprobation-endof theircials resignbeforethewho

period. disposalof organizationbeenplaced theary at an— inter-furtheringthe Community’sdevotedto
byincluded list be drawnand toests upon aCHAPTER2 ofinstitutions thebetween theagreement

theStaffRegu-Communitiesafterconsulting
lationsCommittee.

STATUSADMINISTRATIVE continue enjoyofficial secondmentshallAn toon
containedin Arti-his rights theconditionsall under

all hisand subject38 and 39 shall remaincles to35Article
institution.official of hisobligations parentanas
paragraphofprovisionsof the thirdSubject thefollowingof theOificials assignedshall be toone provi-concerningpension,however,theArticle 77administrativestatuses: official thesecond-which apply the duringsions to

referred of thein the secondindent aemployment;a active toment
ofli-applicableñrst paragraphshall be those to an

b of assigned him thesecondment; cial the grade that tosame as
which seconded.hepostto

grounds;personalc leaveon
Article 38 8

d non-activestatus;
interestsof the serviceshallbeSecondmentin the

following rules:governedby themilitary service.e leavefor
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secondment paid them the andshallbetakenby the groundsdecision amounts toon on sameathe periodauthority after hearing oflicial for the by the body whom thetheappointing tosame
ollicial seconded.concerned: was

of This provisionshall result in the oflicialduration secondmentshall be determined not ortheb entitled pensionappointingauthority: his dependantsbeing totalthe toby a
higherthanthemaximum hewouldhaveamountof sixend months.the officialthe every con-p at Staffreceived these Regulations.pursuanttothat this secondmentbecerned request ter-may

niinated; his secondment ollicial bewhen endse mustan
hisreinstatedin the first correspondingpost tooilicial secondment the firstto1an pursuanton fallsgradewhich in hisvacant category serv-orof Article 37a entitled receiveindent to a ice providedthat he satisfiesthe requirementsdifferential where the totalpayment remunera- declinesfor that he the offeredtopost. postcarriedby the which secondedhetion post to retain righthim he shall his reinstatementtothanthatcarriedby his gradeandless step corresponding gradewhenthe hisnext tovacancyinstitution; he shall likewise behis parent en- in his service,suhjectto thecategoryoccurs orreimbursementoftitled all additionalto expenses proviso; he declines secondtime, hesame ahisentailedby secondment; be required resignafter the Joint Com-tomay

effectivelymitteehasbeenconsulted.Until re-official secondment the firstc pursuanttoonan shallinstatedhe continue be secondmentto onofArticle 37{a shallcontinueindent to payperi- unpaid.butcontributionsbased activesion the salaryforon
carriedby his hisemployment gradeandstep

institution:parent Section 3
official secondmentshall retain hisf post,onan
right advancement his Leave personalgroundshis higher andto to step ona

eligibility for promotion;
Article 40 8 24 40his officialgwhen secondmentends shall atan

reinstatedin the formerlyoccupiedbe postonce establishedofñcial in cir-An exceptionalmay,by him. and his be grantedcumstances at request,own un-
paid leave personalgrounds.onArzicle39 ts 40

prejudice Article2. Without the provisionsoftoSecondment official’s shall beat request durationof15,the suchleaveshall exceedan own not onegoverned followingby the niles: year
thedecision secondmentshallbe by thea taken ofon be extendedfor furtherLeave periodstwomayappointingauthoritywho shalldetermineits du- each.oneyearration;

If, official forhowever, applies such leaveanb within six of taking dutiesmonths his anup new beorder able:toofficial that his besecondmentrequest ter-may
minated; oldhe shall then be reinstated in bring child who underfiveat toonce up a years—the formerly officialoccupiedby him; and considered dependantof thepost as a

within themeaningofArticle VH;22 ofAnnextheendof this period of six months,anotherc at orbe appointed histo post;personmay
bring child considered dependantbeto toup a avd duringthe ofperiod secondment,pensioncontri- of within ofhis the meaningof Article 22butionsand pensionrights shall be calcu-any VII suffersfromandwho seriousAnnex men-alated referenceby the forsalary activeto cin- tal physicalhandicaprecognized inedi-by theorployriientcarried by his grade hisand step officer of requirescal the institution and whoinstitution. However, officialparent an on se- constantcareor supervision,condmentunder the secondindent of Article

37lb whoacquirespensionrights in body be extendedannually fourthe leave times,may pro-
which he secondedshall be affili- videdthat thetimeof eachextension otherto to atcease oneor

ated thepensionschemein conditionsreferred in-his original insti- of the in the aboveto to two
tution for thedurationof this obtains.secondment. dents

official whoAn becomes invalid while oflicial appliesfor besuchleave order toan on an
secondmentwithin the meaning of Article able his her alsothe latterto accompany or spouse,
37lb, secondindent, of oflicial Communi-and the dependants being other of theservantan or

officialwhodiesduringthe shall requiredin ofperiod, ties the his her duties toan same course or
be entitledundertheseStaff Regulations the establishhis herhabitualresidence dis-suchto ator ainvalidity the surivor’s pension less fromtheplaceof employmentof theapplicanttanceor any
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ofestablishment theirconjugalhome Section 4ofiicial thatthe
would inconveniencethe applicantsuch placea

performance duties, Non-activeofficial in of his her leavethe statusor
five times,providedbeextendedannually that,may

of extension,theconditionsthe time each whichat Article 41 8 46ofiicialof the leaveobtain.warrantedthe Angrant
thebenefitfrom the latter provision exten- non-activeofiicial having whoon Anmay status oneonly hisof leave in hersion ofby reductionhasbecomeonce career.or supemumerary reason

institution.numberof in hisin the posts
entitledDuring leave, ofiicial shall benot toan ofReductionsin thenumber in particu-posts apromotionhigher grade;advancementto stepa or appropriatebudg-lar gradeshallbe decidedby theof schememembership the social securityhis pro- underthe budgetaryprocedure.authorityetaryforfor Articles risksvided in 72 and73 andcover

shall suspended.underthe scheme be shall,afterconsultingThe appointingauthority the
decidewhat of beJointCommittee, types post toare

affected suchby measures.ofiicial evidencethathewho providesHowever,an
ofother public schemebe coveredbycannot any ofauthorityshalldraw list theTheappointing up areferred Articles72againsttherisks ininsurance to afterofiicials affectedby suchbeto measures, con-following thatlaterthan monthand73 not onemay, thetheJointCommittee,takingintosulting accountpersonalgroundsbegins,which his leave on efliciency,conduct service,oflicials’ ability, thecoveredin accordancewithcontinue beapply toto seniority. oflicialfamily circumstancesand Any oc-halfprovidedthat he bears theArticles,those cost of referred the preced-cupying the topostsonecontributionsrequired the riskstheof to cover re- who the wish being subparagraph toexpressesfor first721 and731 theferred in Articlesto year non—active shall automaticallybeassigned statusfullpersonalgroundsand theof the leave coston this list.enteredonof the contribu-remainder such leave;during the

reference the ofii-shall be calculatedbytions this list shall beOfficials whoseto namesappearonoflicialthe whobasicsalary.Moreover, ofcial’s last non-active by decision theassigned status ap-foracquire pensionrightsthat he authority.pointingcannotproves
apply continuepensionschemeanother to tomay this official shallWhile possessing statusanfor ofpensionrights maximumacquirefurther onea performhis dutiesand enjoyhis rightstotoof the contri- ceaseprovidedthat he bearsthe costyear, higherremuneration advancementto step,to aorthe laid down inequal three timesbution rateto fivefor period exceedingshall continue,but notacontributionsshall be calculatedArticle 832; the rights retirementpensionaccumulate totofor official‘s years,basic salary thereference theby to carriedby his gradeandbased the salary step.ongradeandstep.

from dateof beingFor periodof thetwo yearsa
shall be govemed official shallhavepri-personalgrounds assignednon-activeLeave status,anon

in hisfollowing rules: ority for reinstatementinby the post categoryany or
fallcorresponding his gradewhichservice to may

that hasthebe created,provided hevacant nec-oroflicialof thebe granted theshalla requestat ‘qualifications.essaryappointingauthority;concernedby the
non-active shalloflicial assignedAn status re-on

accordancewithceive allowancecalculatedmadefor extensionshall beapplication anb two AnnexIV.beforethe leaveexpires;months
fromoflicialIncomereceivedby the any new em-

appointed theanother be bedeductedfromduringthis periodshallc ploymentto postmayperson
the official;occupiedby for precedingallowanceprovided in the sub-the

allowancetogetherparagraph that incomeandthe
remunerationlast receivedby theexceedthe totaloflicial beexpiry of his leaved the mustanon of sal-official, reference the tablecalculatedby tocorrespondingfirst hisreinstatedin the post to of month forariesapplicable first day thetheonfalls in hisgradewhich vacant categoryor serv- paid.which theallowance betosatisfies requirementsthat he theice, provided

oflereddeclinesthehefor that post topost. oflicial furnishsuchwrittenproofThe shall asmayhis right reinstatementshall retainhim, he to institutionrequired inform the of factsbe and anygradecorresponding hiswhenthe tonextvacancy affect entitlement.liable histotheservice,subjectin his tocategoryoroccurs
second he total remunerationlastdeclines time, allowanceand theproviso; he The re-asame

resignafter Joint Com- fourth subparagraph,the ceived, referred in thebe requiredto toasmay
eflectively fixed for theconsulted.Until shall be weighted thehasbeenrnittee rate countryatre-

Communitieswheretherecipi-remain unpaidleave inside outsidetheinstatedheshall on per-on or
hehashis residence.sonalgrounds. ent proves
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Articleestablishedhis residence 44recipientthe a coun-
fixed,weighting has been thewhichfor no oflicial whohasbeenAn in hisgradeforat stepone100.be equalweightingshall to shall automaticallyadvance thetwo to nextyears

in thatgrade.francs.expressedin Belgian stepshallbeallowanceThe
ofof theshall be paid the countrycurrency Article 45of recipient. 69theresidence

Bel- Promotionshallbe byotherthanthe decisionof thepaid appoint-Allowances a currency
ing authority. shallbeeffectedcalculated the exchange by appointmentoffranc shall begian ratesat

of 63. the oflicial the higherspecified secondparagraph Article gradein thein the to next category
service which he belongs.Promotionshallbetoorof ofof period entitlement thethe end theAt4. selectionexclusivelyby from oñicials whoamongHeofficialshallberequired resign.theallowance to havecompleted minimum period in their grade,aappropriate,receive retirementwhereshall, a pen- afterconsiderationof the comparativemeritsof thescheme.for in the pensionprovidedsion as officialseligiblefor promotionandof thereportson

them.beforeexpiry of theofficial whoAn two-year
ofieredspecified paragraph3 hasbeenperiod in a olficials appointedFor the startinggradein theirtodeclinedcorresponding his gradeandhaspost to service this periodshall sixbe monthscategory,orJointCommitteeafterthegoodwithout reasonmay, from of theirthe date establishment;for oñi-otherdeprivedof rightsunderconsulted,be hisbeenhas cials shallbe two years.required resign.foregoingprovisionsandbethe to ofiicial be transferredfromAn servicemay one

fromanother promotedto categorytoor one an-
thebasisofotheronly competition.5 onS ac one

However,shouldthe particularstaflingrequire-servicefor militaryLeave of institution dictate, derogationments an so a may
frombemade paragraph2 allow oflicialsto to moveArticle 42 from LanguageServicethe CategoryA andviceto

by of transfer,in accordancewithversa means afor servicecalled militaryofiicial whoAn orup paragraph4.recalled in thetrainingfor to servereserve or
ofassignedthe specialarmedforcesshall be 4. Should decide avail itself of this deroga-status to

service‘.for military tion, the appointingauthority‘leave shall, taking dueac-
of opinionthe of theJointCommittee,deter-countservicefor militaryofiicial who calledAn up mine the numberof which thisposts to measureshallhis remunerationbutshall receivetocease be applied.By the procedure shallmay sameandhigherretainhis right advancementto stepto a decide the criteria andconditionsfor the trans-onRegulations.He shallStaffpromotionunder these fers includingcontemplated, considerationof theretirementpensionhis right enjoyalsoretain to merits,training andprofessionalexperienceof thehisservice,heaftercompletinghismilitary paysup officialsconcerned.contributionsretroactively.pension

For officials in whose the derogationauthor-casetrainingforofficial who calledAn orreserveup ized by paragraph3 hasbeenapplied,seniorityasshall,duringin armedforcesrecalled theto serve referred in paragraph in1 thegrade whichtheyto toreceiveof training recall, continuethe period toor transfer shall be calculated from the dateas ondeductionofremunerationsubjecthis amountto an which transfertakeseñect.theequal his serviceto pay. In his grade oflicial shall in receivenew an no case
basicsalarylower thanthatwhich hewouldhavea

his formerreceivedin grade.CHAPTER3
institution shallEach adoptgeneralprovisionsfor

T0 HIGHERREPORTS,ADVANCEMENT A implementingparagraphs3 and in accordance
PROMOTIONSTEPAND with Article 110,asnecessary.

Article 43 46Article 8
ofconductin theserviceability, efliciencyandThe official appointed higherAn gradeshall,in histo aof Gradeswith exception thoseineachoificial, the grade,havethe senioritycorresponding thetonewsubjectof periodicalshall be theA andA1 notional equal abovethe notionaltoa step nextormade least reachedin his formergrade,report at two plusthe ofevery yearsas pro- steponce amount

institution in accordancewithvided for by each the two~yearlyincrementfor his grade.newArticle 110. ofFor the this provision,each shallgradepurpose
oflicial. He divided intoshall communicated the be notionalThe be correspondingtoreport steps to

thereon monthsof serviceentitled make andnotionalsalariesshall be risingbyto commentsany on
twenty-fourthofwhich heconsidersrelevant, the two-yearlyincrementforone
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requiringofficials resignshalldecisionsRcasonedof the actualthroughoutthethat grade tosteps.span afterappointingauthority consult-by thegradeshall be takenappointed higher inoflicialAn to noa hearing the officialCommitteeanding Jointthatwhichhe thebasicsalarylower thanreceivecase a concerned.his formergrade.receivedinwould have
gradeshallbeclas-appointed higherotficialAn to a

grade.initial for thatsified thanthelower stepnot Section 3

interestsof the servicein theRetirementCHAPTER4

SERVICETERMINATIONOF 50Article 8 46
Article 47 Grades 1 A 2official holding AAn post mayora

of serviceby decisiontheretiredin the interestsbetemtinatedby:Serviceshallbe
authority.of the appointing

resignation;a
disciplinaryconstituteretirementshallSuch not aresignation;b compulsory

measure.of service;interests thein theretirementc
assignedretiredwhoofficial thusAn tonot an-dismissalfor incompetence;d servicecorrespondinghisinother categorypost or

from calculatedinremoval allowancee shallreceivehis gradepost; to an
IV.withaccordance Annexf retirement;or

fromoficialreceivedby thedeath. Incomeg new em-any
bedeductedfromthis periodshallduringployment

for precedingprovided theallowancethe para-
allowancetogetherincome and theS i l graph thatt 0nec

remunerationlast receivedby thetotalexceedthe
tableof sala-Resignation reference thecalculatedbyofficial to

of month forfirst day theapplicable theries on
paid.48 beArticle which the allowance tos

resign shallwishesoiñcial whoAn stateto un- of Article 413subparagraphsfifth ninthThe tointention leave thehisin writingequivocally to shallapply.
definitively.institutionof theservice

entitlement the allowanceofficia1’stheWhen todecisionshalltakeitsauthorityTheappointing con- ofhasattainedtheshall,providedhehe ageceases,monthof receiv-withinresignationfirming the one of pension,receivebeentitled55 paymenttoyears,appointingauthor-of resignation.Theing theletter 9 of VIII beingArticle Annexreductionundernoresignationtherefusehowever,ity accepttomay. made.oflicial inagainsttheproceedingsdisciplinary are
ofof the letter resig-of receiptdatetheatprogress within thestartedproceedingssuchnation areor Section 4following 30 days.

specifiedbyeffect thedateshalltakeResignation Dismissalfor incompetenceon
shall beauthority;thatdateappointingthe not more
proposedby thedateafter thethree monthsthan

oñi-of Article 51of resignationin theoflieial his letter case
Service.and the LanguageCategoryAcials in

thewho incompetentofficials officialof Anthemonththanand proves per-not caseonemore dismissed.of his duties beformancecategories.otherin the may
offerhowever,appointingauthorityThe tomay,

grade.classify oflicial in lowertheS tio 2 aec n
officialdismissalofproposalfor theAny anresignationCompulsory basedandwhichtheshall setout reasonson

concerned.I-Ietheoflicialcommunicatedshallbe to49Article 8 thereonmakeshall be entitled commentsto any
wherehe heconsidersrelevant.resignonly whichrequiredoificial beAn tomay

Articlelaid downfulfil conditionsthetoceases reasoneddeci-takeappointingauthorityshallTheArticles l3,providedfor in28 in the aa, casesor inprocedurelaid downafter following thesion,second5and theand39, 40 and 4l4 para-
IX.Annexof VIII.Article 14 Annexgraphof
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53Section 5 Article Mm
official whomthe Invalidity CommitteeAn findstoRetirement provisionsthat the of Article 78 apply shall auto-

matically retiredbe the lastdayof the monthinonArnee 52 Ho which appointingthe authority hisrecognizes per-
incapacity performhis duties.provisionsiit.~rticlcWithoutprejudice the 50. manent toto an

oflicial retiredshallbe
ofeitherautoiiiatically thelastday themonthon S i i—— tec onof 65.hicli he reachesthe age

Honorary rankofhis the last day theat requestor om on-r ofnioiitli in which the sub-respect requestwas Article 5460 ofmitted wherehe leastat years ageor
50 it of andwherehe between and On tenninationof otlicialservice givenbeyears age an maysatislies retiuireineiitsfor immediatethe rank either hishonorary bracketpay- an career orof pension accortlaiicewith Article 9 the higherbracket.by decisionof the Lt]p0lIlI—ment a next

of Vill.Annex ing authority.
of secondparagraphofThe second the pecuniarybenefitsshallNo attach suchhonorarysentence to

Article 48 by analogy.shallapply rank.

TITLE IV

OF OFFICIALSWORKlNG CONDITIONS

56CHAPTERl Article s
official beAn required overtimeworknot tomayOF WORKHOURS in of exceptionalexcept cases urgencyor pressure

of work; night work and all work Sundayson orArticle 55 167 S public holidays be authorizedonly in accord-may
with the procedurelaid downby appoint-thetimes anceOfficials in activeemploymentshall all beat ing authority.The total overtimewhich otiicialthedisposalof their institution. anat beasked workshall exceed150hoursinto notmayHowever.the working week shallnormal not six riiontlis.ex- anyworking dayceed42 hours.the hoursof the beto

Overtimeworkedby officialsin CategoriesA andBauthority.Withindeterminedby the appointing the
and theLanguageServiceshall rightlimits appointingauthority afterthe tocarrynosame may. cori- coinpensatiori reiiiiiiieration.siilting the StaffCommittee,determinethehoursto or

otlicialsbeworkedby certain of engagedgroups on providedforAs AnnexVI, overtimeworkedbyparticularduties. oflicials in CategoriesC and D shall entitle them
ofiicial requiredbecauseofbeAn either leave remunerationto compensatorymay. moreover. toorthe exigenciesof service .safetyrulesthe wherethe requirementsof the servicedo allowtoor re- not

main ofstandbyduty his place work leaveduringthemonthfollowing thatat at compensatoryon or
homeoutside workinghours. institutionnormal The overtimein which the worked.wasofshall lay downdetailedrulesfor the application
this after its Statfzrapli consulting Committee.par; Articz 56a7 15

Article 55a8 ollicial whoAn expected work regularlyto at
night, Saturdays.Sundays public holidayson orlixceptioiially, appointingautlioritythe may, upon shall be entitled specialallowances doingwhentoapplicationsetting the therefor‘.author~out reasons shiftwork which requiredby the institution beie otlicial half—time considersthatworktoan of theexigenciesof theservice safetyrulescause orthis Wouldbefully the interestsof theinstitution. andwhich regardedby regularandasa perina-

feature.neiitThe for thisauthori.ation laidprocedure granting
down in IVa.Annex Acting proposalfrom theCommissionsubmit-on a

ted afterconsultingthe StaffAn official authorized work half-time .shall RegulationsCommit-to
Councilthe shall determineeach month. the provided for by the the categoriesoftee.manner

officialsentitledhalf normalworking suchallowances.appointingauthority,work the and theto rates
conditionsthereof.time. and
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shift- period absentof official of 12 otiicialworking hours months,normalThe overaan on anfor totaltotal of threedaysexceedthe annual normal becauseof sicknessforwork tonotmust up a
medicalof than 12 days,he shall producehours.working more a

certificatefor further of sick-absencebecauseany
ness.

Article 56b 167
authority InvalidityTheappointing refer thetomay

of olficial whosesick-leaveCommitteethespecialallowancesentitledofficial shall beAn to case any
months of threethan 12 periodtaken totalsdecisionrequiredin accordancewithwhen more anya

of exigen-authoritybecause theappointingtheby years.
remainsafety rulesof the servicecies to onor afterleavebe required takeoflicialof homeplace work Anduty his tostandby at out- mayat or ofiicerinstitution‘smedicaltheexaminationbyworking hours.normalside

of hisrequires memberof healthhis state or aso
from Com- contagiousdisease.proposal the sufferingfromacting householdCouncilThe aon a

StaffRegula-consultingthesubmittedaftermission
ofcategories referred the Inva-determinethe shall beCommittee,shall in disputetions Cases to

the conditions opinion.allowances, forentitled such Committeeoflicials lidityto an
thereof.alsotheallowancesandgrantingthefor rates

medicalcheck-upundergoOfiicialsshall everya
oflicer byinstitution‘smedicaleitherby the oryear

CHAPTER2 by them.practitionerchosenmedicala
feesshallbepractitoner’stheIn thelatter pay-case, fixedmaximumtheinstitutionLEAVE ableby to annu-up a

consultingtheauthorityafterappointingtheally by
Committee.StaffRegulations

Article 57

of lessannualleaveentitledOfiicialsshallbe notto 59aArticle 830 workingthandays24 workingthan not more
with rulesin accordancecalendardays toyear,per authorizedwhoof officialannualleaveThe toanof the institutionsaccordbylaid downbe common author-long heshall,forhalf-timework soas asStalconsultingthe Regu-Communities.afterof the of days behalf. Portionscurtailedbyized, be toCommittee.lations disregarded.shallbededucted

oflicial.leavefromthisannualApart excep-may,an
leave.grantedspecialapplication,betionally on 60Articlelaid down inrelating suchleaverulesThe to are

V.Annex oflicialaccident,of sicknessinExcept anorcase from hispermissionpriorabsentwithoutbenotmay disci-prejudiceWithoutimmediatesuperior. to any58Article 248 unauthorizedapply,thatplinary may anymeasures
deductedestablishedshallbewhich dulyabsenceleaveaddition theshall,inPregnant to pro-women concerned. heofiicialof theannualleavefrom theofentitled productionArticle 57,bevidedfor in on forfeit hishe shallhis annualleave,usedhas upsix weeksstartingcertificate leavemedical toa period.equivalentforremuneration anshownconfinementexpecteddateofbeforethe

dateofaftertheending10weekscertificateandthe elsewherethanspendleaveoflicial wishestoanl6for thanbe lesssuchleaveshallconfinement; not obtainemployed shallhewherehethe placeatweeks. authority.appointingfrom thepermissionprior

Article 59 8 CHAPTER3
of incapacityevidenceprovidesofiicial whoAn

of acci-sicknessdutiesbecauseperformhis orto I-IOLHAYSPUBLICsick-leave.entitledautomaticallybeshalldent to
ofnotify his institutionshallconcernedoflicialThe Article 61and thepossibleincapacity,his at samesoonasas

shall produceaddress.Hehistime present astate byshallbedrawnholidaysof publicthan listabsentfor Acertificate he agree-upmedical more Communitiesofinstitutions thebetweenthemedi-required undergobedays.I-Iethree mentto amay Committee.RegulationsStafftheafterconsultingby the institution.arrangedexaminationcal
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TITLE V

EMOLUMENTS SOCIAL SECURITY BENEFITS OF OFFICIALSAND

CHAPTER regulations been be1 have made, weightedat ratea
above, equal 100%,below depending liv-toor on
ing conditions thevariousplacesof employment.

REMUNERATIONANDEXPENSES
weightingsshallThese be adoptedby Council,the

acting qualified majorityby fromproposala on aSection 1
the Commission providedfor in the first indentas
of the secondsubpararaphof Article 1482 of theRemuneration
Treaty establishingthe EuropeanEconomicCom-

ofmunity and 1182 the Treaty establishingthe
62Article EuropeanAtomic EnergyCommunity.The weight-

theing applicable remunerationof officialsto em-accordancewith VII and other-In Annex saveas the provisionalployed of theCommunitiesat seatsfor,wiseexpresslyprovided oflicial who dulyan shall 100%be equal l January1962.to atasappointedshall be entitled the remunerationto
hiscarriedby gradeandstep.

oflicial waivehis entitlementAn not tomay remu- Article 65neration.

Remuneration comprisebasic familyshall salary, The Council shall each review theyear remu-
allowancesand allowances. ofother nerations the oflicials andother of theservants

Communities.This review shall takeplacein Sep-
in light oftember the joint by Commis-thereportaArticle 63 sion joint indexbased prepared Statis-by theon a

tical Office of the European Communities28 31 32 36 38 42 43 47 49 53 56 5841 with thenationalstatisticalofficesof theagreement60 66 68 70 MemberStates;the index shall reñectthe situation
in ofl July each thecountriesofofficial’sremuneration Bel- theCommu-An shallbeexpressed atas

gian francs. shall be paid of thethe nmes.currency
which theoflicial performshis duties.country

During this review the Council shall considerRemunerationpaidin otherthanBelgiana currency ofwhether, economicand social policy ofpanasfrancsshall be calculated the basisof theon ex- theCommunities,remunerationshouldbe adjusted.change for implementationofused the therates Particular shallbe takenof increasesinaccount anygeneralbudgetof Communitiesthe European lon salariesin the public serviceand the needsof re-July 1993. cruitment.
This date ofshallbechanged, thetime theannualat
review of remunerationprovidedfor Article 65, In the of substantialchangein theevent costaby the Councilactingby qualifiedmajoritya upon of living, Councilthe shall decide, within twofrom providedinproposal theCommission thea as months,what adjustmentsshouldbe made thetofirst indentof the secondsubparagraphof Articles weightingsand appropriate apply themto retros-1482 of the EEC Treaty of 1182and of the pectively.EuratomTreaty.

For the ofWithout this Article, the Councilprejudice the applicationof Articles 64to purposes
shall qualifiedby majority65, fromand theweightingsfixed proposaltheseArti- actpursuantto a on a
the Commission forprovidedcles the first indentshall,whenever abovethe date changed.be as
of the ofsecondsubparagraph Articlesadjusted 1482 of theby the Council, which, acting in accord-
Treaty establishingthe EuropeanEconomicwith Com-theprocedurementionedin thirdtheance para- munity and 1182 of the Treaty establishinggraph,shall effect thethe of thevariationin thecorrect
EuropeanAtomic EnergyCommunity.Belgianfrancwith the referred inrespectto torates

the secondparagraph.

Article 64 Article 65a62
An oflicial’s remunerationexpressedin Belgian
francsshall,afterthecompulsorydeductions The niles for implementingArticles 64 65andsetout aretheseStaff Regulations in implementing in AnnexXI.in setoutor any
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66Article

36 37 38 42 43 4532 35 4119 30 3112 13 23 272 5 9 ll1 4 6859 60 65 66 705343 49 53 54 56 5747
forprovided ineachgradeanddeterminedforsalariesBasicmonthly stepasare

table:followingthe
StepGrade

86 752 3 41
499616 521506455836 4777264339464120561A

107428331 449219 470407443365667 3865552A 460 430730394190 412380 357650 375920110 339302840 3213I LA3A
339982 354243199 311460 325721282938 297416 2686772544I LA4A 313 296739461 271887 284609 247035 259183 234209757 2225 LA5A

230 240607 250497210937 220827 717201047181267 1911576 6I LAA
089 194853171561 179325 187163797156033I LA7A7

999 143565A8LA8 137
240607 250497220827 230717201047 210937267 191157181B 1

208594186 193868 201231179142 505164416 1717791570532B
349 168472 595156226 162 174980 150103734 137857 143131B 3

140486 145795 151104129868 135177119250 124559113941B4
738101847 106144 110441 114B5

149012957 139642 144327125587130272 134120902116217C 1
558 126854 131150966 118262 122109670 113101078 105374C2

116367 120046109009 112688101651 105330293 9797294C3
456 105908 10936099004 102648 92100 9555285196 88C4

8821781779 8499878560C5
108190 112072 11595496 100426 104308662 54488780 92D 1

189 10508594741 98 10163787845 9129380949 84397D2
91991469 94694 9785019 8824478569 8179475344D3

76869 79783041 7395571D4

shallfor contributionThebase thea66aArticle temporary34 52 63
for andbasic the gradebe the salary step

remuneration,minus:used calculatetoArticle 31 ofderogationfromofBy way 26068,‘ECSC NoEEC, Euratom,Regulation a contributionssocialsecurityandpension—paid byremunerationregardingtemporarymeasure before contri-andthe tax, temporaryanystaff activeemployment,Communities inthe toto ofiicial in thebution,payableby an samecontribution’,shall bethe ‘temporarybeknown as withinwithoutdependantsgradeandstep1992fromrunning 1Januaryfor periodapplied toa of V11,the meaning Article 2 of AnnexJuly 2001.1 and
contribution, ofequal the basicsalaryof thisThea amount totemporaryrate anan-definedbase in otficial GradeDapply thewhich shall to step

5.8%.shall beparagraph determinethe baseb The usedcomponents to
for contributionshall bethe temporary ex-accordancewith theCouncil, actingbThe francs weightedin Belgian andpressed at‘Article 241 of theprocedurelaid down 100.Single Council andestablishingTreaty a a

of EuropeanCommu-Commission theSingle shallApplicationof the contributiontemporaryinstitutionsthe otherafter consultingnities effect of reducing thehave the salariesbelownottheappropriate,concerned, contextmay, receivedprior its introductionamounts tonetofArticle 152providedfor inof the review
contribution appliedduringThe of theStañ°Regulations,alter thetheXI notAnnex part ato

added thecontributionfor thereferred given shallbecontributionof the totorate temporary year
ofresult the provision theand followingbasisofpoint thein a report year as aapro-aon first subparagraph.Commission.posalfrom the

2 prior thereceived contributionRegu- Thelastamendedby56,4.3.1968, Regulation to temporaryOJL netamountsas receivedwithouttakinginto360, shall theincomeEEC No 373690OJ LECSC.lationEuratom, accountmean adjustment.1991annualthe22.12.1990.1.
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The contributionshall be deducted Article 695. temporary
moiithly the proceedsshallbeenteredat source; as

of Communities. 2thegeneralbudget the l 4 5 9 10 11 12 1319 23 27 31 32revenue 15 36 38 41 42 43 45 47 43 49 53 54 56
57 58 59 60 65 66 68 70

Article 67 Theexpatriatioriallowanceshallbeequal of16%to
ofthe total the basicsalary,householdallowaiice

92 4 5 8 10 11 12 13 19 v2324 271 anddependentchild allowance whichtheofficialto31 32 35 36 38 4 entitled.The expatriationallowanceshall be not
lessthanBFR 14347 month.perFamily shallallowances comprise:

Article 70 3householdallowance:1
ln the of ofiicials death. the survivingevent anbdependent child allowance: dependentchildrenshall receivethe despouseor

fullceaseds remunerationuntil theendof thethirdeducationallowance.r aftermonth themonthin whichthedeathoccurred.
Officials receiptof faintly allowaiicesspeci— entitledp In the of the deathofevent toa person ainhed this Article shalldeclareallowancesof like pension.theaboveprovisionsshallapply respect

paid from other suchlatter allow- of the deceasedspension.nature sources:
bededtictedfrom paidshall those underArti-ances

2 3 ofcles and Vll.Annex Article 70a24
Otlicials assignedby the appointingauthorityThedependentChildallowaiice hedotibled tomay teachingduties under the further training and in-special decisionof appointingby reasoned the au- structionschemeprovidedfor in thethirdparagraphthority based medical documentsestablishingon of Article 24 be granted allowance thethat the child concerned sufferingfrom mental may an ona conditionslaid down Article 4b of AnnexVll.physicalhandicapwhich involvesthe oflicialor

heavyexpenditure.

Sectio 24. Where. by virtue of Articles 2 and 3 of n
Annex VII, such family allowances paid toare a Expensesother otficial,thanthe theseallowancesshallperson

paidbe in the of the which thatcountrycurrency
Article 71resident,calculatedwhereapplicableperson on

thebasisof referredtheexchange thetorates see otlicial shallAn be entitled. provided for inasond of 63.paragraph Article They shall be subject AnnexVll, reimbursementof incurredto expensesthe weightingfor the in questionto country or, himby taking appointment,transfer leav~on up orthe absenceof such weighting, weighting ofa a ing the service.and also reimbursementofto ex-100. incurredby him in the ofpenses course or con-
nectionwith the performanceof his duties.Paragraphs2 familyand3 shallapplywhere allow-

paid suchtoancesare a person.
CHAPTER2

68.Article 8 SOCIALSECURITYBF,NIZFIl‘S
The family allowancesspecitied Article 671 Article 72S 1 40shall continue be payablewhere the otlicialto
entitled allowaiice Articleunder 4] underArti-to olhcial,An his wheresuchor spouse, spousecles34 42 ot the formerStall Regulationsof the eligible for benefitsof theor andnot 01naturesameEuropeanCoalandSteelCommunity. the levelby virtueof otherlegalprovisionsame any

regulations,his children and other dependantsorThe concernedshall declare ofallowances within theperson meaningof Article 2 ot AnnexVll arelike whichhereceivesfront other fornature insuredagainstsickness 80%ofsources theexpendi-toupthe child: .suchallowancesshall be deducted incurredsubjectsame rules drawn byture to up agree-from thosepaidunderArticles 2 and3 of Annex betweenthe institutionsof the CommunitiesmentVll. alter consultingthe Statt RegulationsCommittee.
This shall be increased 85‘r for the follow-rate to
ing servites:consultationsand visits, surgicalopxllllLl’ 61 S erations.l1OS[l[..lllZdIlOl1,pliannaceuticalproducts.
radiology,analyses.laboratory andprosthesestests

ollicialAn who attthorized halt3timcWork shall medicalprescriptionwith theexceptionto ot dentalonbe entitled rernuneratioiicalculated provided prostlicses. shallbe increasedto 100172 ofas to c sfor Annexla. tnbcrculosis.polioiiiyelitis, mental illnesscancer.
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invalidity pension.The of contributionappointingtccogni7etlby theillnesses amountand other an
reference the of hiscalculatedbyandfor early shallbeofcotnparableauthority to amountseriousness.as of conlincment. pension.screeninganddetection cases

shall inl0 C0 applyreimbursementHotvever. notat follmxing shall likevtisebe entitled the2a. The toaccidenthavingoccupationaldiseaseofthe orcase providedprovidedfor in paragraph thatbenefits73.of Articleapplicationrise thegiven to under other publicobtainthey cannot cover any
insurance:of sicknessschemerequired suchof contributionthird theOne to meet

otlicialthe butshall be chargedinstrrancc tocover oflicials entitled retirementpensionsformer to—shall exceedhimthe chargedthat notamount to Communitiesbeforeso left serviceof thethewhoof his basicsalary.2% of 60the years;age
terminatesand whowhoseservice resultofficial entitled survivor‘spensionAnla. to asapersons—coveredbe bythathe former official left theprovidesevidence deathof whoof thecannot any a

of insurance ofscheme sickness Communitiesbeforethe 60public serviceof theother notmay, age
in which hisfollowing thatmonththanlater one years.for maxi-continue,serviceterminatesapply to a rcfened in paragraph shallbecontribution lThe toof service,terminationafterof six months tomum of formerreference the pensioncalculatedby to afor inprovidedsicknessinsuredagainstbe para-as thecontributionbeingbornebyofficial,half the per-in thepreviousreferredcontributiongraph The to entitled.sonreference thelastcalculatedbyshallbeparagraph to

half contri-oflicial, thereceivedby thesalarybasic pensionshallentitled orphansHowever. toapersonby him.beingbornebution for inbenefitsprovidedentitled thebe tonot para-
shallcontributionhis Thegraph exceptat request.afterappointingauthoritytakenofdecision theBy orphan’spension.reference thebe calculatedby toofficer, themedicalinstitution’sconsultingthe per

applicationandthesixmakingmonthfor reimbursedforof expenditureiod totalWherethe notone precedingsubpara—specifiedin thelimit half official’smonths’ exceeds theperiodof 12monthsanyconcemedwheretheshall apply specialreimburse;graph pension,monthlysalarybasicnot person orwhichprotractedillnessserioussufferingfrom appointingauthority,allowedby theshall beora mentservice and ofleaving thebefore ofcontracted of family circumstanceshe taken thebeingaccountofbeforethe endinstitutionnotified the providedforhe thewhich concerned,inthe mannerpersonprecedingspecified theinmonths’ periodsix in paragraphthe referredthe rules to
concernedprovided that thesubparagraph, person benefitsshallforegoingentitled the4. Persons toby theexaminationarrangedmedicalundergoesa paidof reimbursementsdeclarethe amount oranyinstitution. in-under othersicknessclaimwhich they anycan

regulationprovidedfor by lawschemechild whoof official,Wherethe orlb. suranceaanexspouse insur-coveredby theirforfor themselveswhodependantofficialsbe personsoror apersontoceases an child within thedependenttreatedbe ance.to asaceases StaffVII theofof Article 2 Annexmeaning to receivebywouldtotal which theyWherethe wayhe sheevidencethatprovideRegulations orcan of reim-thethereimbursementexceedsof sumofpublic schemeotherbybe coveredcannot any differ-paragraph theprovidedfor inbursementsforcontinuesheheinsurance,sickness amayor reim-from the bedeductedshallbe amounttoenceagainstsicknessbe insuredofmaximum tooneyear the exceptionparagraph withbursedpursuanttoin his herparagraphprovidedfor in or capa-as privatesupple-obtainedunderof reimbursements aofficial‘sthatcoveredunderinsuredcity personsas covering thatsicknessinsuranceschemementarythe levygive riseshallthisinsurance; tonotcover reimbursablebywhichof theexpenditure notpartshallperiodThiscontribution.of com-one-yeara Communities.of theschemesicknessinsurancetheof divorceabsoluteof thedecreethedaternenceon ofchildof dependentofof lossthe status per-oror Article 7324 46child.dependenttreatedasason
of hisfrom dateinsured, theoñicialAn enter-ofthe serviceremainedinhasofficial whoAn occupationaldis-ofagainsttherisktheservice,ing60 whoofuntil theCommunitiesthe yearsorage drawn bysubject rulesof accidentand toshallbe entitled upinvalidity pensionreceiptof easean of the Com-of institutionstheafter agreementparagraph1 heprovidedfor inbenefits commontheto StatfRegulationsCorn-theafterconsultingmunitiescontributionofTheservice.left the amounthas of insuringtheshall contributemittee.He costtoofthereferencecalculatedbybe amountshall to 0.1% of hisnon—occupationalrisksagainst touppension.

salary.basic
entitledapply thebenefitsshallalsoThose to person covered.whichrisksspecifyrulesshallSuch notareof offr-deathfollowing thepensionsurvivor’s anto whoemploymentin activewhocial or re- follows:shallbewas benefitspayableThe asCommunitiesuntil theof theservicemained the

of death:theentitled Inof adeath eventof 60 the toa personyears,orage



BilagaSOU 21995:89 143

REGULATIONSSTAFF 27

listed of lump The recipientofthe below the birth ofPayment childto grantpersons a sum a on afive timesthedeceased’sannualbasicsal- shalldeclare of theequal receivedgrantsto any naturesame
from forcalculatedby reference themonthly other the child; suchto amounts sources same grantsary before deductedfromreceivedduring the 12months the shallbe thesalary providedforof above.grant
Whereboth oflicials ofaccident: the Communi-parentsare
ties, shallthe be paid only.grant onceoflicial’s childrenthedeceased andto spouse— with law of successiongoverningaccordance the Anicle 75 40ofiicials the payable thethe estate; amount to

ofshall however,be lessthan25%not, ofspouse In the the deathof oficial, official’sevent an anthe lump sum; dependentchild, otherdependentspouseor or any
within the meaningof Article 2 of Annexpersonofthere the above,where categorypersonsareno— VII lived ofwho theoflicial’s household,thepartasthe anotherdescendantsin accordancewithto institution shall reimbursethe involvedcostsof successiongoverning ofl’icial’slaw thethe transportingthe body from the oflicial’s placeofestate; employment his placeof origin.to

there of eitherof thewhere twoareno persons— However,in the of ofl:lcial’sdeathduringevent anabove,categories the relatives the ascend-to mission,the institution shall bear the in-costsaofline in accordancewith thelaw successioning volved transportingthebodyfromtheplacewheregoverningtheofficial’sestate; death theofl1cialsplaceof origin.tooccursof of threewherethere theare no persons any——categoriesabove, the institution.to Article 76
the of total invalidity:b In event permanent Gifts, loans advances be made olficials,or tomay

former oñcials where official has died,or an totheofiicial of lump equal eightPaymentto toa sum thoseentitledunderhim who particularlyare abasishis annualbasicsalarycalculated thetimes on dificult position result inter alia of seriousasa orof receivedduringof the monthly salaryamounts illnessprotracted by of family circum-or reasonbefore accident.12months thethe stances.
of partial invalidity:In thec event permanent
official of proportionof thePayment theto a sum CHAPTER3ref-providedfor subparagraphb, calculatedby

referredthescalelaid downin therulesto toerence PENSIONSin paragraph
forAs provided theserules annuity be Article 77an may 8

for forsubstituted the provided above.payments officialAn who has completed least 10 yearsatbenefitsThe listedabove bepaidin additiontomay serviceshall entitledbe retirementpension.Heto athebenefitsprovidedfor in Chapter shall.however,beentitled suchpensionirrespec-to
oftive lengthof service he 60over years.followingThe shallalsobecoveredin manner has been possible reinstatehim duringnot to aprovidedfor referredin therules paragraphto periodof non-active in the of retire-status eventormedical, pharmaceutical,hospital. surgical, pros- in interestsofthe the service.mentthesis, orthopaedic,clinicalradiography,massage,

and other similarandtransport The maximumexpenses any ex- retirementpensionshallbe 70% ofpenditureincurred result of the accident the final basicas a or salarycarriedby the last gradeinOccupationaldisease. which the official classifiedfor leastatwas one
shallbepayable oflicial whohastoyear. an com-Reimbursementshall.however.only madewherebe pleted 35 years‘ service reckoned accordancethe officialpaid the underArticle 72 doesamount to with Article 3 of AnnexVIII. Wherethenumberoffully the expenditureincurred.not cover of service lessthan35,theabovemaximumyears

shallbe reducedproportionately.Article 74 8 10 24;1
However,in the of ofñcials who have beencaseOn thebirth of child ofiicial, thetoa assistingan person holding oflice providedfora person anwhohasactual of child shallthe receive grantcare a the Treatiesestablishing Communitiesthe theorof BFR 8 000. Treaty establishing SingleCouncil and Singlea aCommissionof Communities,the theelectedPresi-The shall paid officialbe whogrant tosame an dentof of theinstitutions of theCom-one or organsadopts child fivewho lessthan of anda years age munities the electedChairmanof of theor onedependantwithin themeaningof Article 22 ofa political the EuropeanParliament,thegroupsAnnexVII. entitlement pensionscorresponding theto to yearsThis ofshallalsobe payable the of pensionableserviceacquiredwhilegrant event working

terminationof after lessthan thatcapacityshallbecalculatedby referencenot thepregnancy seven tomonths. final basicsalary receivedduring that time the
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Article 80taken referencereceivedexceedsthatbasicsalary s 4640as
ofparagraph this Article.for of secondthepurposes entitled retirementofficialWhere to aor personanof retirementpension bethe entitledThe diesleavinginvalidity pensionmustnotamount spousenoorsubsistencefigureof minimum4% the childrenwith-lessthan pension,thedependentsurvivor’sper to aservice.of 2 of V11shallbeof Article Annexthe meaninginyear

withpension accordanceorphans’ Ar-entitledtoshall be 60pensionableThe years.age VIII.ofticle 21 Annex
apply chil-entitlementshallpensionTheArticle 78 to8 same ofconditions theabovefulfil thedrenwho event

providedoflicial shall entitled, thebeAn ofof in receiptremartiage thedeathmanner the spouse aorinvali-of VIII,Articles 13 16for Annex toto survivor’spension.an
invali-totalpensionin the ofdity permanentcase entitled retirementofficialWhere toperson aorandutiesfrom performingthepreventinghimdity cor- but theconditionspensiondiesinvalidity setoutorbracket.in hisrespondingto post careera depend-satisfied,theparagraphin firstthe notareaccidentin thefrom ofinvalidity arises of Article 2Wherethe meaningwithin thechildrenan entofperformanceof in connectionwith the orphans’pensioninentitledVII shall beAnnex tocourse or fromoccupationaldisease,fromhis duties, of VIII; theArticle 21 Annexaccordancewithaan pen-

lifefrom risking hispublic-spirited cal-half thepensionbeequalto shall,however,sionact save toor
pension beinvalidity shallbeing,theanotherhuman Article.with thatculatedin accordance

oflicial.of theof thebasicsalary70% official memberbeingtheWhere not an orspouse,
the of formerinvalidity due other staff,of oflicialWherethe of theto cause,some temporary an or a

retirement inva-shall be equal the of retirementpensioninvalidity pension receiptofficial into or anaenti-would havebeen being dependentwhich oflicial childrenpension the dies, thelidity pensionto
hadremained the of VII theof 65 he of Article 2tled the meaning Annexwithin theat years onage

orphan’suntil that shall be entitledservice surviving to anage. spouse
of21with Article Annexin accordancepensionrefer-shall becalculatedbyinvalidity pensionThe VIH.official wouldwhich thethe basic salarytoence

still in the first, secondandgrade hehad been for thereceivedin his providedhave Entitlementasof thepension. of theof apply theservice the time paragraphsshallthird eventpaymentat
allowanceofiicial entitledof formerdeath to ana120%shall be lessthaninvalidity pensionThe not ArticleStaffRegulations, 5ofArticle 50 theunderfigure.subsistenceof minimumthe ECSC 25968,NoEEC, Euratom,of Regulation

ECSC,EEC Noof RegulationEuratom,Article 3broughtaboutof deliberatelyinvalidityIn thecase ECSC, EEC,of RegulationArticle 3253072authority decideappointingofficial, theby the ormay of thedeathandin the154373Euratom No eventretirementpension.shouldreceiveonlythathe a beforeleft serviceofficial who theformerof a his retire-requestedthatof 60 andreachingtheageArticle 79 46s 24 first of theuntil the daydeferredpensionbement
reachedwhichfollowing that in hemonthcalendarofiicial shallof formerof ofiicialThewidow or aan of 60.thefor Chapter4provided inentitled,be the agemanner

pensionequal 60%survivor’sof VIII,Annex toto a 81Articlepensionwhichinvalidityof retirementthe 8 I0wasor
ofirrespective lengthhusband, which,paid herto or payablepensionretiremententitled atA to apersonbeenpayablewould haveof service of toor age, invaliditylater,of 60the to pen-or anyearsorof death. agetimehadqualifiedfor thehehim at entitled,shall besurvivor’s pensionsion. to aorpayable theof survivor’spensionthe theThe VII,laid down Annexto conditionsamount underthe to

ofwhileof official who hasdied house-widow Article 67; thespecifiedfamily allowancesonean 35,specified Articleadministrative referencethe calculatedbyshall bestatuses hold allowance to
minimumsubsistenceneitherlessthan theshall be of recipient.pension thethe

of the last basic salary35%figure less thannor dependentchild allowanceof theThe amount pay-the official.received pensionsurvivor’sentitledable the toto aperson42%of the finalbe lessthan of the allow-shall theThis twiceshall, however,benotamount amount
official wheredeaththe 67lb.receivedbybasicsalary for in Articleprovidedancein theof the circumstancesdue outsetto sec-one

Article 78.paragraphofond 81aArticle 46
notablyprovisions,otherNotwithstandinganyArticle 79a46 payableminimumconcerningthethose amounts to

totalpension,thesurvivor‘sentitledof 79 shall apply mutatirprovisions ArticleThe topersons a pensionplusof survivor’sof payablebyofiicialofmutandi: widowerthe amount wayto or aan compulsoryless otherandfamily allowancesoflicial.former tax
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respectiveentitlements,and portion theirdeductions the widow otherentitled paragraph1to topersons
disregardedfor thisfollowing: beingexceedthenot purpose.may

of of oflicial havingthe thedeath andfourtha The third subparagraphsofsecond, Arti-event an one
of administrative Articlethe in cle 821 shall apply the thusstatuses outset to amounts appor-of the which the35, the remuneration tioned.amount
official would receivedin the gradehave same
and he hadstill been the service,plusstep Article 82 40family allowancesreceivedby him in thatany

and less and othercompulsorydeduc- pensionsprovidedforThe aboveshall be cal-taxcase
reference salaryscales forceculatedby in thetrons’, to on

first of the month in which entitlementday com-b for the period following the date which theon mences.referredofficial in above would haveato
of 65, ofreachedthe the the retire-amount be weighted the fixed forThey shall theage at ratepension which would beenenti-he haveto inside outsidethe Communitiesment wherecountry orthereafter,hadhe beenalive, based thetled recipient he hashis residence.theon provesand the time of death,plusgrade stepatsame recipientestablisheshis residencethe in a coun-family allowanceswhich he would haveany for which weighting has fixed,been thetry noreceived,less andothercompulsorydeduc-tax of 100shall beapplied.weightingtions;

BelgianfrancsPensionsexpressed shallbe paidin the of thedeathof formeroflicial enti-c event a of currenciesreferredin the in Article of45totled retirementpension invalidity oneto toa or an Staff RegulationsAnnex VIII the theof topension,the the pension which he mannertoamount for in second ofprovided the paragraph Article 63hadwould have beenentitled, he beenalive,
of StaffRegulations.thesubject deductionsreferredtheallowancesandto

in b;to ShouldtheCouncil,in accordancewith Article
651, decide increaseremunerations, shall,of formerofficiald in the of thedeath who to act-event a withing in accordance theprocedure in Arti-left servicebefore of 60 andthe reachingthe setoutage

653, timedecidecle the appropriaterequestedthathis retirementpensionbedeferred at same on an
increase pensions.follow- inuntil the first of the calendarmonthday

of 60,ing that in which he reachedthe theage
of which hethe retirementpensionamount to Article 83 s 64wouldhavebeenentitled the of 60 hadheat age

beenalive,subject allowancesanddeduc-the Benefitspaid underthis pensionschemeshallto
tionsreferred in b; budgetof theCommunities.becharged the Mem-to to

ber Statesshalljointly of suchguaranteepaymentin the of thedeathof official formere event an or a benefitsin accordancewith the scalelaid downforofficial entitled, the day of his death,toon an financing expenditure.such50 of StaffallowanceunderArticle 41 theseor
Regulations,Article of Regulation EEC,5 of fundsforTheemployment the thepensionscheme
Euratom,ECSC No 25968, Article 3 of Regu- referred in Article 831 of formerStallthe Regu-tolationEuratom,ECSC,EEC No 253072,Arti- lationsof the EuropeanCoalandSteelCommunity
cle 3 of ECSC, EEC,Euratom NoRegulation decidedshall be by the Council actingbyupon a154373,Article 2 of RegulationECSC, EEC. qualifiedmajority proposalfrom theCommis-on aEuratom 215082 ofNo Article 3 Regulationor sionafterconsultingtheStaffRegulationsCommit-
ECSC, EEC, 167985,Euratom No theamount tee.of the allowance which he would havebeento

Officialsshallcontribute ofthird the ofentitled,hadhebeenalive, subject theallow- costoneto financing this pensionscheme.The contributionanddeductions in b;setoutances ofshall be 8.25% the oflicial’s basic salary, thef for periodthe following the date which theon forweightingsprovided in Anicle 64 beingnotformer ofiicial referred would haveeto into shalltaken be deductedmonthlyaccount.ceased beentitled allowance,the theto to amount from thesalariesof officials.of the retirementpension which wouldheto
havebeenentitled thatdate,hadhebeenalive Theprocedurefor calculationof thepensionsofon
and satisfied for oflicialsthe relevant requirements who have of their servicewithspentpartage

ofthe pension subject the EuropeanCoal Communityrights, the allow- and Steel whogrant to or
anddeductions in b. institutionsbelong the thesetout toances toor organscommon

Communities,andtheapportionmentof the ofcostFor the of weightingsparagraphpurposes suchawardbetweenthe EuropeanCoal andSteelshallbedisregarded,which couldatfectthevarious fundCommunitypension and the budgetsof thein question.amounts EconomicCommunityEuropean the Europeanand
The maximum defined subpara- Communityin Atomic Energy shall be settledbyamountas a

graphs fa aboveshallbe apportioned Regulationmadeby betweenthe Coun-to agreementamong
the entitled survivor’spension cils and the Committeeof Presidentsof the Euro-topersons a pro-
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CoalandSteelCommunityafterconsultingthe The subrogation paragraph1pean byforprovidedStaffRegulationsCommittee. shallextend following:inter alia theto
Should4. actuarial of the pensionassessmentan continued in accord-remunerationofpayment—scheme,carried by qualifiedout one or more ex- with duringArticle oflicial the59 theance tothe of theCouncil,showthepertsat contri-request periodwhenhe unfit work,temporarily toofbutions officials be insufiicient financeto to onethird of the beneftis payable under the pension effected Articlewith 70in accordancepayments-scheme,the budgetaryauthoritiesshall, acting in following thedeath of formerof oflicial aoranaccordancewith thebudgetaryprocedureandafter official entitled pension,to aconsulting the Staff RegulationsCommitteepro-forvided Article 10,determinewhatchanges benefitspaidunder and73 andtheirArticles72are -be made the of contributions the implementingto rules, againstto relating insurancerates toor toretirement sicknessandaccident,age.

of the involvedin transportingtheArticle 84 payment costs— referredbody, in Article 75,toasDetailed rules governing foregoingthe pension
scheme containedin VIII.Annexare familysupplementary allowancespaidin accord-- with Article 673 andwith Article 23 andance

5 of AnnexVII in of dependentchildrespect aCHAPTER4 sutferingfrom seriousillness,infirmity handi-or
cap,RECOVERYOFUNDUEPAYMENT
invalidity pensionspaid in the of accidentevent—Article 85 sicknessresulting invalidity8 permanentor pre-
ventingthe oflicial from performinghis duties,Any overpaidshallbe recovered the recipi-sum

that there due for theent wasaware survivor’spensionspaid the of thedeathwasno reason event—thefact of thepayment of oflicial ofor overpayment pat- formeroñicial the deathwas an or a orently suchthat he could havebeen ofnot of of oflicialthe of formerofficialunaware spouse an or aIt. entitled pension,wheretheto nota spouse an
ofiicial ofmember the staff,temporarynor a
orphan’spensionpaidCHAPTER5 regardlessof thetoage— ofchild official formeroflicial wherethatan or
child preventedby seriousillness,infirmitySUBROGATION FAVOURIN OF THE or
handicapfromCOMMUNITIES earning livelihoodafterthedeatha
of the whomhe dependent.personon was85aArticle 46
However,theCommunitiesshall be subro-notWherethe death,accidentalinjury sickness gated rightsof compensationor in of purelyto respectof coveredby Stalthese Regulationsa person personaldamagesuch non-materialinjury. dam-ascausedby third the Communitiesshall, inparty,a for pain sufieringand compensationfor dis-ages orof the obligations incumbent themrespect figurement lossofupon and amenity andabovetheoverunder the Staff Regulations theconsequent allowancegrantedfor thoseheadingsupon underArticle

causingsuchdeath,injury sickness,standevent or 73.
subrogated the rights, includingrightsof action,to
of thevictim of thoseentitledunderhim against The provisionsof paragraphs 2 and 3or maythe third be bar directactionby theCommunities.party. not toa

TITLE VI

DISCIPLINARYMEASURES

86Article written warning;a24
failureAny by otficial former ofiicial to b reprimand;an or

complywith his obligationsundertheseStafiRegu- defermentof advancement higherc to step;alations,whetherintentionally throughnegligenceor
his shall makehim liable disciplinarypart, toon d relegationin step;action. downgrading;eDisciplinary ofshall take the fol-measures one

lowing: and, wheref fromremoval appropriate,post re-
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the with-withheld:thereof bewhatretire- partwithdrawalof entitlementduction of topartto olficialshalf basicthebe thanheld shallof thispension,butthe not morement meas-consequences
salary.of official;affectdependants theshallnoture

four monthswithinshall be takenfinal decisionAwithdrawalleft theservice,theofficialhaswhereg officialthat bethe decisionfrom the datewheneither temporarilywhole anin part penna-oror decisionhasinto force.Wheresuspendedthisretirementpension:of nonently, entitlement cameto officialmonths,theof fourthe endbeentakenbyaffect thoseshall applyprovision not toso as remuneration.fullreceivehisshallagainunderhim.
taken inaction has beendisciplinaryWherethanoffenceshall giverisesingle noA not to more thanoflicial, otherofrespect measure aor nodisciplinary anmeasure.one of advance-reprimand defennentwrittenwarning, or

finalordered,beenhigher hasto step no87 ment orArticle a specifiedperiodwithin thedecisionhasbeentakenrighthave theauthority shallappointingThe to concernedofficialparagraph.thein the precedingreprimandwithoutwamingwrittenissue con-ora a ofof theentitled reimbursementshallbe amounttoproposalfromDisciplinaryBoard,sulting the on a remunerationwithheld.its ini-superiorofiicial’s immediatethe ownor on forprosecuted thoseoflicialWhere,however.thebeforeheardotficial concernedshallbeThetiative. aftertakenonlydecisionshall befinalacts,same aaction taken.such hearingreachedby thefinal verdicthasbeen courtaappointingorderedby theshallbeOthermeasures the case.provideddisciplinaryprocedureauthorityafter the
Thisprocedurecompleted.IX hasbeenfor Annex Article 89

afterappointingauthoritytheshall be initiatedby disciplinaryofificial againstwhomAn measureaofficial concerned.hearingthe orderedfrom beenotherthanremoval haspost may,
warningthe ofafter three in or a rep-case ayears88Article of otherafter six in therimand anycaseyearsormadeof misconduct deletionfrom hisallegation serious forWhere submit therequestan ameasure,authority,appointingofiicial by the reference suchagainst file of allpersonal to measure.an offi-hisfailurewhetherthis to outamountsto carry consultingtheafterappointingauthorityshall,Theauthoritybreachof law, thedutiescial to mayor a the Board haswhereDisciplinary Board in casesforthwith.suspendedorderthathebe procedure,decidedisciplinaryin thetaken part

decidesofficialssuspendedshall whether theofficial bedecision that request;The to grantan suchdele-followinghis file constitutedcontinue receive do thespecify hewhether toto to so, as
him.communicatedperiod of suspension tion, shallbeduring theremuneration to0r

VIITITLE

APPEALS

of publication of thethe dateArticle 90 act aSt onw of generalnature;measure a
RegulationsStaffwhom theseAny toperson decision thenotificationof thethedateof toonauthority —the appointingapply submit to amay later than theconcerned,but casenopersonhim. Thetake decisionrelatingthat torequest a notifica~receivedsuchwhich the latterdateonof itsconcernedauthorityshall notify the person specifiedaffectstion, the person;measure athedatewithin four monthsfromreasoneddecision affecting specified alsohowever, act personaanendof thatmade. thewhichtherequest aton was thecomplaintagainstanothercontains person,areceived,period reply the has beento requestno of that otherinperiodshall respectstart to rtindeci-constitute impliedthis shall be deemedto an notifi-receivesthe date which hepersonon onbesion which complaintrejecting against maya later than the datecation thereofbut in casenofollowing paragraph.with thelodgedin accordance of publication;

Staff Regulationswhom theseAny toperson forperiodprescribedthedateof expiryof theon—appointingauthorityapply submit theto amay impliedcomplaintreply wherethe concernsanaffectinghim,adverselycomplaintagainst actan provided forrejectingdecision requestasadecisionsaidauthorityhastakeneitherwherethe a paragraphprescribedwhere failed adopthas to a measureor ofconcernedauthorityshall notify thecomplaint be Theby the Staff Regulations.The must person
four monthsfrom thereasoneddecisionwithinperiodshall itslodgedwithin threemonths.The startto

thelodged.date which the complaint atwasonrun:
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THE WHY’S AND WHEREFORE’S OF CODEA OF CONDUCT

CommissionThe able draw the servicesofto various ceitainof outside staff performon types to
oftenduties of occasional specialized forvery which does have sufficientan nature staffor not- -staff with appropriate qualifications.or

Certain of expertisetie quite naturally with the development ofparmershipareas witharrangements
the administrations the Member States with the business academicworlds.or or

There also be emergencies times of expansion Commission activitycan necessitatingor the ofuseoutside staff, sometimes considerable number.

However, the main of the Commission and its departments always be the independenceconcerns must
of the institution and the quality and of the European public service.permanence

This that the roles played by the various of staff used by the Commissionmeans types alwaysmust
be clearly defined and that public servicetasks of responsibility conferred by the Treatiesareas on

be performed exclusively bymust officials certain bypermanent members of theor, cases,
staff.temporary

also that particular attention needs be given the and qualitymeans to of the Commission’sto nature
contractual with the other of staff whicharrangements types and will continuenow uses to use.

On 1994‘,1 April 1992 and 5 October the Commission defined the policy intends thisto operate
matter.

This Code of Conduct intended provide Commissionto departments with compendiuma
of the provisions governing the of different of staff andtypes guide them throughtouse
the procedures and criteria be observed.to

amplifies and, in places, amends previous provisions andsome specifies for each
situation which rules have been repealed and which remain in force.

The Code applies all the of staff referredto types irrespective of whetherto they paidarefrom appropriations aside for the theset administrative budget the researchpurpose or
budget.

For the time being, does apply staff the IRC,not JET the Officialto Publicationsat Office,or
although be extended them due bymay to decision, following furtherseparatecourse, a
analysis.

SEC92 769 final, 22 April 1992.
SEC94 1573 final, 5 October 1994,
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WHICH STAFF ARE COVERED BY THE CODE

NOl—REG ULAR STAFFA.

PERSONSAS GENERAL RULE ALL Non-reoular staffA means:
ASSISTING COMMISSION ON THETHE

CONTRACTS GOVERNED BY who assist the CommissionBASIS OF All persons
reitnbursementagainst ofPRIVATE LAW payment, expensesor

invoices for services rendered, beingnot
Staff Officialssubject the Regulations ofto or

Conditions of ofthe Employment Otherto
Servants, notably:

Consultants—
commissioned studiesto outpersons carry—

staff from companies providing services—
stafffreelance including interpreters—

staff and hostessesagency—
information correspondents freelanceand—

staffeditorial
scientistsvisiting— nurses‘,doctors’, officers‘,welfare nursery- staff,instructors‘,kindergarten restaurant

languageteachers
staffother covered by servicecontract.aany—

SPECIFIC CATEGORIESB.

THE STAFF The Code alsoPERSONS COVERED BY covers:
OFCONDITIONSREGULATIONS, THE

auxiliary staffCONTRACTSEMPLOYMENT OR —
national detachmentGOVERNED BY PUBLIC LAW experts on—
officials and other leaveservants onon—
personal grounds working timepartor

officials staffformer and temporary-
ofother the Communitiesservants—

EXCEPTIONSC.

The Code does staff, specialapply localLIMITED EXCEPTIONS not to
advisers, chairmen and of selectionmembers
boards‘, meetings,called attendexperts to
in—servicctrainees performingpeopleor young
student jobs.

Referretl tlirotigltouilt:Codel Conditions of Employment.to as
officials otherWho servants.notare or
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BILAGA 4

Administrative guidelines applicable visitingto sdcntists within the

fmmeworkofthe-xesarch managed by DG XIIJRCpmgmnxxucs

shared-cost and converted actions by DG XIII

The Commission of the European Communities

Having regard the decisions settingto scheme for receiving visiting scientistsup a adopted
by the Director-General theof I RC thepursuant to conferred him.powers on

Whereas scientific activities other than those carried within the IRC beout of interntmayEuropean scientists and whereasto the visitor scheme should therefore be extended toXIIJRCandDG DG XIII and, wherecover appropriate, those participating in research
funded DG XIIJ RC by DGprogrammes XIII.or

HAS DECIDED AS FOLLOWS

Article I

The following eligible for attachment DG XIII RCare shared-costto and convertedactions DG XIIIto pazfidpatingto inor contractoror a research project funded byaXIIJDG RC by DG XIII visiting scientistsor as :

a professors lecturers from univemityor establishment of higher scientifica or an
education, in pazticular those wishing fulfil sabbaticalto requirement;a year

scientificb senior staff from other research organizations having provenreputation in fieldthe of research
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2

opinionfavoumblesubjecttakmshall bescientistvisiting todecisionThe aZ acceptto a
XIIJ RCDirector-General of DG oftheofficer, bymedicalCommisionthefrom or

ofanaobangeoflettets.XIII inDG the form

knowledge betweendetailed exchange of theshall bevisitof theThe3. apurpose XIIIresearch activities inforresponsible RC inDGscientist thosevisiting and or
advanceactivities shall be detennined in by thevisitorsof thesubjectXIII. TheDG

concerned.Director

aommplish thethe purposetime requireddependshallthe visitduration of toThe on4-
decision ofrmsonedExceptional.ly and bymonths.exoood I2visit andtheof must not

bedurationthe aboveXIIIRC DG XIII,ofDGDirector-Gena-al maythe or
aroeeding months.period 12furtherforextended notonce a

Article 2

shallwhichoftheallowancemonthlyfixed amountreceiveshallscientistvisitingThe a
andlevel ofof thetakingbasisascrby-use account Competencedeterruinedbe aon

111 follows:Group IIoonoemedof theexperience asorperson

outside. Belgiumemployednormallyscientistvisitingfor :a a

000BER 180Igroup
146500BERgroup
113 000BFRIIIgroup

Belgiumemployednormallyscientistvisiting :b for a

135 000BERIgroup
875BFR 109group

84 750BFRIllgroup

Commission’sBelgium,other than thecountryvisitthe contractor a2. concerns a
applied suchshall beconoemal to amounts.theweighting for country

located, theorganisationhiswheretheworkscientist countryhasvisitingthe to
takingafterarises,and theappliedshall belbunderreferred caseallowance to

weighting.theinto account
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The priorof the income theamount deductionto tax that paid- theto- personCOllCCfflCd during his visit by the organisation from which he originates shall bedrxluded from the allowance laid down in paragraph 1 where the ofaggregate suchincome and the allowance exceed 140 % of the allowance. For this purpose anyincome received in other than that in which the allowancea currency paid shall beconverted basisthe of the ECU for accountingon rate for thepurposes set monthproceeding the of the visit.start

The application of the previous paragraph reduce the allowancemust not determined
in ‘of by thanparagraph 1 60 %.pursuance more

The shown in4. the table inamounts paragraph be periodicallyl adjusted bymaydecision of the Director-General XIIIof DG of DG XIII in withor agreementFinancialthe Controller.

Article 3

visiting scientistA shall be entitled reimbursementto of his travel and theexpensesof transporting his luggagecost :

a starting his visit, from the place where his organizationon located Brussels;to

b the end of the visit, for the journeyat covering thereturn distance referred intoa-

Travel shall be reimbursedexpenses presentation of written proof theon followingonbasis :

for distanoeofug 400 kmtoa :-
the shortest and economical standardmost first—:lass rail;route where the
journey includes less than sixnot hours of night travel between 22.00 hours and
07.00 hours sleeping accommodation the of double: sleeper,toup cost a

for distance exceeding400 km includinga sea-Crossing:or— a
airtravel by the class immediately below first class travel theor sea toupof the air farecost

The of transportingcost luggage shall be reimbursedany necessary presentation ofonwritten proof.

DirectorThe of Directorate ‘Means of Action of the DG XIICCR GeneralorAffairs‘ of the DG XIII authorize rciniburscmcnt ofexccptionzilmay expenses.
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of travel bereimbursementsix months, expenses maythanlastsvisitWhere morea visiting scientist, subject thetheof todependentsandindude theextended to spouse
paragraphinconditions outset

Amiga

scientistvisitingservice,demands theofwith thecomply mayand aExceptionally to of hisreimbursemententitledshall behesuch toInassignment. mse,abe sent on applimbleprovisionswith theaccordance toinallowanceandtravel to anexpenses
A8.gradesofficials A4ofCommission to

5Article

and keepvisitofmonthdaysworkingleave ofclaim perscientist twovisiting mayA
allowance.right thehis to

QArticle

accidentandsicknesspublicothercoveredbewhoscientist anyvisiting cannotA Commission,risks theagainst suchinsuredask bescheme toinsurance may contributionthis hispremium. Ininsurancetheofhalf inse,hethatprovided pays Article‘.referred inallowancethe tofromeach monthdeductedbeshall

thewithappliedshall respect tobe2Articlein 2referredweighting toThe
BFRexpressed inpremiuminsuranceConversion theof

7Afiiclc

which heexaminationmedialundergorequired tobescientist shall anytovisitingA
of it.the cudvisit andhisduringcalled atbemay

internal rulesCommissionsthebyabiderequiredshallscientist bevisiting toA
security.andregarding order

ofdivisionofheadof theinstructionsthe orwithaccordanceshall alsoHe act
regard thewithrepresentative,his toofassigned,which hc ordepartment to

visit.hisduringhimentrustedactivities to
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discretionvisiting shall be withscientist required exercise the3. A utmostto regard anto
in theand information his knowledge of his visit.facts coming He shauto course not

to in formdivulge unauthorized whatsoever documentanypesonany any op
information public.already madenot

visiting whether writtenby scientist, in other, ofThe publication form4. a any matteror
connection visithis XIIJhis activities in with DG RC XIIIrelating DG shallto to or

and the laidthe of conditions by Director-Generalpermission down thesubjectbe to
XIIIRC ofof DG XIII.DGor

the from visiting ofCommission acquire copyrights scientist kind ofThe a anycan
mmmunitzfiou related his work.publication public toor

invention visitingmade scientistCommission claim by thelayThe tomay any a
connection with his.act.ivities in XIIJ in DGDG RC XIIIinof andor may,course or

thereforeapply for obtain in allbehalf andits itsand at patentsexpense,ownon
invcntors be in theof the shall statedcountries. The patent.name

makebe required good arising fromvisiting scientist damageA to any anmay
ofof provisions paragraphsinfringement the 4 above.1 to

complyingscientist with thevisiting shall be responsible for national taxation6. A system
himapplicable allowance paid accordance Articlehim of the with 2.to respect to

A shall required ofscientist submit Director-Generalvisiting be the DG7. toto
whichactivityXIII the has been his visitXIIJ RC DG the ofof report on purposeor a

visit.thewithin month end ofof theone

8Article

eitherterminated partiesvisit of the 30 daysThe be notice.atmay

Article 9

shall forceguidelines intoThese enter on

Brussels,Done at

l5—l0086
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BILAGA 5

‘STAGES’ THE COURTATTRAINEESHIPSRULESPERTAININGT0
1989of 17 MayDecision of the Court

of thedecisionand followingindividualexceptional and1. In acases,
admit stagiaires.President, the Court may

theregardingthe stagiaire trainingof the both giveZ. The is tostagepurpose specificcompleteenable the stagiaireof the and toactivities Court to a
benefit of the Court.task for the

sectionof hisherassigned, for the duration stage, toThe3. stagiaire is a
ofChambers itsinclude thethe whichdivision determined by Court, may

members.

officialofthethe stagiaire statusdoes conferAdmission the4. to stage not on
and impliesentitlementconfersof the Community. Itservant nonoor

theof aptitude the of Court.partrecognition on
submit:hisher duties, the stagiaire must5. Before taking up
of good character;certificatefrom police recordextract a aan or— fit for work;heshe ismedical certificate testifying thata- heshe hascertifying thatandor certificatesof diplomascopies- of education;completed universitya course ofcovered bystagiaire is systemindicating whether thestatement aa- anotherof, fromreceiptand whether heshe is inhealth insurance

ifandallowance remuneration,employerorganisation grant, so,any oror
detailing the amount.

obliged:6. The stagiaire is

whichof the divisionof the head tocomply with the instructionsto— heshe assigned;is
himher;which entrustedwith the work is toto out carecarry- theofficials of Court;the working hours theto respect assame- the greatestof hisherobserve, during and after the end stage,to- filesandinternal documentsall information,discretion, with regard to

knowledge;of the Court, of which heshe acquires
hisher stageconcerningpublish be published anythingnot to tocauseor- authorisationsuchwithout the of the Registrar;prior authorisation may

be theplanned inpublication notbe refused the grounds that the mayon
thebest of harm Court.interests the Communities mayor

andstatementthe hisher the stagiaire signBefore beginning of muststage, a
obligations.will theseoath, confirming that heshe respect
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A begrant allocated to stagiaire. The of the willmay amount grant nota
exceed Bfr27.000 month. However, this ceiling be adjusted annuallyper mayallow forto rises in the of living.cost

A stagiaire not covered by of healthsystem insurance will be insured by thea
Court against risk of sickness. In this the stagiaire bemustcase,
responsible for third of the of thecost premium.one

fundsThe for the financing of traineeships chapternecessary set out inare254 of the budget of the Court.

The duration10. of the is for ofstage maximum six months.a
ll. On receipt of reasoned application from the stagiaire, hisher bestagea may

terminated at Iftime. the failsstagiaire fulfil hisherto obligations,any
the President at time, decide to terminate hisher aftermay. stage,any
giving the stagiaire opportunity hisherto state views.an
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COURDEyusncam.;us1‘|c1ATRIBUNAL
nsus COMMUNAUTESEUROPEENNESCOMUNIDADESsunomxs

00EUROPIEISKEFIELLESSKABERSm: nmuarruntmusNADOMSTOL X41} COMHPHOBALaommcnCVRIA
Gfinlggzsflop CORTEDIGIUSTIZIA

DELLEEUROPAISCHENGEMEINSCHAPTEN COMUNITAEUROPEELUXEMBOURGAIKATTHPW HOPVANJUSTITIEm VANDEE‘’‘’‘&quot;°‘m&quot; GEMEBNSCHAPPENnunonsa
COURTOFIUSTICE TRIBUNALDEJUSTICAor THE msaunoramcommunrrn-:s COMUNIDADESaunopams

TRAINEE SCHEME

The Court of Justice of European Communitiesthe offers limited of placesnumbera
each trainees.toyear

Two periods of traineeship available:are

March August1 31 received thanapplications laterbeto to no-
1 November

September 28 February1 applications received later thanbeto to no-
1 May

Applicants have university qualification in law, supplementedmust necessarya a
post-graduate qualification equivalent practical experience.or

Applicants requested complete the Personnelthe enclosed form andto toreturnare
Division of Courtthe of Justice of European Communities with detailedthe together a
curriculum vitae and copies of the relevant certificates obtained.degrees, diplomas or

TELEGR.:CURIAPALMSDELACOURDBJUSTICE,LUXEMBOURGTELEPHONE L-2925ADRESSE4303-IADRESSPOSTALE: -- -TELEX.AFFAIRESIUDICIAIRES: CIINFOLU2510CURIALU ADMINISTRATION:277]-TELECOPIEUR:APPAIRESIUDICIAIRBS: ADMINISTRATION4303-2600433766~
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¢OMllIlITTEEECONOMICVAND SOCIAL

R U L E S
governing

Refundthe of Transport Expensesand the Paymentof
forAllowances Attendance Meetings forand Travellingat Time

CES 5586 Feplasrev.

FlueRavenstein,2 B 1000BRUSSELS Tel. 51990 Fax5134893 Telex25983CESEUR11-
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ECONOMICTHE BUREAUOF THE AND SOCIAL COMMITTEE

HAVING of ofREGARDTO provisions the Rules Procedure;the

HAVING CouncilREGARDTO taken by the April the refundthe decision 15 1958 concerningon
of Committee andthe of formembers’ allowances attendance meetingstransport payment atexpenses
and for the Council decision of Junetravelling time, and 18 1968;

HAVING REGARD CouncilTO the decisiontaken by the 3 March see OJ No. L 67 of1981 12on
March 1981 amendingcertain provisions;

HAVING REGARD Council OJ LTO the decisiontaken by the 5 December1985 see No. 334on
of December lollows effect from12 fixing the daily allowance with January 1986:1985 1as

of Economicand Social Comittee;BF for members the4,000-

fixingHAVING Council December1982 the dailyallowanceREGARDTO decisiontakenbythe 3the on
follows effect January 1983:with from 1as

andBF lor alternates2,600 experts;-

Communities especially theHAVING of European andREGARDTO general budget thethe more
of underSocialCommittee the meetingsappropriations Economicandthe to costassignedto cover

Article 250 of of expenditure;its statement

December 1981;HAVING discussions its meetingREGARDTO the Bureaus 14at on

andrefund ofLAYS governingtheDOWN and conditions transportfollows the terms expensesas
for attendance meetings.the time andof allowancesfor travelling atpayment

Article General1 Principles-

refundofshall be entitled transporta Members SocialCommittee toof Economicandthe expenses
bodies andof Committeeand its constituentthein the workof their participationrespect

attendanceforreceive allowancesbehalf. They shall alsoCommitteesof travel therespect on
laidconditionsandaccordancewith the termscalculatedmeetingsand for travelling timeat

down Rules.the present

providedqualify for advantagestheb exerciseof their duties.Alternates theand shall.experts
of participationtheircircumstancesfor appointmentand thein these theirRules. conditionthaton

and with theof Procedureof Rulesand 16 thein Articlesmeetings accordancewith 15are
Orders.Standingrelevant of Bureau’sprovisions the

and thetreatedfordeputizesmemberhe samealternateand theAs as onearean
forallowancerefund ofthe entitled transportalternate shall be tonot expensesor anperson.

CES 5586 Fepasrev.
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2 .

indemnified oftravellingtime the member meetingheld the before the dayrespect daya or
after the attended alternate.meeting by the

Article 2 Refund of Transport Expenses-

a Rail travel

Class

Refunds the basis of the first fare,shall be made class rail including supplementson
for TEE andspecial trains and other expresses reservationscharges.seat

Supplement for sleepers

Supplementsior shall be refunded ofsleepers production documents.supportingon
the documentfor the journey be produced the meeting.the refundshall be madereturn cannot at

later when this document produced.

b Travel by car

ofIn the travel by covered by refundthese Rules shall receivecase car. a person a
the basis of the first class rail fare without supplements.on

such obliged ferry, productionofto he shall be entitled,person use a cara on
supportingdocuments. refund of the additional of that of provisoto with thecost transport,means
that the total refund ferrycovering andthe rail fareshell air fare.the exceedthe economy-classnotcar

coveredbytheseRulestravel the responsibletwo theor morepersons samecar. person
for the vehicle shall entitled the refundbe above plus additional of 20%to respectpaymentan
of each him, provided he theiraccompanying statesperson names.

Travelc by air

Air refundedshall be productionof traveltransport the document.expenses on

The refund for formembers,alternates fare theand shall be based the airexperts on
classbelowfirst class.TheCommitteeChairman, the Vice-Chairmen. travellingand whenthe latterare

official Committeebusiness, refundshall be entitled of the first fare.class airon to

CES 5586 Feplasrev. .. . . .
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3. .

and the railway station airportot departure destinationCostd betweenthe placed transport or or

ol destinationthe place departure and the railwayof betweenThe transportcost or
first tare.ol the class public irrespectiverefunded the basisstation airport shall be transportonor

oi of used.the transportmeans

Additionale journeys

journey made during Session betweenfor exceptional second a orreasons, a
shall be refunded applicationdays, writtenmeetingsheld consecutive transporttwotwo expenses onon

Articleaccordancewith 13.

MeetingsArticle 3 Allowance Attendancetor at-

oflump-sumbasisall the place the meeting,Thedailyallowance ata expensescoverson
shall be paid:meals and localincludingaccommodation. transport.

SocialCommittee bodies;for theworkofthe Economicand its oonstituenta eadidays participation or

for covered these Rules doesb each meetingswhen the byday betweentwo not returnperson
hisdeclared of residence. However.the total of these daily allowancesplace notto sum may

oi ot and allowancelor travelling timeexceeilthe total relundrespect transportsum expenses
whichthe hadmadethe round his initial of departurewouldhavereceived he trip placetoperson
and lack. total ol tour daily allowances be exceeded;Furthermorethe notmaysum

forc eachday during Session resultof suspensionwhim there meeting cancellationa oron no as a
of theproceedings.providedthe the work of Committee its constituenttakes thepartperson or
bodies the precedingday and the followingday and provided he does hisnot return toon on
declared ofplace residence the interval;

d allcwancefortravellingtime bedrawn with dailyallowancetor attendance.concurrentlynotan may a
thelatter Iump-sumbasis all the incurred the of the meetingplaceatas covers on a expenses

24-hour period.over l

Article 4 Allowance tor Travelling Time-

The torbasicunit calculating allowancetorthe travellingtimeshallbe days dailyallowance.one

Travelinga time shall be determined llat basis below. according the distancerate outset toon a as
betwen the pointcl departureandthe meeting irrespectiveol oi used:the transportvenue, means

CES 55ll6 Fleplas .I.rev. . . . .
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Distancebetween point of Numberof days’ allowance for departure and meeting travellingvenue
time payable tor the round trip

from 0 km100to o

from 101 km200to 34

from 201 500 kmto 1

from 501 1000 kmto 121

1000 km 2over

b For journeysexceeding. 1.000km requiringthe of several of oftransport. whichuse means one
aeroplane, days’two allowance for travellingan time shall be paid.

c For train journeys exceeding 1.000 km, three days allowancetor travelling time shall be paid
productionof the travel document.on

d The allowancefor travelling time shall be paid in of roundrespect trip only. This rule shallone
alsoapply wherethe attendsseveralconsecutivemeetingsperson meetingsheld daysator one
interval, journeysecond has be made.to Hall theeven allowancea the outwardjourneycovers
and the other half the journey. thereturn meetings held different places, allowancetheare
for the additionaltravelling time shall be calculated the basisof the shortestdistancebetweenon
the two venues.

for exceptional second journey6 madeduring Session betweenreasons.a meetingstwoa or
held consecutivetwo days. second allowanceforon travelling time shall paid.no be

t Theallowancefor travellingtime lump-sumbasisthe involved the journey.coverson a expenses
including the of meals. carriage ofcost luggage. taxis and parking fees.

g An allowancefor travelling time and allowancefor attendance meeting be drawnatan nota may
concurrently. i.e. of therespect day.same

Article 5 Points ct departure and return-

Thee refund of transport and the allowancefor travelling time shall be based theexpenses on
distancebetweenthe declaredplaceof residence theand of the meeting. the distanceunlessvenue
actually travelled shorter. which the latter distance shall be taken basis.case as

declaredb The place of residence of membershall otthe place residencedeclaredbya mean
him appointment the Committeeto specifiedand the official of Committeeliston members.
Any change this ofplace residence should notifiedbe the Chairman.to

The declared place ol residence of alternateshall the placeexpertan or an mean
of residencedeclared themby appointment.on

CES 5586 Fepasrev.
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between theof directbasis the routerefunded only the mostTransport shall bec onexpenses
and theof meetingnotice sentwhich theof residence the placedeclared to venueplace wasor

whenrefundofsubmittedfor the transportapplication beof the A special mustmeeting. expenses
Such application outtaken. must sethigherdifferent involvinglonger route anexpensesa or

theshowingsupporting documentsaccompaniedbybased and bethe whichgrounds on
incurred.expenditure

Article Claims for6 expenses-

Claimsconcerned.signed by thefilled andforms beclaim mustExpenses person
supportingdocumentsdocument otherformof the travelsubstantiation thefor requiring orexpenses

documents.accompaniedby the relevanttheyconsidered unlessbecannot are

Cashiershall betheFinancial Service andof theOfficers. the HeadAuthorizingThe
information.furtherand providereceivethesedocumentsauthorized necessary.the sole topersons

and refund of transportArticle Payment of allowances7 expenses-

ofcalculated thebeshallrefunds ofand transport currencyAllowances expenses
located.Committeeand Socialof EconomicSecretariat thethethe whichcountry

whollyRules.either part:bythesecoveredofthepaid, the orshallbe requestThey at person

held;meetingwhich theof thein cash. the countrycurrency—

StateMemberthebBelgium tooffice accountbanktransfer, a postby bank to orora- of that country.theof residence. indeclared placehis currencywhich hasthe person

Brussels.marketfreetheof the daytheexchangerateshallbemadeConversions at on

simplifyandfacilitateadoptedbeprocedures tootherof the Bureau,By decision maya
ofand the keeping accounts.payments

Rules requestthesecovered by anseveraldays. maymeetings lastWhere persons
of attendance.daythe lastmadeshall befinal settlementthis theadvance. In oncase

Article B Distances-

parliamentsnationalwhichcitiesand theBrusselsbetweendistancesAs guide, thea
indicated below:located areare

2.100Athens km-
Bonn km230-
Copenhagen970 km-
Dublin 910 km-
The Hague 180 km-

CES 5586 Fepasrev.
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Lisbon km2,050-
London 380 km-
Luxembourg220 km-
Madrid 1,470 km-
Paris 290 km-

kmRome 1,470-

Official visitsof Europeoutside the continent9 Trove:Article --

Europe. Chairman Vice~Chairmenof the and thethe continenttravellingoutsideWhen
involvedfor the total travellingtimefirst fare. The allowancerefundof class airshall thebe entitledto

theflat of days’ daily allowance.coveringfixedjourney rate twothe outwardand atreturn a
tees.taxis and parkingof of Iuggage,meals. carriagecost

Vice-ChairmenMemberState,the Chairmanand theoi official visitthe lo acase an
for accordanceand allowanoe travellingtimeshall be refundni toentitled transportto anexpenses

Articles oi Rules.with 2 and 4 these

dailydoublemeetingsshall be basedfol days of attendanceThe 5.i§5Cl‘r‘ELi.iiC‘.2 at on a
accommodation,the meeting includingallowance shall allday. and at venue.cover expensesper

of otheroutsidethe continent EuropebyClaims relating travelmealsand local totransport. persons
considered case-by-casebasis under Article 14.covered by Rules shall bethese on a

Article Telephone19 expenses-

meetings.internationaltelephonecallsduringby Rules makePersonscovered these may
They insofar charges reversed.for such calls the notmust pay as are

Article Financial provisions11 -

of Rules.of meaning theseEatore conveningand organization meetingwithin thethe a
Regulation.Financialfor of fundsshallbemade accordancewiththeproposal therelevantthecommitmenta

Article 12 Transitional provisions-

CommitteeSocialThe for travelling time of of the Economicandallowance members
untilshall applicablebefore March 1981,continue be calculated accordancewith the Rules 1to

such ofallowance.time of for Rules the levelmethod calculationprovided in the givesthe present sameas

Republic.Franco. Democratic1 AlbaniaAnnoiia Belgium.Bulgaria, Denmark,FederalRepublicolGermany.Finhnd. GermanAustria.Azores, Czechoslovakia.the
senMelina,GIDIUHILGreece. Found.Portugal.Romania,imlund, Luxembourg.Menu.Monaco,Netherlands.Norway.Hungaryimmun, truly,Liechtenstein.

Sømn.Sw-mam ofswuzmmnuTurkeyEumpsan llniioaKingdom‘ussnwest theUme.Yugoelavie.cam.

CES 5563 ’r-,‘l.~’-1rev
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Special rotundaArticle 13 applications for-

Secretary-General,shallbe empowered examinedelegation,theTheChairman by toor.
provided for these Rules.for additional refunds underapplicationsand specialapprove

Article 14

Rules shall be referred the Secretary-Generalcovered by these byAny tonotcases
the Bureau for decision.a

Article 15 Final provisions-

Secretary-General torChairman delegation.the shallberesponsible implementingThe byor,
Rules. force March 1981.these which shall Into 1oncome

CES 5586 Fleplasrev.
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CONDITIONS
ÖFOF EMPLOYMENT FOR STAFF

THE EUROPEAN MONETARY INSTITUTE

Introduction

conditions of employment provided for below describe the rulesThe governing the
relationship betweenemployment the European Monetary Institute EM1 and its

They in accordanceemployees. 18 of the ofwith Article Statute the EMI, adopted by theare,
ofCouncil the EMI. The responsibilities conferred by its requireStatute the EMIon as an

highestand its staffemployer members conform ofthe standards integrity and certainto to
principles followed.guiding bemust

of staff shallmember receive less favourable grounds such gender, maritaltreatmentNO on as
racial origin, religion disability, shall disadvantagedbe by conditionsandstatus, termsor or

of service requirements which be shown be justifiable. Members of staff shallcannot toor
with this principlecomply in their dealings others.with The EMI shall from timetime to

review its staffing policies and employment practices and procedures with the above
objectives in mind. member of staffAny who believes that he she has discriminatedbeenor
against, including being subjected racial sexual harassment, indeed having allegationsto or or
made against them, raiseencouraged the with their through theto matter manager or
grievance procedure dealt with in Chapter IX.

theirMembers of staff shall perform duties conscientiously and without self-interest.regard to
They shall themselvesconduct in befitting their position ofand the thecharactermannera
EMI Community body.as a

theThe privileges immunities enjoyedand by the staff of the EMI Protocolunder the on
Privileges Immunities of the Communities interestsand European accorded solely theare

exempt staff fromof the EMI. These privileges immunities shall in ofand memberswayno
fulfilling regulations inobligations from complying with the lawstheir private and policeor
force. concernedprivileges and immunities in dispute, the member of staffWhenever are
shall immediately inform the EMI.

Members of staff adequatelyshall have their residence in place that enables them toa
discharge the duties assigned them.to
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established, which point the EMIBank ECBCentralEuropeanWhen the at would cease
automatic right of thetransfer ECB.of staff would havememberexist, to Althoughanto no

thebehalf of ECB, intentioncommitment theintoEMIthe of thecannot enter any on
performance ongoingsubject satisfactory and needrecommend that, by theEMI ECBtoto an

favourablereceive whenstaff membersEMI considerationservices,their treatmentfor
the ECB.employment bytheirgiven to

ProvisionsGeneral

activities the service ofworking thetheir EMI andof staff shall devoteMembers to
activities.with their otherconflicts of interestpossibleavoid

shallof EMI, theypermission thewith prior not:Except
outside the EMI, particularly ofprofessional activityinEngagea one aany

temporarily, appointment;hold,commercial postnature, any orevenor
of ofSupervisory Board Board DirectorsCommittee,the ManagementSitb or anyon

Trustee.actcompany, or as a
theirpaid impairwhether unpaid, that mightother activity,discloseshallThey orany

paragraph. direct suchof this The EMI thatfirstunder theobligations sentence may
ofapplicabilitydoubt with regard thethereterminated. Whereactivities be toany

theprior undertakingshall consult hisherstaff memberparagraph,this tomanagera
activity.

leavewith EMI whiletheir duties the secondedperformof staffMembers onormay
staff ofinstitution. They shall be integrated into theorganisationtheirfrom patent or

theyandrights other staff,obligations and the members ofhaving thethe EMI, assame
receivefor benefit of the EMI.the Theyduties solelyperform theirshall not anymay

leave.institution duringorganisation secondmenttheirfromremuneration parent or or
decideof hisher dutiesthe performance calledstaff who inof tomemberAny upon
whichwhich hesheof has interestpersonalhandlingin the outcomematter aorupon a

thereof immediately.informshall the EMIindependencecompromise hishermight
EMItheoutsidefromfor, receiveapplystaffofmember acceptNo or any sourcemay
withconnectedwhich ingifts whatsoeverrewards,remuneration, any wayareorany

ofmemberspriorthe of the EMI,EMI. Withoutwith theemploymenthisher consent
official honourswith the exception ofdecoration,honourstaff shall acceptnot any or

ofofa the European Union.Member StateGovernmentbygranted a
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Members of5 staff shall maintain all coming their knowledgematters toonsecrecy the
exercise of their duties and they shall time informationnot at any materialsuse or not
available the general public obtained theto of service with the EMTcourse for the

of furthering private interest private interest of otherpurpose a or a entity.any person or
They shall continue be bound obligationby this after leavingto the service of the EMI.

6 Members of staff shall without priorthe permission ofnot, the EMI, communicate or
divulge information documents, publish works articles, giveany or any or or any
lectures relating the EMI its activities.to or
All rights in writings other works done by staffmember of in the performanceany or a
of hisher duty shall be the of EMI.theproperty
Members of staff7 without the prior permission of the EMT, givenot, evidence formay

whatsoever concerning of which they have acquired knowledgeany reason mattersany
during the exercise of their duties and which covered by the obligation ofare
professional in paragraphs and5 6 above.set They shallout continuesecrecy beto
bound thisby obligation after leaving the service of the EMI. The permission
mentioned above shall be granted when refusal would involve the member of staffa

criminalconcerned in proceedings. Permission give evidence shall beto not necessary
when former member ofthe staff of the EMIpresent surnrnoned give evidencea or to
before the Court of Justice of the European Communities in between the EMI anda case

member, former member, ofits staff.a or
8 Members of staff be required make good, in whole in damagetomay part,or any

suffered by the EMI result of serious negligence misconduct hisher inas a partor on
the ofthe performance of hisher duties.course

9 Where the death, accidental injury sickness of covered by these conditionsor a person
of employment caused by third the EMI shall, of obligationstheparty, respecta
incumbent under these conditions of employment theupon eventconsequent upon
causing death,such injury sickness, stand subrogated ofthe rights, rightsincludingtoor

Thisaction, victimof the of those entitled under himher against the third party.or
provision be bar direct action by the EMT.not tomay a

ofthelO The EMI shall establish review ofprocedures for the periodic performancework
of staffmembers in effectiveorder the expertise,of theirmostto promote touse

determine qualitythe of their recognise their identifyservice, achievements andto to
training and development needs of members of staff the Allinterests ofthe EMI.

drawn indocuments relation staffperformancewith work shall be with thediscussedup
concerned. Membersmember of staff shall time, have toat any request, accessupon

filespersonal maintainedtheir by the Personnel Division,
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ofII Engagement staff

of its staff shall bemembers governed byRelations between indiyj_du_a1_the and theEMI
of employment.conditions Theseconjunctionin with conditionsthese ofcontracts

Individualof suchshall form integral betweenemployment contracts.part contractsan
form of oftake the letters appointmentshallof its staffthe members whichEMI andthe

ofother employmentandoflength and shallspecify remuneration, termsshall Contract
engagedwith theEMI.of staffcountersigned by the memberbe

satisfactory performanceSubject andemployed f1xed—tennStaff tocontracts. anonare
renewed.beappropriate contracts mayvacancy

terminatedservices beforethe EMIbywill givenperiod of notice which beThe are
misconductof dismissal for andtheof of exceptend thethe contract grossterm case

leave the EMI threestaff hesheofmembershould be given by towantswhich a
months.

UnionEuropeannormally be restrictedwillof the EMIstaff totheAppointment to
of national fromplacerecruitment takecircumstances,exceptionalInnationals. amay

Union.the Europeanoutside



1811995:89SOU

IX.B.4 BILAGA 8
SectionExperts

TRAVEL,RULES REIMBURSEMENTOFFOR TH
OTHEREXPENSESSUBSISTENCEAND

EXPERTSFOR OUTSIDE

PROVISIONGENERALI.

TravelA. expenses

Article 1

meetingsinvitedCommissionoutside the tofollowing fromThe arepersons
travelof theirentitled reimbursementto expenses:

their of theaccompanying them,andalternates expertsmembers,a
speciallyTreaties setin thecommittees provided forstanding upor

exception ofthewithCommission Council,the theby ofact oran
in Article 18provided forConsultative Committeemembers of thethe

of the ECSCTreaty;

ofaccompanying them,their alternates andb members, experts
consultative committees;

professionaltheirgivebasisindividualinvited toc experts on an
subject.opinion particularon a

Article 2

following basis:theshall be reimbursed1. Travel onexpenses

rail betweenfirst-classeconomical bythe shortest and routemost-
the place whereandinvitation,stated in thethe point,departure

the meeting is held;

travelof nightsix hoursless thanwhere journey includesthe not-
accommodation tosleepingand 0700 hours,between 2200 hours upcar

class;the of two—berthcost
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the of reservations and of luggage,cost seat transport necessary-
and supplements for fast trains.

of2. The of journeys productioncost by shall be reimbursedsea on
documentary evidence. car—ferry shallThe of transporting bycost cara

be reimbursed.not

3. Where the reimbursedtravels by his travel shall beperson car, expenses
the basis of the first-class rail fare, excluding sleepingon anycar or

other supplement. entitled reimbursentnt ofWhere two toor more persons
travel the only the responsible for theexpenses use same person carcar,
shall be reimbursed, the of 150$.at rate

the4. If the distance obligedrail is than 400 km if isby expertmore or
make shall reimbursed ofcrossing, the air fare be productionto a sea on

the ticket, failingwhich shall be for class that, businesseconomy or,
class.

S. Taxi fares shall reimbursed.benot

Article 3

moral, ofNo material bodily incurred in theharm by the courseor person
his journey themeeting is heldof his in the place where the bestayor may
subject of claim theagainst Commission unless it be imputedthe toa can
Commission.

particular, forIn remain fully liableusing his vehicle shalla person own
accidents in which he be involved.any may
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3 ..

Subsistence allowanceB.

Article 4

The referred in allowance for1. Article receive theto lpersons may
subsistence where the invitation meeting providesthe andtoexpenses so
if they declare that they have received allowance notnotcan or arean

similarentitled allowance organization forfrom anotherto a personor
the trip. This allowance shall paid direct the naturalbe tosame

referred in Article 1.topersons

subsistence allowance covering allThe shall be standard amounta
place the meeting is including the ofthe where held,at costexpenses

accommodation, meals and local travel.

allowance daily mission3. The day of meeting shall thebe theper same as
allowance for officials in Grades in Brussels andA4 A8 and Bto Category
Luxembourg.

4. Where the point of departure referred in invitation is 100 kmtheto or
less from paid.the place of the meeting, allowance shall beno

Article S

subsistence1. allowance also be paid in following circumstances:A themay

insufficient for thewhere the interval between meetings istwo-
his point of departure;to return toperson

if exceptional circumstances him leaving the placefromprevent-
where the meeting is being held;

requiring himwhere the has travelled cut-price ticketperson on a-
ismeetingspend certain number of days the place where theto ata

being held.

2. The total exceed price of theof this allowance the returnamount notmay
air fare referred Articlein 2.to
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II. SPECIAL PROVISIONS

Article 6

1. Where the invited authorizingis highly qualified, theexpert very
Director—General special and duly motivated decision,by grantmay, a
reimbursement of specialthe of single failing this,cost aa or,
sleeper, of the subsistencefirst-class air fare, reimbursement ofor or

twice laid down in Articlethe 4.to amountsexpenses up

2. exceptional productionIn authorizing Director-Generalthecases may, on
of documentary incurred byevidence, authorize reimbursement of expenses
the dailyinvited theby of special instructions which makeperson reason
allowance manifestly inadequate.

III. SPECIAL PROVISIONS STATUTORYAPPLYING T0 MEETING EXPERTSON
COMMITTEES

Article 7

The1. referred consideredin Article b shall be1 andto apersons as
meeting experts.

2. The meeting referred in this article receiveexperts to may
travelreimbursement of andor conditionssubsistence under theexpenses

which apply the committeesto committee of which they members. Theare
divided into the followingare groups:

1Group receivingGovernment and non-government experts:
reimbursement subsistenceof travel and expenses.

and2 travelGroup Non-government receiving reimbursement ofexperts:
subsistence expenses.

3Group receiving reimbursement of travelGovernment experts:
only.expenses

receiving4 the formerGroup andGovernment non-government experts,:
receivingreimbursement travel only, the latterof expenses

reimbursement and subsistenceof travel expenses.
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3. The whichto the Committee decidedbelongs shall be by thegroup
secretariat-General in its capacity coordinator committeesof andas
working parties.

committee4. onlyA be included in 1 with theGroupmay express
authorization of the Secretariat-General Commission and theof the
Directorate—Genera1 for Budgets.

Article 8

1. maximum ofA two Member invitedexperts State government expertsper as
and 20 invited in entitledexperts private capacity shall be toa
reimbursement of expenses.

2. The authorizing Director-General this rule inallow exceptions thetomay
following cases:

when convening joint meeting, statinga reasons;—
where the regulation setting the committee provides for thanmoreup—

memberstwo Member State.per
all otherIn the approval is required.of the Secretariat-Generalcases

3. National, regional local civil invited privateshall beservantsor on a
basis only in special duly motivated authorizing Director-by thecases
General. The given invitation.be attached themust toreasons

IV. ARRANGEMENTSFOR PAYMENT

Article 9

fromThe appropriations in the budget for expenditure resulting thesethe
rules administeredbe responsible foreither by the Directorate~Generalmay
authorizing the expenditure Personnel andby the Directorate-General foror
Administration.

Article 10

The order shall accompanied for reimbursementpayment be by the application
supporting referreddocument; this be signed by of themustas a personsone

in Articleto l, who heshe received allowancedeclare that hasmust not an
organizationand is entitlednot similar allowance from otherto a any or

for the journey application alsothe period. The mustperson same or same
signedbe by the the authorizingof the meeting behalf ofSecretary on-

specifying ofDG the is before thenumber of days the startpresentperson-
the inmeeting and the incurred referredby of the toexpenses personsone
Article 1.
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Article ll

cross-check the statementstimeadministering departmentThe at1. anymay
signatories theofotherwithapplication for reimbursementmade in an

application.

inpaidrequiredrecipient will be to error.2. The any sumsrepay

Article 12

therulingthereimbursed in rateatshall be onTravell. ecusexpenses
is held.meetingwhich themonth infirst day of the

rulingthe ratereimbursed in at onshall beSubsistence2. ecusexpenses
missionadjust thedecisionthe tofollowingday of the monththe first

officials.allowances of

FINAL PROVISIONSV.

Article 13

andsubsistencetravel,of thethe reimbursementThe rules concerning1.
invitedCommission totheoutsidefromofmiscellaneous expertsexpenses

onforceentered intowhichSEC83 298,meetings Min 688 -
repealed.12 April 1983, are

the monthday offirsttheinto forcerules shall2. These enter on
Commission.adoption by thefollowing their
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CONDITIONS FOR THE REIMBURSEMENT BILAGAor TRAVELLING 9
EXPENSES INCURRED BY NATIONAL OFFICIALS ON BEHALF or THE COUNCIL

ArtlrleI
CASES[N WI-IICIITHEOFFICIALMAYCLAIMTRAVELLINGEXPENSES
Travelling shrillhereimbtrtsetltheCouncilby ollieixrlnfanyexpenses MemberSlat:to calledany either l1lt&#39;¢Ithe ofthetoupon at requestCouncil, take meetingin nrganiud theCouncil.toor by providedpm thelattera thatthe concerned theotlicinl oflistcase person onhisnationaldelegationl.

Article
TR.-IN
a The shallheconcerned reimbursedforperson thejourney madeactually thehamsof Ithe classlure.plus supplementspaidon anyforsleeper, train ll:&#39;l:&#39;.express nr
b Thereimbursementof thesupplementforSleeper. TEEshrillbemadeagainstrmdur.1inuofexpress the:itmmvr-inteor cnupon.
Articlelll
AIR
Reimburscrncntofthe fare,air the:Im whichthe concerned rightto has hyvirtueoftheprr.-visit:-nsofperson hisadministration,shallbemadeagainstproductionortheapprorrritrleticket.

ArticleIV
ROAD

All bycovered I randArticle sir.-tlmrized,theirpersons by nationaladministrations,travelby Willhavetheirto travellingCar. expensesreimbursedthebasiso thel classtrainlate.on
f two theor chargemore ofpersons thevehicleshalluse car, havetheom; right abovcmerrtionedperson the reimbursementplustofor20% each whoaccompanieshintandwhomheperson 1-names.
ArticleV
Thereimbursementoitravelling undertheconditionslaiddownaboveexpenses shall exclusivebe vinn the concernedpaymentto personssf otheriilImtancefrom Council.theany

ArticleVI
Withoutprsjtrdice IV,Article reimbursementofto the travelling shall limitedbe the actuallyexpenses incurredtn shallandr‘t.l10Lultbetuatle thebasisof submittedbyon statement the Theenneernetl.latterncrson particular whetherhismust lrzrvellmslate expenseswholly refundablepartiallyare byanotherintillnriry indicateor and ifhebenefitsfrommust free allowingtntnsport him reductionat pass alattes.un

ArticleVll
Accordingtheinstructionssunplictlto hy of Govt-:mn-tents,each the thereimbursementoftmvelling olliciulsshallhemadeexpensesLoeitherdirectly the concerned theirGovernments.to persons thebasisoforto penodicallyon suppliedastatement hy Governments.thoselatterInth: thesupportingtlocu-nentsrequiredundercase. Articles Illand need beproducednot
Reimbtlrscmcrltnltr.1velling thoselt shrillbeexpenses concerned made theirchoiceeither theat of the theyplacecurrency arecalled travel the oluponto to their ofor currency origin.country
ArticleVIII
Theserulesshall intolore:enter 12 1967.Julynn

I t remain;umerxrucidtlruzm:rcimbiiisvntenraftruvelliltg dam thegive eoirrmmltheexpense: nichtnot persons makeclaimsagainstu;theOzrrtrrrurrilit.-.tür accidmr:tltrynrighl with sudtjourneys.during Ium 71e canaemsdperson: entirelyresponsiblererrmirr formyrm:idr.-nI.rim-0vlngsuch am ltird panics.tan
{2} i. mrdersload whenIlla the a,9icir:Iused helrmglngioIS nationalnrlmirzit-tmtion.mr mi ritamr I rrr:’ntini.rrralr‘anwhichWillbereimbursed.
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Bilaga 10

Gällande skatteregler i allmänhet vid arbete helt
eller delvis i land eller vid inkomster frånannat

utlandet

1 Inledning

Denna bilaga avseddär kortfattad redovisning gällandeatt ge en av
Skatteregler i allmänhet vid arbete helt eller delvis i land eller vidannat
inkomster från utlandet. Vad gäller särskilt för nationella ochsom experter
andra anställda eller uppdragstagare behandlas i detta betänkande,som
redovisas däremot under de avsnitt berör kategori.som resp.

2 Vem skattskyldig iär Sverige

1 Inledning

I 53 och 54 §§ kommunalskattelagen 19282370, KL och 6 och §§7 lagen
1947:576 statlig inkomstskatt SIL regleras den subjektiva skattskyl-om
digheten. Skattskyldigheten antingen oinskränktär omfattar all inkomst eller
inskränkt omfattar endast vissa inkomster. Skattskyldighet föreligger också
i vissa fall enligt bl.a. lagen 1991:586 särskild inkomstskatt för utom-om
lands bosatta.

Här redovisas endast vad gäller för fysiska i detta avseende.som personer
Dödsbon och andra juridiska berörs inte här.personer

2.2 Huvudregel

Som huvudregel gäller fysisk skyldigär betalaatt skatt för tidattperson
under vilken han varit bosatt här i Sverige för all inkomst förvärvatssom
inom eller riket.utom

Den inte varit bosatt här i landet skall betala skatt endast för vissasom
inkomster såsom inkomst näringsverksamhet hänför sig till fastighetav som
eller fast driftställe här i riket för vissa andra inkomster, dock intesamt
inkomst tjänst såvida inte följer särskild lag, vidareannat avsnittav av se
2.5.

Det såledesär bosättningsbegreppet är avgörande för ärsom om en person
skattskyldig i Sverige. När dåär bosatt i Sverigeatten person anse som

I punkt l anvisningarna till 53 § KL under vilka förhållandenav anges
någon skall bosatt i Sverige. För det första räknas den här har sittanses som
egentliga bo och hemvist bosatt i Sverige. Med i Sverige bosattsom
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stadigvarandeSverige,ibosattlikställs denskattskyldig attutan varasom
här.vistas

hafthartidigareSverigeistadigvarande vistasinteEn sommenperson som
harhanbosatt härskalli Sverigehemvistochboegentliga omsitt anses

omständigheterbeaktas sådanaskallDärvidSverige.tillanknytningväsentlig
tidigare harhanunder vilkentidrymddenmedborgare,svenskhan ärattsom

bo ochvaraktigtinte harhanSverige,ihemvistochboegentliga atthaft sitt
ellerstudierutomlands förvistashanutländsk avpå visshemvist attort,

hanåretruntbruk,inrättad förSverige attbostad iharhanhälsoskäl, att en
ellerSverigeinäringsverksamhetbedriverhanSverige, genomfamilj ihar att

väsentlighonomindirekteller ettdirekttillgångarinnehav gersomav
ellerSverigeengagerad iekonomisktnäringsverksamhet, äri sådaninflytande

förhållanden.jämförligadärmedochi riketfastighet härinneharhanatt
minst tiosammanlagtunderellermedborgaresvenskärEn somsomperson

vistats härstadigvarandeelleri Sverigehemvistochegentlig bohaft sittår
år harfemintill desshärbosattskallSverigefrånoch ansesutresersom

hanvisarintehansåvidaSverige, attfrånförfrån dagenförflutit avresan
till Sverigeanknytningväsentlighaft sådaninte harbeskattningsåretunder

angetts.ovansom

skattskyldighetfrånUndantag2.3

skattskyl-oinskränktÄven beskrivna reglerna ärföljd detillnågon nuavom
skattskyldighet.sådanfrikallade frånvissaSverige sådig i är

underfysiskriket bosatthär ifrikallasskattskyldighetFrån somperson,
förmån påjämförligdärmedelleravlöningåtnjutitutomlandsvistelse annan

ellerfartygsvensktombord påanställningdäranställning ängrund annanav
i denanställningför inkomstluftfartygnorsktdanskt ellersvenskt, av
f KL[54 §KLtill 54 §anvisningarnapunkt 3iomfattning avangessom

SIL].11och 7 § mom.
ochanställningenanvisningspunktnämndaenligtföreliggerskattefrihet om

beskattatsinkomsteni den månmånaderminstutomlandsvistelsen varat sex
verksamhetslandet.i

landiårminstutomlandsvistelsenoch ettanställningen varat sammaOm
svensksvensk kommunsvenskaanställning hos än staten,och avsett annan

befrielsesådan ävenmedges dockförsamlingsvenskellerlandstingskommun
ellerlagstiftninggrundverksamhetslandetiinte beskattasinkomsten avom

undvikandeavtal föravtaleller änlandpraxis i dettaadministrativ annat av
ingått.landdettadubbelbeskattning som

förut-angivnaövrigamedgesettårsregelnenligtbefrielseSådan om-
svensksvenskahosanställningbeträffande staten,föreliggersättningar även-

frågaförsamling ärsvensk närellerlandstingskommunsvensk omkommun,
utländsktpåombordanställningvidinteEttårsregeln gällertjänsteexport.

fartyg.
svenskaanställda hosintejanuari 1994den staten,gällde före lEttårsregeln

församling.svenskellerlandstingskommunsvensksvensk kommun, enenen
regelnomfattadesinteoffentliganställda atttillAnledning varavatt

offentliganställdutformad såländeri mångaskattelagstiftningen är att som
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frånutsänts undantagenär från beskattningstat inkomstenen annan av av
anställningen då internationell artighet ochstaterna ömsesidig respekt ochav
för inte detstöra mellanstatligaatt samarbetet valt avstå från beskattaatt att
andra offentliganställda. Om de offentliganställdastaters generellt skulle
omfattas ettårsregeln skulle detta i de flesta fall leda till total skattefrihet.av
Genom ändring 1993 har emellertid skattefriheten enligt ettårsregelnen
utvidgats till offentliganställd frågaatt när tjänsteexport.äravse om

Några statliga verk, bl.a. Riksrevisionsverket, Riksskatteverket och
Statistiska Centralbyrån, personal i verksamhet i utvecklingsländer-engagerar

Sådan verksamhet drivs verken i vinstsyfte och har formenna. av ettav
institutionellt samarbete hjälper utvecklingslandet byggasom att upp egna

för redovisning, beskattning, statistiksystem Verksamheten finansierasm.m.
regelmässigt inom för biståndsprojekt och i allmänhetett anställsramen

något redan befintligt bolagexperterna ersättning från verketav motsom
handhar arbetsgivarfunktionen och administrationen. Förfarandet syftade
tidigare till de anställda liksom andraatt privatanställda skulle kunna- ~
erhålla skattefrihet enligt ettårsregeln. Kritik riktades emellertid mot
förfarandet och det ifråga arbetet utförts i tjänstensattes hos verket.om

I 199394:90 s. 100 framhölls det vid denna tjänsteexportprop. att är
fråga från övrig offentlig verksamhet klart avgränsad verksamhetom ochen

det angelägetär tjänsteexporten inteatt eller förhindras.att störs Den bör
dessutom kunna ske i verkensäven direkta regi.

Det i propositionen den önskar tillämpa ettårsregelnattanges vidsom
tjänsteexport skall redogörelse från arbetsgivaren styrka dettagenom en
förhållande. Redogörelsen skall omfatta uppgifter projektets syfte,om om-
fattning och finansiering och innehållaäven uppgift förekomstenom av
proceduravtal eller anledning till inkomsten i fråga inte beskattasatt iannan
verksamhetsstaten.

2.4 Särskilda EG-regler

Fr.o.m. den 1 januari 1995 gäller lagen 1994:1500 med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen. dennaI fördragsägs ochatt
andra instrument i lagen de rättsakter, avtal och andrasamt beslutsom anges

före Sveriges anslutning till Europeiska unionensom har antagits av
Europeiska gemenskaperna gäller här i landet med den verkan följersom av
dess fördrag och instrument.

artikelI 28 i Fördraget den 8 april 1965 upprättandet ettom gemensamtav
råd och kommission för Europeiska gemenskaperna fusionsför-en gemensam
draget sägs Europeiska gemenskaperna skall,att de villkor isom anges

särskilt protokoll fogat till fördraget,ett inom medlemsstaternas territorier
åtnjuta den immunitet och de privilegier krävs för de skall kunnaattsom
fullgöra sina uppgifter.

Till fördraget finns särskilt protokoll fogat, Protokolletett europeiskaom
gemenskapernas immunitet och privilegier.

Kapitel V i protokollet har rubriken Tjänstemän och anställda i Europeiska
gemenskaperna. Under denna rubrik finns artiklarna 12-16, bl.a.som
reglerar skattskyldigheten för intäkter från gemenskaperna.
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skyldigaskallanställdaövriga attochtjänstemänGemenskapemas vara
fårdearvodenochlönerdegemenskapema avtillskatt sombetala

förslagpârådetförfarandeoch detvillkordeenligt avgemenskapema som
dockskallstycket. Deförstaartikel 13fastställt varaharkommissionen

färdearvodenochlönerdepåskatternationella avfrån sombefriade
gemenskapema.

anställdaövrigaochtjänstemängemenskapernasreglerarArtikel 14 var
tjänsteu-singrundenbartdeOmbosatta.skatterättsligtskall avanses

med-förterritorietsig inombosättergemenskapemai annantövning en
gemenskapernatjänstetillträde vidför sitttidende vidi vilkendenlemsstat än

förmögenhetsbe-ochinkomst-vadskallskatterättsligt bosatta, avservar -
undvikandeavtaltillämpningenocharvsskatt avskattning omavsamt

i bådamedlemsstatergemenskapernasmellaningåttsdubbelbeskattning som -
tidigarepå sinbosattafortfarandedebehandlasländerna varomsom

gemenskapernasinomsigbefinnerdennaförutsattbostadsort, en avatt
de inte utövarförutsattmakar,för äktagäller attävenDettamedlemsstater.

idebamoch föryrkesverksarnhet, avsesnågon personer somsomegen
bestämmelser-tillämpningenVidhandoch harförsörjerartikeldenna avom.

berorenbartbostadsorttillhänsynskall inteartikeldennai tas somenna
finnsartikelIorganisationer.internationellaandratjänsteutövning inom

här.berörsintearvsskattreglersärskildavidare somom
medsamråtthaoch efterkommissionenfrånförslag attskallRådet

gemenskapernasvilkabeslutainstitutioner,berördaövriga grupper av
andraartikel 13bl.a.bestämmelserna ianställdaövrigaochtjänstemän som

Medlemsstatemaspå.tillämpasskalldelvisellerartikel 14 heltstycket och
på deadressochställningunderrättasregelbundetskallregeringar namn,om

artikel 16.ingår i dessaanställdaövrigaochtjänstemän gruppersom
följandefinnsbestämmelserrubriken Allmännamedkapitel VIIUnder

privilegier,skallartikel 18Enligtsammanhang.dettaiartiklar intresseav
övrigaochtjänstemängemenskapernasbeviljasendastlättnaderochimmunitet

gemenska-ochintresse. Vargemenskapernasidet liggeranställda avenom
beviljatsharimmunitetdenupphävaskallinstitutioner ensompernas

upphävandetinstitutionenanställd,eller atttjänsteman avanseromannan
intresse.gemenskapernasstriderimmuniteten inte mot

tillämpliga påskalloch 1814artiklarna 13,följerartikel 20Av att vara
enligtocksåartiklarsistnämndaskallVidareledamöter.kommissionens

generaladvokater,domare,domstolenstillämpligaartikel 21 vara
biträdande referenter.ochjustitiesekreterare

pâinvesteringsbanken,Europeiskatillämpligt påprotokolletVidare är
med-förföreträdareoch depersonaldessdessledamöterna organ,av

tillämpningenpåverkardetarbete utani bankensdeltarlemsstaterna attsom
stadga.bankensprotokolletibestämmelserna omav

Maastrichtfördragetprotokolletiinfördesartikel 23 somEnligt genom
protokolletibestämmelsernaföljerinteprotokollet,skall omannat avom

med-centralbanken,Europeiskapåtillämpligtocksåstadga,ECBS vara
skallMotsvarandepersonal.och dessbeslutandedesslemmarna organav

EMI.institutet,Europeiskapâ monetäratillämpas
följer26068förordningtjänsteföreskrifter attutfärdaderådetsAv no

ochtjänstemändvs.other servants,andofficialstillämpligartikel 13 är
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fast anställd tjänstemännenUnder officials ingår deanställda.övriga termen
övriga anställda, ingårgemenskapema. begreppet other servants,Iinom

och särskilda rådgivarehjälppersonal, lokalt anställdatillfälligt anställda,
special advisers. Lokaltstaff, auxiliary staff, local staff ochtemporary

enligt förordningen.anställda beskattas dock inte

skattskyldighet i SverigeUtomlands bosattas2.5

för vissa inkomster.i land ändå skattskyldig härbosattDen ärär annatsom
inkomstskatt föri lagen 1991:586 särskildRegler härom finns om

särskild inkomstskatt föroch lagen 1991:591utomlands bosatta SINK om
sammanhang det främst denartister m.fl. I dettautomlands bosatta är

intresse.förstnämnda lagen ärsom av
utomlandsenligt fysiska bosatta ochSkattskyldiga SINK är ärpersoner som

inteskattepliktig enligt § lag och5uppbär inkomst är somsammasom
eller lag.från skatteplikt enligt 6 § l 4undantagits samma

enligt lagenskattepliktig inkomst 5 § är:
jämförlig förmån, utgått anställning ellereller därmedavlöning som av

svensk kommun;svenska elleruppdrag hos staten
anställningjämförlig förmån, utgåtteller därmed2. avlöning som av annan

eller svensk kommun, i den månuppdrag hos svenskaeller än statenannat
verksamhet här i riket;inkomsten förvärvats genom

egenskapersättning uppburits någon iarvode och liknande3. som av av
styrelse eller liknande i svenskteller suppleant iledamot annat organ

juridisk verksamheteneller svenskaktiebolag oavsettperson, varannan
utövats;

försäkring till den del beloppet1962:381 allmänpension enligt lagen4. om
uppburits enligtfolkpension och pensionstillskott 2överstiger uppburen som

uppburitpensionstillskott eller, för den1969:205§ lagen somom
beloppet överstigerförtidspension, till den delfolkpension i form av

pensionstillskott uppburits enligtfolkpension och 52uppburen procent av som
bestämmelserna i kap.eller, folkpension enligt 17sistnämnda lag,2 § oma

med yrkesskadelivränta ellerallmän försäkring sarnordnats§ lagen2 om
överstigertill den del beloppet deni nämnda lagrum angiven livränta,arman
och förutgått sådan samordning inte skett,pension skulle ha annanomsom

enligt allmän försäkring;ersättning lagen om
uppdrag svenska elleranställning eller hospension på grund5. statenav

kommun;svensk
tjänstepen-pensionsförsäkringbelopp, utgår grund än6. av annansom

bedriven försäkrings-försäkringen meddelats i här i riketsionsförsäkring, om
fört svensktfrån pensionssparkontobelopp utbetalasrörelse ettsamt avsom

enligt lageninstituts filial i Sverigepensionssparinstitut eller utländsktettav
pensionsparande:individuellt1993:931 om

tjänstepensionsförsäkring pension ellerpension på grund7. samt annanav
förutvarande tjänst ochutgår från Sverige pä grundförmån, förmånen avom

huvudsakligen här:tidigare verksamhetenden utövats
yrkesskadeförsäkring eller lagen1954:243enligt lagenersättning om

till1989:225 ersättningarbetsskadeförsäkring och lagen1975:380 omom

7 13-1008
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författning, utgått till någon vidsrnittbärare enligt lag ellersamt somannan
sjukdom eller grund militärtjänstgöring eller ieller olycksfall i arbete av

statligt personskadeskydd eller lagenfall i lagen 1977:265som avses om
1977:267 krigsskadeersättning till sjömän:om

arbets-arbetslöshetskassa enligt lagen 1973:370dagpenning från om
arbetsmarknadsstöd enligt lagen 1973:371kontantlöshetsförsäkring och om

arbetsmarknadsstöd;kontant
1973:349;korttidsstudiestöd enligt studiestödslagen10.

i förvärvadverksamhet i här landethärifrån uppburen,ll. genomannan
inkomst tjänst;av

socialavgifter,1981 :691för egenavgifter enligt lagen12. återfört avdrag om
för avgifternaavdrag har medgettsfallit bort, i den månegenavgifter som

första stycket 3 kommunalskattelagenavgifter i46 § 2samt mom.som avses
ändrad debitering i den män avdrag har1928:370 och nedsatts genomsom

hänför sig till näringsverksamhet.medgetts avgifterna och dessa inteför
sådan1-3 också förskott påSom inkomst enligt första stycket anses

tilläggspension i den mån deninkomst. folkpension behandlasSom även
pensionstillskott.avräkningenligt lagen pensionstillskott föranlett avom

Vårdbidrag folkpension.inte barnpension ellerDäremot räknas som
svenskt företag utövad här iVerksamhet grund anställning ipå ansesav
för sin tjänst mäste tillfälligariket tjänsteinnehavaren i och göraäven om

uppehålla sig kringresandebesök utomlands eller under längre tid där under
t.ex. handelsresande.

dock endast sådan inkomstSkattepliktig inkomst enligt denna lag SINK är
skattepliktig inkomst enligt kommunalskattelagen.ärsom

Från undantas enligt 6 § lag utomlands bosattskatteplikt enligt lagen samma
för:person

utgåttavlöning därmed jämförlig förmån,eller som annanannan av
svenska eller svensk kommun,anställning eller uppdrag hosän statenannat

om
eller tidrymder,inkomsten vistas här i riket, under tidrymda mottagaren av

överstiger under tolvmânadersperiod, ochsammanlagt inte 183 dagarsom en
ellerb betalas arbetsgivare, inte har hemvist här riketersättningen somav

dennes vägnar, samt
i riket;c ersättningen inte belastar fast driftställe, arbetsgivaren har härsom

tillfällig i Sverige betalats arbetsgivareersättning vid anställning avsom
för kostnad

för respektive från Sverige vid anställningens början respektivea tillresa
slut och

för utförts i Sverige;b logi för den tid under vilken arbetet
ersättning sådan i sin egenskap ledamot eller suppleant iavsom person

styrelse liknande i svenskt aktiebolag eller svenskeller annat armanorgan
juridisk uppburit i samband med förrättning i Sverige och betaltsperson som

bolaget den juridiska för kostnadellerav personen
för till respektive från förrättningen ocha resa
förb logi i samband förrättningen;med
sådan4. inkomst för vilken avgift enligt lagen l908:l28 be-1s. om

villningsavgifter för särskilda förmåner rättigheter skall betalas elleroch
beträffande vilken befrielse från sådan avgift skall medges enligt särskilt
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enligt lagenför sådan inkomst för vilken skatti lag ellerstadgande samma
skallartister m.fl.inkomstskatt för utomlands bosattasärskild1991:591 om

betalas:
grundpension, utgåttjämförlig förmån elleravlöning eller därmed5. som
med-uppdrag hos svenskaanställning eller ärmottagarenstaten, omav
ellersvensk utlandsmyndighetanställningslandet och anställtsiborgare av

lokalanställd:för bilateral biståndsverksamhetför fältprojektutomlands
överenskommelsefrån beskattning på grundundantagen6. inkomst är avsom

kommunalskattelagen 1928:380.beslut i 72 §eller avsessom
skattepliktig inkomst.medSärskild inkomstskatt 25 procenttas ut av

harsärskild inkomstskatt den göraför betalningenAnsvarig är attsomav
Är hemmahörande i utlandetenligt SINK. denneskatteavdrag lagen svarar

för betalningen.skattskyldige självden

Sammanfattning2.6

deti Sverige föreredovisningen följer de flesta bosattaärAv attovan som
skattskyldiga iinom gemenskapema oinskränktde påbörjar arbete ärettatt

degemenskaperna. Därmedunder den tid de arbetar inom ärSverige även
månarbetar denskattskyldiga i Sverige under den tid de där. Iäven

desexmånadersregelni det andra landet innebär dockinkomsten beskattas att
Likaså kanskattskyldighet i Sverige för den inkomsten.frånfrikallas

andradeti vissa fall inkomsten inte beskattas iettårsregeln bli aktuell när
landet.

Även Sverige.utomlands i vissa fall skattskyldig iden bosatt ärsom anses
förmånfallet för erhåller lön eller därmed jämförligaSå denär t.ex. som

eller svensk kommun.han erhåller från svenska Däremotstatensom
fall skattskyldighet i Sverige för ersättningar från EU-föreligger i sådant inte

institutioner eller EU-organ belägna i land.annat
im-europeiskaomfattas protokollet gemenskapernasDen omgrupp som av

på vilka bestämmelserna i artikel tillämpasmunitet och privilegier och 13 är
för ersättning betalasinte skattskyldiga i Sverige dendock ut gemen-som av

skapema.
lagstiftningoinskränkt skattskyldig i Sverige enligt svenskFör den ärsom

tillämpasomfattas nämnda protokolls artiklar ochinte 13 14,men av nyss
skattskyldi-undvikande dubbelbeskattning med det land denavtal av somom

arbetar i eller bosattärge
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Vilka ersättningar och andra förmåner3

beskattas

Inledning3.1

eller prestation skattepliktig intäkt.princip all ersättning för arbeteI är
avlöning, och kostnadsersättningintäkt bl.a. arvodeSåledes skall tassom upp

för tjänstenbostad eller utgått [32 §förmån i annatsamt sompengar,annan
finns dock.Vissa undantag från skattepliktförsta stycket a KL].l mom.

Kostnadsersättning.23

Allmänt

Härifrånenligt huvudregeln skattepliktiga. dockKostnadsersättningar görsär
bl.a. följande undantag.

kostnadsersättning i form utlandstillägg ochSom intäkt intetas avupp
därmed likställda förmåner såsom fri bostad, bostadskostnadsersättning och

för riket stationerad personal vid utrikesför-däremot svarande förmån utom
biståndsverksamhet. intäkt inte hellervaltningen eller svensk Som tas upp

levnadskostnader skolavgifter förkostnadsersättning avseende ökade och barn
anvisats styrelsen för Stockholmsförmån fri bostadsamt som avav

fredsforskningsinstitut SIPRI till sådan på bestämd tidinternationella
kontraktsanställd forskare vid utländsk medborgare och vidSIPRI är somsom
tidpunkten för anställningen hos SIPRI inte bosatt i Sverige 32 § 3är mom.
KL.

och ökade levnadskostnaderTraktamente

för ökningTraktamenten i princip skattepliktiga. Men avdrag medges denär
haft flerdygnsförrättninglevnadskostnaden den skattskyldige har vidi som

Endagstraktarnente behandlas däremotden vanliga verksamhetsorten.utom
fråga tillfälliga arbeten vidAvdrag medges ochlön. kan äräven när omsom

dubbel bosättning.
verksamhetsorten område inom avstånd 50Den vanliga utgörs ett ettav av

kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Med vanlig verksamhetsort
inom kilometer frånlikställs område avstånd 50 den skattskyldigesett ett av

Ijänsteställe den där arbetstagare fullgörbostad. plats huvuddelenär en av
detta sker under förflyttning eller påsitt arbete. Om arbetsplatser helasom

tiden växlar, tjänsteställe i regel den plats där arbetstagaren fullgörsomanses
del sitt arbete, såsom hämta och lämna arbetsmaterial eller utföraatten av

förberedande avslutande arbetsuppgifter. finns särskildaoch Dessutom regler
för vissatjänsteställe arbetstagare inom byggnads- och anläggnings-om

branschen eller därmed jämförliga branscher för reservofficerare.samt
Under vilka förutsättningar och med vilka belopp för ökadeavdrag levnads-

ikostnader medges punkt 3 och 3 anvisningarna till 33 § KL.anges a av
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reglerar avdragsrätten vid tjänsteresa under de första månadernaPunkt 3 tre
för tiden därefter avdragsrätten för tillfälliga arbeten ochoch punkt 3 samta

vid dubbel bosättning.
utlägg för logi, merkostnad för måltiderKostnadsökningen kan samtavse

diverse småutgifter.
skattskyldige alltidVid tjdnsteférrdttning utomlands kan den avdrag med

för sig.faktiska ökade levnadskostnader beräknat för varje förrättningvisade
för kostnadsökningen för måltider och småutgifterfall medges avdragI annat

dagtraktamentsersättning dock högst med s.k. normalbelopp. Ettmotsvarande
för den ökningen i levnads-normalbelopp skall hel dag normalamotsvara

dag i respektive förrättningsland helt normalbeloppkostnaderna under en
normalbeloppmed halvt normalbelopp. Heltoch för varje halv dag högst ett

för frukost, för lunch och middag beståendekostnadsökning rättenavavser
standard för småutgifter under varje hel dagpå normal samtrestaurang av
för Föreligger särskilda skäl får normalbe-har tagits i anspråk resan.som

kostnadsökning för måltider på bättre standard.loppet restaurang avavse
normalbelopp för land.fastställer varje årRSV resp.

vanliga verksamhetsorten har varit förlagd till ochNär arbetet denutom en
tid månader i följd bedöms tillunder längre än rättentreort ensamma

de regler gäller vid tillfällig anställningoch beräknas detta enligtavdrag som
innebär det heltanvisningarna till 33 § KL. I principi punkt 3 atta av

% vid tjänsteresa. löpande förrättningnormalbeloppet reduceras med 30 En
beror på arbetet förläggs tillendast uppehållbruten att annansomanses av

under minst fyra veckor.ort
faktiskaför logi medges med belopp motsvarande denför kostnadAvdrag

skattskyldige inte visa logikostnaden medges avdrag medutgiften. Kan den
från arbetsgivaren nattrakta-motsvarande ersättning uppburitsbelopp som

belopp får dock inte överstiga halvt normalbeloppDettamente. ett natt.per
tillfällig anställning ellerfråga tjänsteförrättningOm det inte är utanom

medges enligtbosättning kan under vissa förutsättningar avdrag ocksådubbel
anvisningarna till 33 § KL med lägre belopp.punkt 3 a av men

intefördyring avseende ökade levnadskostnader kanavdragsgillEn anses
skattskyldige arbetar påföreligga enbart den anledningen den ortatt annanav

medges dock i följande fall, nämligenhan har sin bostad. Avdragden därän
om

kortare tid,endastarbetet avser en
kortvarigt ändå typisktvisserligen inte kan betecknasarbetet settmensom

anknytning till dentill sin eller sådant fasttidsbegränsatär natur att en
bostadsorten krävs,tidigare

bedrivas på flera olika platser ellerarbetet skall
flyttning bör skeanledning inte skäligen kan ifrågasättasdet attav annan

till arbetsorten.
skattskyldig,s.k. tillfälliga arbeten harvadOavsett sagts enomsom ovan

för ökadeflyttat till bostadsort, till avdragpå grund sitt arbete rättnysom av
make, sambo ellerbostad för den skattskyldige, denneslevnadskostnader om

dubbel bosättningtidigare bostadsorten och sådanfamilj behållits på den är
förvärvsverksamhet, svårigheteller sambosskälig på grund makes attav

särskild omständighet.verksamhetsorten elleranskaffa fast bostad på annan
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Avdrag på grund s.k tillfällig arbete medges längst ochunder två år påav
dubbel förgrund bosättning under längst år gifta eller samboendetreav par

och under längst år för ensamstående skattskyldiga. I den angivna tidenett
skall inräknas tid under vilken avdrag för förrättning medgettssamma som
för tjänsteresa. Avdrag medges dock för längre tid än sagtssom nu, om
anställningens eller andra särskilda skäl talar för det.natur

faktiskaAvdrag för kostnad för logi beräknas till belopp motsvarande den
utgiften. skattskyldiga omfattas bestämmelserna avdrag vidFör som av om
tjänsteresa medges dock avdrag enligt vad gäller vid tjänsteförrättning,som
dvs. faktiska kostnaden eller med belopp motsvarande ersättningden den som
uppburits från arbetsgivaren, dock högst med halvt normalbelopp.ett

Ökningen i kostnaderna för måltider småutgifter påoch arbetsorten
antingen enligt faktiskaberäknas utredning den kostnadsökningens storlekom

eller schablonmässigt. Den schablonmässiga ökningen beräknas
för skattskyldig med arbetsort belägen riket medges avdragutom som

grund tillfällig anställning, till halvt normalbelopp dag under deettav per
första månaderna tillbortovaron och 30 helt normalbelopptre procentav av
för därefter,tid

för skattskyldig med arbetsort utomlands, medges avdrag på grundsom av
dubbel bosättning, till belopp dag 30 normalbe-utgörett procentper som av
loppet.

skattskyldig har till avdrag för levnadskostnaderHar ökaderättsom
tillhandahållits kostförmân skall avdraget reduceras såvidamed hänsyn härtill,
inte förmånen fri kost tillhandahållits på allmänna transportmedelavser som
vid tjänsteresa och inte skattepliktig intäkt.utgörsom

bör observeras vissa undantag från beskattningDet torde finnas enligtatt
fråndom EG-domstolen 20880 för viss ersättning europaparla-en som

mentariker får från Europaparlamentet. Domen kommenteras inärmare
avsnittet europaparlamentariker.rörsom

Resekostnadsersättning

Resekostnadsersättning skattepliktig avdrag medges normaltär medmen
belopp motsvarande den faktiska kostnaden. detNär gäller körning med egen
bil i tjänsten dock avdraget begränsat till 13 kr mil.är per

nämnda frånDen domen EG-domstolen torde dock innebära ettovan
detundantag från bestämmelserna gäller resekostnadsersättning tillnär

europaparlamentariker. Domen kommenteras i avsnittetnärmare rörsom
europaparlamentariker.

lyttningskostnadF

Flyttningskostnadsersättning kan i vissa fall skattefri. Motsvarande gällervara
för förmån fri flyttning.av

Har skattskyldig grund byte verksamhetsort flyttat tillav av ny
bostadsort och fått särskild ersättning sin arbetsgivare eller allmännaav av
medel för flyttningskostnaden skall ersättningen normalt inte tas upp som
intäkt 4 32 § KL. I lagrummet finns angivit vadnärmaremom. som avses
med flyttningskostnad. Det i princip alla kostnaderär har samband medsom
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deras bohagskattskyldige och hans familjförflyttningen densjälva samtav
och övrigt lösöre.

ersättningenarbetsgivarendet måstebör observerasDet utgeratt somvara
denföreligga. Härmedför skattefrihet skallkostnadernabetalareller att avses

flyttningskost-vilkenbeträffande den tjänst medarbetsgivareärperson som
skattskyldige tillträttföranletts denflyttningenförenad. Omnaden är attav

skattefrihetalltså för regelnarbetsgivare, krävstjänst hos att omen nyen
betalats denför flyttningskostnadentillämplig ersättningenbliskall utatt av

arbetsgivaren.nye

Representationsersättning

medfinns inte. Avdrag medges,skattepliktig. Några undantagErsättningen är
faktiska kostnader.begränsningar, förvissa

assistentför anlitandeKostnadsersättning av m.m.

för anlitande assistenthuvudregeln kostnadsersättningenlighet med ärI av
intäkt. Avdrag medgeskontorslokal i princip skattepliktighyrandeoch av

enlighet härmedfullgörande tjänsten. Avdrag får iför kostnader fördock av
arbetslokal, för vilkeneller kostnad för tjänste- ellerske för bl.a. hyra arman

kostnad förvidkännas utgift och för arbets-skattskyldige haft självden att
för tjänsts utförande och han självskattskyldigebiträde, den använt somsom

avlönat.

Förmåner3.3

skattepliktiga. Vissaförmåner iflestaDe än ärannattyper av pengar
för personalvårdsförmåner, arbetskläder, julgåvorundantag görs m.m.

fri gruppli1gfJrsakring dock normalt inte intäkt,Förmån tas upp somav
på grund statlig eller grund kommunalförmånen åtnjutitsoavsett av avom

enskildtjänst. sådan förmån åtnjutits på grund tjänst ocheller enskild Har av
befattnings-förmånligare grunder gäller förutgått efter väsentligt än som

tillintäkt den del deni tjänst, skall dock förmånenhavare statens tas upp som
befattnings-gäller för nämndautgått efter förmånligare grunder deän som

havare.
fastställtsfri gruppsjukförsäkring åtnjuts enligt grunderFörmån somav som

inte hellerkollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationeri tas
utgår grundintäkt. intäkt ersättningDäremot tas somupp som som upp

sistnämnda försäkring 3 32 § KL.a mom.av
fri försäkring avseende reseskydd under tjänsteresa inteFörmån ärav

anvisningarna till 32skattepliktig punkt 3 § KL.av
sjukvård, företagshälsovård, friaAnställds förmån fri hälso- ochav

intäkt.ersättning för läkemedelskostnader inteläkemedel eller tas somupp
Vissa undantag finns dock.

skall dock förmån fri hälso- och sjukvårdFr.o.m. den l januari 1996 av
finansierad bli skattepliktig. gäller fria läkeme-offentligt Detsammaärsom

utomlands dock alltid skattefri.del. Anställds vård är
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oo-mission Decision of wp was-usaas my 1988

l. IIhe present Rules applicable to nationalare experts detachment toonthe Commission and internationalto national and civil servants a.nd private
sector employees temporarily serving with the institution under the staffscheme.1exchange Experts called for brief meetingoonstiltations
experts oovered by the Rules the reimbursenent of travel. subsistenceon
mfimsoeljanemsexpensesforpersonsoutsidetheooxmissionoalledas

CDM71experts Min 309 PE 0204974 SEII83581.last amended byas and—experts ooveredbytheinternaloonmissionnilesrelatingtostmxiiesani
@N87Minoonsultants 868, excluded.are

2. The detached national experts covered by these Rules shall remain in
paid employment in international, national,an regional localor
administration in salaried positionor in private-sectora. firma.
throughout the period of detachment.

8. Except where the Director—General for Personnel and Administration
grants derogation, detached nationala experts shall be nationals of a
Member State of the Community

MflQ

1. Undernocircunstaxnesmynatimnlexpertsbedetachedforlessthan
threemonthsormorethanthreeyears. Iheysha.1lserveona£nll—time
basis throughout the period of detachment.

2. The probable period of detachment shall be fixed inat the outset an
exchange of letters between the Commission and the Office of the Permanent
Representative of the Manhem State oonoerned. the theemployer inor case
of the private sector internationalor organization.an

3. No national expert be detached theto Commission thanmay once.more

l here:Lna.fter referred to detached national experts.as
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Coxmnission officials andassistshallDetached national1. experts carry
ofapredeterxninedworkthedutiesassignedtheminthecontextout

job description.programme or

under thegiven,the contra.ryUnless special instructions to are2.
the Director-Oonmission, byof theappropriate Memberauthority of the

assigned. detachedtheywhichDirectorate—General toof theGeneral are
whereby theofficial actexcluded fromnational shall beexperts any

shall theyNor enterprerogatives.public lawCommission exencisesits
Commissions behalf.thecommitmentinto ona.

wheretheirservioesworkinanyfieldDetached national experts3. may
aredearedneofiaryprovidedthereismconflictwiththeinteratsof
thecommunity.

havenational expert mustqualify the Commissionfor detachment to1. To a
supervisoryadvisorythree of administrative.least years’ experienceat or

Commission.theCategories and B atin grade equivalent to Aduties a.

knowledge ofthoroughhavedetached national expert mustA2. onea.
wheresecond languageoflanguage satisfactory knowledgeCommunity and a.a.

duties.of hisis the performancethis fornecessary

which thecivil service fromthethe detachment begins,Before period of
officialistobedetachedshallcertifytotheccrmnissionthathewill

securitysocialdetachment theperiod of totheremain subject throughout
responsibilitywillandcivil servicelegislation applicable thatto assume

abroad.incurredfor expenses

provideshallenployerthe expertsbegins,the period of detachmentBefore
111 CouncilofArticlereferred incertificate toCommission with thethe

forprocedureEH3 the1972 fi.x:1.ngMarchof 21Regulation No 57472
socialofEm application140871 theNoimplementing Regulation on

secLuityschen$toenployedpersonsm1itheirfmm.liesmovingwitmnuae
1972.Community MarchofL 74 27

expertshallbetakesupdutyadetachednationalFromthedayhe3.
persomllyinsuredagainsttheriskofaccidentsonfhesanetemsas

Regulations.Staffcovered by theCommission employees not

sicknesspubliccovered bybewho cannotdetached national expertA a4.
HeCommission.theinsured byriskthishaveapply toinsurance scheme can

deductedshall bewhichpremiuminsurancehalf the relevantshall pay
Article 12.referred intoallowancefrom themonthly
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The Commission1. authorize breaks in periods detachmentof andmay
specify the terns applicable. allowancesThe referred into Articles 12
and13shaJlmtbepaymhleduringsuchbreaks.meauowmnesrefenedto
inArticles15an116sha.1lbepa.i.donlyi.fthehreak1sa.ttbe
Commissions request. Any reimbursanent of remuneration theto experts

shallemployer be automatically suspendedduri.n,g the break.

2. Periods of detachment be terminated if the interests of themay
Commission the experts employeror require for other sufficientso or any
cause.

1. A detached national shallexpert his duties and conductoutcarry
himself solely with the interests of the Commission in mind.

2. A detached national expert shall abstain from am inaction.any
particular public expression of opinion, hiswhich reflectany may on
position.

3. detachedA national expert who, in the performance of his dutia. is
called toupon ma.tter in the handling of which hepronounce on outcomea or
hasapersomlinterestsuchastoimpairhisudepeniemesmllmfomthe
headofthedepa:rtmenttowhichheisassig‘ned.

4. detachedA national expert shall exercise the discretion withgreatest
regard allto facts and information coming his knowledgeto in the course
of in connection vdth the performanceor of his duties; shallhe not in any
form whatsoever disclose to unauthorized docunmutany orperson any
1nforme.tiornnota;Lreadymadepuh11.c.rIeshaJJ.ocntirme toheboundby
this obligation after his period of detachment has ta:-mnated.

s. detachedA national shall withexpert whether alone togethernot, or
others, puh1i.shorcansetohepub1ishedanyma.tterdeaJ.ingwiththework
oftheconumnitieswithoutobtaimngpemissioninacoomancewiththe
conditions and rules in force shall bethe Commission.at Permission
refused only where the proposed thepublication is liable prejudiceto
interests of the Communities.

6. All rights in work thedone by detached national inexpertany a
performance of his duties shall be ofthe the Commission.property

7. detachedA national shall reside place of atrploymenthisexpert at or
atnogreaterdistancetherefromasisccmpatih1ewit.hthe1;n~opeI
performance of his duties.

8. A detached thenational shall and tender adviceexpert assist to
superiors forwhomto he is shall he responsible themassigned; he to
performance of the task entrusted him.to
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Adetachednationalexpertshallbebøunbythemlwonhøursofwork1.
inforoea.ttheOoxmn1ssiou:1.

expertshaJ.‘Lnothea.uthoa:izedtoworkadeteohednatioml2. However.
half-time..

themlesonammalleave,Adetaohednational expertsha11besub1eotto
special leave the Cmmnission.and holidays in force at

mm
andManagement control of leave and working time shall be the

responsibility of the Directorat-.Gene:raJ. department to which theor
national is assigned.expert

Ifits1nter$tssorequJ.re,the0omm.1ssionmay.on1yinthecaseof1.
alldetachment the private reimmrsenational experts not from sector,on

during the periodthe rauuneration of detached national expertpart ofor a
ofdetachmazttomsauployermfleranagreanenttobeomnlmedinadvaroe

the Commission and theand recorded in ezcohange of letters betweenan
Genom-ned.the Member StateOffice of Representative ofthe Permanent

of thereimbursed the OfficeIrrespective of whether salary is not.2. or
employer inconcerned. theRepraentative of the Manhem StatePermanent or

shallinternational organization,the privateof the sectorcase or an
notifythecomuissionofthegrossammalsalarypaidtoeachdetached

the anhange of lettersshall innational expert. Ibis information appear
ofRepresentativethe Permanentbetween the Commission and the Office of

orthearrployerintheoaseoftheprivatethehtanberstateoonoemed.
international organization.sector or an
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Mfl

detached1. A national expert shall be antitled, throughout the period of
detachment, toasuhsistenoeaJ1owanoeequaltothedai1yaJJ.wanoepayah1e
toacommissicm official inerade A4 toA8andG1tegoryB foramissionof
1angdurationatthepJeoeofenployment..n1isaJlovmIxeshal1bepa1d
monthly. However. the exchange of 184letters referred Articleto in my
stipu1etethatth1saJJ.owanoeshzL1lnotbepa.id.

2. me allowance shall be payable for periods of mission. ammal leave.
special leave and holidays granted by the Gamnissicn.

3. I1:eaJlowanoeshaJlbereduoedby75x.ifthep1eoeofrec1-uitznentis
lessthansokmtramtheplaoeoferuployment.

Jmmm

Except where the place of recmitznerxt of the detached national isexpert
less than 50km from his place of employment. he shall. where appropriate.
receive additional flat-rate allowancean equal the difference betweento
thegrossannualsalery less fa.milya.].1owanoespa.1dbyhisemp1oyerplus
thesubsistemeallowamepaidbythecamiseionamthebaeiosalery
payable to official in step 1 of Grade Grade thean A8 dependingB5,or on
Category whichto he is assimilated.

mmm: mgsmm Q: mmm, mmm

1. The emoluments whichto detached shzdlnational entitledexpert isa.
benot revised during the period detachment.of

2. However, the additional f1at—ra.te allowance Article 1:5referred into
shall be adjusted without mountretroactive effect, takeonce toyear,
of changes in the basic salaries of Community officials.

C.

m

1. Ifadeteched national fromdoes ranorvems personal effectsexpert not
hisplaoeofrecniimenttohispJeoeofenployment,heshaJlbeentitled
eachmonthtotheoostofajourneyfrcmhisplaoeofenploymenttohis
plaoeofrecmumxentinaooozdernewiththennesamoonditimreleting
tothereimmrsanent of travelexpensesinforoe attheocmnission.

APEXReduced PBXrate tickets shallbeused.or

2. Ifadetachednetionalexpertdoesranovehispersotnaleffects frcxnhis
place heshallbeentitledeecinrecruitmenttohisplaoeof employment,

forhixrself, hisspouseandhisdependent c:hil.drentoa.f1a.t—ra.teyear
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ofequal from his placepayment the of journey employmentto cost returna.
tomsplaoeofreomlunentinaoooxdenoeviththemlwardoorditionsin
force at the Commission.

3. A detached reimbursenentnational shall be aztitled to ofexpert travel
expenses:

a. for himself:

fromhisplaoeofrecruitmenttohispleoeofenploymentat—
thebeginning oftheperiod of detachment:
n-anhisplaoeofenploymemttohisplaoeofrecmuunentat—
theendoftheperiodofde’caehment.

bforhisspouseanidependentc.h1ldren:
froxntheplaoeofrerzruitmenttothepleoeofanploymemtwhen—
renovaltakespleoe;
n-omtheplaoeofaxrploymenttotheplaoeofrecxuitmentat—
the-end theperiod detachment.of of

4. Forthepurposeofthesefbiles. thep].aoeofrec1uitmentshal1bethe
place where prior histhe detached national performed his duties toexpert
detachment: theplaoeofauploymentshallbethepleeeinwhichthe
Commissiondepartment towhichheisassignedis1ooa.ted.meemha.nge of
letters between the Commission and the Office of the Permanent
Representative of the Manhem State employer :Ln theconcerned. theor case
of the private international organization. shall speciiy thesesector or an

mmmm

1. Adetachednationalexpertwhoisohligedtomovehisraidenoetehis
place of employment personal effects later than sixhismay remove no
months after taking of detachmentduty probable periodprovided that theup
isatleasttwoyearsarxitlmetthepleoeofrecmlitnuentisatleastsokm
frcunthepleeeof employment.

Removalmzsttakepleoewithintrmeemonthsofmeerxioftheperiodof
detachment.

expertshellbeentitledtoreimbursanent the2. ofAdetachednationel
oostsofrennvingrdspersomleffeotsinaooozdenoewiththemlwand
conditions in force the Commission.at

m

aooonianoe1. A detached only innational be mmissionexpert sentmay
with Article 3 of these Rules.

mssionexpens$srxallbereimtnrsedinaooordanoewiththerulesard2.
theconditions atin forcerelating the of missionto payment expenses

Commission.
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1. Inaooordanoewiththeprovisions of Sectionvof thelnternal ruleson
implementation of the budget, the Commission, the initiative ofat the
Directorate—General for Personnel an Administration. shall allocate the
appropriations in the administrative budget Directorates-General andto
departments in line with its priorities and the needs of theown
Directora.tes—General and departments. The budgetary allocations shall
ocverthefimmialrequiraentspz-ovidedformtheseIhnes.i1r1ni.ng.
where 111.appropriate. the reimbursement of Articlerenuneration under
theallowa.noesprovi.dedforinArtioles lzaniltsandtravelexpensesunder
Article 15. Mission under Article shall budget17 be charged toexpenses
Article A 13. Ranoval shall budgetunder Article 16 be charged toexpenses
Article A 15.

2. Experñiture bearising from the detachnnent national shallof experts
charged to operating headingappropriations the the budgetwhere remarks to
sopermit. Inthatcase,theprov1sionsoftheseRnlesshallapplyaIdall
trneexperxiitnnrecxnrnoexnedslnallbechargedtothatheadlrng.

3. Within the limits of the eachappropriations allocated than.to
Directorate—Genera.I D:Lrectorate—General forand department shall theinform
Personnel and Administration itof the nationalnumber and type of experts
would like to have Personneldetachment. The Di.rectora.te—General foron
and Administration shall send this information the Offices of theto
Permanent Representatives of the Manber States and. appropriate. towhere
private- sector anployers and them tointernational organizations. asking
make detailed detachment proposals in writing.

111decisionA the advisability Articleof reimbursing salary under onon
thepa.ymentoftheallowanoesreferredtoArticles12a.ndlsshallhetaken
by the Directorate-General for Personnel and Administration.

the4. Detachment shall be betweenimplemented by of lettersexchangean
D:Lrectora.te—General of thefor Personnel and the Officeand Administration
Permanent Representative anployer inof the Member State oonoerned. theor
the of the Theprivate ard international organizations.sectorcase
exchange authorizedof letters shall indicate the individualsthe ofnames

lay downto detailed AnyRules.for detachment under thesearrangexnents
shall beletter extending. breaking detachmentthe period ofterm.ina.tingor

bysent the Directorate—General Administration. Afor Personnel and
detached national himself the appropriateexpert shall present to
depa.rtment Administrationof the Personnel andDirectoratzecerneral for on
the first administrativeday of detachmenthis complete the relevantto

fifteenth offormalities. shall theHe take duty either the first oronup
the month.
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ailooations, the Directorates-budgetarywithin the limits of their1.
and departments authorizing departments forGeneral shall act as

tzavel.appropriations mission andfor subsistence allowances. removal
and. ofwhere apptropriate, reimbursenent remuneration and otherexpenses
incurred under thae Rules.expensa

theseWhere chargeable to administrative appropriations, theexpenses are
of rulesprovisions Section of the Internal for the implanentation ofV the

the allocationsbudget of internal for certain budget itemspreparationon
shall apply.

unurredunderthesenilesshanbepaidnmnthlyinarrearsby2.
the appropriate the Directorate-Generaldepartment of for Personnel and
Administration.

PaymentsshallbemadeinEU.‘I.3.

m

Erxpenciiture offio$,1. the provision of working facilities furniture,on
etc.machines, for detached national paid from administrativeexperts

appropriations shall be charged to administrative appropriations.

Where expenditure2. arising from the detachment of national isexperts
charged Partto of the budget.B the Directorate-General departmentor
requesting detachment stall provide working facilities from its own
allocation.

:5. However. such expenditure be financed from the lines forbudgetmay
operating expenditure only if the remarks thepermit financing of
infrastructure.

Expenditure be charged app:ropr:la.tions4. infrastructure to to operatingon
require Personnel andshall approval Direotora.te—Genera.l forthe of the

Administration.

equailyapplySubject to the these Rules shall toprovisions below.set out
JRC.national Research Centredetached the Jointexperts to

Personnel anddelegated the D:1rector—General forThe topowers
AdministrationandPersonnelAdministration and the Direotorate—Genera.l for

shaJlbeexerc1sedmtheoaseoftheJK:bym1emreotor—Generalofthe
JRC.



11 209Bilaga1995:89sou

theJRC,ofareasoneddecisionby’c.heD1.rector—Genera.l of theOnthebasis
aJlm¢arnerefe1TedtoinArticle12shallbei:measedby3O%1nthecase

detachment.national expertshig‘hly—qua.1Lfiedof on

mamm

A1‘IJ.Qlv.L2$

Conmitmentsaxdundertakingsenteredmwbytheoumissionomthebasisof
theRu1esapp1.1cah1etoexpertssecondedtothe0ozmn1ssion

s1acas5a1 and the-SH3754.319 amendedCDM75P.E. bylast35% as
Commissionthestaff betveenofexchangesconoern:LngCommission decision

internationalandbodiessan-statenational civil services,and
force the148SEC4 inremainCIM84 shall on10:3organizations P.E. -basisofthose;n~ovis1onsunt1lsucht1meastheyexpire.ecceptinthe

caseofmissionsandmissionexpensavmchshallbegovenaedbythe
of Article 17.provisions

repeal:above. these RulsArticleSubject to 241.

travelwhoseCommisisona theseconded tothe rules applicable to experts
animamnodationexpensesamdaJlysubsistemeaJlwanoesa1edm~gai

snc751:519. amendedooM75P.E. 3506 as1173 of the budgetto Item - DM79liLn 524.CX1477MinCOM76M.Ln SEC65(B72, 440.by 410
SE£18C’581:SEI3832983,CI3M83Min SE{283298.SEC791208, 688

staffofexchangesimplementingb rulesCommission decision forthe on
bodiesseni—stateservices.civilnationalCommission andbetween the

148.SEC840CM84 108PB.international organizationsand —

shall forceRules enter intoThese2. on
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COMMISSION Brussels, 20 September 1991
OF THE EUROPEAN
COMMUNIT|ES

I N I I N AMENDIN TH

N H I

ARTIQLE 1

The Decision of 26 July 1988 the rules applicableon to national experts ondetachment to the commission is amended follows:as

1. The following paragraph shall be added to Article 12 Subsistence
allowances: 4. An advance payment shall be made to nationala
expert detachment, whenon he takes his duties. correspondingup to the
allowances to which is entitled under paragraph 1 for the period from
the day he takes his duties to:up

the last day of the second month following- that in which he takes
his dutiesup if he does during firstthe fifteenso days of the

month,
the last day of the third month following— that In which he takes uphis duties if he does after the fifteenthso day of the month.

Where such payment is made, there shall be further entitlement tono
allowances for the corresponding period.

Where nationala expert detachment definitivelyon ends his employment
with the Commission before expiry of the period taken into account for
the calculation of the advance payment that portion of the advance
payment made to the expert which corresponds to the period not spent in
the Commissions employment shall be recoverable.

2. Paragraph 1 of Article 15 Travel expenses is replaced by the
following: 1. if national experta detachment has not removed hison
personal effects from his place of recruitment to his place of
employment, he shall be entitled each month to the ofcost returna
Journey from his place of employment histo place of recruitment. This
payment shall be made at the end of each month the last dayor on
worked if the whole month is not worked. This flat—rate payment shall
be based the cost of the first—classon rall fare where the single
Journey does not 500exceed km. where the Journey 500exceeds km or
involves crossing,a sea payment shall be based ofthe coston a
reduced-price PEX APEX air ticket.or

The rate applied shall be that ln force 1 January of currenttheon
at the Brusselsyear travel approved by Commission. Thistheagency

rate shall be reviewed 1 July in respect of Journeyson thewhere price
has increased by than 5% sincemore 1 January. Where whole month ISa
not worked, the amount shall be calculated in numberproportion to the
of days worked.

ARTIQLE 2

This Decision shall enter into force l November 1991.on
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reproducedreferredofiicial instrumentsthe toCommission orEuropeanthe casesave

the text.
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CommissionEuropean
Nosheet IFact

secondmentfor nationalinformationPractical expenxon

SECONDMENTONEXPERTSNATIONALPOSITION OFADMINISTRATIVE

NTENTSOC

frameworkGeneral- secondmentposition of nationalAdministrative experts on-
ConfidentialitySecurity --

Emoluments-
of workLeave hours~-

of secondmentAdministrative position the country-
Social security-
Annexes:-

national secondmentforArrangements toexperts on
Commissiondepartments

subsistenceallowancesRatesofll.

FgmgwokxQENERAL

exchangeCommission establishedhasThe European an
States‘Memberof theofficials and thosepolicy for its

of the schemeAsadministrative departments. pan
privateemployees the sector servemay

Commissiondepartments.
civil from non-memberln exceptional servantscases

countries thetake pan programmme.may

forceadministrative provisions currently thedecision TheCommission are
for detachment theRules national198826 July and toexperts on

Decision otCommissionlaid down byCommission199120 September
DecisionCommission1988. amendedby the26 JulyISee Annex as

1994of October1991 5 wllhof 20 September and
period ofpossibility of furtherthetorespect a

Article 2.3 ofafter interval of 6secondment yearsan
I.the Rules see Annex
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ADMINISTRATIVE SITUATION OI‘ NATIU l
EXPERTS ON SEQQNDMLNT

CommissionThe European CommissionThe beIhe regarded thecannotnotIs as
employer of secondednationalemployer expert.a

ofThroughout secondmentthe period the national expert
will of histhe home civilremain service service or

willemployer, who continue responsiblehe forto
remuneration.social security iind development,career

Complying with Scconded national will.the however. theexpens serve
Commission Commissionfull time. Theyinternal rules requireds comply withtoare

Commissionsthe internal rules and theoutcarry
dutiesassigned by theirthem superiors the department

which they attached.to are

National will the Commissionexpens not represent
outsideunlessthey specificztlly instructed doare to so

Director-General ofthe ofthe depanment assignment
Articles 3 and 7 Commissionsee the Decision 0

198826 July annexed.

CONFIDENTIALITYSECURITY

general. national like working for theexperts, anyone
Commission. shall the discretion withgreatestexercise
regard facts informationand lhL‘IIto any coming to
knowledge the performance of dutiestheir .te

7 Commission Decision 1988Anicle of 26 July
annexed.

Duty discretion Fact Secondednational will he requiredsee complyexpens to
No 5sheet with Commission Decision of 7 July I986the on

classifieddocumentsand the security applicablemeasures
suchdocuments.to

EMQLUMENTS

The employer Throughout period ofthe secondment.the expensmust parent
institution salary. Throughoutremuneration continue hisguarantee must to pay
the ofperiod secondment Commission willthe thepay

Daily allowance daily allowancc ECU. The of dailyexpert ratesa
fromallowances.which another.country tovary one are

Annexgiven

Removal When requestedfor initialsecondment period oi atan
Commissionleast 2 theexpensyears. requestmay to

removal Fart No.sheet 4seecostscover
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Commissionhuropean
No 2Factsheet

secondmentnationalinfonnalion forPractical expertson

TIMEWORKING
LEAVEWORKOFHOURS -

CONTENTS

Introduction-
workofHours-
and leaveHolidays-

Sick leave—
Annexes-

timeTravelSpecial leaveAnnual leave --

l

thebound bywill besecondmentNationalforce in theRues experts on
of work,working time, hoursCommissions rulesCommission on

8 10Articlesof attendanceseeand control toleave
superiorThe1988.26 JulyofCommissionDecisionthe

nationalwhichofficer in the department expert onto a
for checkingresponsiblewill beassignedsecondment

authorizing leave.attendanceand

TIEW

372working week hours.normalThehours week37% per
differ fromapplies flexitime. TheCommission rules‘DieFlexitime

of thedepending themotherdepartment natureto onone
what mlesadvisable inquirethereforeduties. to

assignment.unit ofapply the
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Monthly travel secondednational does his placeexperta not remove
of residence the place of employment. willhe beto
entitled each month ofthe journey from theto cost a
placeof recruitment ofthe place employmentto

Annual travel secondednational does his place ofa expert remove
residence his placeof employment,he will beentitledto

the of travel each for himself and histo cost retum year
dependentchildren betweenthe journeyonetwo return

the distance under 725 2 journeyskm and is
greater.

LEAVE HOURS QF WQBK-

Commissionrules National secondmentwill be bound by theexperts on
rules hours of work. leaveand ofcontrol attendanceon

force Commissionthe Articles 8 10seeat the10
CommissionDecision 26 July 1988 Fact sheetsee
No 2.

ADMINISTRATIVE POSITION IN THE COUNTRY
QF SEQE DMEN I

Compliancewith legislation When national secondment assignedexperts on toare
force the ofplace employmentoutsidetheir ofcountry origin, theyin country

secondment shall comply with the laws force the ofcountry
secondment.especiallythoseregardingmigrant workers.
Commission departmentsand those thesomecases
host will assist seconded completingcountry expens
theseformalities. The Commission forcannot arrange
national secondment be grantedexpens toon any
privileges immunities‘or

SIL TY

Cover by schemethe Nationalthe secondmentwill remain coveredexperts on
place origin the social security scheme which they belongedto

their home civil service.
However. Europeanlaw provides that workers paid
employment moving within the Community entitledare

sickness benefits the of assignmentto seecountry
Fact sheetNo 3.
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lOLlDAYS AND LEAVE

Entitlement leave listed Secondednational will, mutandis,0 beexpertsin mutatis
I SUbjCCl theA rules annual leave holidaysandtorinex on

applicable officials of Europeanthe Communitiesto see
below.I The willAnnex be given list of publicexpert a

holidays for the arrival the place ofcurrent atyear on
Leave entitlementacquired the expertsassignment.

homecivil willservice be intotaken Savenot account.
prior has been reachedwhere with civiltheagreement

service of origin, leaveentitlement acquired theany at
CommissionLeave entitlement acquired be usedbefore the endof the period ofmust

Commissionthe only secondmenta
Applications for leave, both annualand special, bemust
submitted experts superior officer priorforto an
approval.

Applications be made the forms providedmust on

SICK LEAVE

from 59Extracts Article of Staffthe Regulations

Inform superior zmmedialey officialAn who provides evidence of incapacity to
perform his ofduties because sickness shallaccidentor
automatically entitledbe sick leave. The officialto

notify his institutionconcernedshall of incapacityhis as
possible and the time hisat statesoon as same present

address He shall produce medical certificate hea is
forabsent than threedays. He be requiredmore may to

undergo medical examination arranged thebya
institution. lf, periodof 12 officialmonths,over a an is

for of sicknessabsent three daysbecause for totaltoup a
of than 12 days he shall produce medicalmore a
certificate for further absence of sicknessbecauseany

2 An official be required aftertake leavetomay
examination institutions officerby the medical his

of requireshealth of hismemberstate so or a
household suffering from contagiousdiseaseis a
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DNEnia cnutled thefollowing of of offor periodleave. working daysto amountsIS serviceon a
oneyear

24 days2 days monthofcompleted serviceper
for Al day grade-

accordingto age

l day he than25 old lessthanand 35more years-
2 days, 35 40-
3 days 40 45-
4 days 45 50-
5 days S0 55-
6 days SS 60-

Fordeterminingthe lengthof leave.the thatthe DNE hasattained the July of thelstage on yearin
question usedlS

SEEQLALLEAE

addition annualleave,the pamcular,theDNE demand,beaccordedspecialleave.lnto may, on
following circumstanceswouldgive entitlment specialleave the maximumspecifiedto toup

of themarriage DNE 2 days:-
householdremovalof the DNE days2:-

illnessofserious 3 daysto tospouse up:-
deathof 4 daysspouse:-

illnessserious of closerelative 2 daysto: up
deathof closerelative 2 days:-
binh, marriageof child 2 daysto: up-

illnessserious of child 2 daystoup:-
deathofa child days4:-

IE¢L

between50 and250 for thekm day journeyretumone- -
between251and 600km daystwo:-
between601 900 fourkm dayset :-
between901 1400km .5 dayset-
between 20001401 km five dayset :-

2000km six daysover :-
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Fact No 3sheet

Practical informationfor national secondmentexpertson

SOCIAL SECURITY SCHEME

CONTENTS

General—
Situation within Europeanthe Union-
Non—EuropeanUnion nationals~
Insurance taken Commissiontheout—
Annexes National social security bodies~

II. Belgian social security bodies

EN RAL

National While Commission,seconded the national andexpertson to experts
secondment theircoveredin dependantswill continue be covered by theare to
their place origin social security schemeof which they memberswere in

their of origin. A secondednational willcountry expert
requiredbe ofproduceproof membership of schemeto a
follows:as

Supporting documents certificate accordancewith European law thea
the Commissionrequired E 101 E106 form referred belowtoor or an

equivalent certificate issued by the social security
whichbody by he covered by his employer;or

Supporting documents for privatethe Factsee sheet No 11secor an
required the Belgian E 101 form required see below. notis
authorities in the required the of civil servicecommune experts.case
of residence

Experts advised register with Belgian sicknesstoare a
insurancebody order receive benefits Belgiumto
For from non-Communitycountries, situationthepersons
varies from another Fact sheetseecountry toone
No 15.
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SITUATION WITHIN THE COMMUNITY

Community legislation Community legislation lays down the social securityon
social security for migrant for familiesemployed theirandanangements persons
workers moving within Communitythe Regulation: EC No

140871 EC 57472.and No worker whoA
established outside his of origincountry countrya

be granted all of benefitsthe which hemust part toor
would be entitled his of origin. Provisioncountry
made for documents valid throughout Communitythe
certifying the social security of thestatus person
concemed.

Proof of membership Formof E 101 Certificate concerning legislationthea
schemein the of applicable certifies that the holder, who temporarilycountry
origin E 101 andE 102 established outside his of origin, usuallycountry

covered the scheme which he belongs virtueby ofto
his employment of origin. The document will be valid
for 12 months. In the of extension. the holderevent an

his social security schememust contact toown carry out
the requisite fonnalities accordancewith Article 17 of
RegulationNo 140871.

Register with sickness Form E 106 certificate of entitlement sickness anda to
insuranceschemewithout maternity benefits kind for residingpersons a
delay other than the entitles thecountrycountry competent

holder receive the of assignmenttheto country same
benefits kind which he would entitledhave beento
his of origin.country
Forms E 101and E 106 issuedby the body whichare to
the insured belongs virtue of his employmentperson
of origin addressessee main bodies I. ToAnnex
receive thesebenefits Belgium see list II.in Annex

strongly advised register klgianwithexperts are a
sicgess insurancebody see list ll, otherwiseAnnex

willthey have fullbear the of hospitalization andto cost
medical Belgium costs be substantial andcare may

be demanded beforepayment may treatment or
hospitalization. and. applicable. seek reimbursement
subsequentlyfrom their insurancescheme.parent
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NON-COMMUNITY NATIONALS

Bilateral Bilateralwith haveagreements been withconcludedagreements most
Countries othermost countries. These generally theagreements pursue

objectivesand seek provide the benefitssame to same as
Community legislation.

Check the situation before has beenconcludedwith theagreementan not country
depanure Factsee sheet of origin, nationalthe secondmentexpert on must
No 5 himself bear all the and, appropriate, thencosts must

apply for reimbursement by the scheme which heto
belongs the of origin. therefore wisecountry to
check the situation with the social security scheme

homeyour country.

ADDITIONAL REIMBURSEMENTS

Additirmal reiimbizrsenierils Consult supplementary insurance schemeyour your
from home make additionalyour own irmzrance country‘ may repayments in
scheme of medical and pharmaceutical afterrespect costs

reimbursement Belgianthe social security scheme

INSURANCE TAKEN OUT BY THE COMMISSION

Accident, The Commissionhas takenpermanent supplementaryaccidentout a
invalidity and death insurance which includes againstcover permanent

invalidity death for national secondmentor experts on
when officialengaged duties and timesotheraton

Additional reimbursements Under this insuranceadditional reimbursements madeare
for medical, pharmaceutical of hospital, medical, pharmaceuticaland otherrespect
and hospital incurred ofresult accident.expenses costs as a an

In the of accident, doctor be calledevent an musta
immediately Commissionand the informed: Unit for
national Telsecondment 2952799,2962270,expertson
fax 2952955
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Europgeneral withhasCommissionThe Contractburop Asststance acover
duringwhich, theAssistance under need ariscsmissionsduring a

entitledmission. to:you are
accident;of sicknessassistance the event or-

informationtravel assistanceand advice from an
service.

322533 75 75Tel:
56fax 322537 53:

ofmeaningthewithinobtainSicknessinsurance cannot coveryou
sicknessotherfromArticle 54 of the Scheme any

be coveredwill entitledbeinsurancescheme. toyou
will requiredYou beCommission insurance. toa

50% premium.of thecontribute
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CommissionEuropean
Fact sheetNo 4

Practical information for national secondmentexpenson

REMOVAL

CONTENTS

Conditions governing acceptance-
Prior approval-
Reimbursement-

QQEDlTlQN§ QF ACCEPTANCE

Within the Union nationalA secondmentwho wishes changeexpert on to
his residence and settle the place which heto
assigned by Commissionthe entitled have histo
removal paid Commissionby the takingwhenexpenses

duty and his of originplace see Articleretum toup on
16 the Commissionof decision 26 July 1988 provided
that:

fromthe Member State of theexpert comes a
Union;

Over 50 his place of ofkm work origin 50 fromkm theover
place which he posted forwork theto to
Commission;

Minimum the period of secondment leasttwo atyears on two years;
secondment

Within firstthe six months removal takes place later sixthan months afterno
taking with Commission;duty theup

Within three months of threewithin months of ofthe end thereturn.on
departure period of secondment.
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APPR VALPR1

Commission ofapproval For reimburscmem removal nationalexpertsexpenses.
obtainsecondmentwho theseconditionsmeet muston

of moving.the prior Commission beforeapproval the
Applications bemust sent to:

Unit for national secondmentexpertson
ORBN 0750
Ruedc Loi 200
8-1049 BRUXELLES
Tel: 0032.2.295.2S.53 52535extension

least estimatesAt At least estimates from different finns betwo two must
submitted with the Theseapplication. estimatesmust
include the following particulars:

Paniculars for calculation oflist fumituneandeffects be moved;to
prices estimatedvolume;

of packing, loading andunloading;cost-
mode of road. rail;transport seaor-

including liftingtransport costs. gear;-
declaredvalueof transportedgoods;-

and of premium;insurancepercentage amount-
of operation.total cost—

The total paid the Commissionamount must not
Total of exceed the ofestimate total the approved estimateamount amount

includingmaximum reimbursed VAT and insurance. lf the estimatesamount are
higher Commissionthan usual the ask removalsmay a
firm of its choicefor anotherestimateand limit payment

that amount.to

PLEASE NOTE

parking permitA p; In parking forpermitmus; the removalmost communesa van
gbtainçd from the polig; be applied for advance: chargewill payable.bemust a

REIMBLJRSEMENT OF REMOVAL EXPENSES

The Commission reimbursewill removal expenseson
ofpresentation proof of payment.
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European Commission
FactsheetNo 5

Practical information for national secondnienexpertson

SECURITY AND CONFIDENTIALITY

Rights and obligations of Chapter of the Rules applicable nationalto experts on
national detachment the Commissionexpens Isee Annex Facton to sheetto
.terondment Na 1 rightsthe and obligations ofsets nationalout

secondment. Anexperts requiredon expert to
exercise the discretion with regard factsallgreatest to

Duty discretion informationand coming his knowledge theto course
of connection with the performance of his duties.or

Confidentiality documenls the CommissionAt the handling of documents which
be confidential covered by Commissionthemay

Decisionof 7 July 1986 classified documentsand theon
security applicable such documents Thesemeasures to
rulesalso apply national secondment.Theto experts on
principlesof theserules summed in followingtheare up
chapter. during period of secondmentyour you are
required handle such documents for ofto purposes
drafting. conservation, reproduction, transmission,
destruction, acquaintetc., yourself with thesemustyou

Yourules. obtain the documentand informationcan any
implementingthe fromrules Securitythe Office,on

particular the office concernedwith preventive security
Tel. 299.06 09 within the Commission. extensionor,
90609,

Protection of sensitivedata Unauthorized disclosure of sensitiveprematureor
information damagingcould have for theconsequences
Commissions policy, work day-to-day running.or

l5-I0088
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Fact No 9sheet

secondmentinfomiation forPractical national expertson

COMING TO BRUSSELSBEFOREOBTAINEDTO BEDOCUMENTS

CONTENTS

Introduction-
Commissionfor theDocuments
Belgian authoritiesDocuments for the-

Social security-

IEIRQDLEZIEZIX

needseveraldocumentsOn arrival Belgium willDocuments obtainedbe toyouto
forfor Commission and thecompleteformalities both thebeforedeparture

advised obtainYou thereforelocal authorities. toare
of origin.before leavingdocumentsthese countryyour

M I INTS FD

Commissionsecondment theNationalDocumentsfor the mustexpens toon
for file:following documents theprovide theCommission

identity documentan
E 106social E l01proof of security cover: or

Fact sheetequivalent certificate seeforms or
No 3.

NS F B ID

beBelgium cenain formalitiesRegistration On arrivalwith the must
Fact sheetNo I1.for local authoritiesresidence completed the seecommune

have chosenregister in whichcompulsory To with the commune you
the following:live, presentto mustyou
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u-unen1.x identity document;required an
dependantsand certificate.ofrecord marriage

ofmembers family;accompanied your
which will by thecertificate be issueda
taking duties;Commission on up your

of leasethecertainin communes. copy ora
of residence private home;certificate a

secondmentfrom thenational privateexpert ona
E l0l formaddition presentsector must an

concerning legislation applicableCertificate on
Fact 3.security sheetNosocial see

non-Community nationals. excludingBefore departureprocedure forSpecial
obtainEuropeanEconomicfrom the Area,thosenon-Community nations see must a
Belgianissued theresidence permitNo I5Fact sheet temporary

of residence. Thetheir former placeConsulate
them withCommission will send document advancea

exemptionauthorizationandwhich obtain thisto secure
from requirement hold work permit.the to a

RITIA

supplied theProof of social security beProof of tomustcovercover
Belgianauthorities.Commission and the

register withbenefits Belgium.To receiveDocuments be obtained must ato you
Fact No 3.scheme sheetBelgian sicknessinsurance see

P£M9VAL

willCommissionconditions theWhen certainObtain prior approval metare
of nationalreimburse the removal expert onexpenses a

ofplace residencewishes hiswhosecondment toto move
of secondment.for the periodplace of employmenthis

beginningfrom theExperts intending changeresidenceto
inquire about theof period of secondmentthe must

obtain Commissionthrough andfonnalities beto gone
Fact sheetremovalbefore carrying the seeapproval out

No 4.
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Fact Nø l0sheet

Practical informationfor national secondmentexpertson

FORMALITIES TO BE COMPLETED COMMISSIONFOR THE

CONTENTS

Registrationwith Administrationthe-
SecurityOffice-
Taking dutiesup-
Formalities importregistrationfor of vehiclesmotor~
‘Bureau daceueil-
Entry internal directorythe-
Private telephonecalls-
Documentation-

BEQISIBATIQN W[Tfl THE AQMINISTLLATIQE

Department Theresponsible departmentresponsiblefor administrative matters
concerningnational shownsecondmentexperts on
below.
On arrival Commission shouldtheat to:you go

Unit for national expens on
secondment

SquareFrere Orban 8
See plan Fact sheet No 8on

floor. Office7th No 42

Bank number Certain details willpersonal be needed completeaccount to your
Belgium personalfile. including ofthe number bank accountyour

Belgium 11.see Fact sheetNo

Documents followingbe shown The documents be produced:to must
identity document-
proof E 101of social security forms andcover:
E 106 Certificatefrom insuranceschemeor a your

Fact Noemployer sheet 3seeor your
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Certtjicates You will be given tile m.cc.s..., ..t......e.i..s
of residence Belgiumregistration in communeyour

and application forNo 11Fact sheetsee an access.
obtain staff andcard,This will enable to ayou
Commission parks.for thesticker caranecessary,

QFFLQESEQLJQTY

application forgiven theWhen have been accessyou
followingshould the addressreferred above, toto you go

staff card:obtainto your

Staff Card Office
Belliard 68Rue

No 8Fact sheetplansee on
Office No 25Ground floor:

0930 I230 hoursOpen -
1430 1630hoursand -

all Commissionwill giveThe staff card toaccessyou
buildings.

alsovehicle, must tg:ggyouown ayou

parking stickersOffice for
Belliard 68Rue

abovebuildingsame as
No 39Officefloor.Ground

parks thethegivesticker willThe to caryou access
work.buildings which you

TlTAKIN UP

formalities,receptioncompleted theWhen havethe onyourselfintroduce youto
yourself theintroduceshouldof arrivalday totheAssistant in the you

Directorate-General departmentAssistant in totheDtrectorate-General of or
assigned.whichassignment you are
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Importation vehicle vehicle, the unit listedimport belowa actyou canyour
with Belgianintennediary the authorities helptoas your

Belgiumregister vehicle Factsee sheetyou your
No 11:

Rights obligationsand
SquareFrére Orban 8

see plan Fact sheetNo 8.on
4th floor. Office 6No
Tel: 0032 2952 62 49

extension: 56249

0900Open 1200hours-

Reception Centre

Receptionof families When formalitiescompleting withthe the section for
national secondment will receiveexpertson you a copy
of the drawn Reception Centretheprogramme up to
help national familiessecondmentand theirexperts on

Factsettle sheetNo 6.see

ENTRY IN [HE INIERNAL DIEQTORY

Ask be listed Whenthe have been given extensionto numberyou an you
internal directory should inform directorythe service 51800ext.

Brussels of office address.number andyour

Askfor up-to-dare Besides staff telephone Commissionnumbers, thean
telephonedirectory directorytelephone practical information.containsmuch

ln addition the annual edition published April,to every
when take duties the directoryaskyou up your you can
service extension 51800 Brussels for the provisional
edition.

PRIVATE TELEPHQNE QALL§

Completetheform Youthe will be able personal callsmake usingat to your
beginning the directory pricepersonalcode. The of the call reduced exemptto
applyfor personal code from VAT. standing charges and the deposit foryour

enable internationalmake calls charged Belgacom. You willto toyou
private calls receive monthly of calls.statementa your
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Fact sheetNo ll

Pracucal infonnation for national secondmentexpertson

FORMALITIES TO BE COMPLETED IN BEIJGIUM

CONTENTS

Registration. residencepermit-
Bank account-
Sickness insurance-

REGISTRATION. RESIDENCE PERMIT

Compulsoryregistration for On arrival national secondment enrola expert on must on
foreigners the register foreignersof the wherehe takescommune

residence.up

Fomtalitiesfor For who nationals of the Europeanexpens notare
non-Communitynationals Economic Area. the special formalities completedbeto
see Fact sheetNo 15 described Fact sheetNo 15.are.

Nationals of the BEA the offices of themust togo
where they resident and thecommune presentare

following documents:

Documents be shown identityto card;passport or-
certificate from the Commission issued by the-
section for national detachment seeexperts on
Fact sheetNo I0;
record of family. marriage certificate otheror-
relevant document the accompaniedhyexpert
membersof his family;

identitythree photographs;-
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101 form certificate legislationan concerning
applicable issued the social bodysecurity in
the placeof origin be presentedbymust experts
from the private After firstthe formsector. year
E 102for the secondyear form E 10l Factor
sheetNo 3 becompleted. This documentmust

required the of civil servicenot case experts;
certain require of the lease forcommunes copya—
the accommodationoccupied Belgium or a
Certificateof residence in the of privatecase a
home;

register accompanyingto persons you. you must
show familythe record. marriage certificate or
other document proof of familyas your
relationship.

As nile the residencepermit issuedimmediately.a not
The residence Localpermit authorities preliminary check.outmay carry a
issuedlater The concerned later summoned the localperson

administration. which issues cenificate of registrationa
valid for theperiodof secondment. In certain communes

charge formade this formality fewa hundreda
Belgian francs. You advised maketoare an
appointmentbeforehand.

Assistancefrom the difficulties completing theseyou encounter any
Brwtelles-EuropeLiaison fonnalities. seekassistancefrom Bruxellestheyou can
Office EuropeLiaison Office Fact sheetsee No 14.

BANK ACCOUNT

A bank in Belgium As arrive shouldaccount banksoonas you you open a account
either Belgianfrancs in banksor mostecus.
sufficient that entering the service of theto staic you are
Commission.and that need bank numberaccountyou a
for of allowances reimbursementand ofpayment your

Your subsistence allowance and otherexpenses.
Paymentin emolumentswill paidbeecus ecus.

Charge: and exchange The main banks Belgium do deduct chargesrate not on
Commission credited Some chargetosums accountan ecus. an

exchange commission the asks berate topayee
creditedimmediatelywith the Belgian franc equivalent of
in-payments You advised whatask theecus. toare

beforechoosing bank.tenns are your
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EKNESSINSURANSI

legislation forsocial securitybenefits EuropeanTo in Under onreceive
families withintheir moving theworkers andBelgium in the case

limits theentitled within certainCommunity. theyXICHESS toare
oftheirbenefits hostin the country countryassame
oforigin. Thc situation variesdepending the countryon

origin and whether the workers theconcernedon are
thereforepublic private You stronglysector.or are

scheme foradvised ask social securitypresentto your
periodinformation about the of duringterms yourcover

for ofof secondment yourself membersand any your
family who accompanymay you.

advised join Belgian sicknessBelgian You stronglyRegisterwith toare aa
benefitsinsurance wish be entitledbody schemesicknessinsurance to toyou

hospitalizationBelgium. otherwise. the ofevent or
will haveneedmedical Belgium.treatment toyouyou

which substantial. andthe full bebear costs may
of required beforewhich be treatmentpayment may or

admission hospital applicable.and. askto parentyour
later. For further informationreimburseschemeto you

Noof social security Fact sheettheseaspects seeon

15-10089
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CommissionEuropean
Fact sheetNo l 2

Practical informationfor national secondmentexpenson

BRUXELLES-EUROPE LIAISON OFFICE

To Bmssels image The regional authority Exécutifpromote de région de
Bmxclles hasopened Bruxelles-Europe Liaison Officea

the image of Brussels vis-å-visto thepromote
Community institutions theirand staff, and make theto
populationof Brussels that their region hasmore aware a
role play Europe.to

Practical helpfor This Office seeks give practical assistance officialsto to
Communitystajj‘ andother staff working for Communitythe institutions.

particularly followingthe areas:

assistancewith informationand concerning the
administrative formalities they completemust to
settle legally the Brusselscapital region;

help with proceduresfor setting house;up

general information regarding cultural activities.

Raising the lhe The Liaison Office will help resolve problemsawareness toyou any
local population informationBmssels. alsoencounteryou may an

Communityfor institutions activities.and andcentre
this organizes campaigns for thecontext awareness
Brusselspublic.

addressusefulA BRUSSELS-EUROPELIAISON OFFICE a.s.b.l
d’Audcrghem 63Avenue

1040BRUXELLES
Tel: 0032 280 802 OO
fax 0032 2 280 03 86:
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ComissionEuropean
Fact sheetNo 14

secondmentinformationfor nationalPractical expertson

ADDRESSESUSEFUL

CONTENTS

Commission BrusselsofAdministrative departments the-
services BelgiumadministrativePublic-

IN BRUSSELSTHE COMMISSIONDEPARTMENTS OFADMINISTRATIVE

QOYTCSQQIIQQHQ

official should be addressedCommissiondepartmentcorrespondenceAll to or asa
follows:

COMMISSIONEUROPEAN
of buildingfollowed the code the andof department.Attention: name personor

officeofnumber the
200Rue 1.01de

B-1049 BRUSSELS

witch oardCommissi tele h n

0032 2991111Tel. 2
21877COMEU BTelex:

BELQIUMSERVICES INPUBLIC

servicesinformation localgeneralAdministrative centre on

BRUSSELS1000floor.Anspach ZndBoulevard
2606 81 219 08Tel. 219 or

tech manac

166. 1210BrusselsJacqmainBoulevard Emile
Tel. 213 31

BelgacomRadio TV licenceand

Place 1210BrusselsSolvay
Tel. 218 OO00
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gullluxxunuLINLILkIuululullx.:........... ...e...
Quai Laines70. 1000Brusselsaux
Tel. 518 81 11

Electrabel gas and electricity

Avenue d‘IxeIlcs 133. 1050 Brussels
Tel. 519 41 11 for the following communes:

Woluwé Saint-Lambert
Woluwé Saint—Picrre
Auderghem
Etterbeek
Watermael-Boitsfon
Ixelles onlygas

Tel. 549 46 00 for the following communes:

BerehemSainte-Agathe
Uccle
Forest
Koekelberg
Anderlecht electricity

EmergencyservicesTelephone numbers

At the COMMISSION 52222
FIRE AMBULANCEand emergency medical service 100
POLICE GENDARMERIEand 101
POISON CENTRE 345 45 45
DOCTORS private medical telephoneswitchboard 648 80 OO
DOCTORS stand-by service 479 18 18

242 43 44
BELGIAN RED CROSSambulance service 6495010
first aid, accidents,preventive action. accidents the home 6491260

6491122
BLOOD TRANSFUSION:

Institut nationaldu Red Crosssang 345 24 20
Rue EdmondPicard 16 345 10 30
1060 Brussels

Centre de transfusionde Crotx Rougebeige 771 OS 13
Université Catholiquc de Louvain
Avenue du Chancelier Adenauer 30
1000 Brussels
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107TELE-ACCUEIL
106TELE-ACCUEIL

psychologicalpractical andforcounselling service24-hour
problems

6484014serviceEnglish-languageLINEHELP
2310696UND BERATUNGSSTELLEINFORMATXONS-

serviceGerman-language
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GAME 1

1. Ileetings o crucial thebiropeanoforgans Parliament Articles 1-42. Travel parlianentaryon business Article S3. Ilenbers of the Iureau and of the college of Quaestors 6Article4. non-attached ueabars Article 75- Language and coeputer courses Article 8S. leans ot transport provided by the European Parliament Article 9

Aggiglg 1

Heathers of the European Parliament hereinafter referred to Members shallasbe entitled to reinburaenent of travel in the torn ofexpenses lumpa suntravel allowance in respect of and authorised attendanceproven at neetings ofthe otficial of theorgans mropean Parliament hereinafter refer-red to theasParliament.

therot ofpurposes paragraph 1, the official of the Parliamentorgans are asfollows:

a the plenary session of the Permanent;
b the Bureau and Conference of Presidents;
c the College of Quaestors;
d the couuaitteos and sub-coamittee thereofany and Committees of Inquiryset in accordanceup with chapter XVII of the Rules of Procedure;e Interparliaaentary Delegations and delegations theany assembled forofpurposes conducting the conciliation procedure within the meaning ofRule 63 of the Rules of Procedure:
f political theirgroups whenor meetingorgans to for parliamen-preparetary sessions for official study days;or
9 working parties and similar bodies byset decision of theup Bureau.

The Henbers defined in the following sub-paragraphsseven shall, for theofpurposes paragraph be1, authorised to attend meetings of the officialset inorgans out the corresponding sub-paragraphs of paragraph 2:
a all Members elected in accordance with Rule 2 of the Rules of Procedure;b Members of the and of theBureau Conference o Presidents defined inasRules 21 and 23 respectively of the Rules oli Procedure;

Z 133.116QuaestRev.1v/3-94m:--
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College with RuleMembers the 16c of elected accordanceof in ofmxaestors
the Rules of Procedure;

numbersd Members elected dosicnat-din m.accordance with Rule in
inaccordance Rule attendingandwith 13a, and Z. member:1 accor-

dllwl Fulwith N7 7, applies;Rule 52whereor
Huber: Rulesdesignated of thee and 633 of153in accordance with Rules
Procedure;

formed in accordancef Huber: belonging politicaltheto respective groups
with Rule 29 theof Rules ltocedure;of

workingg Members noeinated by partythe decision sethureau in its to aup
similar body.or

forshall.dulyHenbers official theinvited ofto attend meeting organane
of paragraph be authorised do1, topurposes so.

in the registerAttendance the plenary shall by signatureat be provedsession
officialHeaicycle. the otherin the eeetings ofAttendance at organsopen

attendanceshall registerbe proved by Haber’s inthe personal signature an
exception,drawn ofconcerned.by the thesecretariat of Iy wayup organ

officialof otherMemberattendance of at meeting:plenary sittingata ora
Collegeby ofapproved thebe by document:proved other supportingorgans aey

decisionQuaestors. Bureau of 23 October 1964.

A£S.i¢L§_Z

ftt r o

of thewithin the territoryof of official heldeeetinq:respectIn organs
theCommunity end withindefined Article 227 zurope,in ac TreatyEuropean as

basiscalculated theshalltravel allowance referred. Articlein 11 beto on
theof meeting, pointof the distance the Huber the place thetravelled by to

officialHen.bers inplace shown theof departure being the of residence as
Parliament Ht.-tubers’and theHehbers declaredlist of ot tothe turopean

point of departure.Office referredAccounts hereinafter theto as

calculated follows:lump bethe travel allowance shall assom

currently fixedthekilometre: of journey, ratefirst eachfor the I00 ate
by the Bureau;

of theone-halfofkilometre thereafter each journey, rateb eachfor at
underreferred a.to

shall be 40allowance zcu.of the travelrefund inThe minimum respect

133.116QuaestRev.Iv/3-943 PE- -
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I. the lump ia designed of thetravel allowance to the costs entirecue cover
3041150 including charges,ticket fees, luggage hotelinter alia reservation

heals and tarea.expenses. taxi

e5. By of able toderogation paragraph Members nottree I, useway an
official taxi faresentitled reiaburseaent ofshall be tocar onpresentation dated, theduly to lenbersof the relevant receipt,
Accounts office in followingof the journeys:reapect

departurei of arrivalbetween station andthe railwayairport oror
the actual place of work; - officialii tor which wouldin journeys,of otherrespect caran

thenoreally the head of aervicebe whereavailable. and car
available.certifies official iathat carno

arrival departureb airport otexcept in respect betweenof journeys oran
above shall exceed 20and under a notcapital city, journeysa

college ofkilonetres unless quaeators.authorised by the

Huber‘:llhere aenberait o that6. from official listthe aappears
ofplace within the territory theconstituency of residence luropeanisor

shallIIeaberscommunity travel beoutsideand thatruropa. GXPOEBII
reimbursed the following basis:on

free thethe constituencya directrare by routereturn air the nest or
place neabercapital of hia her state,of residence to the onor

Members Office;the Accountsof relevant ticketpresentation the to

with paragraphaccordance 2b the lupp calculated intravel allowancesun
from the said the meeting.capital the place ofto

53351LA 1993amended by decision of 11 rebnaaryas Bureau

the ofheld outsideofficial territory themeeting:of of1. In respect organs
within the saidArticle 227 Treatydefined in ncCommunityEuropean oras

Members be reimbursedtravel shalland outsideterritory Europe, expensesa
basis:the followingon

calculated accordance with Article 22allowance inthe travellumpa sun
Member’: and thedeparturebetween point ofthein of journeyrespect the

takingairports used forairportinternational airport thenearest oror
by aircraftaircraft chartered.speciallanding byoff and or any onany

been made,travel appropriate;havewhich arrangements asgroup

133.116QuaestRev.IV/3-94n4- -
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from theair appropriatethe return ture routeby airportthe directb lost
place ot the relevantthe presentationot the ticketto tomeeting, onMembers’ henber lakesthe o suchthe accounts unlessoziice, use any

special aircraft.

coenittees outside theC11 and jointjanmeysRefunds delegationsbyon2.
Club classof ticket;will be nade priceCoanunity thebasis othe aon

be refundedfirst-class farefor intercontinental flights thehowever. nay
that:provided

Membercapital of the state otdurationthe the theof journey tron-
hours;which exceedsthe national 9Heaber is a

the ticket supplied Parlianent;is by-
refund.ticket thethe subeitted obtainis tov

A:.t£§J..I1

travel allowance referred inshall toonly be entitled theMembers luapto1. sus
week.workingArticle journey11 in respect of return perone

working beweek,withinlhere Huber lake: than journey2. return aa nore one
otravel costs in respectshall entitled the actualbe otreinburseaentto

thethebe repaid basis ofeach auch additional journey. such shallcosta on
ticketrelevanto the torail presentationair fare tirst-class fare,or on

reiabureed basisthelIIenhera shall bethe office. rravel by onAccounts ear
o the railtirst-class tare.

lunpshall thereceivetron henberso derogation paragraphBy 1, sunway
workingwithinjourneysecond subsequent returnallowance fortravel aa or

would bewhich theyallowance tosubsistenceif o theweek the aaount
111b exceeds theArticledays underentitled ot intermediatein respect

travelthe allowance.of lunpamount sun

inmeetingplaces,differentwho attend meetings inHenbers two or ones. or acre
4,paragraphsubjectweekshall, toplaces, in workingdifferent thetwo sane

accordance withincalculatedtravelreinbursenent ofbe entitled to expenses
between the two places.the shortest distancethe ofArticle basis22 on

reterredthebetween aeetingstheir point ot departureHenbers who to4. return
o travelentitled reimbursementshall to3 beparagraph expenses onunderto

bases:followingthe twofavourable ofthe more
Article 22accordance withcalculated intravel allowance onlumpa a sun

theplaces of twodistance thebetweenof the shortestthe basis
meetings;

the pointmeetingthe first toofthe placetravel fromcoststhe actualb
Such costsmeeting.secondplace of thetheand thenceo departure to

rail fare,first-classo farebasis the onrepaid the airshall be oron service.Hembers Allowancestheticketthe relevantpresentation of to

133.116QuaestRev.IV/3-945 PE- -
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tare‘travel by shall be onreimbursed railthecar basis the rirst-classo

S. ParliamentIhere travel tickets accordanceinbehalf Memberprocures o:on awith request signed by that name: Travel office,I the Parliamentto European
the whichcost ot Pu.-liaeent‘sbe budget,charged thenot to themay European
leathers‘ Allowances Service shall thebe deductempowered mount into
question eutenatically tree the next payeent.

Afii§J.g5 Bureau decision of 9 July 1967

Chaireen1. or political chaireen coenittees inparliamentary orofgroups,
either their duly authorized vioe—chairmenrepresentative, ofcase
parliamentary committees, chatten of interperliuontary delegations theiror
duly authorized representative. eccordance Rulerapporteur: appointed in with

o the144 Rules o: Procedure and drattseen shall be entitledot opinions to
reimbursement o travel in connection with visit to Communityaexpenses a
institution including Parliamentthe Luxembourg StrasbourgBrussels.in or
in the perfonance of their duties the of lump travelbasis theon sue
allowance referred Articleto in calculated Articlein accordance with11
2 .

ueehers2. authorized undertaketo 1395within the of Rule ofmission meaninga
the Rules of Procedure shall entitled ozbe reiebursenent travelto expenses

the basis of the luap travel allowance referred Article 11on intosue
calculated in accordance with Article Article2 the basis of 31,or on
according the placeto theof eission.

trample:
If Member Londonresident in followed byhas sheeting in Brusselsa a a
meeting Athens in entitledin the working week would behe to thesame
lump travel allowance calculated the distance tor thethe basis osun on
following London-Brussels-Athens—London:

however,If, direct Londonthe Member and fromreturns to London, togoes
Athens then he would be entitled favourablethe option betweento more :

a London-Brussels-Athens—London lump ratesun-
and
London-Brusselsb lump ratesun-
Brussels-London-Athens actual cost—Athens-London lump ratesun-

also Article 123See

133.116QuaestRev.IV/3-946 PE--
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visitors‘in officialparttaking seminars organized by the ParliamentMember:3.
Parliamentü working places shallof be entitled reimbursementto ofin one

basisthe of the lump travel allowanceLaval referredexpanses on to insun
calculated11 in accordanceArticle with Article 2.

A§5:31:19

Travel incurred by the President missions in the performanceexpenses ofon
dutiesher Presidu-it of thehis Parliament, and by Vice-Presidentor as a ormission in theQuaestor hisperformance of her duties vice-Presidenton or as

respectivelyQuaeator shall reimbursedbe the basis of the lumpor on sum
travel allowance referred in Article calculatedto 11 accordancein with
Article 2 basisthe Article 31,of according the placeto of theor on
aission.

1:17

Non-attached Members shall be entitled travelto reimbursement of expenses on
the basis of the lump travel allowance referred Articleto in 11sun
calculated in accordance with Article 2 journeyin ofrespect Brusselstoone

Luxembourg month to to: the plenaryor sessionper prepare .

‘ Bureau decisions of 10 19159 Apriland 3 1990Hay

Members attending language organised approved by the competentcourse: or
services of the Parliament either in Luxembourg Brussels in the countryor or
of which the language studied the otficial languageis shall be entitled to
reinburaenent ct actual travel costs.

Members attending computer Article 22A3 shallpursuant also betocourses
entitled to reimbursement o actual travel Reimbursement ofcosts. actual
travel costs be cunulated with allowancenot received for thenay any same
journey under Articles 1,5,6 am 7.

articleSee also 123

also ArticlesSee 22 and 124

133.116QuaestRev.IV/3-947 PE- -
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Such reiabursenent shell be nade :

I relevant ticketof thepresentationon :
econoey-classthein travel, basis ot airrespect of air theon— ticketthe motfare whereand according the direct route;to host

package, the journeypresented tour:s relates to inclusiveITan
published fare:vill reiebursedbe the basis of lowesttheon

boat, here appropriate.in travel traino: byrespect or- sleepers. couchettes,exuplesupplements actually paid tor z
presentation or thereimbursed, alsocabins, beetc onuy

original supporting documents.

written applicationb subuisaion ofin o byrespect travel auponcar.
the basisreiebursenent otcoveredspecifying the distanceactual on:

tare.busthe tirst appropriate,class :en tare whereor,

of theTravel presentation originalby shall reimbursedtaxi he on— exceeding kn nade arrivalsupporting documents for journeys IDonly not on- is held.and tronat departure the place where the course

Professionaldne the trainingAll should be presentedsupporting documents to
Service.

mislså

authorisationMembers with thewithout prejudice Article 25, priorto nay,
have the of officialduly delegated,the President theof Queestor anuseor

ofreinburseaantof the leabers shall be entitled toParliament. not anycar
referredtravel allowance inthe lump totravel the basis of sumexpenses on

whichthereof, for theo pertArticle 11. respest journeyin orany
official providediscar .

paragraphArticle second5,also VIIX,See Annex

133.116QuaestRev.Iv/3-94Fa- -
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SAFIR 2

last amended by 1969,aa decisions or 13 December 3A5;;;}e__j_Q Bureau April
199‘:1990 and 19 November :o: detailed application, Collegesee-of 2493Quaestore coenunication No.

shall he entitled allowance 3.000Members o: :CDto to toperan year eeetup
incurred in travel undertakenthe costs in the theirperformance or duties
exceptionthe of whichwith travel within the in they electedcountry were

subject presentation of docueente.to supporting

tron Uti: allowance shallPayments basis o the airbe nade the tareon or
tare,rail presentation of documentarythe relevant tickets and appropriateon

Membersjustification tor the travel undertaken the Allowancesto service.
travel by shall be reimbursed the basis o: the firat class rail tare.car on

Additional reimbursement, where ot incurredappropriate, in theexpenses
Menberstransportation o terry shall nadeby be presentation ot thea car on

ticket.

rentalTaxi and shall reimbursedcosts be ot the originalpresentationcar on
bill.

W The allowance used andalso be hotel hills ancillaryto othermay cover
hotelpresentation ot original bill.theexpenses on

‘ reimbursed under circumstances, thenot. exceedthe amount of expenses any any
actual incurred.costs

.116QuaestP.ev.Iv/3-94133PE
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55121341

Iletbers shall allowance:be entitled subsistenceto a

of whichfor ine activities respectead: day which engaged inthey areon
5, 6,Articles 7 andthe payable underluep travel allowance iseun

l:
underb referredfor a withindays toeach intermediate day between any

their point ofthe return todo notworking week, where theysame
departure.

committees andof otherfor eeetinqsc each which attendday theyon
received officialhavewhich theyof national parliaaent, to anorgans a

also Huberconcerned is ofnotinvitation, that theprovided Ila a
the national parliament concerned .

theshall be currentlyrateThe standard allowancetheof subsistencerate
fixed by the Bureau.

excludedProcedure, been fromMembers havewho, Rulesunder Rule of the of110
allowancethe subsistmce forthe manner entitlementshall forfeit their to

the duration theirof exclusion.
decisionBureau of 15 1965.January

198953.191242 last of 10as aaended by decision HayBureau

referred Articles 52to inand missionsforfor meetings of official organs
lunpof thethe basisand 6 for which travel reimbursed sumonexpenses are

accordance withcalculatedin11travel allowance Articlereferred into
standardthebe payable at rate.shallArticle the subsistence2, allot-Vance

referred in Articles 52toaissionsandaeetings official forror of organs
the lumpbasis oftheand 6 for reimbursedwhich travel sumonexpenses are

calculated accordance within1Articleallowance 1travel referred into
half the standardpayable atshall beallowanceArticle 31. subsistencethe

convenient scheduledlastthearrival offor thethe periodrate between
such flightfirst afterof theflight departurebefore andthe meeting, the

of specialthe aircraftdeparturearrival andthethe betweenmeeting, or
During this periodappropriate.Parliaaenttheprovided services ofby the as

of reasonablefor theresponsible paymentParliament shallthe be
Periods of thanbreakfast.includeshallaccommodation which moreexpenses

but less than 12ofPeriods thanfull day.12 hours shall count acreas a
day.halfhours shall count as a

national parliamentsother inandcommittee:the list of organsFor
College ofthe QuaestorsArticle, dram byunder thiswhich qualify up

of 1985, Annex VII21decision Hayaccordance within Bureau see

133.116QuaestRev.IV/3-9410 PE--
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Camunity institution referred Article 51to into ;nd 7a thenutsm, shall beallowance payable at the standard Therate. Hgmbersgjgildnce
be required inform the Numerishall to Allowances Service;~ar.carnad o the

o the visit theto Community institutionduration ot the missionand o:41:e

languageat referredattendance to in Article 222 and 4, thecoursesm:I allowance shall be paynble the standard forrateutwbslstance group courses,
Parlialent ingnugga by BnlsselsLux half theand at standardut; or

authorized abroadtor course::sto .
atattendance computer the subsistence allowance shall be payablecoursesror

standard rate provided that the Huber attendsthe minimum o tour hoursaa:
day.mstnzctianof per

of committeesnoetings and other of the national parliamentsror organs
referred in Articleto 111c, the subsistence allowance shall be payable at

standard rate thepresentation of officialthe invitation the Members‘toon
Service. decisionAllowances Bureau 21 1985Hay

also ArticlesSee andB 22

PE133.116QuaestRev.IV/3-9411 -—
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53151141

Members shall he entitled eonthlyto lulp allovance theata .ratesuncurrently fixed by the Dureau expenditure resultingto tron theircoveractivities in their capacity Members covered by other allowancesnot underasthese lulu hereinafter called the general expenditure allowance. ;hisallowance in intended to for exanple, travel ancillaryandcover, expenseswithin their Huber states, office andown nanagenent running costs,telephone, postage, etc.

All underpay-aents the general expenditure allowance shall be made directly tothe Henhe: concerned.

2. the said allowance shall he payable durationfor the of the Member’: term of
office defined in Rule 81as of the Rules of Procedure. Memberswhere atern of office efter theconaences sixteenth day of the nonth,on the saidor
entitleaent shall be limited half allowance.to of the saidone

3. haltone of the said allowance shall also he payable for period of threeanonths following the month whichin the of office often uenber expires,eprovided the Member has served for period of leastat six eonths and hesheais not re-elected theto subsequent Parliament.

°1 si 1

As:i:l1_Li

Subject to compliance thewith provisions o paragraphs 2 and 3, henbers shall
be entitled to allowance hereinafter called the secretarialan assistance
allowance to the arising free the enploynentcover expenses of theorengagement of the services of assistants. several nenbersone or more nayjointly employ the services of single assistant.or engage e

alsosee for the rulesAnnex VI thegoverning accreditation of
adoptedassistants, theBureauby 26 september 1988.on

12 133.116QuaestRev.IV/3-94n:- -
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ofstattofhowever. be aeabers Europeannot. aassistants naynamn basis by oftull-timebe reauneratedpolitical onenor agroup onu,h,,a,g
institutionsCanunitym;

paid directlyshall beallowancesecretarialthe assistanceunderpay-aentsu; hisher behalf,lIea.bers andauthorizationvith the onMember or,uuu, instructed the Memberby topayingassistant to agentthedirectly or ato
Menbex-s allowance.secretarial assistancetheagge

toallowancesecretarial assistancepart of the personall aorpungm consideredbeshall under circuastancesParliaaentMeeber,the nothanother this byaccorded terntechnicalwithin the resning toagentpayingp. at., HU.Articleosubject provisionslaws, thenational tocertain

applicationsignedMembers Allowances servicesubmit theshall to aneabers has beencontractthatcertifyingallowance,secretarial assistance afor a thebetweenlegislation,nationalaccordance with relevantconcluded, induly theandlegal contract,this privateassistant. iscontractandHuber aan thebeconsidered tobeunder circumstancesParliament nay nozuropean requiredshall beMemberot Thethe assistant.contractual partneruployer or and, whereincluding taxrelevant legal provisions,with thecooplyto jointlyMembers haveseveralsecurity provisions. Wheresocialapptcprilte.
shallclainseparatesingle assistent,the oengaged servicesemployed aaor

all payments.theofdetails o amountsMember thesubaitted by each givingbe

informationtollowingincludeshall all theapplication eventsatthe

assistant;ofand address thethe andMeeber thethe ofa naaename
anountts totheallowance,length of period of thethe the of paymentb

schedulebe paid and the for payaent;
theofnunbersthe naaes andbanks andand address ot thethec nano

transferred;the to bebank accounts to which paynenta are
relatingintonationcontinuing that thethe assistantofthe signatured

and allagreeing toconcluded with the correctMember isthe contractto
application.laid down thethe interns

of changesdetailsHenbers Allowances servicesend theHuber shall anyThe
assistanttheand shall informapplication.be of therespectto nade in

continuationtheforbe subeitted, however, orapplication mustthereot. A new
allowance.renewal of the

withconnectedsecretarial workresearch, documentation aInvoices for or payablemaximumamountshall reimbursed, to thebeMember‘: official duties up
Membersthetothe by paymentof Member,request-under Article the151, at

beneficiarysthedirectlyreceipted, toinvoicesthebank itaccount. orare
Henber.thebehalf ofaccount on

ofregisterthesubparagraphsecondparagraph 7 onVI,alsoSee Annex
non-accredited.Members accreditedwhetherassistants,ointerests or

133.116ouaestRev.Iv/3-9413 PE--
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Keabara to when Article applies obtain26 the reimbursement of tonay tuoup
return class betweenair fareseconony their placeconstituency ofyearper orresidence theand capital of their Henber state ofin respect the travel

incurred by employedexpenses engaged theassistant offor thisan or purposesArticle. presentation lIenberathe relevant ticketof the Allowancestoon
service. Any such shall in additionreiaburaeaent be to the naxinua amountpayable under Article 151.

Ilenbera only that all of the secretarialnay request part assistance al-or
lowance shall be paid Parliament politicalto ruropean if the lattera group
acts paying the of Articleagent within 142 providedas eeaning anda anapplication for secretarial allowance hasassistance been submitteda in
accordance with Article HU and H.

the iaplications and obligations pertaining shallpaying beto agents assumed
by the said political groups.

M£1$.1i1.E

the‘I. naxiaua allowanceamount of the secretarial assistance shall be theat
rate currently fixed theby Bureau.

The said allowance shall be payable for the duration of the Huber‘: tern of
office defined in ofRule 81 of the Rules Procedure. Henb-er‘:as Where a
tern of office theafter sixteenth day of me nonth thecommences on or
He.nbe.ra entitlement shall bein of that month halfrespect of the amountone
referred into paragraph 1.

The said allowance shall be periodpayable tor of three aonths following thea
month in which the tern of office the Henberof expires, unless :

the Membera immediatelyis reelected the subsequent Parliament;to
theb assistant ofconcerned in otheris receipt remuneration from any
Community institution, or
thec assistant is employed by another Member during the period in
question.

agtiglg ]§

Members shall Members‘inform Allowancesthe immediatelyService of 3-3’
changematerial the employment of secretarial assistance.to

Where the Secretary-General is satisfied that haveundue been frompaidsuns
the allowance, he shallsecretarial give instructions for the of suchrecovery

from the Member.sums

133.116QuaestRev.IV/3-94H PE- -
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untitled :nubn toshall communications allouance in accordancea with:nur: thento nulos.Ixot Annexuns;nu

15 133.116QuacstRn-4.1V/3-94PE- -
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8:151:41

the Secretary-General shell for the benefitcontract o ell numbers the following
insurance cover:

.in1. insurance against accidents eitheroccurring the performance ot their
parliamentary duties lite:in privateor

lite2 eesurance;.
their3. insurance against andtheft loss suffered thein perforaance o:

parlianentary duties.

All rarliaient.preaiuas shall be paid by the

;a:.5;l,e1_§ as last amendedby decisionBureau o 3 April 1990

1. the terns of the accident insurance policy shell include:

a incompensation the deatho: ;countingevent 10 millionto n and thein
event totalof disability eillionpermanent I‘ 15 scaledwith reductions
in of partial permanent disability;cases

b the of eedicalcost treatnent 300,000to ar accident.up pe:
All2. accidents shall be reported within eight days to the Secretary-General
giving full particulars date, tine, place, and circumstances,causes ofnameswitnesses, etc., aedicaltogether with certificate.a

A:.t$SL¢‘.2

30,000the1. o the litetens policy shall include ofassurance DHa sun
assured tor Member, payable eithereach death the attainment of 60on or on

subject years‘of leastto at ten service Heaberyears age, as a or as soonyears‘thereafter service has been completed.tenas

m decision of FebruaryBureau 1987l

‘G 133.116QuaestRev.IV/3-94Pr- -
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Parliament policy hasthe naturedthe before and arterleavingun. paid tor shall beet least treetwo to choosebeen years,haveFrun.,
pcwoen:

policy theof the of eaturity originallydate fixed,toggntinuaticn upu, peyable by the concerned;Hemberpremium:th., paid-up reducedpolicy assured.into withaversion paymentsuna aM the date of originally tired; oreaturityduefalling on
of the surrender value.payeentC,

.;;;;LI.39

Lnsu3ns2asainstshe23_5ed_le:a_9:_eess9nal_s::ssts.A
shall include:the theft and lossof insurance policy againsttermsm.

worldwide coverage;a
lossinsured of 100,000 theft;amount Ilb per oren

cleies:the1,000 payable by Huber in ofthe eventsrc excessI
cash banknotes.ot the of andpersonal effects with exceptiond coverage

days Membersthefts losses shall declared within eightbe theAll toor
and service. The declaration be accompanied by billPensions Insurance must s

itlost failing for item the valueitem that, the repleceaentthe:o: or,
exceeds 25.000.i

In:95ans:asainas.she1ss4_l9s1_e1_sesessss_:9ni:eetI

whichpolicy provides tor in ofThis equipment respect thecomputercover
Member together within possession o declaration by theinsurers are e copy

installed Parliament Brusselsinvoices offices o the inin the Duropean
andor during the usual working places.Strasbourg and transportation between

Maximum insured 500.000 Memberarsun per
for each loss 5.000Excess ar:

All declared the Membersthefts and be withinlosses must tue weeks to
The bePensions and declaration allInsurance service. inmust cases-

accompanied by byreport the security service.a

B£i:l3..fl decision of 1956 last amendedIV Bureau 2G septemberSee Annex as
decision 12by o December 1990Bureau

Henberssubject 2, 3 and 4, and their shall be entitledparagraphsto spouses
medical follows:reimbursement ofto expenses as

medical medical consul-o actual i.e. ofrespect costsa in expenses
medical hospitaltations, medical prescriptions, charges,treatment, a

full reimbursement;

133.116QuaestRev.Iv/3-9417 P--
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of relatedb in eg. post-operative treateentrespect o:costexpenses or
therapy, aids suppliedconvalescent thereal eedicalor oncures,

naectacle dental prostheses.prescription. francsouch and lenses,aa
full accordanceetc., zeinbunenent in withandto the coiling inupa

the eieilar sickness Insuranceconditions laid down tor theinexpenses
Scheme for officials of the Institutions.CommunityEuropean

neieburseeent relevant bill.shall only nade after presentation ot the dulybe
paid and documentsreceipted and, appropriate, other supportingwhere and
shall limitedbe which recoverableto those if undernotaresuns. any, any
national other echeee.eickneu insuranceor

nere national possible sicknessalternative insurance schema exists,a anyor
numbers eligible participate thefiein do dowho but shallto not benotare so,
entitled paragraphto reieburseeent under 1

shallthe reinburaed Henber exceed 15,000notamount spouse yearor perper
Individual clains less shall be reimbursed.of than 10tcu. :CU not

ditticulty arising ot of Article specificAny out the interpretation this in
shall referredparticular with regard b, be thein paragreph 1to tocases,

College of decision.forQuaestors

and3paragraphs dalsosee Annex Iv,

133.usQuaestnev.Iv/3-94as pz--
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BILAGA 14

JUDGMENT OF THE COURT
SEPTEMBER ‘15 1981

ofLordRt Hon. Bruce Donington
Eric Gordon Aspdcnv

reference for from thepreliminary ruling Commissionersa
for the ofspecial the TaxIncome Actspurposes

Parliament NationalEuropean the allowances paid Memberstaxes on to-
of the Parliament

Case20880

Privileges and theimmunities Members theEuropean Communities European—Parliament Fat-rate travel and subsistenceallowances frompaid fundsCommunity- —Right of the Member limitsStates impose reimbursementLump-sumto tax —constituting in farremuneration Community criteriapart assessment—
ProtocolEEC Treaty, the Privileges and of theArt. Immunities Europeanon

first paragraph of ArticleCommunities, 8

The Member which theStates, of taxation, administrativepresent matters
of Community law entitled the free ofstate toare restrictions on movement

emoluments derived Members ofMembers the Parliament.tax any
of the fromEuropean Parliament the

of theirexercise mandates, observemust
the limits placed them Theparticular national authorities thus boundupon are

ofArticle the theEEC Treaty, the decision5 taken the Par-to respect
obligation under which provision liament refund andtravel subsistenceto
includes the duty take its Members lump-sumnot to measures toexpenses on awhich interferelikely with the basis, fallsdecision which within thetoare a

functioning ofinternal the ofinstitutions of of internal organiz-scope measures
the Community and the first whoseation adoption for thea matter

ofparagraph ofArticle the Protocol Parliament. far8 However, theon so asthe Privileges and ofImmunities the lump fixed for the allowancessum
European Communities, the effect of excessive and reality constitutes
which prohibit Member fromStates disguised remuneration andto part notimposing alfainter their practices ofreimbursement the Memberexpenses,

ofLanguagetheCase:I English.-

2205
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CASEJUDGMENTOF I981 2088015.9. -

MembersParliament itssuchentitled charge EuropeanStates [0to remun-are offundsfrom byCommunitnational incomeeration waytax.to
and subsistencetravelreimbursement 0

shownbeunless canexpenses,
Community law thataccordance withprohibitslawConsequently Community

reimbursementsuch lump-such consti-of nationalthe imposition tax on
remuneration.themadelump-sum tutes partpayments

CaseIn 20880

of and Articletheunder Article EEC Treatythe CourtREFERENCE 177to
ofSingle CommissionCouncil andof establishing Singlethe Treaty30 aa
offor the specialthe CommissionersCommunitiesthe European purposes

for preliminary rulingCommissionersthe Specialthe Income Tax Acts a
before that tribunal betweenpendingthe case

DONINGTONRT HON. LORD BRUCEOFTHE

and

of Taxes,Majesty’s InspectorGORDON HerERIC ASPDEN,

particular Articleof law,of Communitycertain rulesthe interpretationon
the andof the Protocol Privilegesand Articleof the EEC Treaty 8142 on

theannexed TreatyCommunities,of theImmunities European to
of theCommissionand Single EuropeanCouncilestablishing Single aa

of thenationalthe impositionCommunities, concerning taxes expenseson
Members,Parliament itsthepaid byand allowances European to

COURTTHE

LordPresident,Wilmars, P. Pescatore,of: decomposcd Mertens
of Chambers,Presidents G. Bosco,andMackenzie T. KoopmansStuart

Judges,and Chloros,Touffait, EverlingDue, A.O. U.A.

Gordon SlynnAdvocate General: Sir
Registrar: Van HoutteA.

followinggives the
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LORDBRUCEOFDONINGTONASPDENv

III Oral procedure oral the sitting May12argument at- on
and, together with the1981 European

Lord Bruce, represented by Francis Parliament, represented Roland
Jacobs, Barrister, the United Kingdom Bieber, replied orally questionsto putGovernment, represented John the Court the Sitting.at
Mummery, Barrister, and the Com-

of themission European Communities, The Advocate General delivered his
represented Minch,Mary presented opinion the sitting June16 198at on

Decision

In accordance with decision of November notification of5 1979, whicha
received the Court October the23 Commissioners for1980, thewas at on

special of the United Kingdom Income Tax hereinafterActspurposes
referred the Special Commissioners referred the forCourtto as to a pre-liminary ruling under Article of the EEC177 Treaty and Article of the30
Treaty establishing Single Council and Single ofCommission thea a
European Communities question the interpretation of several provisionsa on
of Community law, and particular Article of the142 EEC Treaty and

ofArticle the Protocol the8 Privileges and Immunities of the Europeanon
Communities annexed the Treaty establishing Single Council andto a aSingle Commission of the European Communities order determine theto
compatibility with Community oflaw the taxation national auth-revenueoforities travel and subsistence allowances paid the European Parliament

its Members.to

That question raised the of appeal proceedings brought thewas course
Rt Hon. Lord ofBruce Donington, who designated ofMember thewas as a
European Parliament the ofHouse ofLords the United Kingdom from

July the30 until ofelection the1975 Parliament direct suffrage,universal
against of Her Majesty’s Inspectors of Taxes, who forresponsibleone are
making income the United Kingdom. The appealassessments to tax wasbrought against income made of andtravelan assessment to tax respect
subsistence allowances paid the European Parliament Lord Bruceto
during the fiscal 197576 the fromresulting hisyear to cover expenses
attendance meetings and participation the work of the Parliament andat
its and for other journeys made the interests of the Parliament.organs

2215
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CASE20880JUDGMENTOF 1981I5.9. —

for this paidadopted itsof rulesThe Parliament, topurpose,pursuance
calculated applyingwhichsubsistence allowancestravel andMembers were a

included theandfixed—rate daily allowanceandkilometre wererate a
of the ParliamentMemberstheUnder the rulesbudget.Community were

of theirthe actualthose allowancesrelationbound amounttotonot prove
expenditure.

ofthat Majesty’s Taxesreference the indicates Her InspectorCourtThe to
from office held byemolumentsthat the allowancestook the view anwere

of the United Kingdomof the provisionswithin the meaningLord Bruce
and issued claimingand Corporation Taxes Act 1970Income assessmentan

subjectthe allowances,liableLord incomethat Bruce totax ato onwas
andincurred wholly, exclusivelyofdeduction respect expenses

which Lordof said dutiesperformance the Brucenecessarily was
of andthe Corporation TaxIncomerequired show under Section 1189to

Act 1970.

thatappeal againsthearingCommissioners,The Special assessment,an
questionof national law the allowancesthat under the provisionsdecided

took the that thethey viewliable income However,principle to tax.were
depended whether the emolumentsof the appeal exemptwereonoutcome

of Community law.virtuefrom national income tax

ofreferred question interpret-the CommissionersConsequently, Special a
for substancepreliminary ruling.of the InCommunity law Courtation to a

of precludingrule lawthere Communityasks whetherthe question any
andof the travel subsistencefromMember taxingStates part expensesany

offunds Members thefrom Community Europeanpaidand allowances to
Parliament.

and thethe French GovernmentUnited Kingdom Government,The
theof provisions inthe absencethatmaintainedCommission express

of CommunitiestheImmunities Europeanandthe PrivilegesProtocol on
which precludesthere nothingfrom nationalconferring exemption ataxes,

nationalthe Parliamentbycharging suchfromMember State topayments
implied.beexemptionsince cannottaxtax, a

2216
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BRUCEOFDONINGTONASPDENLORD v

ofthat by the principle that ParliamentLord takes the View virtueBrucea
of withprocedure and internal relations itsin itssovereign matters

first of ofenshrined the paragraph Article theprinciple inMembers, 142a
of first of of thethe paragraph Article Protocoland byTreaty, virtueEEC 8

of whichand thethe Privileges Immunities CommunitiesEuropeanon
free of of the thethe Members Assembly, authoritiesmovementguarantees

from performanceprecluded theof the Member reviewingStates are a
of hisof the Parliament duties, his travelMember in connectionEuropean

and his related Thewith those duties expenditure. Member States notmay
the thereof.therefore made Parliament would,payments respecttax

charged these allowances whilstbe illogical income tax were onmoreover,
officials and of thethose paid Communities, including thoseto servants

ofemployed the Parliament, Article the13exempt pursuant toare
ofthe and the andProtocol Privileges Immunities CommunitiesEuropeanon

of of the ofRegulation Council FebruaryArticle No 260683 1 29 1968
fordown the conditions and procedure for applying the thelaying tax

of Official.Iournal,benefit the EnglishCommunities SpecialEuropean
Edition I, 37.1968 p.

from the the theclear replies given Parliament questionsEuropean to9
ofthe that the Pat-liament’s that theasked by view virtueCourt

of of thethe independence Parliament with regardprinciple European to
functioningthe of the embodiedconcerning internal institutionprovisions

offirst paragraph of of the the first paragraphthe Article EEC Treaty,142
of the the first of of theArticle Treaty and paragraph ArticleEAEC112 25

independence which the Member boundECSC Treaty, States toan are
ofunder Article the the national doEEC Treaty, provisions5respect nottax

for functioning ofwhich the theapply Communityto payments are necessary
fromThat follows the that theinstitution. also requirement Parliament must

differently from differentavoid Members Membertreating coming States.

firstthe the be observed,reply by national tribunal,In questionto put must10
French and thethe United Kingdom theGovernment, Governmentas

beforerightly during the procedure the thatCommission pointed Court,out
of confers fromprovision Community law exemption national taxesno on

ofMembers the Parliament.European
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OF CASEJUDGMENT 20880l5. 9. I981—

of theand Immunitiesof the Privileges EuropeanArticle the Protocol13 on
of theofficials and other Communitiesprovides thatCommunities servants

and emoluments paidshall from national salaries,be taxesexempt wageson
of firstbe read the light theThat inthe provisionCommunities. must

officials shallthat those be liableof that article whichparagraph tostates a
of salaries, and emolumentsfor benefit thethe Communities wagesontax

ofapplies,the Article also virtuepaid them Communities. 13to
ofof the Members the Commission andthat Protocol,Articles and20 21 to

of ofthe byGeneral and Registrar Court, virtuethe Judges, Advocatesto
staff ofof the and theof MembersArticle the Protocol,22 to organs

of the Memberand the representatives StatesBankEuropean Investment to
ofof theand, Article EECtaking activities virtueits l206part

of theof and Articlethe EAEC TreatyArticle lTreaty, 10 78e180
ofof Auditors.Members thethe CourtECSC Treaty, to

the andprivileges immunitiescomparable provisionNo amongstappears
of abovementionedof Chapter thethe Assembly ingranted Members IIIto
who the whenof the Parliament, timeProtocol. The Members European at

the parliaments,occurred designated by nationalthe relevant events were
for theirfrom the Parliament activitiesreceived remuneration Europeanno

forfarof mandates. remunerationthe their Asexercise concerns anyas
financialof mandates, theirthe theirtheir exerciseactivities arrangements

here, governed national lawfrom the questionallowancesapartwere,
offor first paragraph Articleprovided thealone. The Community 13tax

of thefixedof abovementioned and Regulation Nothe Protocol 26080
them.Council did applynot to

ofconferring exemption Membersofthe provisionabsenceIn tax onaany
ofthethe Member States inthe Parliament,European statepresentare,
ofderived the Membersemoluments byentitledCommunity law, to tax any

theof their mandate. Consequently, viewfrom thethe exerciseParliament
Membersmade the Parliament itsthatbe taken topaymentcannot any

fromfacto nationalfundsfrom ipsoCommunity taxes.exempt

however, which the Member Stateslimits,lays down certainCommunity law
of theapplicable Membersof taxation lawsobserve the toenactmentmust

of thefrom Article EEC TreatyparticularariseParliament. Those limits 5
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which provides that the Member bound facilitateStates thetoare
ofachievement the tasks fromCommunities’ and abstain whichany measure

could jeopardize the of ofattainment the objectives the ThatTreaty.
obligation includes the duty take which likelynot to measures toare
interfere with the functioninginternal of the ofinstitutions the Community.

effect ofFurthermore, the the first ofparagraph of theArticle Protocol8 on
the and ofPrivileges theImmunities European Communities prohibitto

fromMember allaStates imposing inter their ofpractices matters
administrativetaxation the freerestrictions of Members of theon movement

Parliament.

this firstregardIn be observed that the reimbursement of andtravelmust
subsistence incurred ofMembers the Parliament the exerciseexpenses
of their mandates of internal intendedorganizationa measure to ensure

functioningthe of the institution. thatessential each ofMemberproper
the shouldParliament all betimes able attend theall meetings andat to

the ofparticipate all theactivities Parliament and withoutits organs
suffering financial ofloss, regardless the Member’s ofplace residence, the
location of his constituency and his financialavailable Rules suchmeans. as
those adopted by the Parliament governing subsistence and travel expenses
and thereforeallowances fall within the of of internalscope measures
organization whose adoption for the Parliament themattera pursuant to
first ofparagraph ofArticle the the first ofEEC Treaty, paragraph142

of theArticle firstEAEC Treaty and the paragraph of of112 Article the25
ECSC Treaty.

farand national the allowances received by Members of theso taxas a on
Parliament be charged the whole of the received, includingtowere on sums
the which fact needed order their actual expenditure,part to cover
would form financial obstacle the of the Members of thea to movement
Parliament who would then be obliged bear ofpersonally proportionto a
their travelling should be mentioned that the United Kingdomexpenses.
Government did thatmaintain possible the ofproportionnot was to tax
the allowances equal the actual expenditure incurred.to

for the Parliament decide which and ofactivities travelmattera to
ofMembers the Parliament useful for performance oftheare necessary or

their duties and which useful connectionexpenses are necessary or
therewith. The granted the Parliament this theautonomy to matter

ofinterests functioningits the refundalso implies authority travelproper to
and subsistence of its Members production of vouchersexpenses not upon
for each individual ofitem expenditure but the ofbasis of fixedon systema
lump-sum reimbursements. The choice of this the Parliamentsystem, as
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indicated the theits replies questions by fromCourt, arisesto put a
reduce the administrative burdensand inherentto costsconcern systema

the verification ofinvolving each individual ofitem thereforeandexpense
sound administration.represents

The appropriations available the forParliamentEuropean the lump-sumto
reimbursement of the travel and subsistence of its Membersexpenses appear

the annual budget andCommunity subject the budgetarytoare pro-
cedures forprovided Community law. the ofin thosecourse pro-
cedures that the of the allowances be considered accordanceamount must
with the financialapplicable rules.

fromclear the foregoing that the authoritiesnational bound toare
the decision thetaken by refundParliamentEuropean andtravelrespect to

subsistence Membersits lump-sum basis. review carriedAtoexpenses on a
this the authorities,national such the providedout area revenue as one

for the United Kingdom legislation, constitutes interference thean
functioning ofinternal the Parliament resulting in substitution thea

national authorities of their ofappraisal the of allowances for thesystem one
undertaken the the ofParliament exercise its wouldpowers.
therefore be likely the effectiveness ofimpair the of theaction Parliamentto
and be incompatible with its autonomy.

the authoritiesConsequently, demand from Member of therevenue cannot a
Parliament vouchers forEuropean the actual andtravelreturns or

subsistence incurred the ofin interests the Parliament andexpenses
reimbursed such demand would be incompatible with this methodas a
of lump-sum reimbursement.

however, observed that the fixed thatbe allowances inmust, mustmanner
refundexceed reasonable limits consistent with the of andtravelnot

subsistence far fixed forthe lump the allowancesInexpenses. so as sum
excessive and disguised andreality constitutes in remunerationpart not

ofreimbursement the Member entitled chargeStates suchtoexpenses, are
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ofthat thegivennational incomeremuneration present statetax,to
ofof the ParliamentMembersremunerationtheCommunity law mattera

of theof the institutionsresponsibilitytheandof lawnational not
fixed theof whether the lumpCommunity. However, sumsassessmentan

of lawCommunitywhichexcessive,Parliament mattermoreover, aare
before whichtribunal,the nationalrequestedalone, notwasnotwas

high.unreasonablyallowancesthethat the timealleged wereat

thebythe questionwhich be giventhe replyConsequently, to putmust
oftheprohibits impositionthat Community lawSpecial Commissioners

made the Parliament itsEuropeanlump—sumnational topaymentstax on
andofof travelfunds reimbursementbyfrom CommunityMembers way

with Communityaccordancebe shownunlesssubsistence canexpenses,
remuneration.reimbursement constitutesthat such lump—sumlaw part

Costs

the FrenchKingdomthe United Government,incurred byThe costs
which haveof Communities,theand the Commission EuropeanGovernment

theserecoverable.the AsCourt,submitted observations notto are
concerned,the actionfar the mainpartiesproceedings to areassoare,

tribunal, thebefore the nationalpendingof the actionthe stepnature a
for tribunal.thatdecision mattercosts aon

grounds,thoseOn

COURTTHE

for the specialreferred the Commissionersthe question totoanswer
herebyof rules:the TaxIncome Acts,purposes

of national lump-sumprohibits the impositionlawCommunity tax on
fromMembersthe Parliament itsmade by European topayments
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OPINIONOFSIRGORDONSLYNN CASE20880—
Community funds by of reimbursement of travel and subsistenceway

unless be shown in accordance with Community law thatexpenses, can
such lump-sum reimbursement constitutes in remuneration.part

Mertens deWilmars Pescatore Mackenzie Stuart Koopmans Bosco

Touffait Due Everling Chloros

Delivered Luxembourg September15 1981.open court on

A. Van Houtte Mertens de Wilmars
Registrar President

OPINION OF ADVOCATE GENERAL SIR GORDON SLYNN
DELIVERED ON JUNE16 1981

Lords,My from taxing of the andpartany expensesallowances paid from fundsCommunity
This has been referred the Court Members of the Europeancase Parliament.to tothe Special Commissioners for The Special Commissionersy mention in
Income Tax London, for addition those Treaties, thea pre- toiminary rulin accordance with Convention certain institutionso onXrticle the and177 EEC Treat the European Communitiescommon toarticle of the30 Treaty establis ing particularly Article the28, Protocola onSingle Council and Single Commission Privileges and Immunities of theaf the European Communities the European Communities particularly
Vlerger Treaty. The Special Articles and10, the13 14
Iommissioners ask whether certain Protocol, Council Regulation No
.pecified provisions, other of26068 February29 particularly1968or anrinciple, of Community law ould be Article paragraph3 the2 Regu-s
nterpreted precluding Member States lation and the Rulesas governing the
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BILAGA 15

COMMITTEE:SERVICESWEDISH EU

Eg%aLI9r§ndTEQJEfl£m§land§ImmiAuJlkQr£QI. uMHfl

ExpertsNationalDetachedNationella experterI

HUVUDFRÅGOR:

nationellautsändandetbeslutassättPå vilket av1.
samordningsfunktionnågon centralFinns detexperter

utövernationellastatsanställda experterFår2.
ytterligarenågonfrånersättning EUochgrundlön

från hemlandetersättning

ochlöneutbetalningarna för stats-sköterVem3.
nationella experterprivatanställda

fårnationellaersättning den expertendenBeskattas4.
hemlandetfrån EU av

ordinariefråntjänstledigtFår nationella experter5.
inomtjänstgöring EUförtjänst
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NationellaI experter Deatached National Experts

ÖVRIGA FRÅGOR :

Vilket socialförsäkringsskydd1.1 ej pension tmen ex.
sjuklön, sjukvård, arbetsskadeförsäkring har de
nationella ochexperterna eventuellt medföljande
familjemedlemmar under tjänstgöringsperioden vid EUen
institution

betalar kostnadenVem för detta skydd: ordinarie
arbetsgivare någoneller myndighett ellerannan, ex.
ministerium

Förekommer det1.2 hemlandetsatt myndigheter betalar
någon ersättningut utöver de kostnadsersättningar och

traktamenten EUinstitutionen betalarsom

fastställs i sådanaHur fall ersättningen från
hemlandet anställningskontraktI eller genom
kollektivavtal eller ensidigt beslutettgenom av
arbets- eller uppdragsgivaren i hemlandet t.ex. genom
lag eller förordning

Görs därvid jämförelser med vanliga regler för
arbetstagare i medlemsstaten så de tjänstgöratt som
inom fårEU ersättningsnivå övriga medborgaresamma som

tjänstgör utomlandssom

Vilken kostnadertyp ersätts hemlandetsav av
myndigheter

Betalas ersättning för faktiska verifierade kostnader
eller enligt schablon

handläggs1.3 Hur utbetalningen EU-ersättningarnaav
Betalas EU-ersättningen till någon nationell myndighet,

i sin betalar den tilltur den enskildeut ellersom
sker utbetalningen på något sättannat

Vilka ersättningar från1.4 hemlandet fråneller EU~ —betalar den nationella skatt för i sittexperten
hemland För lön arvode traktamente andra
kostnadsersättningar

Avviker beskattningsreglerna för nationella experter
från de regler tillämpas för andra arbets- ellersom
uppdragstagare i utlandstjänst

Får offentliganställda1.5 olika kategorier ledigtav
från sin tjänst för tjänstgöra nationellaatt som

vid EU-instinstutionerexperter Vad gäller för
medföljande ocksåmakar är offentliganställdasom

regleras tjänstledighetsfrågorHur i hemlandet
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År någotbararätt ellertjänstledigheten somen
frågan inarbetsgivarenavgör casurekommenderas eller

några underförmåner betalas utVilka enom —- anställningfrån offentligtjänstledighet en

reglering lag,någon offentligrättsligFinns det
tjänstledighettilli hemlandet rättenförordning av

EU-tjänstgöringarbetsgivare förfrån privata som
nationell expert

kommentarerAndra1.6
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Deltagare iII EU-institutions elleren ett EU-organs
u

HUVUDFRÅGOR :

l.Vilken ersättning erhålls från hemlandet vid
tjänsteresa till möten i Kommissionens kommittéer eller
arbetsgrupper Reseersättning, övrig ersättning

Vilken2. ersättning erhålls från hemlandet vid
tjänsteresa till Rådetsmöten i arbetsgrupper och
övriga Rådetunder Reseersättning, övrigorgan
ersättning

någonsker3. beskattning denna ersättning iav
hemlandet, antingen denna härrör från hemlandet eller
EU
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ellerEU-institutions EU-organsettiDeltagareII en
möten

FRÅGORÖVRIGA

i defrån hemlandetersättningenfastställsHur1.1
elleranställningskontraktisådan förekommer:fall
beslutensidigtellerkollektivavtal ett avgenomgenom

ellerlagelleruppdragsgivarenellerarbets genom
förordning

förreglervanligamedjämförelserdärvidGörs
ideltarså dehemlandet, atti t.ex. somarbetstagare

övrigaersättningfårinommöten EU somsamma
utomlandstjänsteresorföretarmedborgare som

hemlandetersättskostnaderVilken avtyp av

kostnaderverifieradefaktiska,ersättning förBetalas
schablonenligteller

EU-ersättningarnautbetalningenhandläggs av1.2 Hur
myndighet,nationellnågontillEU-ersättningenBetalas

ellerenskildetill dendenbetalari sin uttursom
något sättpåutbetalningen annatsker

sådananågon delhemlandetiBeskattas av1.3
betalarkostnadsersättningar EUeller somtraktamenten

inomtjänstgörför dembeskattningsreglernaAvviker som
ellerarbets-andraförgällerfrån vadEU som

hemlandetiuppdragstagare

kommentarerAndra1.4
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ellerIII Fast tillfälligt anställda vid EU-en

HUVUDFRÅGA z

Får offentliganställda1. olika kategorierav
tjänstledigt för tillfälligatt ta anställning utom
nationella experter respektive provanstållning vid en
EU-instinstution eller ett EU-organ

Vad gäller för medföljande makar
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tillfälligt vidanställdaeller EU-III Fast en
institution eller EU-organett

FRÅGOR:ÖVRIGA

Ärtjänstledigheten i hemlandetreglerasHur1.1
någoteller rekommenderastjänstledigheten rätt somen

ingetderaeller

några-förmåner betalas underVilka ut-om en
från offentlig anställningtjänstledighet en

någon reglering ioffentlig hemlandetFinns det av
från anställningtjänstledighet privat för EU-

tjänstgöring

ej pensionsocialförsäkringsskyddVilket t.ex.1.2 men
sjukvård, arbetsskadeförsäkringhar desjuklön,

kvarståväljer itillfälligt anställda attsom
tjänstgöringensocialförsåkringssystem underhemlandets

i EU

hemflyttande medborgare och derasbehandlas1.3 Hur
frånEU-tjänstgöringavslutadeftermakar

socialförsäkringssynpunkt

kommentarerAndra1.3
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Jm E:

HUVUDFRÅGA:

Beskattas i1 hemlandet den lön parlamentarikernassom
personliga assistenter får Beaktar därvid attman
denna åtminstonelön delvis frånhärrör det särskilda
bidrag för ändamålet betalarEU tillsom
parlamentarikern
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J

FRÅGOR:ÖVRIGA

Förekommer det hemlandets myndigheter1.1 betalaratt
ersättning utöver kostnadsersättningardeut t.ex. för

resor och traktamenten betalarEUsom

så fall:I
därvid-Gör jämförelse med vanliga regler förman

arbetstagare tjänstgör eller är stationeradesom
utomlands

Vilken kostnader ersättstyp av-
Betalas ersättning för faktiska, verifierade—

kostnader eller enligt schablon

kommentarerAndra1.2
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