Λεµεσός, 17 ∆εκεµβρίου 2009
Έγγρ.: MB/77/2009/D

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

(Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου)
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,

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 Προϊόντων (στο εξής οι «Κανόνες ∆ιαδικασίας»), και ιδίως το άρθρο 17
παράγραφος 3,
την απόφαση του Συµβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών
Προϊόντων σχετικά µε κανόνες εφαρµογής όσον αφορά τα έξοδα που σχετίζονται µε τη
διεξαγωγή αποδείξεων σε διαδικασίες προσφυγής (στο εξής η «απόφαση του Συµβουλίου
Προσφυγών»),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Μάρτυρες και πραγµατογνώµονες µπορούν να κλητευθούν για να παραστούν σε
διαδικασίες ενώπιον του Συµβουλίου Προσφυγών.

(2)

Οι µάρτυρες και οι πραγµατογνώµονες οι οποίοι κλητεύονται από το Συµβούλιο
Προσφυγών και παρίστανται ενώπιόν του µπορεί να δικαιούνται πληρωµές σχετικές µε
τη διεξαγωγή αποδείξεων.

(3)

Απαιτείται η θέσπιση κανόνων για τον υπολογισµό των ποσών και των προκαταβολών
που πρέπει να καταβάλλονται σε µάρτυρες και πραγµατογνώµονες οι οποίοι
καταθέτουν σε διαδικασίες προσφυγής.

(4)

Κατά γενικό κανόνα, οι πληρωµές πρέπει να πραγµατοποιούνται στους µάρτυρες µετά
την κατάθεσή τους και στους πραγµατογνώµονες µετά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους. Ωστόσο, µπορεί να συµφωνηθεί η πληρωµή προκαταβολής.

(5)

Οι παρόντες κανόνες για τον υπολογισµό των ποσών και των προκαταβολών πρέπει
να λαµβάνουν υπόψη ανάλογους κανόνες που έχουν εγκριθεί προηγουµένως από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και ανάλογους κανόνες που ισχύουν σε άλλους τοµείς του
κοινοτικού δικαίου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα απόφαση ορίζει λεπτοµερείς κανόνες για τον υπολογισµό των ποσών και των
προκαταβολών που πρέπει να καταβάλλονται σε µάρτυρες και πραγµατογνώµονες, οι οποίοι
κλητεύονται από το Συµβούλιο Προσφυγών, µε δική του πρωτοβουλία, και οι οποίοι
παρίστανται ενώπιόν του για να καταθέσουν.
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Άρθρο 2
Επιστροφή εξόδων
Ο οδηγός για την επιστροφή εξόδων ταξιδίου και διαµονής και την καταβολή εξόδων
διαβίωσης στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στα µέλη των επιτροπών και του φόρουµ
και σε άλλους συµµετέχοντες που καλούνται να παραστούν στις συνεδριάσεις του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων (ECHA) (MB/59/2009 τελικό) ισχύει επίσης για
τα επιστρεπτέα έξοδα που πραγµατοποιούνται από µάρτυρες και πραγµατογνώµονες σε
σχέση µε έξοδα ταξιδίου, διαβίωσης και διαµονής όταν παρίστανται ενώπιον του Συµβουλίου
Προσφυγών.

Άρθρο 3
Αποζηµίωση µαρτύρων για διαφυγόν κέρδος
1. Η καταβλητέα στους µάρτυρες αποζηµίωση για διαφυγόν κέρδος, η οποία προβλέπεται
στο άρθρο 17 παράγραφος 1 των Κανόνων ∆ιαδικασίας, υπολογίζεται ως ακολούθως:
α) εάν ένας µάρτυρας απαιτείται να απουσιάσει για συνολικό µέγιστο διάστηµα 12
ωρών, η αποζηµίωση για διαφυγόν κέρδος είναι ίση µε το ένα εξηκοστό του ποσού
του βασικού µηνιαίου µισθού υπαλλήλου του Οργανισµού στο χαµηλότερο κλιµάκιο
του βαθµού AD 12·
β) εάν ένας µάρτυρας απαιτείται να απουσιάσει για συνολικό διάστηµα άνω των 12
ωρών, δικαιούται περαιτέρω αποζηµίωση ίση µε το ένα εξηκοστό του βασικού µισθού
που αναφέρεται στο στοιχείο α) για κάθε περαιτέρω περίοδο 12 ωρών που ξεκινά.
2. Η διάρκεια της απαιτούµενης απουσίας, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου,
περιλαµβάνει τόσο τον χρόνο που απαιτείται για την κατάθεση όσο και τον χρόνο
µετάβασης από και προς την κατοικία ή την έδρα του µάρτυρα και τον τόπο στον οποίο
πραγµατοποιείται η ακρόαση ή διεξάγονται οι αποδείξεις.

Άρθρο 4
Αµοιβή πραγµατογνωµόνων
1. Η κλίµακα αµοιβών που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης ισχύει για
τους πραγµατογνώµονες που κλητεύονται από το Συµβούλιο Προσφυγών, µε δική του
πρωτοβουλία, και οι οποίοι παρίστανται ενώπιόν του.
2. ∆εν καταβάλλεται αµοιβή σε πραγµατογνώµονες οι οποίοι είναι υπάλληλοι του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων.

Άρθρο 5
Κλίµακα αµοιβών
1. Οι πραγµατογνώµονες αµείβονται σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:
Αµοιβή για κάθε πραγµατική ηµέρα εκτελεσθείσας
εργασίας
Αµοιβή για παράσταση ενώπιον του Συµβουλίου
Προσφυγών

EUR 300
EUR 300

2. Μία ηµέρα εργασίας αντιστοιχεί σε 7,5 ώρες εργασίας. Πραγµατογνώµονας ο οποίος
κλητεύεται από το Συµβούλιο Προσφυγών αµείβεται κατά µέγιστο για δύο ηµέρες
εργασίας. Οι πραγµατογνώµονες προσκοµίζουν απόδειξη της αµοιβής τους για τις
υπηρεσίες τους µε αναλυτική περιγραφή της εκτελεσθείσας εργασίας.
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Άρθρο 6
Προκαταβολές
Κατόπιν αιτήµατος µάρτυρα ή πραγµατογνώµονα, η γραµµατεία του Συµβουλίου Προσφυγών
δύναται να αποφασίσει την πληρωµή προκαταβολής υπό µορφή προπληρωµής των εξόδων
ταξιδίου και διαµονής σε σχέση µε την παρουσία τους σε διαδικασία προσφυγής. Κάθε τέτοια
συµφωνία συνάπτεται σύµφωνα µε τον οδηγό για την επιστροφή εξόδων ταξιδίου και
διαµονής και την καταβολή εξόδων διαβίωσης στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στα
µέλη των επιτροπών και του φόρουµ και άλλους συµµετέχοντες που καλούνται να παραστούν
στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων (ECHA).

Άρθρο 7
Συµβατικές ρυθµίσεις
Η γραµµατεία του Συµβουλίου Προσφυγών θεσπίζει, σε συµφωνία µε τον Εκτελεστικό
∆ιευθυντή, τις αναγκαίες συµβατικές και διοικητικές ρυθµίσεις σύµφωνα µε τους
δηµοσιονοµικούς κανόνες που ισχύουν για τον Οργανισµό.

Άρθρο 8
Επανεξέταση
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα επανεξετάσει την παρούσα απόφαση στις 31 ∆εκεµβρίου 2011.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εποµένη της έκδοσής της.

Λεµεσός, 17 ∆εκεµβρίου 2009

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

υπογραφή
Thomas JAKL
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