Limassol, 2009. december 17.
Dokumentum: MB/77/2009/D

AZ EURÓPAI VEGYIANYAG-ÜGYNÖKSÉG FELLEBBEZÉSI
TANÁCSA ELÉ VITT FELLEBBEZÉSI ELJÁRÁS SORÁN A
BIZONYÍTÁSFELVÉTELLEL KAPCSOLATBAN KIFIZETENDİ
ÖSSZEGEK ÉS ELİLEGEK KISZÁMÍTÁSÁRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT

(Az igazgatóság határozata)
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AZ EURÓPAI VEGYIANYAG-ÜGYNÖKSÉG FELLEBBEZÉSI TANÁCSA
ELÉ VITTFELLEBBEZÉSI ELJÁRÁS SORÁN A
BIZONYÍTÁSFELVÉTELLEL KAPCSOLATBAN KIFIZETENDİ ÖSSZEGEK
ÉS ELİLEGEK KISZÁMÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL
SZÓLÓ HATÁROZAT
AZ EURÓPAI VEGYIANYAG-ÜGYNÖKSÉG IGAZGATÓSÁGA

tekintettel az Európai Vegyianyag-ügynökség fellebbezési tanácsa szervezeti és eljárási
szabályzatának megállapításáról szóló 2008. augusztus 1-i 771/2008/EK bizottsági rendeletre
(a továbbiakban „eljárási szabályzat”) és különösen annak 17. cikke (3) bekezdésére;
tekintettel az Európai Vegyianyag-ügynökség igazgatóságának a fellebbezési eljárás során a
bizonyításfelvétel költségeivel kapcsolatos szabályok végrehajtásáról szóló határozatára (a
továbbiakban: „a fellebbezési tanács határozata”),
mivel:
(1)

a fellebbezési tanács elé vitt eljárások során tanúk és szakértık idézhetık be;

(2)

a fellebbezési tanács által beidézett és elıtte megjelent tanúk és szakértık a
bizonyításgyőjtéssel kapcsolatos költségeik megtérítésére jogosultak;

(3)

meg kell határozni a fellebbezési eljárások során tanúskodó tanúknak és szakértıknek
fizetendı összegek és elılegek kiszámítására vonatkozó szabályokat;

(4)

általános szabályként a kifizetéseket a tanú részére kihallgatása után, illetve a szakértı
részére kötelezettségének, illetve feladatának teljesítése után kell teljesíteni;
lehetıség van azonban elıleg kifizetésére.
(5) Az e dokumentumban szereplı, összegek és elılegek kiszámítására vonatkozó
szabályoknak figyelembe kell venniük az igazgatóság által korábban elfogadott és a
közösségi jog egyéb területein hatályos, hasonló szabályokat.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
1. cikk
A határozat alkalmazási köre
Ez a határozat részletes, a fellebbezési eljárások során, a fellebbezési tanács saját
kezdeményezésére beidézett és elıtte megjelenı tanúknak és szakértıknek fizetendı
összegek és elılegek kiszámítására vonatkozó szabályokat ír elı.

2. cikk
A költségek megtérítése
Az igazgatóság, a bizottság és a fórum tagjainak, valamint az Európai Vegyianyag-ügynökség
(ECHA) üléseire meghívott további meghívottaknak járó utazási, szállás- és ellátási költségek
megtérítésére vonatkozó útmutató (MB/59/2009 végleges) a fellebbezési tanács elıtt
megjelenı tanúk és szakértık utazási, ellátási és szállásköltség-térítésére is vonatkozik.
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3. cikk
A tanúk jövedelemkiesésének megtérítése
1. Az eljárási szabályzat 17. cikkének (1) bekezdésében említett jövedelemkiesés
tekintetében a tanúknak fizetendı térítés a következık szerint számítható ki:
(a) Ha a tanú összesen legfeljebb 12 órát van távol, akkor a jövedelemkiesésbıl
származó kártérítés összege az AD 12-es besorolási fokozat elsı fizetési fokozatába
sorolt ügynökségi alkalmazott havi alapbérének egyhatvanad részével megegyezı
összeg.
(b) Ha a tanú összesen 12 órát meghaladó idıtartamot van távol, további költségtérítésre
jogosult, amelynek összege minden további megkezdett 12 óránként az a) pontban
említett alapfizetés egyhatvanad része.
2. A távolmaradás idıtartama e cikk értelmében magában foglalja a bizonyításnyújtásra
szánt idıt, és az eljárás során a tanú lakóhelyérıl vagy székhelyérıl a bizonyításgyőjtés
helyszínére érkezésig utazással töltött idıt.

4. cikk
A szakértık díjazása
1. E határozat 5. cikkében meghatározott díjazás mértéke azokra a szakértıkre vonatkozik,
akiket a fellebbezési tanács saját kezdeményezésére idéz be, és akik elıtte megjelennek.
2. Az Európai Vegyianyag-ügynökség szakértıként beidézett alkalmazottait költségtérítés
nem illeti meg.

5. cikk
A díjazás mértéke
1. A szakértıket az alábbi táblázatban feltüntetett összegek illetik meg:
A
bizonyításgyőjtéssel
töltött
munkanapokra
kifizetendı napidíj
A fellebbezési tanács elıtt megjelenı szakértıknek
járó díjazás

300 EUR
300 EUR

2. 7,5 órányi munkaóra számít egy teljes munkanapnak. A fellebbezési tanács által
beidézett szakértıket legfeljebb két munkanapnyi napidíj illeti meg.
A szakértıknek be kell mutatniuk a munkavégzésüket igazoló részletes díjelszámolást.
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6. cikk
Elılegek
A tanú vagy a szakértı kérésére a fellebbezési tanács hivatalvezetıje dönthet úgy, hogy
engedélyezi a fellebbezési eljárásban való részvételhez kapcsolódó utazási és
szállásköltség-elıleg kifizetését. Az elıleg kifizetésének engedélyezésekor az igazgatóság, a
bizottság és a fórum tagjainak, valamint az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) üléseire
meghívott további meghívottaknak járó utazási, szállás- és ellátási költségek megtérítésére
vonatkozó útmutató az irányadó.

7. cikk
Szerzıdéses intézkedések
A fellebbezési tanács hivatalvezetıje az ügyvezetı igazgatóval egyetértésben – az
ügynökségre vonatkozó pénzügyi szabályokkal összhangban – életbe léptetheti a szükséges
szerzıdéses és adminisztratív intézkedéseket.

8. cikk
Felülvizsgálat
Az igazgatóság 2011. december 31-ig felülvizsgálja ezt a határozatot.

9. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat az elfogadását követı napon lép hatályba.

Kelt Limassolban, 2009. december 17-én.

Az igazgatóság nevében
Az elnök

aláírás
Thomas JAKL
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