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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 27 päivänä heinäkuuta 2009,
päätöksen 2008/721/EY muuttamisesta siltä osin, kuin se koskee korvausten maksamista kuluttajien
turvallisuutta, kansanterveyttä ja ympäristöä käsittelevien tiedekomiteoiden jäsenille ja
asiantuntijoille
(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 5767)
(2009/566/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

Nykyinen korvaustaso asetettiin vuonna 1997 kyseisten
tieteellisten komiteoiden edeltäjien jäsenille ja asiantunti
joille eikä tasoa ole tarkastettu sen jälkeen. Kuluttajahin
tojen nousuun vuodesta 1997 vuoteen 2008 suhteutettu
päiväkorvaus olisi Eurostatin kuluttajahintaindeksitietojen
perusteella 381,50 euroa. Luku olisi syytä pyöristää
385 euroon.

(5)

Puoli päivää ja koko päivän kestävien kokouksien erotte
lusta olisi luovuttava, jotta otetaan huomioon matkusta
miseen kuluva aika.

(6)

Kokemusten perusteella voidaan todeta, että esittelijöiden
työmäärä riippuu merkittävästi lausunnon valmistelutyön
monitahoisuudesta ja kestosta, aiheen monitahoisuudesta,
tietojen saatavuudesta, tarkasteltavasta tekstimäärästä, yh
teistyötarpeesta muiden elinten kanssa sekä sidosryhmien
ja julkisten kuulemisten laajuudesta ja monitahoisuudesta.
Nykyiset kaksi esittelijän työn korvaustasoa eivät vastaa
nykytilannetta, minkä vuoksi olisi syytä ottaa käyttöön
nykyistä useampia korvausluokkia,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 152 ja 153 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Kuluttajien turvallisuuden, kansanterveyden ja ympäristön
aloilla toimivien tiedekomiteoiden ja asiantuntijoiden
neuvoa-antavan rakenteen luomisesta ja päätöksen
2004/210/EY kumoamisesta 5 päivänä syyskuuta 2008
tehdyn
komission
päätöksen
2008/721/EY (1)
19 artiklassa todetaan, että tiedekomiteoiden jäsenet, neu
vonantajaryhmään kuuluvat tieteelliset neuvonantajat ja
ulkopuoliset asiantuntijat ovat oikeutettuja saamaan kor
vauksen osallistumisesta komiteoiden kokouksiin, aihe
kohtaisiin työpajoihin, työryhmiin sekä muihin komis
sion järjestämiin kokouksiin ja tapahtumiin ja esittelijänä
toimimisesta jonkin erityisen kysymyksen yhteydessä.
Päätöksen 2008/721/EY liitteen III mukaisesti osallistu
misesta koko päivän kestävään kokoukseen maksetaan
korvausta 300 euroa päivältä, osallistumisesta joko aamutai iltapäivän ajan 150 euroa ja toimimisesta esittelijänä
300 euroa. Jos on perusteltua ja budjettivarat sallivat,
esittelijälle maksettava korvaus voi olla 600 euroa sellais
ten kysymysten osalta, jotka vaativat erityisen paljon työ
tä.
Liitteessä todetaan myös, että komissio arvioi säännölli
sesti, onko näitä korvauksia tarpeen mukauttaa, ja ottaa
arvioinnissaan huomioon hintaindeksit, muissa EU:n eli
missä asiantuntijoille maksettujen korvausten kehittymi
sen sekä jäsenten, ulkojäsenten, muiden tieteellisten neu
vonantajien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden työmäärästä
saadut kokemukset. Ensimmäinen arviointi tehdään
vuonna 2009.

(1) EUVL L 241, 10.9.2008, s. 21.

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla
Korvataan päätöksen 2008/721/EY liite III tämän päätöksen
liitteellä.
Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2009.
Komission puolesta
Androulla VASSILIOU

Komission jäsen
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LIITE
”LIITE III
KORVAUKSET
Tiedekomiteoiden jäsenillä, neuvonantajaryhmään kuuluvilla tieteellisillä neuvonantajilla ja ulkopuolisilla asiantuntijoilla
on oikeus saada korvaus osallistumisesta tiedekomiteoiden toimintaan seuraavasti:
Osallistuminen komiteoiden kokouksiin, työpajoihin, työryhmiin sekä muihin komission järjestämiin kokouksiin ja ta
pahtumiin:
— 385 euroa jokaiselta kokouspäivältä.
Esittelijänä toimiminen:
— Korvaus on erisuuruinen sen mukaan, miten paljon työtä siitä aiheutuu: aiheen monitahoisuus, lausunnon valmiste
luun kuluva aika, koottavan ja tarkasteltavan tiedon ja tieteellisten julkaisujen määrä ja saatavuus sekä julkisten
kuulemisten ja sidosryhmien kuulemisten määrä ja monitahoisuus ja yhteydenpito muihin tahoihin. Nämä seikat
arvioidaan seuraavin perustein:
Määrät

385 EUR

Ohjeelliset perusteet

— Yksinkertainen tavanomainen asia
— Lausunto, joka perustuu asiakirja-aineistoon eikä edellytä laajaa tiedonhakua tai laajaa
kirjallisuuden tarkastelua
— Ei julkista kuulemista
— Ensimmäisen ja viimeisen kokouksen välissä enintään viisi kuukautta

770 EUR

— Monitahoinen aihe
— Lausunto, joka edellyttää runsasta tiedon ja asiakirja-aineiston hakua ja tarkastelua
— Sidosryhmien kuuleminen ja/tai yleinen kuuleminen, johon liittyy vähäinen määrä tulosten
tarkasteluun liittyvää työtä
— Ensimmäisen ja viimeisen kokouksen välissä yli viisi mutta enintään yhdeksän kuukautta

1 155 EUR

— Erittäin monitahoinen aihe
— Edellyttää erittäin laajaa tiedon ja asiakirja-aineiston hakua ja analysointia
— Laaja ja monitahoinen julkinen kuuleminen, sidosryhmien ja muiden tiedeyhteisöjen kuu
leminen, joihin liittyy merkittävä määrä tulosten tarkasteluun liittyvää työtä
— Ensimmäisen ja viimeisen kokouksen välissä yli yhdeksän kuukautta

— Komissio ilmoittaa lausuntoa pyytäessään, mitä korvausmäärää edellä mainittujen perusteiden mukaan kussakin ta
pauksessa sovelletaan. Komissio voi muuttaa korvausmäärää pyydetyn lausunnon valmisteluaikana, mikäli se katsotaan
perustelluksi asiaan vaikuttavien seikkojen ennalta arvaamattomien muutosten vuoksi.
— Komissio arvioi säännöllisesti, onko näitä korvauksia tarpeen mukauttaa, ja ottaa arvioinnissaan huomioon hintain
deksit, muissa EU:n elimissä asiantuntijoille maksettujen korvausten kehittymisen sekä jäsenten, ulkojäsenten, muiden
tieteellisten neuvonantajien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden työmäärästä saadut kokemukset.”

