28.7.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 196/61

ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 27. července 2009,
kterým se mění rozhodnutí 2008/721/ES, pokud jde o náhrady vyplácené členům vědeckých výborů
a odborníkům v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí
(oznámeno pod číslem K(2009) 5767)
(2009/566/ES)
ných vědeckých výborů, a nebyla od té doby přehodno
cena. Denní náhrada upravená s ohledem na zvýšení
spotřebitelských cen v období 1997–2008 na základě
údajů indexu spotřebitelských cen EUROSTATu by činila
381,50 EUR. Tato částka by měla být zaokrouhlena na
385 EUR.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na články 152 a 153 uvedené smlouvy,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

Článek 19 rozhodnutí Komise 2008/721/ES ze dne
5. září 2008 o zřízení poradní struktury vědeckých
výborů a odborníků v oblasti bezpečnosti spotřebitele,
veřejného zdraví a životního prostředí a o zrušení
rozhodnutí 2004/210/ES (1) uvádí, že členové vědeckých
výborů, vědečtí poradci ze skupiny a externí odborníci
mají nárok na náhradu za svou účast na zasedáních
výborů, tematických seminářích, pracovních skupinách
a ostatních setkáních a akcích pořádaných Komisí a za
svou činnost zpravodaje v souvislosti se zvláštní otázkou.
Příloha III rozhodnutí 2008/721/ES stanoví náhradu
300 EUR za každou celodenní účast, náhradu 150 EUR
za účast na dopoledním nebo odpoledním zasedání
a náhradu 300 EUR za činnost jako zpravodaj. Pokud
je to plně odůvodněno a umožňuje-li to rozpočet,
může být poslední uvedená částka zvýšena na 600 EUR
v případě otázek, kdy je pracovní zatížení obzvláště
náročné.
Zmíněná příloha rovněž uvádí, že Komise bude pravi
delně posuzovat potřebu přizpůsobit tyto náhrady na
základě cenových indexů, hodnocení náhrad vyplácených
odborníkům v rámci jiných evropských subjektů
a zkušeností s pracovní zátěží členů, přidružených členů,
ostatních vědeckých poradců a externích odborníků.
První posouzení by se mělo uskutečnit v roce 2009.

(5)

Rozlišení mezi celodenním a půldenním zasedáním by
mělo být odstraněno, aby byla zohledněna doba na
cestu a přepravu.

(6)

Zkušenosti ukazují, že vzhledem ke složitosti dané zále
žitosti, dostupnosti a přístupnosti údajů, množství litera
tury, která se má prozkoumat, potřebě spolupráce
s ostatními subjekty a rozsahu a složitosti potřebných
konzultací zúčastněných stran a veřejnosti závisí
pracovní zátěž zpravodajů do značné míry na složitosti
a době trvání činností potřebných k vypracování stanovi
ska. Současné dvě úrovně náhrady pro zpravodaje
neodrážejí skutečný rozsah situací, a proto by mělo být
zavedeno širší rozlišení náhrad pro zpravodaje,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek
Příloha III rozhodnutí 2008/721/ES se nahrazuje zněním
v příloze tohoto rozhodnutí.
V Bruselu dne 27. července 2009.
Za Komisi

(4)

Současná úroveň náhrad byla stanovena v roce 1997 pro
členy a odborníky subjektů, které byly předchůdci dotče

(1) Úř. věst. L 241, 10.9.2008, s. 21.

Androulla VASSILIOU
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PŘÍLOHA
„PŘÍLOHA III
NÁHRADY
Členové vědeckých výborů, vědečtí poradci ze skupiny a externí odborníci mají nárok na následující náhrady související
s jejich účastí na činnosti vědeckých výborů:
Za účast na zasedáních výborů, seminářích, zasedáních pracovních skupin a ostatních setkáních a akcích pořádaných
Komisí:
— 385 EUR za každý den, kdy proběhlo setkání, jehož se příjemce náhrady zúčastnil.
Za činnost jako zpravodaj:
— Náhrada se rozlišuje v závislosti na pracovní zátěži související se složitostí záležitosti, době potřebné k vypracování
stanoviska, množství a dostupnosti údajů a odborné literatury a informací, které se shromažďují a zpracovávají,
rozsahu a složitosti konzultací zúčastněných stran a veřejnosti a kontaktů s ohledem na tato orientační kritéria:
Částka

385 EUR

Orientační kritéria

— jednoduchá a rutinní záležitost
— stanovisko založené na zkoumání dokumentace, s omezeným vyhledáváním údajů
a omezeným zkoumáním literatury
— žádná veřejná konzultace
— ne více než 5 měsíců mezi prvním a posledním setkáním

770 EUR

— složitá záležitost
— stanovisko založené na vyhledávání a zkoumání údajů a literatury ve značném rozsahu
— konzultace zúčastněných stran / veřejná konzultace s omezenou pracovní zátěží při
zkoumání zpětné vazby
— 5 až 9 měsíců mezi prvním a posledním setkáním

1 155 EUR

— velmi složitá záležitost
— potřeba velmi rozsáhlého vyhledávání a analýzy údajů a literatury
— rozsáhlé a složité konzultace se zúčastněnými stranami, veřejností a jinými odbornými
subjekty, se zkoumáním rozsáhlé zpětné vazby
— více než 9 měsíců mezi prvním a posledním setkáním

— Na základě výše uvedených kritérií Komise v žádosti o stanovisko v každém konkrétním případě stanoví, které částky
náhrady se pro zpravodaje použijí. Volbu příslušné částky může Komise v průběhu přípravy vyžádaného stanoviska
změnit, pokud to je opodstatněno nepředvídanými změnami týkajícími se příslušných kritérií.
— Komise bude pravidelně posuzovat potřebu přizpůsobit tyto náhrady na základě cenových indexů, hodnocení náhrad
vyplácených odborníkům v jiných evropských subjektech a zkušeností s pracovní zátěží členů, přidružených členů,
ostatních vědeckých poradců a externích odborníků.“

