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PÄÄTÖS EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON
VALITUSLAUTAKUNNAN VALITUSMENETTELYISSÄ
SOVELLETTAVISTA TODISTELUUN LIITTYVIEN
MAKSETTAVIEN MÄÄRIEN JA ENNAKOIDEN LASKEMISTA
KOSKEVISTA SÄÄNNÖISTÄ

(Hallintoneuvoston päätös)
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PÄÄTÖS EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN
VALITUSMENETTELYISSÄ SOVELLETTAVISTA TODISTELUUN
LIITTYVIEN MAKSETTAVIEN MÄÄRIEN JA ENNAKOIDEN LASKEMISTA
KOSKEVISTA SÄÄNNÖISTÄ
EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunnan organisaatiota ja menettelyä
koskevista säännöistä 1 päivänä elokuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o
771/2008 (jäljempänä ”menettelysäännöt”) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan,
ottaa
huomioon
Euroopan
kemikaaliviraston
valituslautakunnan
päätöksen
todistelukustannuksia koskevista soveltamissäännöistä valitusmenettelyissä (jäljempänä
”valituslautakunnan päätös”),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Valituslautakunnassa vireille pannuissa menettelyissä voidaan kutsua kuultavaksi
todistajia ja asiantuntijoita.

(2)

Valituslautakunnan kutsumat ja kuultavaksi saapuvat todistajat ja asiantuntijat voivat
olla oikeutettuja saamaan korvausta todistelukustannuksista.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa säännöt valitusmenettelyjen
asiantuntijoille maksettavien määrien ja ennakoiden laskemisesta.

(4)

Pääsääntöisesti maksut suoritetaan todistajille kuulemisen jälkeen tai asiantuntijoille
näiden suoritettua velvollisuutensa. Heille voidaan kuitenkin maksaa ennakkoa.

(5)

Näissä määrien ja ennakoiden laskemista koskevissa säännöissä on otettava
huomioon hallintoneuvoston aiemmin hyväksymät ja muilla yhteisön lainsäädännön
aloilla voimassa olevat vastaavanlaiset säännöt,

todistajille

ja

ON TEHNYT SEURAAVAN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla
Soveltamisala
Tässä päätöksessä on yksityiskohtaiset säännöt valituslautakunnan oma-aloitteisesti
kutsumille ja todistamaan saapuville todistajille ja asiantuntijoille maksettavien määrien ja
ennakoiden laskemisesta.

2 artikla
Kustannusten korvaaminen
Matka- ja majoituskulujen korvaamista ja päivärahojen maksamista hallintoneuvoston
jäsenille, komiteoiden ja valvontafoorumin jäsenille ja muille Euroopan kemikaaliviraston
(ECHA) kokouksiin kutsutuille osanottajille koskevia ohjeita (MB/59/2009 lopullinen)
sovelletaan sellaisiin korvattaviksi kuuluviin matka-, oleskelu- ja majoituskustannuksiin, joita
todistajille ja asiantuntijoille aiheutuu valituslautakuntaan kuultavaksi saapumisesta.
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3 artikla
Ansionmenetysten korvaaminen todistajille
1. Menettelysääntöjen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti todistajille maksettava korvaus
ansionmenetyksestä lasketaan seuraavasti:
(a) Jos todistaja joutuu olemaan poissa työstään kokonaisuudessaan korkeintaan 12
tuntia, ansionmenetyksestä maksettavan korvauksen on vastattava yhtä
kuudeskymmenesosaa viraston työntekijän peruskuukausipalkasta AD 12
palkkaluokan alimman tason mukaan laskettuna.
(b) Jos todistaja joutuu olemaan poissa työstään kokonaisuudessaan yli 12 tuntia, hän
on oikeutettu lisäkorvaukseen, joka vastaa yhtä kuudeskymmenesosaa a kohdassa
tarkoitetusta viraston työntekijän peruskuukausipalkasta jokaiselta alkavalta 12 tunnin
jaksolta.
2. Tässä artiklassa tarkoitettuun poissaoloaikaan luetaan aika, joka todistajalta kuluu
todistuksen antamiseen sekä edestakaiseen matkaan koti- tai sijaintipaikan ja sen paikan
välillä, missä istunto pidetään tai missä todistaminen tapahtuu.

4 artikla
Asiantuntijoille maksettavat korvaukset
1. Tämän päätöksen 5 artiklassa esitettyä korvausasteikkoa sovelletaan valituslautakunnan
oma-aloitteisesti kutsumiin ja kuultavaksi saapuviin asiantuntijoihin.
2. Euroopan kemikaaliviraston henkilöstöön kuuluville asiantuntijoille ei makseta korvausta.

5 artikla
Korvaustaulukko
1. Asiantuntijoiden kulut korvataan seuraavan taulukon mukaisesti:
Korvaus työpäivää kohden
300 euroa
Korvaus valituslautakunnan kuultavaksi saapumisesta
300 euroa
2. Yhteen työpäivään sisältyy 7,5 työtuntia. Valituslautakunnan kutsumalle asiantuntijalle
voidaan korvata enintään kaksi työpäivää. Asiantuntijoiden on laadittava palveluistaan
lasku, josta ilmenee tehty työ yksityiskohtaisine perusteluineen.
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6 artikla
Ennakot
Valituslautakunnan kirjaaja voi pyynnöstä myöntää todistajalle tai asiantuntijalle ennakkoa
valitusmenettelyyn osallistumiseen liittyviin kuluihin ennakkoon maksettujen matka- ja
majoitusjärjestelyjen muodossa. Tällaisissa järjestelyissä on noudatettava matka- ja
majoituskulujen korvaamista ja päivärahojen maksamista hallintoneuvoston jäsenille,
komiteoiden ja valvontafoorumin jäsenille ja muille Euroopan kemikaaliviraston (ECHA)
kokouksiin kutsutuille osanottajille koskevia ohjeita.

7 artikla
Sopimusjärjestelyt
Valituslautakunnan kirjaaja määrittää, viraston pääjohtajan suostumuksin, tarvittavat sopimusja hallintojärjestelyt virastoon sovellettavien varainhoitosääntöjen mukaisesti.

8 artikla
Uudelleentarkastelu
Hallintoneuvosto tarkastelee tätä päätöstä uudelleen 31. joulukuuta 2011 mennessä.

9 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan sen tekemistä seuraavana päivänä.
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