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LĒMUMS PAR NOTEIKUMIEM PAR SUMMU UN AVANSU
APRĒĖINĀŠANU, KAS MAKSĀJAMI SAISTĪBĀ AR PIERĀDĪJUMU
IEGŪŠANU APELĀCIJAS PROCESOS EIROPAS ĖIMIKĀLIJU
AĂENTŪRAS APELĀCIJAS PADOMĒ
EIROPAS ĖIMIKĀLIJU AĂENTŪRAS VALDE,
Ħemot vērā Komisijas Regulu (EK) Nr. 771/2008 (2008. gada 1. augusts), ar ko nosaka
Eiropas Ėimikāliju aăentūras Apelācijas padomes organizācijas un procedūras noteikumus
(turpmāk tekstā – “Procedūras noteikumi”), un jo īpaši tās 17. panta 3. punktu;
Ħemot vērā Eiropas Ėimikāliju aăentūras Apelācijas padomes lēmumu par tādu izmaksu
īstenošanas noteikumiem, kas saistītas ar pierādījumu iegūšanu apelācijas procesos
Apelāciju padomē (turpmāk tekstā – “Apelācijas padomes lēmums”);
tā kā:
(1)

Apelācijas padomes procesos var uzaicināt piedalīties lieciniekus un ekspertus;

(2)

lieciniekiem un ekspertiem, kurus uzaicina un kuri ierodas uz Apelācijas padomi, ir
tiesības saĦemt maksājumus saistībā ar pierādījumu iegūšanu;

(3)

ir jānosaka noteikumi summu un avansu aprēėināšanai, kas maksājami lieciniekiem un
ekspertiem, kuri sniedz pierādījumus apelācijas procesā;

(4)

visbiežāk maksājumus veic pēc tam, kad liecinieki ir iesnieguši savus pierādījumus un
eksperti ir izpildījuši savus pienākumus; tomēr ir iespējams vienoties par avansa
maksājumu;

(5)

šajos noteikumos par summu un avansu aprēėināšanu ir jāĦem vērā līdzīgi noteikumi,
kurus Valde ir pieĦēmusi iepriekš, vai līdzīgi noteikumi, kas eksistē citās Kopienas
tiesību jomās;

IR PIEĥĒMUSI ŠO LĒMUMU.
1. pants
Piemērošanas joma
Šis lēmums nosaka detalizētus noteikumus, kā aprēėināt summas un avansus, kas
maksājami lieciniekiem un ekspertiem, kuri ir uzaicināti uz Apelācijas padomi pēc savas
iniciatīvas un kuri tajā ierodas, lai sniegtu pierādījumus.

2. pants
Izmaksu atlīdzināšana
Atlīdzināmajām izmaksām, kas lieciniekiem un ekspertiem radušās saistībā ar ceĜa, iztikas un
uzturēšanās izdevumiem, ierodoties Apelācijas padomē, ir piemērojama arī instrukcija par
ceĜojuma un uzturēšanās izdevumu atlīdzināšanu un iztikas pabalstu izmaksu Valdes
locekĜiem, komitejas un foruma locekĜiem un citiem dalībniekiem, kas uzaicināti piedalīties
Eiropas Ėimikāliju aăentūras (ECHA) sanāksmēs (MB/59/2009 galīgā redakcija).
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3. pants
Ienākumu zaudējuma kompensācija lieciniekiem
1. Kompensāciju, kas saskaĦā ar Procedūras noteikumu 17. panta 1. punktu maksājama
lieciniekiem par zaudētajiem ienākumiem, aprēėina šādi:
(a) ja lieciniekam ir jābūt prom 12 vai mazāk nekā 12 stundas, kompensācija par
zaudētajiem ienākumiem atbilst vienai sešpadsmitajai daĜai Aăentūras personāla
darbinieka mēneša algas apmēra, kas noteikta AD 12. kategorijas zemākajā līmenī;
(b) ja lieciniekam ir jābūt prom vairāk nekā 12 stundu, lieciniekam pienākas turpmāka
kompensācija, kas atbilst vienai sešpadsmitajai daĜai a) punktā minētās pamatalgas
par katru nākamo sākušos 12 stundu periodu.
2. Nepieciešamās prombūtnes ilgums šā panta izpratnē ir gan tas laiks, kas nepieciešams
pierādījumu sniegšanai, gan tas laiks, kas paredzēts ceĜam no liecinieka dzīvesvietas vai
darbavietas līdz vietai, kur notiek uzklausīšana vai tiek iegūti pierādījumi.

4. pants
Atlīdzība ekspertiem
1. Atlīdzības skala, kas noteikta šā lēmuma 5. pantā, attiecas uz ekspertiem, kurus uzaicina
Apelācijas padome pēc savas iniciatīvas un kuri tajā ierodas.
2. Atlīdzību nemaksā ekspertiem, kuri ir Eiropas Ėimikāliju aăentūras personāla darbinieki.

5. pants
Atlīdzības skala
1. Ekspertiem maksā atlīdzību saskaĦā ar šādu skalu:
Atlīdzība par faktiski nostrādātu dienu
300 euro
Atlīdzība par ierašanos Apelācijas padomē
300 euro

2. Viena darba diena ir 7,5 darba stundas. Ekspertam, kuru ir uzaicinājusi Apelācijas
padome, atlīdzību var maksāt par ne vairāk kā divām darba dienām. Ekspertiem ir
jāiesniedz honorāra rēėins, kurā minēti viĦu pakalpojumi ar detalizētu skaidrojumu par
paveikto darbu.
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6. pants
Avanss
Pēc liecinieka vai eksperta pieprasījuma Apelācijas padomes sekretārs var pieĦemt lēmumu
piešėirt avansu, iepriekš apmaksājot transporta un uzturēšanās izdevumus, kas saistīti ar viĦa
dalību apelācijas procesā. Šādu vienošanos var panākt saskaĦā ar instrukciju par ceĜojuma
un uzturēšanās izdevumu atlīdzināšanu un iztikas pabalstu izmaksu Valdes locekĜiem,
komitejas un foruma locekĜiem un citiem dalībniekiem, kas uzaicināti piedalīties Eiropas
Ėimikāliju aăentūras (ECHA) sanāksmēs.

7. pants
Līguma vienošanās
Apelācijas padomes sekretārs, vienojoties ar izpilddirektoru, īsteno nepieciešamās līguma un
administratīvās vienošanās saskaĦā ar Aăentūrai piemērojamajiem finanšu noteikumiem.

8. pants
Pārskatīšana
Valde šo lēmumu pārskatīs līdz 2011. gada 31. decembrim.

9. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieĦemšanas.
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Valdes vārdā
Priekšsēdētājs

paraksts
Thomas JAKL
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