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OTSUS EUROOPA KEMIKAALIAMETI
APELLATSIOONINÕUKOGU MENETLUSES TÕENDITE
KOGUMISE EEST MAKSTAVATE SUMMADE JA
ETTEMAKSETE ARVUTAMISE EESKIRJADE KOHTA

(Haldusnõukogu otsus)
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OTSUS EUROOPA KEMIKAALIAMETI APELLATSIOONINÕUKOGU
MENETLUSES TÕENDITE KOGUMISE EEST MAKSTAVATE SUMMADE
JA ETTEMAKSETE ARVUTAMISE EESKIRJADE KOHTA
EUROOPA KEMIKAALIAMETI HALDUSNÕUKOGU,

võttes arvesse komisjoni 1. augusti 2008. aasta määrust (EÜ) nr 771/2008, millega
kehtestatakse Euroopa Kemikaaliameti apellatsiooninõukogu töökorraldus ja menetluskord
(edaspidi „menetluskord”), eriti selle artiklit 17 lõiget 3,
võttes arvesse Euroopa Kemikaaliameti apellatsiooninõukogu otsust apellatsioonimenetluse
käigus tõendite kogumisega seotud kulude rakenduseeskirjade kohta (edaspidi
„apellatsiooninõukogu otsus”),
ning arvestades järgmist:
(1)

Apellatsiooninõukogu menetluses osalema võib kutsuda tunnistajaid ja eksperte.

(2)

Apellatsiooninõukogu kutsel kohale ilmunud tunnistajatel ja ekspertidel on õigus
tõendite esitamisega seotud kulude hüvitamisele.

(3)

Apellatsioonimenetluses ütlusi andvatele tunnistajatele ja ekspertidele makstavate
summade ja ettemaksete arvutamiseks on vaja kehtestada eeskirjad.

(4)

Üldreeglina makstakse tunnistajale pärast tõendite esitamist ning eksperdile pärast
tööülesannete täitmist. Neile võib teha ka ettemakseid.

(5)

Summade ja ettemaksete arvutamise kohta praegu kehtivate eeskirjade puhul võetakse
arvesse haldusnõukogu poolt varem vastu võetud võrreldavaid eeskirju ning ühenduse
õiguse muudes valdkondades olevaid võrreldavaid eeskirju,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
Artikkel 1
Kohaldamisala
Käesolevas otsuses sätestatakse apellatsiooninõukogu algatusel tunnistuste andmise
eesmärgil kutsutud ja kohale ilmunud tunnistajatele ja ekspertidele makstavate summade ja
ettemaksete arvutamise üksikasjalikud eeskirjad.

Artikkel 2
Kulude hüvitamine
Haldusnõukogu, komitee ja foorumi liikmetele ning Euroopa Kemikaaliameti (ECHA)
koosolekutele kutsutud teistele osalejatele reisi- ja majutuskulude hüvitamise ning
päevarahade maksmise juhendit (MB/59/2009 lõplik) kohaldatakse tunnistajate ja ekspertide
sõidu-, elamis- ja majutuskulude hüvitamiseks apellatsiooninõukogu ette ilmumise korral.
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Artikkel 3
Tunnistajatele saamata jäänud tulude hüvitamine
1.

Tunnistajatele saamata jäänud tulude eest makstav menetluskorra artikli 17 lõikes 1
sätestatud tasu arvutatakse järgmiselt:
a) kui tunnistajal tuleb tööst eemal viibida kuni 12 tundi, võrdub saamata jäänud tulude
hüvitis 1/60 ameti sellise töötaja põhikuupalgast, kes on palgaastme AD12 väikseima
järguga;
b) kui tunnistajal tuleb tööst eemal viibida üle 12 tunni, on tal õigus saada lisahüvitist
1/60 ulatuses punktis a osutatud põhikuupalgast iga järgmise alanud 12 tunnise
ajavahemiku eest.

2. Tööst eemalviibimine käesoleva artikli tähenduses hõlmab aega, mis kulub tõendite
esitamisele ning reisimiseks tunnistaja alalise elukoha või asukoha ja istungi
toimumiskoha või tõendite kogumise koha vahel.

Artikkel 4
Ekspertide töötasu
1. Käesoleva
otsuse
artiklis
5
sätestatud
hüvitiste
skaalat
kohaldatakse
apellatsiooninõukogu algatusel kutsutud ja kohale ilmunud ekspertide suhtes.
2. Hüvitist ei maksta ekspertidele, kes on Euroopa Kemikaaliameti töötajad.

Artikkel 5
Hüvitiste skaala
1. Ekspertidele makstakse hüvitist järgmise skaala alusel:
Hüvitis tegelikult töötatud päeva eest
300 eurot
Hüvitis apellatsiooninõukokku ilmumise eest
300 eurot
2. Üheks töötatud päevaks loetakse 7,5 tundi tööd. Apellatsiooninõukogu kutsutud
eksperdile makstakse hüvitist kuni kahe tööpäeva eest. Eksperdid esitavad eksperttasude
kohta arve koos töö üksikasjaliku kirjeldusega.
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Artikkel 6
Ettemaksed
Tunnistaja või eksperdi taotlusel võib apellatsiooninõukogu kantselei sekretär otsustada, et
seoses apellatsioonimenetluses osalemisega makstakse eelnevalt kinni sõidu- ja
majutuskulud. Kõik sellised ettemaksed tehakse kooskõlas haldusnõukogu, komitee ja
foorumi liikmetele ning Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) koosolekutele kutsutud teistele
osalejatele reisi- ja majutuskulude hüvitamise ning päevarahade maksmise juhendiga.

Artikkel 7
Lepingute sõlmimise kord
Apellatsiooninõukogu kantselei sekretär kehtestab kokkuleppel tegevdirektoriga vajaliku
lepingute sõlmimise korra ja halduskorra kooskõlas ameti suhtes kohaldatavate
finantseeskirjadega.

Artikkel 8
Läbivaatamine
Haldusnõukogu vaatab käesoleva otsuse läbi 31. detsembriks 2011.

Artikkel 9
Jõustumine
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päevale järgneval päeval.

Limassol, 17. detsember 2009

Haldusnõukogu nimel
esimees

Thomas JAKL
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