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DECYZJA KOMISJI
z dnia 27 lipca 2009 r.
zmieniająca decyzję 2008/721/WE w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych członkom
komitetów naukowych i ekspertom w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia
publicznego i środowiska
(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5767)
(2009/566/WE)
zostały zastąpione przez przedmiotowe komitety
naukowe, i od tego czasu nie były one rewaloryzowane.
Dostosowane dzienne wynagrodzenie, uwzględniające
wzrost cen konsumenckich w latach 1997–2008
w oparciu o dane wskaźnika cen konsumpcyjnych publi
kowanego przez EUROSTAT, wynosi 381,50 EUR.
Kwotę tę należy zaokrąglić do sumy 385 EUR.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 152 i 153,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

Artykuł 19 decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia
5 września 2008 r. w sprawie utworzenia struktury
doradczej
komitetów
naukowych
i
ekspertów
w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia
publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję
2004/210/WE (1) stanowi, że członkowie komitetów
naukowych, doradcy naukowi z Zespołu oraz eksperci
zewnętrzni są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia
za uczestnictwo w posiedzeniach komitetów, warsztatach
tematycznych, grupach roboczych i innych posiedzeniach
i wydarzeniach organizowanych przez Komisję, oraz za
świadczenie usług sprawozdawców w sprawie określo
nych zagadnień.
Załącznik III do decyzji 2008/721/WE określa na
300 EUR wynagrodzenie za każdy pełny dzień uczest
nictwa, na 150 EUR wynagrodzenie za uczestnictwo
w posiedzeniu porannym lub popołudniowym oraz na
300 EUR wynagrodzenie za sprawowanie funkcji sprawo
zdawcy. W przypadkach całkowicie uzasadnionych oraz
w ramach możliwości budżetu ostatnia kwota może
zostać podwyższona do 600 EUR w przypadku pytań
wymagających szczególnie dużego nakładu pracy.
Załącznik ten określa również, że Komisja będzie regu
larnie oceniała potrzebę dostosowania tych wynagrodzeń
w zależności od wskaźników cen, oszacowania wynagro
dzeń płaconych ekspertom w innych organach europej
skich i doświadczenia dotyczącego obciążenia pracą
członków komitetów, członków współpracujących,
innych doradców naukowych i ekspertów zewnętrznych.
Pierwsza taka ocena powinna zostać dokonana w 2009 r.

(5)

Należy zrezygnować z rozróżnienia pomiędzy posiedze
niami całodniowymi a półdniowymi, tak aby uwzględnić
czas przeznaczony na podróż z i do miejsca zamiesz
kania oraz przejazdy komunikacją miejską w mieście,
w którym odbywa się posiedzenie.

(6)

W świetle dotychczasowych doświadczeń, nakład pracy
sprawozdawców zależy głównie od złożoności i czasu
trwania czynności niezbędnych do opracowania opinii,
z uwzględnieniem złożoności sprawy, dostępności
danych, ilości literatury, jaką należy przeanalizować,
potrzeby współpracy z innymi organami oraz zakresu
i złożoności wymaganych konsultacji społecznych i z
zainteresowanymi stronami. Obecne dwa poziomy wyna
grodzeń dla sprawozdawców nie odzwierciedlają rzeczy
wistego wachlarza możliwych do zaistnienia sytuacji,
w związku z czym należy wprowadzić bardziej szczegó
łowy podział takich wynagrodzeń,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł
Załącznik III do decyzji 2008/721/WE zastępuje się tekstem
znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.
Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2009 r.
W imieniu Komisji

(4)

Aktualny poziom wynagrodzeń został określony w 1997
r. dla członków i ekspertów organów, które następnie

(1) Dz.U. L 241 z 10.9.2008, s. 21.

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK III
WYNAGRODZENIA
Członkowie komitetów naukowych, doradcy naukowi z Zespołu oraz eksperci zewnętrzni są uprawnieni do wynagro
dzenia za uczestnictwo w pracach komitetów naukowych w sposób następujący:
Za uczestnictwo w posiedzeniach komitetów, warsztatach, grupach roboczych i innych posiedzeniach i wydarzeniach
organizowanych przez Komisję:
— 385 EUR za każdy dzień posiedzenia, w którym taka osoba uczestniczyła.
Za sprawowanie funkcji sprawozdawcy:
— Wynagrodzenie zmienia się w zależności od nakładu pracy związanego ze złożonością sprawy, długością okresu
niezbędnego do wydania opinii, ilości i dostępności danych oraz literatury i informacji naukowych, które należy
zebrać i przeanalizować, a także zakresu i złożoności konsultacji społecznych i z zainteresowanymi stronami oraz
kontaktów z innymi organami, w świetle poniższych kryteriów orientacyjnych:
Kwota

385 EUR

Kryteria orientacyjne

— Sprawa prosta i rutynowa
— Opinia wydana w oparciu o zbadaną dokumentację, niewymagająca znaczących poszu
kiwań i analiz danych i literatury
— Brak konsultacji społecznych
— Nie więcej niż 5 miesięcy pomiędzy pierwszym a ostatnim posiedzeniem

770 EUR

— Sprawa skomplikowana
— Opinia wydana w oparciu o poważne poszukiwania i analizy danych i literatury
— Konsultacje społeczne lub z zainteresowanymi stronami, których późniejsza analiza nie
wymaga dużego nakładu pracy
— Od 5 do 9 miesięcy pomiędzy pierwszym a ostatnim posiedzeniem

1 155 EUR

— Sprawa bardzo skomplikowana
— Potrzeba bardzo złożonych poszukiwań i analiz danych i literatury
— Szeroko zakrojone i złożone konsultacje społeczne, z zainteresowanymi stronami oraz
z innymi organami naukowymi, których późniejsza analiza wymaga dużego nakładu pracy
— Ponad 9 miesięcy pomiędzy pierwszym a ostatnim posiedzeniem

— W każdym konkretnym wypadku, na podstawie określonych powyżej kryteriów, Komisja wskazuje we wniosku
o opinię, która kwota wynagrodzenia dla sprawozdawcy znajduje zastosowanie. Komisja może dokonać ponownego
wyboru stosownej kwoty na etapie prac przygotowawczych nad wnioskowaną opinią, jeśli jest to uzasadnione
nieprzewidzianymi zmianami w odniesieniu do stosownych kryteriów.
— Komisja będzie regularnie oceniała potrzebę dostosowania tych wynagrodzeń w zależności od wskaźników cen,
oszacowania wynagrodzeń płaconych ekspertom w innych organach europejskich i doświadczenia dotyczącego
obciążenia pracą członków komitetów, członków współpracujących, innych doradców naukowych i ekspertów
zewnętrznych.”

