AFGØRELSE TRUFFET AF DET EUROPÆISKE
KEMIKALIEAGENTURS KLAGEUDVALG OM
GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER FOR OMKOSTNINGER
VED BEVISOPTAGELSE I KLAGESAGER
DET
EUROPÆISKE
‘Klageudvalget’) HAR -

KEMIKALIEAGENTURS

KLAGEUDVALG

(herefter

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 771/2008 af 1. august 2008
om fastlæggelse af regler for Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg med
hensyn til organisation og procedure1 (herefter ‘procedurereglerne), særlig artikel 17
og artikel 27, stk. 3,
under henvisning til bestyrelsens afgørelse vedrørende regler om beregningen af de
beløb og forskud, der skal betales i forbindelse bevisoptagelse i klagesager for Det
Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg,
efter aftale med bestyrelsen og i henhold til procedurereglernes artikel 17, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I procedurereglernes artikel 17, stk. 1 og 2, fastlægges alene generelle regler
for udgifterne i forbindelse med bevisoptagelse.

(2)

Der bør fastsættes nærmere bestemmelser om, hvem der skal afholde
udgifterne i forbindelse med bevisoptagelse, og om ordninger for udbetaling af
godtgørelser og honorarer til vidner og sagkyndige.

(3)

Reglerne om udgifter til bevisoptagelse bør bidrage til fleksibel, gennemskuelig
og korrekt afvikling af sager for Klageudvalget.

(4)

Der bør tages hensyn til tilsvarende regler om udgifter til bevisoptagelse, der
findes inden for andre områder af fællesskabsretten, hvor dette er passende.

(5)

Sager for Klageudvalget er ikke kontradiktoriske.

(6)

Hver part i sager for Klageudvalget bør bære de omkostninger, parten har haft i
forbindelse med klagesagerne. Klageudvalget kan dog, hvor det findes rimeligt,
træffe bestemmelse om, hvem der skal betale omkostninger i forbindelse med
bevisoptagelse, jf. procedurereglernes artikel 21, stk. 1, litra h).

(7)

Som fastsat i procedurereglernes artikel 8, stk. 6, skal intervenienter i
klagesager bære deres egne omkostninger.
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TRUFFET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Genstand og anvendelsesområde
1. I denne afgørelse fastlægges reglerne om udgifter til bevisoptagelse i klagesager
for Klageudvalget.
2. Afgørelsen finder kun anvendelse på udgifter i forbindelse med bevisoptagelse.
Andre omkostninger vedrørende klagesager bæres af den pågældende part, jf.
dog artikel 10, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2008 af 16. april
2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,
vurdering og godkendelse samt begrænsninger for kemikalier (REACH)2.

Artikel 2
Udgifter til bevisoptagelse
1. Hver af procedurens parter bærer sine egne omkostninger i forbindelse med
bevisoptagelsen.
2. I tilfælde, hvor Klageudvalget på eget initiativ har anset optagelse af et bestemt
bevis for nødvendigt, afholdes de udgiftsbeløb, der er forbundet med
bevisoptagelsen, endeligt af Agenturet.
3. Klageudvalget kan undtagelsesvis og efter anmodning herom bestemme, at
Agenturet skal betale udgifterne til bevisoptagelse, når bevisoptagelsen viste sig
at være nødvendig og afgørende for udfaldet af sagen, og det findes rimeligt ud
fra hensynet til god retspleje.
4. Afgørelse om godtgørelse i henhold til denne artikels stk. 2 og 3 skal være i
overensstemmelse med bestyrelsens afgørelse vedrørende regler om
beregningen af de beløb og forskud, der skal betales i forbindelse bevisoptagelse
i klagesager for Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg

Artikel 3
Udbetalinger til vidner og sagkyndige indkaldt af Klageudvalget
1. Vidner og sagkyndige, der giver møde for Klageudvalget på dettes eget initiativ,
har ret til en rimelig godtgørelse for rejse- og opholdsudgifter. Der kan ydes dem
et forskud i overensstemmelse med bestyrelsens afgørelse vedrørende regler om
beregningen af de beløb og forskud, der skal betales i forbindelse bevisoptagelse
i klagesager for Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg.
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2. Der udbetales kun et vidne godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, jf.
procedurereglernes artikel 17, stk. 1, andet afsnit, hvis der er fremsat anmodning
herom.
3. Betalinger i henhold til denne artikel, bortset fra forskud, finder først sted, når
vidnet har afgivet forklaring eller den sagkyndige har udført sine forpligtelser eller
opgaver.

Artikel 4
Øvrige bestemmelser
Afgørelsen skal gennemføres i overensstemmelse
Kemikalieagenturs finansforordning3.

med

Det

Europæiske

Artikel 5
Ikrafttræden
Afgørelsen træder i kraft dagen efter vedtagelsen.

Udfærdiget i Helsingfors, den 18. december 2009
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