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РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 27 юли 2009 година
за изменение на Решение 2008/721/ЕО по отношение на обезщетенията, плащани на членовете на
научните комитети и експертите в областта на безопасността на потребителите, общественото
здраве и околната среда
(нотифицирано под номер C(2009) 5767)
(2009/566/ЕО)
ниците на въпросните научни комитети и оттогава не е
било предмет на преоценка. Дневното обезщетение, актуа
лизирано с оглед на повишаването на потребителските
цени за периода 1997—2008 г. въз основа на данните
на Евростат за индекса на потребителските цени, възлиза
на 381,50 EUR. Тази сума следва да се закръгли на
385 EUR.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално членове 152 и 153 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

Член 19 от Решение 2008/721/ЕО на Комисията от
5 септември 2008 г. за създаване на съвещателна
структура от научни комитети и експерти в областта на
безопасността на потребителите, общественото здраве и
околната среда и за отмяна на Решение 2004/210/ЕО (1)
постановява, че членовете на научните комитети, научните
съветници от групата и външните експерти имат право на
обезщетения за своето участие в заседанията на коми
тетите, тематичните семинари, работните групи и
другите срещи и събития, организирани от Комисията, и
за изпълнение на функцията на докладчик по специфичен
въпрос.
В приложение III към Решение 2008/721/ЕО е
определено обезщетение в размер на 300 EUR за всеки
пълен ден участие или 150 EUR за участие в сутрешно
или следобедно заседание и 300 EUR за изпълняване на
функцията на докладчик. Когато това е напълно обос
новано и в зависимост от бюджетната наличност,
последното обезщетение може да бъде увеличено до
600 EUR за въпроси, които са много трудоемки.
В приложението се посочва също, че Комисията редовно
ще преразглежда необходимостта от адаптиране на
размера на тези обезщетения в зависимост от ценовите
показатели, оценката на обезщетенията, плащани на
експерти от други европейски структури, и опита по
отношение на натовареността на членовете, асоциираните
членове, другите научни съветници и външните експерти.
Първото преразглеждане следва да се проведе през 2009 г.

(5)

Следва да се премахне разграничението между заседания с
продължителност цял и половин ден, за да се вземе
предвид времето за път и транспорт.

(6)

Опитът показва, че натовареността на докладчиците
зависи главно от сложността и продължителността на
необходимите дейности по изготвянето на становището,
като се вземат предвид сложността на съответния
въпрос, наличието на данни и достъпът до тях, обемът
на литературата, която трябва да бъде прегледана, необ
ходимостта от сътрудничество с други структури и
обхватът и сложността на необходимите консултации
със заинтересованите лица и с обществеността.
Настоящите две равнища на обезщетение за докладчик
не отразяват възможните положения понастоящем,
поради което следва да се въведе по-широка модулация
на обезщетението за докладчик,

РЕШИ:

Член единствен
Приложение III към Решение 2008/721/ЕО се заменя с текста на
приложението към настоящото решение.
Съставено в Брюксел на 27 юли 2009 година.
За Комисията

(4)

Настоящото равнище на обезщетенията беше определено
през 1997 г. за членовете и експертите на предшестве

(1) ОВ L 241, 10.9.2008 г., стр. 21.

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ III
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Членовете на научните комитети, научните съветници от групата и външните експерти имат право на обезщетения, свързани
с участието им в дейностите на научните комитети, както следва:
За участие в заседания на комитетите, семинари, работни групи и други срещи и прояви, организирани от Комисията:
— 385 EUR за всеки ден на провежданото заседание, в което участват.
За изпълнение на функцията докладчик:
— Обезщетението е предмет на модулация в зависимост от сложността на съответния въпрос, продължителността на
времето, необходимо за изготвянето на становището, обхвата на данните и научната литература, които трябва да
бъдат събрани и обработени, и достъпа до тях, обхвата и сложността на необходимите консултации с обществеността
и със заинтересованите лица и контактите с други структури с оглед на следните ориентировъчни критерии:
Размер

385 EUR

Ориентировъчни критерии

— Несложен рутинен въпрос
— Становище, основано на преглед на преписка, с ограничено по обхват търсене на данни и
проучване на литература
— Не се провежда обществена консултация
— Не повече от 5 месеца между първото и последното заседание

770 EUR

— Сложен въпрос
— Становище, основано на значително по обхват търсене и проучване на данни и литература
— Консултация със заинтересованите лица и/или обществеността с ограничено по обем нато
варване във връзка с разглеждането на резултатите от нея
— От 5 до 9 месеца между първото и последното заседание

1 155 EUR

— Много сложен въпрос
— Необходимост от много обстойно търсене и проучване на данни и литература
— Обширни и сложни консултации със заинтересованите лица, с обществеността и с други
научни структури, предполагащи значителен обем работа по получените от тях резултати
— Повече от 9 месеца между първото и последното заседание

— Във всеки отделен случай в искането за становище Комисията указва въз основа на изложените по-горе критерии
приложимия размер на обезщетението за докладчик. Изборът на приложимия размер може да бъде изменен от
Комисията в хода на подготовката на поисканото становище, ако това е обосновано от непредвидени промени,
свързани със съответните критерии.
— Комисията редовно преразглежда необходимостта от актуализиране на размера на тези обезщетения в зависимост от
ценовите показатели, оценката на заплащаните обезщетения на експерти от други европейски структури и опита във
връзка с натовареността на членовете, асоциираните членове, другите научни съветници и външните експерти.“

