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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2009. július 27.)
a 2008/721/EK határozatnak a fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a környezet területén
működő tudományos bizottságok tagjainak és szakértőinek nyújtott juttatások tekintetében való
módosításáról
(az értesítés a C(2009) 5767. számú dokumentummal történt)
(2009/566/EK)
tagjaira és szakértőire vonatkozóan; a juttatások mértékét
azóta még nem vizsgálták felül. A kiigazított napi juttatás
– az EUROSTAT fogyasztói árindexre vonatkozó adatai
alapján, a fogyasztói árak 1997–2008 között bekövetke
zett emelkedését figyelembe véve – 381,50 EUR lenne.
Ezt az összeget 385 EUR-ra kell kerekíteni.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 152. és 153. cikkére,
mivel:
(1)

(2)

(3)

A fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a
környezet területén a tudományos bizottságok tanácsadói
szerkezetének kialakításáról és a 2004/210/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. szeptember 5-i
2008/721/EK bizottsági határozat (1) 19. cikke előírja,
hogy a tudományos bizottságok és a kockázatértékelési
tudományos tanácsadói testület tagjai, valamint a külső
szakértők juttatásokra jogosultak, amennyiben a bizott
ságok ülésein, tematikus munkaértekezleteken, munka
csoportokban és a Bizottság által szervezett egyéb
üléseken és eseményeken vesznek részt, illetve egy
adott téma kapcsán az előadó feladatát látja el.
A 2008/721/EK határozat III. melléklete értelmében a
teljes napi részvételért 300 EUR, délelőtti vagy délutáni
félnapos részvételért 150 EUR, előadói feladatok ellátásá
rért pedig 300 EUR juttatás fizetendő. Rendkívüli munka
teherrel járó kérdések esetén – ha teljes mértékben indo
kolt, és a költségvetési keret lehetővé teszi – ez utóbbi
összeg 600 EUR-ra emelhető.
A melléklet értelmében a Bizottságnak rendszeresen vizs
gálnia kell, hogy az árindexek, a más európai szervek
által nyújtott szakértői juttatások, valamint a tagok,
társult tagok, egyéb tudományos tanácsadók és külső
szakértők munkaterhével kapcsolatos tapasztalatok
fényében szükség van-e ezeknek a juttatásoknak a kiiga
zítására. A melléklet szerint az első vizsgálatra 2009-ben
kell sort keríteni.

(5)

El kellene törölni az egész napos és félnapos ülések
közötti különbségtételt, hogy figyelembe lehessen venni
az utazással és közlekedéssel töltött időt.

(6)

A tapasztalatok szerint az előadó munkaterhe főként
attól függ, hogy a vélemény kidolgozásához szükséges
tevékenységek mennyire összetettek és mennyi időt
igényelnek; ennek megállapításához figyelembe kell
venni a kérdés bonyolultságát, a feldolgozandó szakiro
dalom mennyiségét, valamint azt, milyen mértékben
állnak rendelkezésre adatok és mennyire hozzáférhetők,
együtt kell-e működni más testületekkel, valamint meny
nyire komplex és kiterjedt konzultációra van szükség az
érintettek, illetve a nyilvánosság körében. Az előadónak
nyújtandó juttatások jelenlegi két szintje nem tükrözi a
feladatok tényleges sokféleségét, ezért e juttatásokra
vonatkozóan árnyaltabb rendszert kell bevezetni.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk
A 2008/721/EK határozat III. melléklete helyébe e határozat
mellékletének szövege lép.
Kelt Brüsszelben, 2009. július 27-én.
a Bizottság részéről

(4)

A juttatások jelenlegi szintjét 1997-ben állapították meg
a szóban forgó tudományos bizottságok elődeinek

(1) HL L 241., 2008.9.10., 21. o.

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET
„III. MELLÉKLET
JUTTATÁSOK
A tudományos bizottságok tagjai, a testület tudományos tanácsadói és a külső szakértők a tudományos bizottságok
tevékenységeiben való részvételükhöz kapcsolódó juttatásokra jogosultak a következő feltételekkel:
Tudományos bizottság ülésén, munkaértekezleten, munkacsoport ülésén vagy a Bizottság által rendezett más ülésen vagy
eseményen való részvételért:
— 385 EUR fizetendő minden olyan ülésnap után, amelyen a juttatásra jogosult részt vett.
Előadói feladatok ellátásáért:
— A juttatás összege annak függvényében változik, hogy milyen mértékű munkaterhelést tesz szükségessé az adott téma
összetettsége, mennyi időt vesz igénybe a vélemény kidolgozása, milyen mértékben áll rendelkezésre és hozzáférhető
az összegyűjtendő és felhasználandó adat- és információállomány, valamint a feldolgozandó szakirodalom, milyen
széles körű és komplexitású konzultációt kell végezni az érintettek, illetve a nyilvánosság körében, és szükség van-e
más testületekkel való kapcsolatfelvételre; ennek megfelelően a juttatás összege az alább javasolt szempontok alapján
határozható meg:
Összeg

385 EUR

Javasolt szempontok

— Egyszerű, rutinmunkát igénylő kérdés
— A vélemény kidolgozása egy dosszié vizsgálatán alapul, melyhez csekély mértékű adat
gyűjtésre és kis mennyiségű szakirodalom feldolgozására van szükség
— Nem kerül sor nyilvános konzultációra
— Az első és az utolsó ülés között eltelt idő nem haladja meg az öt hónapot

770 EUR

— Összetett kérdés
— A vélemény kidolgozásához jelentős adatgyűjtésre és nagy mennyiségű szakirodalom
feldolgozására van szükség
— Konzultációra kerül sor az érintettek és/vagy a nyilvánosság körében; a visszajelzések
feldolgozása csekély munkaterhet jelent
— Az első és az utolsó ülés között eltelt idő öt-kilenc hónap

1 155 EUR

— Különösen összetett kérdés
— A vélemény kidolgozásához rendkívül kiterjedt adatgyűjtésre és -elemzésre, valamint nagy
mennyiségű szakirodalom feldolgozására van szükség
— Kiterjedt és komplex konzultációkra kerül sor az érdekelt felekkel, a nagyközönséggel,
illetve más tudományos testületekkel; a visszajelzések feldolgozása nagy munkaterhet jelent
— Az első és az utolsó ülés között eltelt idő több mint kilenc hónap

— A Bizottságnak, amikor a tudományos bizottságokat vélemény kidolgozására kéri fel, egyúttal a fenti szempontok
alapján meg kell határoznia az előadónak járó juttatás összegét. Az összeget a Bizottság a kért vélemény kidolgozása
közben módosíthatja, amennyiben a módosítást a vonatkozó szempontok tekintetében előre nem látott változások
igazolják.
— A Bizottság rendszeresen vizsgálja majd, hogy az árindexek, a más európai szervek által nyújtott szakértői juttatások,
valamint a tagok, társult tagok, egyéb tudományos tanácsadók és külső szakértők munkaterhével kapcsolatos tapasz
talatok fényében szükség van-e ezeknek a juttatásoknak a kiigazítására.”

