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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 27 juli 2009
tot wijziging van Besluit 2008/721/EG wat betreft de vergoedingen die aan leden van
wetenschappelijke comités en deskundigen op het gebied van consumentenveiligheid,
volksgezondheid en het milieu worden betaald
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 5767)
(2009/566/EG)
van de betreffende wetenschappelijke comités en is sinds
dien niet herzien. De dagvergoeding zou na aanpassing
op basis van de stijging van de consumentenprijzen over
de periode 1997-2008 volgens de gegevens van de con
sumentenprijsindex van Eurostat 381,50 EUR bedragen.
Dit bedrag dient naar boven afgerond te worden tot
385 EUR.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap, en met name op de artikelen 152 en 153,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

In artikel 19 van Besluit 2008/721/EG van de Commissie
van 5 september 2008 tot instelling van een adviesstruc
tuur van wetenschappelijke comités en deskundigen op
het gebied van consumentenveiligheid, volksgezondheid
en het milieu en tot intrekking van Besluit
2004/210/EG (1) is bepaald dat leden van de wetenschap
pelijke comités, wetenschappelijke adviseurs uit de pool
en externe deskundigen recht hebben op een vergoeding
voor hun deelname aan de vergaderingen van de comités,
thematische workshops, werkgroepen en overige door de
Commissie georganiseerde bijeenkomsten en evenemen
ten, en voor hun werk als rapporteur voor een specifieke
aangelegenheid.
In bijlage III bij Besluit 2008/721/EG wordt de vergoe
ding vastgesteld op 300 EUR voor deelname aan een
vergadering van een volledige dag, op 150 EUR voor
deelname aan een ochtend- of middagvergadering en
op 300 EUR voor het werk als rapporteur. Wanneer dit
volledig verantwoord wordt en de begroting dat toelaat,
kan dit laatste bedrag worden verhoogd tot 600 EUR
voor aangelegenheden die bijzonder veel werk meebren
gen.
In dezelfde bijlage wordt ook bepaald dat de Commissie
geregeld zal beoordelen of deze vergoedingen moeten
worden herzien in het licht van prijsindexcijfers, de eva
luatie van de aan de deskundigen in andere Europese
instanties betaalde vergoedingen en de feitelijke werk
belasting van de leden, geassocieerde leden, andere we
tenschappelijke adviseurs en externe deskundigen. De eer
ste evaluatie zal begin 2009 plaatsvinden.
De huidige hoogte van de vergoedingen is in 1997 vast
gesteld voor de leden en deskundigen van de voorlopers

(1) PB L 241 van 10.9.2008, blz. 21.

(5)

Het onderscheid tussen vergaderingen van een volledige
en van een halve dag moet worden afgeschaft om reke
ning te houden met de reis- en voor- en natransporttijd.

(6)

De ervaring leert dat de werkbelasting van rapporteurs in
belangrijke mate afhankelijk is van de complexiteit en
tijdsduur van de vereiste activiteiten voor het opstellen
van het advies, waarbij rekening gehouden moet worden
met de complexiteit van de vraagstelling, de beschikbaar
heid en toegankelijkheid van gegevens, de hoeveelheid te
bestuderen literatuur, de noodzaak met andere instanties
samen te werken en de omvang en complexiteit van de
vereiste gedachtewisselingen met belanghebbenden en
met het publiek. De huidige twee niveaus voor de ver
goeding voor het werk als rapporteur doen geen recht
aan de vele verschillende situaties waarvan sprake kan
zijn; er is dan ook een sterkere differentiëring van de
vergoeding voor rapporteurs nodig,

BESLUIT:

Enig artikel
Bijlage III bij Besluit 2008/721/EG wordt vervangen door de
tekst in de bijlage bij dit besluit.

Gedaan te Brussel, 27 juli 2009.
Voor de Commissie
Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
„BIJLAGE III
VERGOEDINGEN
De leden van de wetenschappelijke comités, de wetenschappelijke adviseurs uit de pool en de externe deskundigen hebben
recht op een vergoeding voor hun deelname aan de activiteiten van de wetenschappelijke comités, die als volgt is
vastgesteld:
Voor deelname aan vergaderingen van de comités, workshops, werkgroepen en overige door de Commissie georgani
seerde bijeenkomsten en evenementen:
— 385 EUR voor elke dag waarop de bijgewoonde vergadering plaats heeft gevonden.
Voor het werk als rapporteur:
— De vergoeding wordt gedifferentieerd naargelang de complexiteit van het onderwerp, de tijd die nodig is om het advies
op te stellen, de hoeveelheid en toegankelijkheid van de gegevens en wetenschappelijke literatuur en informatie die
verzameld en verwerkt moeten worden en de omvang en complexiteit van de gedachtewisselingen met het publiek en
met belanghebbenden en van contacten met andere instanties, waarbij de volgende indicatieve criteria in acht worden
genomen:
Bedragen

385 EUR

Indicatieve criteria

— Eenvoudige en routinematig te behandelen vraagstelling
— Advies gebaseerd op dossieronderzoek, met beperkt feitenonderzoek en beperkte litera
tuurstudie
— Geen gedachtewisseling met het publiek
— Maximaal vijf maanden tussen de eerste en laatste bijeenkomst

770 EUR

— Complexe vraagstelling
— Advies gebaseerd op uitgebreid onderzoek naar en bestudering van feiten en literatuur
— Gedachtewisseling met belanghebbenden en met het publiek, waarbij de bestudering van
de feedback slechts een beperkte hoeveelheid werk meebrengt
— Vijf tot negen maanden tussen de eerste en laatste bijeenkomst

1 155 EUR

— Zeer complexe vraagstelling
— Uitvoerig feiten- en literatuuronderzoek en -analyse nodig
— Omvangrijke en complexe gedachtewisselingen met belanghebbenden, met het publiek en
met andere wetenschappelijke instanties, waarbij belangrijke feedback moet worden bestu
deerd
— Meer dan negen maanden tussen de eerste en laatste bijeenkomst

— In elk specifiek geval zal de Commissie op basis van de bovengenoemde criteria in een verzoek om advies aangeven
welke van de bedragen voor de vergoedingen voor de rapporteur van toepassing is. De keuze voor het bedrag dat van
toepassing is kan door de Commissie gewijzigd worden tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor het verlangde
advies indien dit gerechtvaardigd wordt door onvoorziene veranderingen die te maken hebben met de relevante
criteria.
— De Commissie zal geregeld beoordelen of deze vergoedingen moeten worden herzien in het licht van prijsindexcijfers,
de evaluatie van de aan de deskundigen in andere Europese instanties betaalde vergoedingen en de feitelijke werk
belasting van de leden, geassocieerde leden, andere wetenschappelijke adviseurs en externe deskundigen.”

