Limasolis, 2009 m. gruodžio 17 d.
Dok.: MB/77/2009/D

SPRENDIMAS DöL SUMŲ IR AVANSO, MOKöTINŲ RENKANT
ĮRODYMUS EUROPOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ APELIACINöS
KOMISIJOS NAGRINöJAMOSE APELIACINöSE BYLOSE,
APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

(Valdančiosios tarybos sprendimas)
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SPRENDIMAS DöL SUMŲ IR AVANSO, MOKöTINŲ RENKANT
ĮRODYMUS EUROPOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ AGENTŪROS
APELIACINöS KOMISIJOS NAGRINöJAMOSE APELIACINöSE BYLOSE,
APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ
EUROPOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ AGENTŪROS VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į 2008 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 771/2008, nustatantį
Europos cheminių medžiagų agentūros Apeliacin÷s komisijos struktūros ir darbo tvarkos
taisykles (toliau – Darbo tvarkos taisykl÷s), ir ypač į jo 17 straipsnio 3 dalį,
atsižvelgdama į Europos cheminių medžiagų agentūros Apeliacin÷s komisijos sprendimą d÷l
taisyklių, susijusių su įrodymų rinkimo išlaidomis apeliacin÷se bylose, įgyvendinimo (toliau –
Apeliacin÷s komisijos sprendimas),
kadangi:
(1)

Liudytojai ir ekspertai gali būti pakviesti dalyvauti Apeliacin÷s komisijos bylų
nagrin÷jime.

(2)

Liudytojai ir ekspertai, kuriuos pakviečia Apeliacin÷ komisija ir kurie dalyvauja
apeliacinių bylų nagrin÷jime, gali tur÷ti teisę gauti mok÷jimus, susijusius su įrodymų
rinkimu.

(3)

Būtina nustatyti sumų ir avanso, mok÷tinų liudytojams ir ekspertams, kurie teikia
įrodymus apeliacin÷se bylose, apskaičiavimo taisykles.

(4)

Paprastai mok÷jimai tur÷tų būti atliekami, kai liudytojai pateikia įrodymus, o ekspertai
atlieka savo pareigas. Tačiau gali būti susitarta d÷l avansin÷s kompensacijos.

(5)

Šiose sumų ir avanso apskaičiavimo taisykl÷se tur÷tų būti atsižvelgiama į panašias
anksčiau Valdančiosios tarybos priimtas taisykles ir panašias kitose Bendrijos teis÷s
srityse egzistuojančias taisykles,

PRIöMö ŠĮ SPRENDIMĄ:
1 straipsnis
Taikymo sritis
Šiuo sprendimu nustatomos išsamios sumų ir avanso, mok÷tinų liudytojams ir ekspertams,
kuriuos savo iniciatyva pakviečia Apeliacin÷ komisija ir kurie dalyvauja nagrin÷jant apeliacines
bylas, kad pateiktų įrodymų, apskaičiavimo taisykl÷s.

2 straipsnis
Išlaidų kompensavimas
Kelion÷s ir apgyvendinimo išlaidų kompensavimo ir dienpinigių mok÷jimo Valdančiosios
tarybos nariams, Komiteto ir Forumo nariams ir kitiems dalyviams, pakviestiems dalyvauti
Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) susitikimuose, vadovas (MB/59/2009
galutinis) taikomas ir grąžintinoms kelion÷s, pragyvenimo ir apgyvendinimo išlaidoms, kurių
patiria liudytojai ir ekspertai, kai jie dalyvauja Apeliacinei komisijai nagrin÷jant apeliacines
bylas.
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3 straipsnis
Liudytojų prarastų pajamų kompensavimas
1. Kompensacija, mokama liudytojams už prarastas pajamas, kaip apibr÷žta Darbo tvarkos
taisyklių 17 straipsnio 1 dalyje, apskaičiuojama taip:
(a) jeigu liudytojas turi būti išvykęs iš viso 12 ar mažiau valandų, prarasto darbo
užmokesčio kompensacija lygi vienai šešiasdešimtajai AD12 kategorijos žemiausios
pakopos Agentūros darbuotojo bazinio m÷nesinio atlyginimo;
(b) jeigu liudytojas turi būti išvykęs iš viso ilgiau nei 12 valandų, jis turi teisę į papildomą
kompensaciją, lygią vienai šešiasdešimtajai bazinio atlyginimo, nurodyto a punkte, už
kiekvieną paskesnį prad÷tą 12 valandų laikotarpį.
2. Reikiamas išvykimo laikas pagal šį straipsnį apima įrodymams teikti reikalingą laiką ir
laiką, reikalingą kelionei tarp liudytojo gyvenamosios vietos ar buvein÷s ir vietos, kurioje
nagrin÷jama byla ar renkami įrodymai.

4 straipsnis
Ekspertų atlyginimas
1. Šio sprendimo 5 straipsnyje pateikta atlyginimo skal÷ taikoma ekspertams, kuriuos
Apeliacin÷ komisija pakviečia savo iniciatyva ir kurie dalyvauja jai nagrin÷jant bylas.
2. Atlyginimas nemokamas ekspertams, kurie yra Europos cheminių medžiagų agentūros
personalo nariai.

5 straipsnis
Atlyginimo skal÷
1. Ekspertams atlyginama pagal tokią skalę:
Atlyginimas už faktinę atlikto darbo dieną
300 EUR
Atlyginimas už
nagrin÷jant bylą

dalyvavimą

Apeliacinei

komisijai
300 EUR

2. Viena darbo diena lygi 7,5 darbo valandos. Apeliacin÷s komisijos pakviestam ekspertui
atlyginama ne daugiau nei už dvi darbo dienas. Ekspertai pateikia sąskaitą, kurioje
nurodomas užmokestis už jų paslaugas ir išsamus atlikto darbo pagrindimas.
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6 straipsnis
Avansas
Liudytojui arba ekspertui prašant, Apeliacin÷s komisijos sekretorius gali nuspręsti sumok÷ti
avansą pagal iš anksto apmok÷tą kelion÷s ir apgyvendinimo susitarimą, susijusį su
dalyvavimu nagrin÷jant apeliacinę bylą. Visi tokie susitarimai sudaromi pagal Kelion÷s ir
apgyvendinimo išlaidų kompensavimo ir dienpinigių mok÷jimo Valdančiosios tarybos nariams,
Komiteto ir Forumo nariams ir kitiems dalyviams, pakviestiems dalyvauti Europos cheminių
medžiagų agentūros (ECHA) susitikimuose, vadovą.

7 straipsnis
Sutartiniai susitarimai
Apeliacin÷s komisijos sekretorius, pritariant vykdomajam direktoriui, sudaro sutartinius ir
administracinius susitarimus, vadovaudamasis Agentūrai taikytinomis finansin÷mis
taisykl÷mis.

8 straipsnis
Peržiūra
Valdančioji taryba peržiūri šį sprendimą iki 2011 m. gruodžio 31 d.

9 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo pri÷mimo.

Priimta Limasolyje 2009 m. gruodžio 17 d.

Valdančiosios tarybos vardu
Pirmininkas

pasirašyta
Thomas JAKL
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