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DECIZIE PRIVIND NORMELE DE CALCUL AL SUMELOR ŞI
AVANSURILOR CARE TREBUIE PLĂTITE ÎN LEGĂTURĂ CU
OBłINEREA PROBELOR ÎN CADRUL PROCEDURILOR DE
CONTESTAłIE ÎNAINTEA CAMEREI DE RECURS A AGENłIEI
EUROPENE PENTRU PRODUSE CHIMICE

(Decizia Consiliului de administraŃie)
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DECIZIE PRIVIND NORMELE DE CALCUL AL SUMELOR ŞI AVANSULUI
CARE TREBUIE PLĂTITE ÎN LEGĂTURĂ CU OBłINEREA PROBELOR ÎN
CADRUL PROCEDURILOR DE CONTESTAłIE ÎNAINTEA CAMEREI DE
RECURS A AGENłIEI EUROPENE PENTRU PRODUSE CHIMICE
CONSILIUL DE ADMINISTRAłIE AL AGENłIEI EUROPENE PENTRU PRODUSE
CHIMICE,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 771/2008 al Comisiei din 1 august 2008 de stabilire a
normelor de organizare şi de procedură ale Camerei de recurs a AgenŃiei Europene pentru
Produse Chimice (în continuare „Regulamentul de procedură”), în special articolul 17 alineatul
(3),
având în vedere Decizia Camerei de recurs a AgenŃiei Europene pentru Produse Chimice
privind normele de punere în aplicare referitoare la costurile aferente obŃinerii probelor în
cadrul procedurilor de contestaŃie (în continuare „Decizia Camerei de recurs”),
întrucât:
(1)

Martorii şi experŃii pot fi citaŃi să compară în cadrul procedurilor înaintea Camerei de
recurs.

(2)

Martorii şi experŃii care sunt citaŃi şi care compar înaintea Camerei de recurs pot avea
dreptul de a primi plăŃi aferente obŃinerii probelor.

(3)

Este necesar să se stabilească norme pentru calculul sumelor şi avansurilor care
trebuie plătite martorilor şi experŃilor care depun mărturie în procedurile de recurs.

(4)

Ca regulă generală, plăŃile trebuie efectuate după ce martorii depun mărturie şi experŃii
îşi îndeplinesc obligaŃiile. Poate fi stabilită totuşi o rambursare în avans.

(5)

Prezentele norme pentru calculul sumelor şi avansului ar trebui să ia în considerare
norme comparabile adoptate anterior de către Consiliul de administraŃie şi norme
comparabile existente în alte domenii ale dreptului comunitar.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Domeniul de aplicare
Prezenta decizie prevede norme detaliate pentru calculul sumelor şi avansurilor care trebuie
plătite martorilor şi experŃilor care sunt citaŃi de către Camera de recurs din proprie iniŃiativă şi
care compar înaintea acesteia pentru a depune mărturie.

Articolul 2
Rambursarea costurilor
Ghidul pentru rambursarea cheltuielilor de călătorie şi cazare şi plata diurnelor pentru membrii
Consiliului de administraŃie, membrii comitetului şi forumului şi alŃi participanŃi invitaŃi la
reuniunile AgenŃiei Europene pentru Produse Chimice (ECHA) (MB/59/2009 final) se aplică şi
costurilor rambursabile suportate de către martori şi experŃi pentru călătorie, subzistenŃă şi
cazare atunci când compar înaintea Camerei de recurs.
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Articolul 3
Despăgubirea martorilor pentru beneficiul nerealizat
1. Despăgubirea care se plăteşte martorilor pentru beneficiul nerealizat prevăzută la
articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul de procedură se calculează după cum
urmează:
(a) Dacă unui martor i se solicită o absenŃă de cel mult 12 ore, despăgubirea pentru
beneficiul nerealizat este egală cu o şaisprezecime din suma salariului lunar de bază
al unui membru al personalului agenŃiei având cea mai mică treaptă a gradului AD
12.
(b) Dacă unui martor i se solicită o perioadă de absenŃă mai mare de 12 ore, martorul
are dreptul la o plata a unei despăgubiri suplimentare egale cu o şaisprezecime din
salariul de bază menŃionat la litera (a) pentru fiecare perioadă suplimentară începută
de 12 ore.
2. Durata absenŃei solicitate, în sensul prezentului articol, include atât timpul necesar pentru
depunerea mărturiei, cât şi timpul necesar deplasării de la domiciliul sau sediul martorului
la locul unde sunt organizate audierile sau se depune mărturia.

Articolul 4
Remunerarea experŃilor
1. Valoarea remuneraŃiei, prevăzută la articolul 5 din prezenta decizie, se aplică experŃilor
care sunt citaŃi de către Camera de recurs din proprie iniŃiativă şi care compar înaintea
acesteia.
2. Remunerarea nu se plăteşte experŃilor care sunt membri ai personalului AgenŃiei
Europene pentru Produse Chimice.

Articolul 5
Valoarea remuneraŃiei
1.

ExperŃii sunt remuneraŃi în conformitate cu următoarele valori:
RemuneraŃia pe zi efectivă de muncă prestată
300 EUR
RemuneraŃie pentru înfăŃişarea înaintea Camerei de
recurs

300 EUR

2. O zi de muncă reprezintă 7,5 ore de lucru. Un expert citat de către Camera de recurs
este remunerat pentru până la maximum două zile de muncă. ExperŃii prezintă o notă de
onorariu care atestă serviciile acestora şi o justificare detaliată a muncii prestate.
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Articol 6
Avansul
La cererea unui martor sau a unui expert, grefierul Camerei de recurs poate decide acordarea
unui avans sub forma plăŃii în prealabil a călătoriei şi cazării în legătură cu participarea
acestuia la procedurile de recurs. Orice astfel de măsuri se iau în conformitate cu Ghidul
pentru rambursarea cheltuielilor de călătorie şi cazare şi plata diurnelor pentru membrii
Consiliului de administraŃie, pentru membrii comitetului şi ai forumului şi pentru alŃi participanŃi
invitaŃi la reuniunile AgenŃiei Europene pentru Produse Chimice (ECHA).

Articolul 7
Acorduri contractuale
Grefierul Camerei de recurs, de comun acord cu directorul executiv, întocmeşte acordurile
contractuale şi administrative necesare, în conformitate cu normele financiare aplicabile
agenŃiei.

Articolul 8
Revizuire
Consiliul de administraŃie revizuieşte prezenta decizie până la 31 decembrie 2011.

Articolul 9
Intrarea în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la data următoare adoptării acesteia.

Adoptată la Limassol, 17 decembrie 2009

Pentru Consiliul de administraŃie
Preşedintele

semnătură
Thomas JAKL
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