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ROZHODNUTÍ O PRAVIDLECH PRO VÝPOČET ČÁSTEK A ZÁLOH
K VYPLACENÍ V SOUVISLOSTI SE ZAJIŠTĚNÍM DŮKAZŮ V ODVOLACÍM
ŘÍZENÍ PŘED ODVOLACÍM SENÁTEM EVROPSKÉ AGENTURY PRO
CHEMICKÉ LÁTKY
SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ AGENTURY PRO CHEMICKÉ LÁTKY,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 771/2008 ze dne 1. srpna 2008, kterým se stanoví
organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky (dále jen
„jednací řád“), a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,
s ohledem na rozhodnutí odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky o
prováděcích pravidlech týkajících se nákladů spojených se zajištěním důkazů v odvolacím
řízení (dále jen „rozhodnutí odvolacího senátu“),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

V rámci řízení mohou být před odvolací senát předvoláni svědci a znalci.

(2)

Svědci a znalci, kteří jsou předvoláni odvolacím senátem a kteří se před něj dostaví,
mohou mít nárok na platby související se zajištěním důkazů.

(3)

Je nutné stanovit pravidla pro výpočet částek a záloh k vyplacení svědkům a znalcům,
kteří poskytnou výpověď v odvolacím řízení.

(4)

Platby by měly být zpravidla uskutečněny poté, co svědci poskytli výpověď a znalci
splnili své povinnosti. Je však možné vyplatit zálohu.

(5)

Tato pravidla pro výpočet částek a záloh by měla zohlednit srovnatelná pravidla, která
již dříve přijala správní rada, a srovnatelná pravidla v jiných oblastech práva
Společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Oblast působnosti
Toto rozhodnutí stanovuje podrobná pravidla pro výpočet částek a záloh k vyplacení svědkům
a znalcům, kteří jsou odvolacím senátem předvoláni z jeho vlastního podnětu a kteří se před
něj dostaví s cílem poskytnout výpověď.

Článek 2
Náhrada nákladů
Příručka k náhradám cestovních nákladů a výdajů na ubytování a plateb diet členům správní
rady, členům výborů a fóra a dalším účastníkům pozvaným na zasedání Evropské agentury
pro chemické látky (ECHA) (MB/59/2009 v konečném znění) se vztahuje též na vratné
náklady vynaložené svědky a znalci v souvislosti s cestovními náklady, dietami a ubytováním
v případě předstoupení před odvolací senát.
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Článek 3
Náhrada ušlého zisku svědkům
1. Náhrada ušlého zisku splatná svědkům stanovená v čl. 17 odst. 1 jednacího řádu se
vypočítá takto:
(a) Pokud musí být svědek nepřítomen v práci celkově po dobu nejvýše 12 hodin, rovná
se náhrada ušlého zisku jedné šedesátině základního měsíčního platu pracovníka
agentury na nejnižší úrovni třídy AD 12.
(b) Pokud musí být svědek nepřítomen v práci celkově déle než 12 hodin, má nárok na
výplatu další náhrady ve výši jedné šedesátiny základního platu podle písmene a) za
každých dalších započatých 12 hodin.
2. Délka vyžadované nepřítomnosti ve smyslu tohoto článku zahrnuje jak dobu nutnou pro
podání výpovědi, tak i dobu nutnou pro cestu mezi bydlištěm či sídlem svědka a místem,
kde se koná jednání nebo kde jsou prováděny důkazy.

Článek 4
Odměna znalců
1. Rozsah odměny stanovené v článku 5 tohoto rozhodnutí se vztahuje na znalce, kteří jsou
odvolacím senátem předvoláni z jeho vlastního podnětu a kteří se před něj dostaví.
2. Odměna se nevyplácí znalcům, kteří jsou zaměstnanci Evropské agentury pro chemické
látky.

Článek 5
Tarify pro odměny
1. Znalci dostávají odměnu na základě tohoto tarifu:
Odměna za skutečný den vykonané práce
300 EUR
Odměna za dostavení se před odvolací senát
300 EUR
2. Jeden pracovní den představuje 7,5 pracovní hodiny. Znalec předvolaný odvolacím
senátem dostane odměnu nejvýše za dva dny práce. Znalci předloží vyúčtování svých
služeb s podrobným odůvodněním vykonané práce.
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Článek 6
Zálohy
Na žádost svědka nebo znalce může tajemník odvolacího senátu rozhodnout, že pokud jde o
jejich účast v odvolacím řízení, bude záloha poskytnuta ve formě předem uhrazené cesty a
ubytování. Jakýkoli takový postup je uskutečňován v souladu s Příručkou k náhradám
cestovních nákladů a výdajů na ubytování a plateb diet členům správní rady, členům výborů a
fóra a dalším účastníkům pozvaným na zasedání Evropské agentury pro chemické látky
(ECHA).

Článek 7
Smluvní pravidla
Tajemník odvolacího senátu zavede po dohodě s výkonným ředitelem nezbytná smluvní a
správní pravidla, která budou v souladu s finančními předpisy platnými pro agenturu.

Článek 8
Přezkum
Správní rada provede přezkum tohoto rozhodnutí do 31. prosince 2011.

Článek 9
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po přijetí.

V Limassolu dne 17. prosince 2009

Za správní radu
předseda

podpis
Thomas JAKL
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