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DECYZJA W SPRAWIE ZASAD OBLICZANIA KWOT I ZALICZEK
WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZANIEM DOWODÓW
W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM PRZED RADĄ
ODWOŁAWCZĄ EUROPEJSKIEJ AGENCJI CHEMIKALIÓW

(Decyzja zarządu)
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DECYZJA W SPRAWIE ZASAD OBLICZANIA KWOT I ZALICZEK
WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZANIEM DOWODÓW W
POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM PRZED RADĄ ODWOŁAWCZĄ
EUROPEJSKIEJ AGENCJI CHEMIKALIÓW
ZARZĄD EUROPEJSKIEJ AGENCJI CHEMIKALIÓW,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. ustanawiające
zasady organizacji i regulamin Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów (zwane dalej
„regulaminem”), w szczególności jego art. 17 ust. 3,
uwzględniając decyzję Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów w sprawie wprowadzenia
zasad dotyczących kosztów związanych z przeprowadzaniem dowodów w postępowaniu
odwoławczym (zwaną dalej „decyzją Rady Odwoławczej”),
a takŜe mając na uwadze, co następuje:
(1)

Do stawienia się podczas postępowania przed Radą Odwoławczą mogą być wzywani
świadkowie i biegli.

(2)

Świadkom i biegłym wezwanym przez Radę Odwoławczą, którzy się przed nią stawią, mogą
przysługiwać płatności związane z przeprowadzaniem dowodów.

(3)

Konieczne jest ustanowienie zasad obliczania kwot i zaliczek wypłacanych świadkom i biegłym
przedstawiającym dowody podczas postępowania odwoławczego.

(4)

Zasadniczo płatności naleŜy uiszczać po przedstawieniu dowodów przez świadków i spełnieniu
swoich obowiązków przez biegłych. MoŜe jednak zostać wypłacona zaliczka na poczet zwrotu
kosztów.

(5)

Niniejsze zasady obliczania kwot i zaliczek powinny uwzględniać porównywalne zasady przyjęte
uprzednio przez zarząd oraz porównywalne zasady stosowane w innych obszarach prawa
wspólnotowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Zakres zastosowania
Niniejsza decyzja ustanawia szczegółowe zasady obliczania kwot i zaliczek wypłacanych świadkom i
biegłym wezwanym przez Radę Odwoławczą, którzy stawią się przed nią w celu przedstawienia
dowodów.

Artykuł 2
Zwrot kosztów
Przewodnik dotyczący zwrotu kosztów podróŜy i zakwaterowania oraz wypłaty diet członkom zarządu,
komitetu i forum oraz innym uczestnikom zaproszonym do udziału w posiedzeniach Europejskiej
Agencji Chemikaliów (ECHA) (MB/59/2009 wersja ostateczna) ma zastosowanie równieŜ do
podlegających zwrotowi kosztów podróŜy, pobytu i zakwaterowania poniesionych przez świadków i
biegłych stawiających się przed Radą Odwoławczą.
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Artykuł 3
Wynagrodzenie świadków za utratę zarobku
1. Wynagrodzenie świadków z tytułu utraty zarobków, o którym mowa w art. 17 ust. 1 regulaminu,
oblicza się w następujący sposób:
(a) JeŜeli konieczna jest nieobecność świadka przez okres nie dłuŜszy niŜ 12 godzin,
wynagrodzenie za utratę zarobku równa się jednej szóstej podstawowych miesięcznych
poborów pracownika Agencji na najniŜszym stopniu grupy zaszeregowania AD 12.
(b) JeŜeli konieczna jest nieobecność świadka przez okres dłuŜszy niŜ 12 godzin, jest on
uprawniony do dodatkowej zapłaty równej jednej szóstej podstawowych poborów, o których
mowa w lit. a), za kaŜdy następny rozpoczęty okres dwunastogodzinny.
2. Konieczny czas trwania nieobecności, w rozumieniu niniejszego artykułu, obejmuje czas
potrzebny zarówno na przedstawienie dowodów, jak i na podróŜ między miejscem zamieszkania
lub siedzibą świadka a miejscem, w którym odbywają się przesłuchania lub przeprowadza się
dowody.

Artykuł 4
Wynagrodzenie biegłych
1. Skala wynagrodzenia określona w art. 5 niniejszej decyzji ma zastosowanie do biegłych
wezwanych przez Radę Odwoławczą z jej własnej inicjatywy, którzy się przed nią stawią.
2. Wynagrodzenia nie wypłaca się biegłym będącym członkami personelu Europejskiej Agencji
Chemikaliów.

Artykuł 5
Skala wynagrodzenia

1. Biegli otrzymują wynagrodzenie zgodnie z następującą skalą:
Wynagrodzenie za faktyczny dzień wykonanej pracy
300 EUR
Wynagrodzenie
Odwoławczą

za

stawienie

się

przed

Radą
300 EUR

2. Jeden dzień pracy wynosi 7,5 godziny pracy. Biegły wezwany przez Radę Odwoławczą otrzymuje
wynagrodzenie za nie więcej niŜ dwa dni pracy. Biegli przedstawiają rachunek wykazujący nakład
pracy, ze szczegółowym uzasadnieniem wykonanych czynności.
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Artykuł 6
Zaliczki
Na wniosek świadka lub biegłego, sekretarz kancelarii Rady Odwoławczej moŜe zdecydować o
udzieleniu mu zaliczki, obejmującej pokrycie z góry kosztów podróŜy i zapewnienie zakwaterowania w
związku z obecnością podczas postępowania odwoławczego. Wszelkich takich ustaleń dokonuje się
zgodnie z przewodnikiem dotyczącym zwrotu kosztów podróŜy i zakwaterowania oraz wypłaty diet
członkom zarządu, komitetu i forum oraz innym uczestnikom zaproszonym do udziału w
posiedzeniach Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Artykuł 7
Ustalenia umowne
Sekretarz kancelarii Rady Odwoławczej, w porozumieniu z dyrektorem wykonawczym, wprowadza w
Ŝycie niezbędne ustalenia umowne i administracyjne zgodnie z zasadami finansowymi mającymi
zastosowanie do Agencji.

Artykuł 8
Przegląd
Zarząd dokona przeglądu niniejszej decyzji przed dniem 31 grudnia 2011 r.

Artykuł 9
Wejście w Ŝycie
Niniejsza decyzja wchodzi w Ŝycie następnego dnia po jej przyjęciu.

Sporządzono w Limassol, dnia 17 grudnia 2009 r.

W imieniu zarządu
Przewodniczący

podpis
Thomas JAKL
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