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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2009 m. liepos 27 d.
iš dalies keičiantis Sprendimo 2008/721/EB nuostatas dėl vartotojų saugos, visuomenės sveikatos ir
aplinkos mokslo komitetų nariams ir ekspertams mokamo atlygio
(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 5767)
(2009/566/EB)
tams ir po to nė karto pakartotinai nevertintas. Remiantis
Eurostato vartotojų kainų indekso duomenimis, dienos
atlygis, pritaikytas prie vartotojų kainų padidėjimo
1997–2008 m., būtų 381,50 EUR. Ši suma turėtų būti
suapvalinta iki 385 EUR.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
152 ir 153 straipsnius,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimo, kuriuo įstei
giamas mokslinių komitetų ir vartotojų saugos, visuo
menės sveikatos ir aplinkos ekspertų konsultacinis pada
linys ir panaikinamas Sprendimas 2004/210/EB (1),
19 straipsnyje nustatyta, kad mokslinių komitetų nariai,
konsultacinės grupės moksliniai konsultantai ir nepriklau
somi ekspertai turi teisę į atlygį už dalyvavimą komitetų
posėdžiuose, teminiuose seminaruose, darbo grupių ir
Komisijos organizuotuose kituose posėdžiuose bei rengi
niuose ir už pranešėjo darbą konkrečiu klausimu.
Sprendimo 2008/721/EB III priede nustatytas 300 EUR
dydžio atlygis už kiekvieną visą dalyvavimo dieną,
150 EUR dydžio atlygis už dalyvavimą rytiniame ar
popietiniame posėdyje ir 300 EUR dydžio atlygis už
pranešėjo darbą. Tais atvejais, kai visiškai pateisinama,
ir atsižvelgiant į biudžeto galimybes, ši suma gali būti
padidinta iki 600 EUR už klausimus, kurie siejami su
itin dideliu darbo krūviu.
Priede taip pat nustatyta, kad Komisija reguliariai vertins
poreikį pritaikyti šį atlygį prie kainų indeksų, kitose
Europos Sąjungos institucijose ekspertams mokamo
atlygio pokyčių ir komitetų narių, asocijuotųjų narių,
kitų mokslinių konsultantų ir nepriklausomų ekspertų
darbo krūvio. Pirmasis vertinimas turėtų įvykti 2009 m.

(5)

Visą dieną ir pusę dienos trunkančių posėdžių skirtumai
turėtų būti panaikinti, siekiant atsižvelgti į kelionės ir
važiavimo transportu laiką.

(6)

Patirtis rodo, kad pranešėjo darbo krūvis iš esmės
priklauso nuo nuomonei parengti reikalingos veiklos
sudėtingumo ir trukmės, visų pirma nuo klausimo sudė
tingumo, esamų ir prieinamų duomenų, nagrinėtinos lite
ratūros kiekio, bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis
poreikio ir reikiamų konsultacijų su suinteresuotosiomis
šalimis ir visuomene apimties ir sudėtingumo. Dabartiniai
du pranešėjo atlygio dydžiai neatspindi tikrosios situacijų
įvairovės, todėl reikėtų detaliau reglamentuoti atlygį
pranešėjui,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

Vienintelis straipsnis
Sprendimo 2008/721/EB III priedas pakeičiamas šio sprendimo
priedo tekstu.
Priimta Briuselyje, 2009 m. liepos 27 d.
Komisijos vardu

(4)

Dabartinis atlygio dydis buvo nustatytas 1997 m. apta
riamų mokslinių komitetų pirmtakų nariams ir eksper

(1) OL L 241, 2008 9 10, p. 21.

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė
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PRIEDAS
„III PRIEDAS
ATLYGIS
Mokslinių komitetų nariai, konsultacinės grupės moksliniai konsultantai ir nepriklausomi ekspertai turi teisę gauti toliau
nurodytą atlygį už dalyvavimą mokslinių komitetų veikloje.
Už dalyvavimą komitetų posėdžiuose, seminaruose, darbo grupių ir kituose Komisijos organizuotuose posėdžiuose bei
renginiuose:
— 385 EUR už kiekvieną iš dienų, kuriomis vyksta lankomas posėdis.
Už pranešėjo darbą:
— atlygis nustatomas atsižvelgiant į darbo krūvį, susijusį su klausimo sudėtingumu, nuomonei parengti reikalingų laiko
sąnaudų, duomenų, mokslinės literatūros ir surinktinos ir apdorotinos informacijos kiekio ir prieinamumo, konsulta
cijų su suinteresuotosiomis šalimis ir visuomene apimties ir sudėtingumo bei ryšių su kitomis įstaigomis, laikantis šių
orientacinių kriterijų:
Sumos dydis

385 EUR

Orientaciniai kriterijai

— Paprastas kasdienis klausimas
— Nuomonė grindžiama bylos medžiagos analize, o duomenų paieška ir literatūros analizė
neišsami
— Nėra viešųjų konsultacijų
— Nuo pirmojo iki paskutinio posėdžio – ne daugiau kaip 5 mėnesiai

770 EUR

— Sudėtingas klausimas
— Nuomonė grindžiama plačios apimties duomenų ir literatūros paieška ir analize
— Konsultuojamasi su suinteresuotosiomis šalimis ir (arba) visuomene, tačiau darbo krūvio
požiūriu atsiliepimų analizė neišsami
— 5–9 mėnesiai nuo pirmojo iki paskutiniojo posėdžio

1 155 EUR

— Labai sudėtingas klausimas
— Reikalinga itin plačios apimties duomenų ir literatūros paieška ir analizė
— Išsamios ir sudėtingos konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis, visuomene ir kitomis
mokslo įstaigomis, turi būti analizuojami svarbūs atsiliepimai
— Nuo pirmojo iki paskutiniojo posėdžio – daugiau kaip 9 mėnesiai

— Kiekvienu konkrečiu atveju prašyme pateikti nuomonę Komisija, remdamasi minėtais kriterijais, nurodo, kuris atlygio
dydis taikomas pranešėjui. Komisija gali pakeisti sprendimą dėl taikytino sumos dydžio, kai prašoma nuomonė dar yra
rengiama, jeigu tai grindžiama nenumatytais pasikeitimais, susijusiais su atitinkamais kriterijais.
— Komisija reguliariai vertins poreikį pritaikyti šį atlygį, atsižvelgdama į kainų indeksus, kitose Europos Sąjungos
institucijose ekspertams mokamo atlygio pokyčius ir komitetų narių, asocijuotųjų narių, kitų mokslinių konsultantų
ir nepriklausomų ekspertų darbo krūvį.“

