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ODLUKA O PRAVILIMA ZA IZRAČUN IZNOSA I PREDUJMOVA
KOJI SE ISPLAĆUJU VEZANO UZ DAVANJE ISKAZA U
ŽALBENOM POSTUPKU PRED ŽALBENOM KOMISIJOM
EUROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE (ECHA)

(Odluka Upravnog odbora)
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ODLUKA O PRAVILIMA ZA IZRAČUN IZNOSA I PREDUJMOVA KOJI SE UPLAĆUJU
VEZANO UZ DAVANJE ISKAZA U ŽALBENOM POSTUPKU PRED ŽALBENOM
KOMISIJOM EUROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE (ECHA)

UPRAVNI ODBOR EUROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE,
uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ) br. 771/2008 od 1. kolovoza 2008. o utvrđivanju
pravila za organizaciju i postupak Žalbene komisije Europske agencije za kemikalije (u
daljnjem tekstu 'Pravilnik'), a posebno njezin članak 17. stavak 3.,
uzimajući u obzir odluku Žalbene komisije Europske agencije za kemikalije o provedbi
pravila o troškovima vezanim uz davanje iskaza u žalbenom postupku (u daljnjem tekstu
'Odluka Upravnog odbora'),
budući da:
(1) Svjedoci i stručnjaci mogu biti pozvani pojaviti se u postupku pred Žalbenom
komisijom.
(2) Svjedoci i stručnjaci koji su pozvani i koji se pojave pred Žalbenom komisijom
mogu imati pravo na plaćanja vezana uz davanje iskaza.
(3) Potrebno je utvrditi pravila za izračun iznosa i predujmova koji se isplaćuju
svjedocima i stručnjacima koji daju iskaz u žalbenom postupku.
(4) Opće pravilo je da bi isplate trebalo izvršavati nakon što su svjedoci dali svoje
iskaze, a stručnjaci ispunili svoje obveze. Međutim, može se izvršiti i isplata
unaprijed.
(5) Sadašnja pravila za izračun iznosa i predujmova trebala bi uzimati u obzir
usporediva pravila koje je Upravni odbor usvojio ranije, kao i usporediva pravila
koja postoje u drugim područjima prava Zajednice,
DONIO JE OVU ODLUKU:
Članak 1.
Područje primjene
Ova Odluka opisuje detaljna pravila za izračun iznosa i predujmova koji se isplaćuju
svjedocima i stručnjacima koje je Žalbena komisija pozvala na vlastitu inicijativu te koji
se pred istim pojave kako bi dali iskaz.
Članak 2.
Naknada troškova
Vodič za naknadu troškova putovanja i smještaja te plaćanje boravka članovima
Upravnog odbora, članovima Žalbene komisije i Foruma te drugim sudionicima
pozvanima na sudjelovanje na sastancima Europske agencije za kemikalije (ECHA)
(MB/59/2009 konačno) primjenjuju se i na nadoknadive troškove svjedoka i stručnjaka
u vezi s izdacima za put, boravak i smještaj prilikom pojavljivanja pred Žalbenom
komisijom.

2

Članak 3.
Naknada svjedocima zbog
izostanka zarade
1. Naknada koja se svjedocima isplaćuje zbog izostanka zarade u skladu s odredbama
članka 17. stavka 1. Pravilnika izračunava se kako slijedi:
(a) Ako je svjedok morao biti odsutan ukupno 12 sati ili manje, naknada za izostanak
zarade jednaka je jednoj šezdesetini iznosa osnovne mjesečne plaće
zaposlenika Agencije na najnižoj stepenici razreda AD 12.
(b) Ako je svjedok morao biti odsutan ukupno više od 12 sati, svjedok ima pravo na
isplatu daljnje nadoknade koja je jednaka jednoj šezdesetini osnovne mjesečne
plaće iz točke (a) za svako daljnje razdoblje od 12 sati koje je počelo.
2. Duljina potrebne odsutnosti, u smislu ovog članka, uključuje i vrijeme potrebno za
davanje iskaza i za putovanje između prebivališta ili sjedišta svjedoka i mjesta gdje
se saslušanja provode ili uzimaju iskazi.
Članak 4.
Naknade stručnjacima
1. Raspon naknada utvrđen člankom 5. Odluke primjenjuje se na stručnjake koje je
Žalbena komisija pozove na vlastitu inicijativu i koji su se pred istom pojavili.
2. Naknada se ne isplaćuje stručnjacima koji su zaposlenici Europske agencije za
kemikalije.
Članak 5.
Raspon naknada
1. Stručnjacima se nadoknade isplaćuju u sljedećem rasponu:
Naknada po stvarnom danu odrađenog rada
300 EUR
Naknada za pojavljivanje pred Žalbenom komisijom
300 EUR
2. Jednim radnim danom smatra se 7,5 sati rada. Stručnjaku kojega je pozvala Žalbena
komisija nadoknađuju se maksimalno dva radna dana. Stručnjaci dostavljaju
obavijesti o naknadi u kojoj navode svoje opise s detaljnim opravdanjem odrađenog.
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Članak 6.
Predujam
Na zahtjev svjedoka ili stručnjaka tajnik Žalbene komisije može odlučiti o isplati predujma
u obliku unaprijed plaćenih troškova putovanja i smještaja u vezi sa sudjelovanjem u
žalbenom postupku. Svako takvo postupanje provodi se u skladu s Vodičem za naknadu
troškova puta i smještaja te plaćanje boravka članovima Upravnog odbora, članovima
Žalbenoe komisije i Foruma te drugim sudionicima pozvanima na sudjelovanje na
sastancima Europske agencije za kemikalije (ECHA).
Članak 7.
Ugovorna rješenja
Tajnik Žalbene komisije, u dogovoru s izvršnim direktorom, priprema potrebna
ugovorna i administrativna rješenja u skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju
na Agenciju.
Članak 8.
Revizija
Upravni odbor revidirat će ovu odluku do 31. prosinca 2011.
Članak 9.
Stupanje na snagu
Ova odluka stupa na snagu danom njezina usvajanja.

U Limasolu, 17. prosinca 2009.

Za Upravni odbor
Predsjednik

potpisao
Thomas JAKL
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