Limassol, 17. decembra 2009
Dok.: MB/77/2009/D

SKLEP O PRAVILIH ZA IZRAČUN STROŠKOV IN
PREDUJMOV, KI JIH JE TREBA PLAČATI V ZVEZI S
PRIDOBIVANJEM DOKAZOV V PRITOŽBENIH POSTOPKIH
PRED KOMISIJO ZA PRITOŽBE EVROPSKE AGENCIJE ZA
KEMIKALIJE

(Sklep upravnega odbora)
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SKLEP O PRAVILIH ZA IZRAČUN STROŠKOV IN PREDUJMOV, KI JIH JE
TREBA PLAČATI V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM DOKAZOV V
PRITOŽBENIH POSTOPKIH PRED KOMISIJO ZA PRITOŽBE EVROPSKE
AGENCIJE ZA KEMIKALIJE
UPRAVNI ODBOR EVROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 771/2008 z dne 1. avgusta 2008 o predpisih
glede organizacije in postopka komisije za pritožbe Evropske agencije za kemikalije
(v nadaljevanju: poslovnik) in zlasti člena 17(3) Uredbe,
ob upoštevanju Sklepa komisije za pritožbe Evropske agencije za kemikalije o
izvedbenih pravilih o stroških v zvezi s pridobivanjem dokazov v pritožbenih
postopkih (v nadaljevanju: sklep komisije za pritožbe),
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Priče in strokovnjaki so lahko pozvani k pričanju v postopku pred komisijo za
pritožbe.

(2)

Priče in strokovnjaki, ki jih komisija za pritožbe pozove in ki pričajo pred njo, so
lahko upravičeni do prejema plačil v zvezi s pridobivanjem dokazov.

(3)

Treba je opredeliti pravila za izračun stroškov in predujmov, ki jih je treba
plačati pričam in strokovnjakom, ki podajo dokaze v pritožbenem postopku.

(4)

Plačila je treba praviloma izvesti po pričanju prič ali po tem, ko strokovnjaki
opravijo svoje dolžnosti. Dogovoriti se je mogoče tudi o vnaprejšnjem povračilu.

(5)

Ta pravila za izračun stroškov in predujmov morajo upoštevati primerljiva
pravila, ki jih je pred tem sprejel upravni odbor, in primerljiva pravila z drugih
področij zakonodaje Skupnosti –

SKLENIL:
Člen 1
Področje uporabe
Ta sklep določa podrobna pravila za izračun stroškov in predujmov, ki jih je treba
plačati pričam in strokovnjakom, ki jih na lastno pobudo pozove komisija za pritožbe
in ki v postopku pred njo podajo dokaze.
Člen 2
Povračilo stroškov
Navodila za povračilo potnih in nastanitvenih stroškov ter plačilo dnevnic članom
upravnega odbora, članom odborov in foruma ter drugim udeležencem, ki so
povabljeni na sestanke Evropske agencije za kemikalije (ECHA) (MB/59/2009 konč.),
se uporabljajo tudi za povračljive stroške, ki jih imajo priče in strokovnjaki v zvezi s
potovanjem, dnevnicami in nastanitvijo, kadar pričajo pred komisijo za pritožbe.
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Člen 3
Nadomestilo pričam za izgubo zaslužka
1. Nadomestilo, ki se plača pričam zaradi izgube zaslužka iz člena 17(1) poslovnika,
se izračuna na naslednji način:
(a) če mora biti priča odsotna skupaj 12 ur ali manj, je nadomestilo za izgubo
zaslužka enako šestdesetini zneska osnovne mesečne plače člana osebja
Agencije na najnižji stopnji razreda AD 12;
(b) če mora biti priča odsotna skupaj več kot 12 ur, je upravičena do izplačila
dodatnega nadomestila, ki je enako šestdesetini osnovne plače iz točke (a)
za vsako začeto nadaljnje obdobje 12 ur.
2. Dolžina zahtevane odsotnosti v smislu tega člena vključuje čas potreben za
podajanje dokazov ter čas potovanja med prebivališčem ali sedežem priče in
krajem, kjer poteka zaslišanje ali kjer se podajajo dokazi.

Člen 4
Plačilo strokovnjakov
1. Lestvica plačil iz člena 5 tega sklepa se uporablja za strokovnjake, ki jih komisija
za pritožbe pozove na lastno pobudo in ki pričajo pred njo.
2. Strokovnjaki, ki so člani osebja Evropske agencije za kemikalije, niso upravičeni
do plačila.

Člen 5
Lestvica plačil
1. Strokovnjaki prejmejo plačilo v skladu z naslednjo lestvico:
Plačilo za dejanski dan opravljenega dela
300 EUR
Plačilo za pričanje pred komisijo za pritožbe
300 EUR
2. Dan dela znaša 7,5 ur dela. Strokovnjak, ki ga pozove komisija za pritožbe, je
upravičen do plačila največ dveh delovnih dni. Strokovnjaki predložijo stroškovnik
za opravljeno delo, v katerem so obračunane njihove storitve s podrobno
utemeljitvijo opravljenega dela.
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Člen 6
Predujmi
Tajnik komisije za pritožbe lahko na zahtevo priče ali strokovnjaka odloča o odobritvi
predujma v obliki vnaprej plačane potne in nastanitvene ureditve v zvezi z njihovim
sodelovanjem v pritožbenem postopku. Vse take ureditve se opravijo v skladu z
navodili za povračilo potnih in nastanitvenih stroškov ter plačilo dnevnic članom
upravnega odbora, članom odborov in foruma ter drugim udeležencem, ki so
povabljeni na sestanke Evropske agencije za kemikalije (ECHA).
Člen 7
Pogodbena ureditev
Tajnik komisije za pritožbe v dogovoru z izvršnim direktorjem vzpostavi potrebno
pogodbeno in upravno ureditev v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo za
Agencijo.

Člen 8
Pregled
Upravni odbor pregleda ta sklep do 31. decembra 2011.
Člen 9
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati dan po njegovem sprejetju.

V Limassolu, 17. decembra 2009

Za upravni odbor
Predsednik

podpisano
Thomas JAKL
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