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BESLUT OM REGLER FÖR BERÄKNING AV BELOPPEN OCH
FÖRSKOTTEN SOM SKA BETALAS FÖR BEVISUPPTAGNING
VID ÖVERKLAGANDEN INFÖR EUROPEISKA
KEMIKALIEMYNDIGHETENS ÖVERKLAGANDENÄMND

(Styrelsens beslut)
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BESLUT OM REGLER FÖR BERÄKNING AV BELOPPEN OCH
FÖRSKOTTEN SOM SKA BETALAS FÖR BEVISUPPTAGNING VID
ÖVERKLAGANDEN INFÖR EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETENS
ÖVERKLAGANDENÄMND
EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETENS STYRELSE HAR ANTAGIT DETTA BESLUT,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 771/2008 av den 1 augusti 2008 om
fastställande
av
en
organisationsordning
och
en
arbetsordning
för
Europeiska kemikaliemyndighetens överklagandenämnd (nedan kallad arbetsordningen),
särskilt artikel 17.3,
med beaktande av beslutet av överklagandenämnden vid Europeiska kemikaliemyndigheten
om tillämpning av regler gällande kostnaderna för bevisupptagning vid överklagande (nedan
kallat överklagandenämndens beslut), och av följande skäl:
(1)

Vittnen och sakkunniga kan kallas till förfaranden inför överklagandenämnden.

(2)

Vittnen och sakkunniga som har kallats till och inställer sig inför överklagandenämnden
kan ha rätt att få betalt för bevisupptagning.

(3)

Det är nödvändigt att fastställa regler för beräkning av beloppen och förskotten som ska
betalas till vittnen och sakkunniga som lämnar bevis vid överklagandeförfaranden.

(4)

Som regel bör betalningar endast göras efter bevisupptagningen från vittnen och efter
det att sakkunniga har fullgjort sina uppgifter. Förskottsersättning kan dock betalas ut.

(5)

I de aktuella reglerna för beräkning av beloppen och förskotten bör man ta hänsyn till
liknande regler som antagits tidigare av styrelsen och liknande bestämmelser på andra
områden inom gemenskapslagstiftningen.

Artikel 1
Tillämpningsområde
I detta beslut anges närmare regler för beräkning av beloppen och förskotten som ska betalas
till vittnen och sakkunniga som har kallats till överklagandenämnden på dess initiativ och som
inställer sig inför denna nämnd för bevisupptagning.

Artikel 2
Ersättning av kostnader
Handledningen om ersättning av kostnader för resa och inkvartering samt betalning av
traktamente till styrelseledamöter, kommittéledamöter och ledamöter i forumet samt andra
deltagare som bjuds in till Europeiska kemikaliemyndighetens möten (MB/59/2009) ska även
gälla de ersättningsgilla kostnader som åsamkas vittnen och sakkunniga genom utgifter för
resa, uppehälle och inkvartering i samband med att de inställer sig inför
överklagandenämnden.
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Artikel 3
Ersättning till vittnen för utgifter för förlorad inkomst
1. Den ersättning som ska betalas till vittnen för utgifter för förlorad inkomst enligt
artikel 17.1 i arbetsordningen, ska beräknas på följande sätt:
(a) Om ett vittne måste vara frånvarande under sammanlagt högst tolv timmar ska
ersättningen för utgifterna för förlorad inkomst uppgå till en sextiondedel av den
månatliga grundlönen för en anställd vid kemikaliemyndigheten i den lägsta
löneklassen av lönegrad AD 12.
(b) Om ett vittne måste vara frånvarande under sammanlagt mer än tolv timmar ska
vittnet ha rätt till ytterligare ersättning uppgående till en sextiondedel av den
månatliga grundlön som avses i led a för varje påbörjad tolvtimmarsperiod.
2. Nödvändig frånvaro enligt denna artikel innefattar både tiden för bevisupptagningen och
tiden det tar för vittnet att resa mellan hemorten eller sätet och den ort där
förhandlingarna hålls eller bevisupptagningen sker.

Artikel 4
Ersättning till sakkunniga
1. Den ersättningstariff som fastställs i artikel 5 av detta beslut ska gälla sakkunniga som
har kallats till överklagandenämnden på dess initiativ och som inställer sig inför denna
nämnd.
2. Ersättning
ska
inte
betalas
Europeiska kemikaliemyndigheten.

till

sakkunniga

som

är
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Artikel 5
Ersättningstariff
1. Sakkunniga ska ersättas enligt följande tariff:
Ersättning för varje effektiv arbetsdag
300 euro
Ersättning för inställelse inför överklagandenämnden
300 euro
2. En arbetsdag består av 7,5 arbetstimmar. En sakkunnig som har kallats till
överklagandenämnden ska ersättas för högst två arbetsdagar. Sakkunniga ska fakturera
sina tjänster med en detaljerad motivering av utfört arbete.
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Artikel 6
Förskottsbelopp
På begäran av ett vittne eller en sakkunnig får överklagandenämndens registrator bevilja ett
förskott i form av förbetald resa och inkvartering i samband med deras deltagande vid
överklagandeförfarandet. Sådana överenskommelser ska ingås i enlighet med handledningen
om ersättning av kostnader för resa och inkvartering samt betalning av traktamente till
styrelseledamöter, kommittéledamöter och ledamöter i forumet samt andra deltagare som
bjuds in till Europeiska kemikaliemyndighetens möten.

Artikel 7
Kontraktsmässiga överenskommelser
Överklagandenämndens registrator ska med den verkställande direktörens samtycke ingå
nödvändiga kontraktsmässiga och administrativa överenskommelser i enlighet med
kemikaliemyndighetens finansiella bestämmelser.

Artikel 8
Översyn
Styrelsen ska se över detta beslut senast den 31 december 2011.

Artikel 9
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att beslutet har antagits.

Utfärdat i Limassol den 17 december 2009

På styrelsens vägnar
Ordföranden

undertecknat
Thomas Jakl
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