BESLUT AV ÖVERKLAGANDENÄMNDEN VID EUROPEISKA
KEMIKALIEMYNDIGHETEN OM TILLÄMPNING AV REGLER
GÄLLANDE KOSTNADERNA FÖR BEVISUPPTAGNING VID
ÖVERKLAGANDE
EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETENS ÖVERKLAGANDENÄMND (nedan
kallad överklagandenämnden),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 771/2008 av den
1 augusti 2008 om fastställande av en organisationsordning och en arbetsordning för
Europeiska
kemikaliemyndighetens
överklagandenämnd (1)
(nedan
kallad
arbetsordningen), särskilt artiklarna 17 och 27.3,
med beaktande av styrelsens beslut om regler för beräkning av beloppen och
förskotten som ska betalas för bevisupptagning vid överklaganden inför
Europeiska kemikaliemyndighetens överklagandenämnd,
efter överenskommelse med styrelsen, enligt artikel 17.4 i arbetsordningen, och av
följande skäl:
(1)

I artikel 17.1 och 17.2 i arbetsordningen fastställs endast allmänna regler om
kostnaderna för bevisupptagning.

(2)

Närmare regler bör fastställas om vem som bär kostnaden för
bevisupptagningen och om hur utbetalningen av ersättning och arvode till
vittnen och sakkunniga ska ske.

(3)

Reglerna om kostnaderna för bevisupptagning bör bidra till att förfarandet inför
överklagandenämnden förlöper på ett smidigt, öppet och korrekt sätt.

(4)

När så är lämpligt bör man ta hänsyn till liknande bestämmelser om kostnader
för bevisupptagning på andra områden inom gemenskapslagstiftningen.

(5)

Förfaranden inför överklagandenämnden är förfaranden ex parte.

(6)

Varje part i förfarandet inför överklagandenämnden bör bära sina egna
kostnader från överklagandeförfarandet. Överklagandenämnden kan dock av
rimlighetsskäl besluta att kostnaderna för bevisupptagning enligt artikel 21.1 h i
arbetsordningen ska ersättas.

(7)

Enligt artikel 8.6 i arbetsordningen måste intervenienter i överklaganden inför
överklagandenämnden bära sina egna kostnader.
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HAR ANTAGIT DETTA BESLUT:
Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde
1. Genom detta beslut fastställs regler om kostnaderna för bevisupptagning vid
överklaganden inför överklagandenämnden.
2. Beslutet ska endast tillämpas på kostnader för bevisupptagning. Andra kostnader
vid överklaganden ska bäras av berörd part, utan att det påverkar tillämpningen
av artikel 10.4 i kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 om de avgifter som
ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande
och begränsning av kemikalier (Reach) (2).

Artikel 2
Kostnader för bevisupptagning
1. Varje part i överklagandet ska ansvara för betalningen av sina kostnader för
bevisupptagningen.
2. Om överklagandenämnden på eget initiativ fann det nödvändigt att ta upp vissa
bevis ska det slutgiltiga ansvaret för betalningen av utestående belopp för
bevisupptagningen åligga kemikaliemyndigheten.
3. Överklagandenämnden får på begäran i undantagsfall besluta att
kemikaliemyndigheten ska betala kostnaderna för bevisupptagningen, då den
upptagna bevisningen visade sig vara nödvändig och avgörande för förfarandets
resultat och ett sådant beslut är i rättskipningens intresse.
4. Beslut om ersättning som fattas enligt punkterna 2 eller 3 i denna artikel ska vara
i överensstämmelse med styrelsens beslut om regler för beräkning av beloppen
och förskotten som ska betalas för bevisupptagning vid överklaganden inför
Europeiska kemikaliemyndighetens överklagandenämnd.
Artikel 3
Betalning till vittnen och sakkunniga som kallas till överklagandenämnden
1. Vittnen och sakkunniga som har kallats till och inställer sig inför
överklagandenämnden på dess initiativ ska ha rätt till skälig ersättning för utgifter
för resa och uppehälle. Ett förskott för dessa utgifter får beviljas i enlighet med
styrelsens beslut om regler för beräkning av beloppen och förskotten som ska
betalas
för
bevisupptagning
vid
överklaganden
inför
Europeiska kemikaliemyndighetens överklagandenämnd.
2. Den ersättning för utgifter för förlorad inkomst som avses i artikel 17.1 andra
stycket i arbetsordningen ska endast betalas ut till ett vittne på begäran.
3. Utestående betalningar enligt denna artikel ska, med undantag för
förskottsbetalningar, endast ske efter bevisupptagningen från vittnen eller efter
det att sakkunniga har fullgjort sina uppgifter eller uppdrag.
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Artikel 4
Andra tillämpliga regler
Detta beslut ska tillämpas i enlighet med Europeiska kemikaliemyndighetens
budgetförordning (3).
Artikel 5
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att beslutet har antagits.
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