
DECYZJE 

DECYZJA RADY 

z dnia 23 września 2013 r. 

w sprawie przyznawania diet dziennych i zwrotu kosztów podróży członkom Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i ich zastępcom 

(2013/471/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 301 akapit trzeci, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzja Rady 81/121/EWG ( 1 ) określiła zasady przyzna
wania diet dziennych i zwrotu kosztów podróży 
członkom Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
Społecznego („Komitet”), ich zastępcom oraz biegłym. 

(2) W rezolucji z dnia 10 maja 2012 r. ( 2 ) Parlament Euro
pejski zwrócił uwagę, że Biuro Komitetu zobowiązało się 
zreformować system zwracania kosztów członkom 
Komitetu i ich zastępcom. 

(3) W dniu 12 października 2012 r. Komitet wystąpił do 
Rady, aby przyjęła nową decyzję w sprawie przyzna
wania diet dziennych i zwrotu kosztów podróży jego 
członkom i ich zastępcom, uchylającą i zastępującą 
decyzję 81/121/EWG. 

(4) Należy dostosować stawki diet dziennych wypłacanych 
członkom Komitetu i ich zastępcom. Należy również 
ustanowić przepisy dotyczące systemu zwracania 
kosztów podróży na podstawie faktycznych kosztów, 
a także system dodatków, tak by zrekompensować 
członkom i ich zastępcom czas poświęcony na wykony
wanie obowiązków oraz odnośne koszty administracyjne. 

(5) Ewentualne szczegółowe przepisy w sprawie przyzna
wania diet i zwracania kosztów podróży oraz w sprawie 
ustanawiania pułapów zwrotu kosztów podróży powinny 
zostać określone na szczeblu samego Komitetu. 

(6) Aby członkom Komitetu i ich zastępcom zapewnić 
odpowiednią ciągłość w tym zakresie, należy określić 
przepisy przejściowe. 

(7) Należy zatem uchylić decyzję 81/121/EWG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
(„Komitet”) i ich zastępcy (łącznie zwani „osobami uprawniony
mi”) mają prawo otrzymywać diety dzienne za dni posiedzeń, 
zwrot kosztów podróży, dodatek za odległość oraz czas trwania 
podróży, zgodnie z niniejszą decyzją. 

Artykuł 2 

1. Dieta dzienna przysługująca osobom uprawnionym 
obecnym na posiedzeniach wynosi 290 EUR. 

Komitet może postanowić zwiększyć dietę dzienną najwyżej 
o 50 %: 

a) jeżeli osoba uprawniona – zaproszona w odpowiedniej 
formie na co najmniej jedno posiedzenie – musi opłacić 
nocleg w miejscowości, w której odbywa się posiedzenie, 
zarówno przed pierwszym posiedzeniem, jak i po ostatnim; 
lub 

b) jeżeli następuje wyjazd służbowy poza Brukselę, a stawki 
w hotelach wybranych do zakwaterowania osób uprawnio
nych przekraczają 150 EUR za noc. 

2. Dietę dzienną wolno wypłacać osobie uprawnionej 
najwyżej za dwa dni dzielące dwa posiedzenia, jeżeli dieta ta 
jest niższa niż zwrot kosztów podróży, jakie osoba ta musiałaby 
ponieść, gdyby odbyła podróż w obie strony między tymi 
posiedzeniami.
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( 1 ) Decyzja Rady 81/121/EWG z dnia 3 marca 1981 r. w sprawie 
przyznawania dodatków dziennych i zwrotu kosztów podróży 
członkom Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, ich zastępcom 
i biegłym (Dz.U. L 67 z 12.3.1981, s. 29). 

( 2 ) Dz.U. L 286 z 17.10.2012, s. 110.



Artykuł 3 

Zwrot kosztów podróży osób uprawnionych następuje na 
podstawie faktycznie poniesionych kosztów. Komitet ustanawia 
odpowiednie pułapy zwrotu kosztów, tak by zapewnić, że 
wydatki związane z podróżą nie przekraczały pułapu ustano
wionego w budżecie rocznym przyjmowanym w głosowaniu. 

Artykuł 4 

Osoby uprawnione mają prawo do dodatków za odległość i za 
czas trwania podróży. W przypadku podróży między swoim 
miejscem zamieszkania a Brukselą osoba uprawniona ma 
prawo do dodatków za jedną podróż do Brukseli i za jedną 
podróż z Brukseli na każdy tydzień pracy w Komitecie. 

Artykuł 5 

Szczegółowe przepisy służące wykonaniu art. 2, 3 i 4 Komitet 
przyjmuje do dnia 16 stycznia 2014 r. 

Artykuł 6 

Dodatek za odległość, o którym mowa w art. 4, oblicza się 
następująco: 

a) za część trasy mieszczącą się w przedziale od 0 do 50 km: 
15 EUR; 

b) za część trasy mieszczącą się w przedziale od 51 do 
500 km: 0,08 EUR/km; 

c) za część trasy mieszczącą się w przedziale od 501 do 
1 000 km: 0,04 EUR/km; 

d) za część trasy mieszczącą się w przedziale od 1 001 do 
3 000 km: 0,02 EUR/km; 

e) za część trasy przekraczającą 3 000 km nie wypłaca się 
dodatku. 

Artykuł 7 

Dodatek za czas trwania podróży, o którym mowa w art. 4, 
oblicza się następująco: 

a) za podróż trwającą łącznie od 2 do 4 godzin: kwota odpo
wiadająca jednej ósmej diety dziennej określonej w art. 2; 

b) za podróż trwającą łącznie od 4 do 6 godzin: kwota odpo
wiadająca jednej czwartej diety dziennej określonej w art. 2; 

c) za podróż trwającą łącznie dłużej niż 6 godzin, nie wyma
gającą noclegu: kwota odpowiadająca połowie diety dziennej 
określonej w art. 2; 

d) za podróż trwającą łącznie dłużej niż 6 godzin, wymagającą 
noclegu: kwota odpowiadająca pełnej diecie dziennej okre 
ślonej w art. 2, za okazaniem stosownych dokumentów. 

Artykuł 8 

1. W ramach rozwiązania przejściowego, oraz z zastrzeże
niem ust. 2 niniejszego artykułu, osoby uprawnione mogą 
wystąpić o to, by decyzja 81/121/EWG miała nadal do nich 
zastosowanie do końca ich kadencji, która wygasa w dniu 
20 września 2015 r. 

2. Na potrzeby ust. 1 niniejszego artykułu, Komitet może 
postanowić, że zredukuje stawki określone w decyzji 
81/121/EWG. 

Artykuł 9 

Co roku w terminie do dnia 30 kwietnia Komitet przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie szczegółowe sprawoz
danie na temat dokonanego w poprzednim roku zwrotu 
kosztów podróży i dokonanej wypłaty diet osobom uprawnio
nym. W sprawozdaniu należy podać szczegółowe dane o liczbie 
osób uprawnionych, liczbie podróży, ich miejscach docelowych, 
klasie podróżowania, poniesionych i zwróconych kosztach 
podróży oraz wypłaconych dietach i dodatkach. 

Artykuł 10 

Do dnia 16 października 2015 r. Komitet przedstawia Radzie 
sprawozdanie oceniające stosowanie niniejszej decyzji, 
a zwłaszcza jej wpływ na budżet. 

To sprawozdanie oceniające obejmuje elementy pozwalające 
Radzie ustalić w razie konieczności diety i dodatki osób upraw
nionych. 

Artykuł 11 

Bez uszczerbku dla art. 8 ust. 1 uchyla się decyzję 81/121/EWG 
ze skutkiem od dnia 15 października 2013 r. 

Artykuł 12 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 września 2013 r. 

W imieniu Rady 

V. JUKNA 
Przewodniczący
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