ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α ΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ ΣΕ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (στο εξής το «Συµβούλιο Προσφυγών»),
Έχοντας υπόψη:
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 771/2008 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2008, για τη
θέσπιση των κανόνων οργάνωσης και διαδικασίας του Συµβουλίου Προσφυγών του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων1 (στο εξής οι «Κανόνες ∆ιαδικασίας»),
και ιδίως το άρθρο 17 και το άρθρο 27 παράγραφος 3 και,
την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε τους κανόνες για τον
υπολογισµό των ποσών και των προκαταβολών που πρέπει να καταβάλλονται σε
σχέση µε τη διεξαγωγή αποδείξεων σε διαδικασίες προσφυγής ενώπιον του
Συµβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων,
σε συµφωνία µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 4
των Κανόνων ∆ιαδικασίας,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 των Κανόνων ∆ιαδικασίας θεσπίζει µόνον
γενικούς κανόνες όσον αφορά τα έξοδα που σχετίζονται µε τη διεξαγωγή
αποδείξεων.

(2)

Πρέπει να θεσπισθούν λεπτοµερείς κανόνες όσον αφορά το ποιος αναλαµβάνει
τα έξοδα σχετικά µε τη διεξαγωγή των αποδείξεων και όσον αφορά τις
ρυθµίσεις για κάθε πληρωµή που αφορά επιστροφή, αποζηµίωση και αµοιβή
σε µάρτυρες και πραγµατογνώµονες.

(3)

Οι κανόνες όσον αφορά τα έξοδα που σχετίζονται µε τη διεξαγωγή αποδείξεων
πρέπει να συµβάλλουν στην οµαλή, διάφανη και εύρυθµη διεξαγωγή της
διαδικασίας ενώπιον του Συµβουλίου Προσφυγών.

(4)

Ανάλογοι κανόνες όσον αφορά τα έξοδα που σχετίζονται µε τη διεξαγωγή
αποδείξεων οι οποίοι ισχύουν σε άλλους τοµείς του κοινοτικού δικαίου πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη κατά περίπτωση.

(5)

Η διαδικασία ενώπιον του Συµβουλίου Προσφυγών είναι διαδικασία ex parte.
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(6)

Κάθε διάδικος στη διαδικασία ενώπιον του Συµβουλίου Προσφυγών
αναλαµβάνει τα έξοδα που πραγµατοποίησε στη διαδικασία προσφυγής. Παρ’
όλα αυτά, το Συµβούλιο Προσφυγών δύναται, για λόγους δικαιοσύνης, να
αποφασίσει την επιδίκαση των δαπανών της διεξαγωγής αποδείξεων, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο η) των Κανόνων
∆ιαδικασίας.

(7)

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 6 των Κανόνων ∆ιαδικασίας, οι
παρεµβαίνοντες σε διαδικασίες προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου
Προσφυγών βαρύνονται µε τα έξοδά τους.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει τους κανόνες όσον αφορά τα έξοδα σχετικά µε τη
διεξαγωγή αποδείξεων σε διαδικασίες προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου
Προσφυγών.
2. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται µόνον σε έξοδα που σχετίζονται µε τη
διεξαγωγή αποδείξεων. Κάθε άλλο έξοδο το οποίο πραγµατοποιείται σε σχέση µε
τη διαδικασία προσφυγής αναλαµβάνεται από τον οικείο διάδικο, µε την
επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 340/2008
της Επιτροπής σχετικά µε τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να
καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους
περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH)2.
Άρθρο 2
Έξοδα σχετικά µε τη διεξαγωγή των αποδείξεων
1. Κάθε διάδικος στη διαδικασία προσφυγής βαρύνεται µε τα έξοδα που
πραγµατοποίησε σχετικά µε τη διεξαγωγή των αποδείξεων.
2. Εάν το Συµβούλιο Προσφυγών θεώρησε, µε δική του πρωτοβουλία, αναγκαία τη
διεξαγωγή ορισµένων αποδείξεων, η τελική ευθύνη για τα οφειλόµενα ποσά για
τη διεξαγωγή των αποδείξεων βαρύνει τον Οργανισµό.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση, το Συµβούλιο
Προσφυγών δύναται να αποφασίσει να καταβάλει ο Οργανισµός τα έξοδα της
διεξαγωγής αποδείξεων, εφόσον η διεξαγωγή αποδείξεων αποδειχθεί αναγκαία
και αποφασιστικής σηµασίας για την έκβαση της διαδικασίας και µια τέτοια
απόφαση είναι προς το συµφέρον της ορθής απονοµής της δικαιοσύνης.
4. Η απόφαση περί επιστροφής των εξόδων, η οποία λαµβάνεται δυνάµει των
παραγράφων 2 ή 3 του παρόντος άρθρου, είναι σύµφωνη προς την απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε τους κανόνες για τον υπολογισµό των
ποσών και των προκαταβολών που πρέπει να καταβάλλονται σε σχέση µε τη
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διεξαγωγή αποδείξεων σε διαδικασίες προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου
Προσφυγών του ECHA.
Άρθρο 3
Πληρωµές σε µάρτυρες και πραγµατογνώµονες οι οποίοι κλητεύονται από το
Συµβούλιο Προσφυγών
1. Στους µάρτυρες και τους πραγµατογνώµονες οι οποίοι κλητεύονται από το
Συµβούλιο Προσφυγών και παρίστανται ενώπιόν του, µε δική του πρωτοβουλία,
επιστρέφονται τα εύλογα έξοδα ταξιδίου και διαµονής. Μπορεί να τους
καταβληθεί προκαταβολή για τα εν λόγω έξοδα, σύµφωνα µε την απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε τους κανόνες για τον υπολογισµό των ποσών
και των προκαταβολών που πρέπει να καταβάλλονται σε σχέση µε τη διεξαγωγή
αποδείξεων σε διαδικασίες προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου Προσφυγών του
ECHA.
2. Η αποζηµίωση για διαφυγόν κέρδος, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 17
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο των Κανόνων ∆ιαδικασίας, καταβάλλεται σε
µάρτυρα µόνον εφόσον ζητηθεί.
3. Οι πληρωµές που οφείλονται δυνάµει του παρόντος άρθρου, εκτός
προκαταβολών, πραγµατοποιούνται στους µάρτυρες µόνον µετά την κατάθεσή
τους και στους πραγµατογνώµονες µόνον µετά την εκτέλεση των καθηκόντων ή
των εργασιών που τους ζητήθηκαν.
Άρθρο 4
Άλλοι εφαρµοστέοι κανόνες
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται σύµφωνα µε τον δηµοσιονοµικό κανονισµό του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων.3
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εποµένη της έκδοσής της.

Ελσίνκι, 18 ∆εκεµβρίου 2009
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