AZ EURÓPAI VEGYIANYAG-ÜGYNÖKSÉG FELLEBBEZÉSI
TANÁCSÁNAK HATÁROZATA A FELLEBEZÉSI ELJÁRÁS
SORÁN FELHASZNÁLT BIZONYÍTÁSFELVÉTEL
KÖLTSÉGEIRE VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁSI
SZABÁLYOKRÓL
AZ EURÓPAI VEGYIANYAG-ÜGYNÖKSÉG
továbbiakban „fellebbezési tanács”)

FELLEBBEZÉSI

TANÁCSA

(a

tekintettel az Európai Vegyianyag-ügynökség fellebbezési tanácsa szervezeti és
eljárási szabályzatának megállapításáról szóló 2008. augusztus 1-i 771/2008/EK
bizottsági rendeletre1 (a továbbiakban „eljárási szabályzat”) és különösen annak 17.
cikkére és a 27. cikke (3) bekezdésére;
tekintettel az Európai Vegyianyag-ügynökség fellebbezési tanácsa elé vitt
fellebbezési eljárás során a bizonyításfelvétellel kapcsolatban kifizetett összegek és
elılegek kiszámítására vonatkozó szabályokról szóló igazgatósági határozatra;
az igazgatósággal egyetértésben és az eljárási szabályzat 17. cikkének (4)
bekezdésével összhangban
mivel:
(1)

az eljárási szabályzat 17. cikkének (1) és (2) bekezdése kizárólag általános
szabályokat fogalmaz meg a bizonyításfelvétellel kapcsolatban kifizetett
összegekre vonatkozóan;

(2)

részletes szabályok meghatározására van szükség a bizonyításfelvétel
költségeit viselık, valamint a tanúk és szakértık díjainak, ellentételezésére,
illetve költségtérítéseik kifizetésére vonatkozó intézkedésekre;

(3)

a bizonyításfelvétellel kapcsolatos összegekre vonatkozó szabályoknak elı kell
segíteniük, hogy a fellebbezési tanács elé vitt eljárás gördülékeny, átlátható, és
szabályszerő legyen;

(4)

szükség esetén figyelembe kell venni a közösségi jog egyéb területein
hatályos, a bizonyításfelvétellel kapcsolatos összegekre vonatkozó hasonló
szabályokat;

(5)

a fellebbezési tanács elé vitt eljárások ex parte eljárások;

(6)

a fellebbezési tanács elé vitt fellebbezési eljárások során felmerülı költségeket
a fellebbezési eljárásban részt vevı felek viselik; a fellebbezési tanács az
egyenlı elbánás okán azonban – az eljárási szabályzat 21. cikke (1)
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bekezdésének h) pontjának megfelelıen – dönthet a bizonyításfelvétel
költségeinek megtérítésérıl;
(7)

az eljárási szabályzat 8. cikkének (6) bekezdése értelmében a fellebbezési
tanács elé vitt fellebbezési eljárásba beavatkozó feleknek maguknak kell
viselniük költségeiket.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
1. cikk
A határozat tárgya és hatóköre
1. A határozat meghatározza a fellebbezési tanács elé vitt fellebbezési eljárásban a
bizonyításfelvétellel kapcsolatos költségekre vonatkozó szabályokat.

2. A

határozat kizárólag a bizonyításfelvétellel kapcsolatos költségekre
alkalmazandó. Bármilyen más, a fellebbezési eljárások során felmerülı költséget
az érintett felek viselik, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl,
engedélyezésérıl és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség
részére fizetendı díjakról szóló 340/2008/EK bizottsági rendelet 10. cikke (4)
bekezdésének sérelme nélkül2.
2. cikk
A bizonyításfelvétel költségei

1. A fellebbezési tanács elé vitt fellebbezési eljárások során a részt vevı felek
vállalják az eljárás során felmerülı saját költségeik kifizetését.
2. Ha a fellebbezési tanács saját kezdeményezésére szükségesnek látja a
bizonyítékgyőjtést, akkor a bizonyításfelvétel során felmerülı költségek
megtérítése az ügynökség végsı felelıssége.

3. Kivételes esetekben és kérvényezés esetén a fellebbezési tanács dönthet úgy,
hogy a bizonyításgyőjtés költségeit az ügynökségre ruházza, ha a
bizonyításgyőjtést az eljárások kimenetele szempontjából szükségesnek és
döntı jelentıségőnek értékeli, és ha a döntés a gondos igazságszolgáltatás
érdekeit szolgálja.
4. Az e cikk (2) vagy (3) bekezdése alapján hozott, költségtérítésre vonatkozó
döntés összhangban van az Európai Vegyianyag-ügynökség fellebbezési
tanácsa elé vitt fellebbezési eljárás során a bizonyításfelvétellel kapcsolatban
kifizetendı összegek és elılegek kiszámítására vonatkozó szabályokról szóló
igazgatósági határozattal.
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3. cikk
A fellebbezési tanács által megidézett tanúk és szakértık költségeinek
kifizetése

1. A fellebbezési tanács által, saját kezdeményezésre megidézett és elıtte
megjelent tanúk és szakértık indokolt utazási és ellátási költségeik megtérítésére
jogosultak. Elıleg a tanúk és szakértık költségeinek fedezésére az Európai
Vegyianyag-ügynökség fellebbezési tanácsa elé vitt fellebbezési eljárás során a
bizonyításfelvétellel kapcsolatban fizetendı összegek és elılegek kiszámítására
vonatkozó szabályokról szóló igazgatósági határozat rendelkezései alapján
adható.
2. Az eljárási szabályzat 17. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében
említett jövedelemkiesés csak kérelem ellenében téríthetı meg a tanúnak.
3. Az e cikk értelmében esedékes költségek – az elılegek kivételével – csak a tanú
kihallgatása, illetve a szakértı kötelezettségének és feladatának teljesítése után
fizetendık ki.
4. cikk
Egyéb vonatkozó szabályok
E határozatot az Európai Vegyianyag-ügynökség költségvetési rendeletével
összhangban kell végrehajtani.3
5. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat az elfogadását követı napon lép hatályba.

Kelt Helsinkiben, 2009. december 18-án.
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