Limassol, den 17. december 2009
Dok: MB/77/2009/D

BESTYRELSENS AFGØRELSE VEDRØRENDE REGLER OM
BEREGNINGEN AF DE BELØB OG FORSKUD, DER SKAL
BETALES I FORBINDELSE MED BEVISOPTAGELSE I
KLAGESAGER FOR DET EUROPÆISKE
KEMIKALIEAGENTURS KLAGEUDVALG

(Afgørelse truffet af bestyrelsen)
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AFGØRELSE VEDRØRENDE REGLER OM BEREGNINGEN AF DE
BELØB OG FORSKUD, DER SKAL BETALES I FORBINDELSE
BEVISOPTAGELSE I KLAGESAGER FOR DET EUROPÆISKE
KEMIKALIEAGENTURS KLAGEUDVALG
BESTYRELSEN FOR DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTUR HAR -

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 771/2008 af 1. august 2008 om
fastlæggelse af regler for Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg med hensyn til
organisation og procedure (herefter ‘procedurereglerne’), særlig artikel 17, stk. 3,
under henvisning til afgørelse truffet af det Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg
om gennemførelsesbestemmelser for omkostninger ved bevisoptagelse i klagesager (herefter
’Klageudvalgets beslutning’), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Vidner og sagkyndige kan indkaldes til at give møde i sager for Klageudvalget.

(2)

Vidner og sagkyndige, der indkaldes, og som giver møde for Klageudvalget, kan være
berettigede til at modtage betalinger i forbindelse med bevisoptagelse.

(3)

Det er nødvendigt at fastlægge regler for beregningen af de beløb og forskud, der skal
udbetales til vidner og sagkyndige, der deltager i bevisoptagelsen i klagesager.

(4)

I almindelighed finder udbetaling sted, efter at vidner har afgivet forklaring og efter at
sagkyndige har udført deres opgaver. Der kan dog træffes bestemmelse om ydelse af
forskud.

(5)

Nærværende regler for beregning af beløb og forskud bør tage hensyn til tilsvarende
regler, som bestyrelsen tidligere har vedtaget, og tilsvarende regler, der findes inden for
andre dele af fællesskabsretten.

TRUFFET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Anvendelsesområde
I denne afgørelse fastlægges nærmere bestemmelser om beregningen af de beløb og
forskud, der skal udbetales til vidner og sagkyndige, som indkaldes af Klageudvalget på
dettes eget initiativ, og som møder for udvalget med henblik på at deltage i bevisoptagelsen.

Artikel 2
Godtgørelse af udgifter
Vejledningen vedrørende godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter og betaling af dagpenge til
bestyrelsesmedlemmer, komité- og forummedlemmer og andre, der indbydes til at deltage i
møder i Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). (MB/59/2009 endelig) finder også
anvendelse på refusionsberettigede udgifter, som vidner og sagkyndige har afholdt til rejse,
fortæring og ophold, når de giver møde for Klageudvalget.
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Artikel 3
Godtgørelse til vidner for tabt arbejdsfortjeneste
1. Godtgørelsen til vidner for tabt arbejdsfortjeneste i henhold til procedurereglernes artikel
17, stk. 1, beregnes således:
(a) Hvis et vidne er nødsaget til at være fraværende i et tidsrum af 12 timer eller mindre,
udgør godtgørelsen for tabt arbejdsfortjeneste en tresindstyvendedel af det beløb, der
udbetales som månedsløn til en ansat i Agenturet på laveste løntrin i lønklasse AD
12.
(b) Hvis et vidne er nødsaget til at være fraværende i et tidsrum af mere end 12 timer,
har vidnet krav på yderligere godtgørelse svarende til en tresindstyvendedel af
grundlønnen som nævnt i litra a) for hver yderligere påbegyndt 12-timers periode.
2. Længden af det tidsrum, hvori vidnet er fraværende i denne artikels forstand, omfatter
både det tidsrum, der medgår til at afgive forklaring og til at rejse mellem vidnets hjem
eller hjemsted og det sted, hvor mødet afholdes eller bevis optages.

Artikel 4
Vederlag til sagkyndige
1. De vederlagssatser, der er fastsat i denne beslutnings artikel 5, finder anvendelse på
sagkyndige, der er indkaldt af Klageudvalget på dettes eget initiativ, og som giver møde
for det.
2. Der udbetales ikke vederlag til sagkyndige, der er ansat i Det Europæiske
Kemikalieagentur.

Artikel 5
Vederlagssatser
1. Sagkyndige vederlægges efter følgende satser:
Vederlag pr. faktisk arbejdsdag
EUR 300
Vederlag for møde for Klageudvalget
EUR 300
2. En arbejdsdag svarer til 7,5 arbejdstimer. En sagkyndig, der indkaldes af Klageudvalget,
kan vederlægges for ind til to arbejdsdage. Sagkyndige skal udstede en nota for deres
ydelse indeholdende en detaljeret redegørelse for det udførte arbejde.
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Artikel 6
Forskud
Efter anmodning fra et vidne eller en sagkyndig kan lederen af Klageudvalgets
registreringskontor træffe bestemmelse om at yde et forskud i form af et forudbetalt rejse- og
opholdsarrangement i forbindelse med de pågældendes tilstedeværelse under klagesagens
behandling. Alle sådanne arrangementer skal træffes I overensstemmelse med vejledningen
vedrørende godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter og betaling af dagpenge til
bestyrelsesmedlemmer, komité- og forummedlemmer og andre, der indbydes til at deltage i
møder i Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).
Artikel 7
Kontraktlige foranstaltninger
Lederen af Klageudvalgets registreringskontor træffer efter aftale med den administrerende
direktør de nødvendige kontraktlige og administrative foranstaltninger i overensstemmelse
med de finansielle regler, der finder anvendelse på Agenturet.

Artikel 8
Revision
Bestyrelsen tager denne afgørelse op til revision senest den 31. december 2011.

Artikel 9
Ikrafttræden

Afgørelsen træder i kraft dagen efter vedtagelsen.

Udfærdiget i Limassol, den 17. december 2009

For bestyrelsen
Formanden

(sign.)
Thomas JAKL

4

