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KOMISIJAS LĒMUMS
(2009. gada 27. jūlijs),
ar ko groza Lēmumu 2008/721/EK attiecībā uz atlīdzību, ko izmaksā zinātnisko komiteju locekļiem
un ekspertiem patērētāju drošības, veselības aizsardzības un vides jomā
(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 5767)
(2009/566/EK)
1997. gadā, un kopš tā laika tas nav pārskatīts. Ja ņem
vērā patēriņa cenu pieaugumu laikā no 1997. līdz
2008. gadam, tad, pamatojoties uz Eurostat Patēriņa
cenu indeksa datiem, dienas atlīdzības likme būtu jāko
riģē uz EUR 381,50. Šī summa jānoapaļo uz EUR 385.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā
152. un 153. pantu,
tā kā:
(1)

(2)

(3)

(4)

Komisijas 2008. gada 5. septembra Lēmuma
2008/721/EK, ar ko izveido zinātnisko komiteju un
ekspertu padomdevēju struktūru patērētāju drošības,
veselības aizsardzības un vides jomā un atceļ Lēmumu
2004/210/EK (1), 19. pantā ir noteikts, ka zinātnisko
komiteju locekļiem, zinātniskajiem padomdevējiem no
grupas un ārējiem ekspertiem ir tiesības saņemt atlīdzību
par līdzdalību komiteju sanāksmēs, tematiskajos semi
nāros un darba grupās, un citās Komisijas rīkotajās
sanāksmēs un pasākumos, kā arī atlīdzību par referenta
pienākumu veikšanu konkrētos jautājumos.
Lēmuma 2008/721/EK III pielikumā ir noteikta atlīdzība
EUR 300 par katru pilnas dienas līdzdalību, EUR 150 par
līdzdalību rīta vai pēcpusdienas sanāksmē un EUR 300
par referenta darbu. Pēdējo no minētajām summām var
palielināt līdz EUR 600, ja ir pilnīgs pamatojums un
budžeta iespējas, par tādu jautājumu risināšanu, kuri
prasa īpašu darba apjomu.
Minētajā pielikumā ir arī noteikts, ka Komisija regulāri
izvērtē nepieciešamību šo atlīdzību koriģēt, ņemot vērā
cenu indeksus, izmaiņas atlīdzībā, ko maksā ekspertiem
citās Eiropas struktūrās, un pieredzi par komiteju locekļu,
asociēto locekļu, citu zinātnisko padomdevēju un ārējo
ekspertu darba slodzi. Pirmais novērtējums jāveic
2009. gadā.
Pašlaik spēkā esošo atlīdzības līmeni attiecīgo zinātnisko
komiteju locekļu un ekspertu priekšgājējiem noteica

(1) OV L 241, 10.9.2008., 21. lpp.

(5)

Jālikvidē atšķirība starp pilnas dienas un puses dienas
sanāksmēm, lai ņemtu vērā ceļošanas laiku un braukšanas
laiku sabiedriskajā transportā.

(6)

Pieredze liecina, ka referentu darba apjomu lielā mērā
nosaka to pasākumu sarežģītība un ilgums, kuri ir vaja
dzīgi, lai pilnībā izstrādātu atzinumu, ņemot vērā jautā
juma sarežģītību, to, vai ir dati par šo jautājumu un vai
tie ir pieejami, to, cik liels literatūras apjoms jāizpēta,
nepieciešamību sadarboties ar citām struktūrām un to,
cik daudz apspriežu ar ieinteresētajām personām un
sabiedrisku apspriešanu ir vajadzīgs un cik sarežģīts ir
šis process. Pašlaik spēkā esošie divi referentu atlīdzības
līmeņi pilnībā neatspoguļo reālo stāvokli, tādēļ referentu
atlīdzība jānosaka plašākā amplitūdā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

Vienīgais pants
Lēmuma 2008/721/EK III pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pieli
kumu.
Briselē, 2009. gada 27. jūlijā
Komisijas vārdā –
Komisijas locekle
Androulla VASSILIOU
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PIELIKUMS
“III PIELIKUMS
ATLĪDZĪBA
Zinātnisko komiteju locekļiem, zinātniskajiem padomdevējiem no grupas un ārējiem ekspertiem par viņu līdzdalību
zinātnisko komiteju darbībā ir tiesības uz šādu atlīdzību:
Par līdzdalību komiteju sanāksmēs, semināros, darba grupās un citās Komisijas rīkotajās sanāksmēs un pasākumos:
— EUR 385 par katru dienu, kad notikusi apmeklētā sanāksme.
Par referenta darbu:
— atlīdzību koriģē atbilstoši darba apjomam saistībā ar attiecīgā jautājuma sarežģītību, ar to, cik ilgs laiks nepieciešams,
lai pilnībā izstrādātu atzinumu, to, vai ir pieejami dati un zinātniskā literatūra par šo jautājumu un cik daudz ir šīs
informācijas, cik daudz informācijas jāsavāc un jāapstrādā, un to, cik daudz apspriežu ar ieinteresētajām personām un
sabiedrisku apspriešanu, kā arī kontaktu ar citām struktūrām ir vajadzīgs un cik sarežģīts ir šis process, ņemot vērā
šādus indikatīvus kritērijus:
Summa

EUR 385

Indikatīvie kritēriji

— Vienkāršs rutīnas jautājums
— Atzinums pamatots uz dokumentācijas izpēti un ierobežotu meklējamo datu un pētāmās
literatūras apjomu
— Nav rīkota sabiedriskā apspriešana
— Starp pirmo un pēdējo sanāksmi pagājuši ne vairāk kā 5 mēneši

EUR 770

— Sarežģīts jautājums
— Atzinums pamatots uz liela datu un literatūras apjoma meklēšanu un pētīšanu
— Apspriedes ar ieinteresētajām personām un/vai sabiedriskā apspriešana, kas ietver ierobe
žotu darba apjomu, izskatot atbildes
— Starp pirmo un pēdējo sanāksmi pagājuši 5–9 mēneši

EUR 1 155

— Ļoti sarežģīts jautājums
— Nepieciešama ļoti liela datu un literatūras apjoma meklēšana un analīze
— Plašas un sarežģītas sabiedriskas apspriešanas un apspriedes ar ieinteresētajām personām
un citām zinātniskām struktūrām, kas ietver svarīgu atbilžu izskatīšanu
— Starp pirmo un pēdējo sanāksmi pagājuši vairāk nekā 9 mēneši

— Katrā konkrētajā gadījumā, pamatojoties uz iepriekš minētajiem kritērijiem, Komisija atzinuma pieprasījumā norāda to,
kuru no referenta atlīdzības summām piemēro. Pieprasītā atzinuma gatavošanas posmā Komisija var mainīt piemē
rojamās summas izvēli, ja to attaisno neparedzētas izmaiņas saistībā ar attiecīgo kritēriju.
— Komisija regulāri izvērtē nepieciešamību šo atlīdzību koriģēt, ņemot vērā cenu indeksus, izmaiņas atlīdzībā, ko maksā
ekspertiem citās Eiropas struktūrās, un pieredzi par komiteju locekļu, asociēto locekļu, citu zinātnisko padomdevēju
un ārējo ekspertu darba slodzi.”

