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DECIZIA COMISIEI
din 27 iulie 2009
de modificare a Deciziei 2008/721/CE în ceea ce privește indemnizațiile plătite membrilor
comitetelor științifice și experților în domeniul siguranței consumatorului, al sănătății publice și
al mediului
[notificată cu numărul C(2009) 5767]
(2009/566/CE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(4)

Nivelul actual al indemnizațiilor s-a stabilit în 1997
pentru membrii și experții predecesoarelor comitetelor
științifice în cauză și nu a mai fost reevaluat de atunci.
Indemnizația zilnică adaptată ținând cont de creșterea
prețurilor de consum în perioada 1997-2008 pe baza
datelor din indicele prețurilor de consum al Eurostat ar
fi de 381,50 EUR. Această valoare ar trebui să fie
rotunjită la 385 EUR.

(5)

Distincția dintre întâlnirile de o zi completă și cele de o
jumătate de zi ar trebui să se elimine pentru a se ține
cont de timpul necesar pentru deplasare și transport.

(6)

Având în vedere experiența, volumul efectiv de muncă al
raportorilor depinde substanțial de complexitatea și
durata activităților necesare pentru elaborarea avizului,
ținând cont de complexitatea chestiunii, de disponibi
litatea și accesibilitatea datelor, de cantitatea de literatură
de specialitate care trebuie să fie examinată, de necesitatea
colaborării cu alte organisme și de extinderea și comple
xitatea consultărilor necesare cu părțile interesate și cu
publicul. Cele două niveluri actuale ale indemnizației
pentru raportori nu reflectă actuala gamă de situații și,
prin urmare, ar trebui să se introducă o modulare mai
largă a indemnizației pentru raportori,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolele 152 și 153,
întrucât:
(1)

(2)

(3)

Articolul 19 din Decizia 2008/721/CE a Comisiei din
5 septembrie 2008 de instituire a unei structuri consul
tative compuse din comitete științifice și experți în
domeniul siguranței consumatorilor, al sănătății publice
și al mediului și de abrogare a Deciziei 2004/210/CE (1)
stipulează că membrii comitetelor științifice, consilierii
științifici din cadrul corpului de consilieri și experții
externi au dreptul la plata unei indemnizații pentru parti
ciparea la reuniuni ale comitetelor, ateliere tematice,
grupuri de lucru și alte reuniuni și evenimente organizate
de Comisie, precum și pentru îndeplinirea funcției de
raportor în cazul unei probleme specifice.
Anexa III la Decizia 2008/721/CE stabilește la 300 EUR
indemnizația pentru fiecare zi completă de participare, la
150 EUR indemnizația pentru participarea la o reuniune
dimineața sau după-amiaza și la 300 EUR indemnizația
pentru îndeplinirea funcției de raportor. Ultima sumă
poate fi majorată la 600 EUR în cazuri în care acest
lucru se justifică pe deplin și sub rezerva disponibilității
fondurilor bugetare pentru chestiuni care sunt extrem de
solicitante ca volum de muncă.
Anexa respectivă stipulează, de asemenea, că necesitatea
de a adapta aceste indemnizații va fi evaluată periodic de
către Comisie, ținând seama de indexarea prețurilor,
evaluarea indemnizațiilor plătite experților din cadrul
altor organisme europene și volumul efectiv de muncă
al membrilor, membrilor asociați, altor consilieri științifici
și al experților externi. Prima evaluare ar trebui să aibă
loc în 2009.

(1) JO L 241, 10.9.2008, p. 21.

DECIDE:

Articol unic
Anexa III la Decizia 2008/721/CE se înlocuiește cu textul anexei
la prezenta decizie.
Adoptată la Bruxelles, 27 iulie 2009.
Pentru Comisie
Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei
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ANEXĂ
„ANEXA III
INDEMNIZAȚII
Membrii comitetelor științifice, consilierii științifici din cadrul corpului de consilieri și experții externi au dreptul la plata
unor indemnizații pentru participarea lor la activitățile comitetelor științifice, după cum urmează:
Pentru participarea la întâlnirile comitetelor, ateliere, grupuri de lucru și alte întâlniri și evenimente organizate de către
Comisie:
— 385 EUR pentru fiecare zi în care a avut loc întâlnirea la care au participat.
Pentru îndeplinirea funcției de raportor:
— Indemnizația se modulează în funcție de volumul efectiv de muncă legat de complexitatea problemei, extinderea
perioadei necesare pentru elaborarea avizului, cantitatea de date și literatură științifică și informații care trebuie
colectate și prelucrate și accesibilitatea acestora, precum și de extinderea și complexitatea consultărilor necesare cu
părțile interesate și cu publicul și a contactelor cu alte organisme, ținându-se cont de următoarele criterii indicative:
Valoarea

385 EUR

Criterii indicative

— Problemă simplă și de rutină
— Aviz bazat pe examinarea unui dosar cu căutare limitată de date și examinare limitată de
literatură
— Fără consultare publică
— Nu mai mult de 5 luni între prima și ultima întâlnire

770 EUR

— Problemă complexă
— Aviz bazat pe căutare și examinare semnificativă de date și literatură
— Consultare a părților interesate și/sau a publicului cu volum limitat de lucru pentru
examinarea feedbackului
— De la 5 la 9 luni între prima și ultima întâlnire

1 155 EUR

— Problemă foarte complexă
— Necesitatea unor căutări și analize foarte extinse a datelor și a literaturii
— Consultări extinse și complexe cu părțile interesate, cu publicul și cu alte organisme
științifice cu necesitatea examinării unui feedback foarte important
— Peste 9 luni între prima și ultima întâlnire

— În fiecare caz specific, pe baza criteriilor menționate mai sus, Comisia indică în cererea de aviz care dintre valorile
indemnizației raportorului se aplică. Comisia poate modifica alegerea valorii aplicabile în timpul lucrărilor pregătitoare
pentru avizul solicitat dacă această modificare se justifică prin schimbări neprevăzute legate de criteriile relevante.
— Comisia va evalua periodic necesitatea de a adapta aceste indemnizații ținând seama de indexarea prețurilor, evaluarea
indemnizațiilor plătite experților din cadrul altor organisme europene și volumul efectiv de muncă al membrilor,
membrilor asociați, altor consilieri științifici și al experților externi.”

