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ROZHODNUTIE KOMISIE
z 27. júla 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/721/ES, pokiaľ ide o odmeny vyplácané členom
vedeckých výborov a expertom v oblasti bezpečnosti spotrebiteľov, verejného zdravia
a životného prostredia
[oznámené pod číslom K(2009) 5767]
(2009/566/ES)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

(4)

Súčasná výška odmien bola stanovená v roku 1997 pre
členov a expertov predchodcov uvedených vedeckých
výborov a odvtedy nebola revidovaná. Upravená denná
odmena zohľadňujúca nárast spotrebiteľských cien za
obdobie rokov 1997 – 2008, ktorá vychádza z údajov
indexu spotrebiteľských cien EUROSTATU, by bola
381,50 EUR. Táto suma by mala byť zaokrúhlená na
385 EUR.

(5)

Rozdiel medzi celodennými a poldennými stretnutiami
by sa mal eliminovať, aby sa zobral do úvahy čas na
cestovanie a dopravu.

(6)

Zo skúseností vyplýva, že pracovné zaťaženie spravo
dajcov značne závisí od komplexnosti a trvania činností
potrebných na vypracovanie stanoviska berúc do úvahy
komplexnosť problému, existenciu a dostupnosť údajov,
objem literatúry, ktorú je potrebné preskúmať, potrebu
spolupráce s inými orgánmi a rozsah a komplexnosť
potrebných konzultácií so zainteresovanými stranami
a verejnosťou. Súčasné dve úrovne odmien spravodajcov
neodrážajú skutočnú škálu situácií, a preto by sa mala
zaviesť širšia škála odmien spravodajcov,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
a najmä na jej články 152 a 153,
keďže:
(1)

(2)

(3)

V článku 19 rozhodnutia Komisie 2008/721/ES
z 5. septembra 2008, ktorým sa stanovuje poradná
štruktúra vedeckých výborov a expertov v oblasti bezpeč
nosti spotrebiteľov, verejného zdravia a životného
prostredia a ruší rozhodnutie 2004/210/ES (1), sa uvádza,
že členovia vedeckých výborov, vedeckí poradcovia zo
skupiny a externí experti majú nárok na odmenu za
účasť na stretnutiach výborov, tematických workshopoch,
pracovných skupinách a ostatných stretnutiach
a podujatiach organizovaných Komisiou a za služby spra
vodajcu v súvislosti s konkrétnou otázkou.
V prílohe III k rozhodnutiu 2008/721/ES sa stanovuje
suma 300 EUR ako odmena za každý celý deň účasti
alebo 150 EUR za účasť na dopoludňajšom alebo popo
ludňajšom stretnutí a 300 EUR ako odmena za prácu
spravodajcu. V odôvodnených prípadoch a v závislosti
od rozpočtových prostriedkov sa táto suma môže vo
výnimočných prípadoch zvýšiť na 600 EUR v prípade
otázok, ktoré sú mimoriadne náročné na pracovné zaťa
ženie
V tejto prílohe sa zároveň uvádza, že Komisia bude
pravidelne upravovať túto odmenu na základe cenových
indexov, preskúmania odmien vyplácaných expertom
z ostatných európskych orgánov a skúseností
s pracovným zaťažením členov, pridružených členov,
ostatných vedeckých poradcov a externých expertov.
Prvé preskúmanie by sa malo uskutočniť v roku 2009.

(1) Ú. v. EÚ L 241, 10.9.2008, s. 21.

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok
Príloha III k rozhodnutiu 2008/721/ES sa nahrádza znením
v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
V Bruseli 27. júla 2009
Za Komisiu
Androulla VASSILIOU

členka Komisie
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PRÍLOHA
„PRÍLOHA III
ODMENY
Členovia vedeckých výborov, vedeckí poradcovia zo skupiny a externí experti majú nárok na odmenu za účasť na
činnostiach vedeckých výborov takto:
Za účasť na stretnutiach výborov, workshopoch, pracovných skupinách a iných stretnutiach a podujatiach organizovaných
Komisiou:
— 385 EUR za každý deň, počas ktorého sa navštívené stretnutie konalo.
Za činnosť spravodajcu:
— Odmena je upravená v závislosti od pracovného zaťaženia spojeného s komplexnosťou záležitosti, dĺžky časového
obdobia potrebného na vypracovanie stanoviska, objemu a dostupnosti údajov a vedeckej literatúry a informácií, ktoré
je potrebné zozbierať a spracovať a rozsahu a komplexnosti konzultácií s verejnosťou a zainteresovanými stranami
a kontaktov s inými orgánmi zohľadňujúc tieto orientačné kritériá:
Suma

385 EUR

Orientačné kritériá

— jednoduchý a rutinný problém
— stanovisko založené na preskúmaní dokumentácie s vyhľadávaním údajov v malom
rozsahu a preskúmaním literatúry v malom rozsahu
— žiadne verejné konzultácie
— nie viac ako 5 mesiacov medzi prvým a posledným stretnutím

770 EUR

— komplexný problém
— stanovisko založené na značnom vyhľadávaní údajov a literatúry a ich preskúmaní
— konzultácie so zainteresovanými stranami a/alebo verejnosťou s pracovným zaťažením
v malom rozsahu, pokiaľ ide o spracovanie spätnej väzby
— od 5 do 9 mesiacov medzi prvým a posledným stretnutím

1 155 EUR

— veľmi komplexný problém
— potreba veľmi extenzívneho vyhľadávania a analyzovania údajov a literatúry
— extenzívne a komplexné konzultácie so zainteresovanými stranami, verejnosťou a inými
vedeckými subjektmi s potrebou spracovania dôležitej spätnej väzby
— viac ako 9 mesiacov medzi prvým a posledným stretnutím

— Pri každom špecifickom prípade a na základe uvedených kritérií Komisia v žiadosti o stanovisko uvedie, ktorá
z úrovní odmeny spravodajcu sa uplatňuje. Výber uplatniteľnej sumy môže Komisia upraviť počas prípravných
prác v súvislosti s požadovaným stanoviskom, ak je to odôvodnené nepredvídateľnými zmenami vo vzťahu
k príslušným kritériám.
— Komisia bude pravidelne upravovať túto odmenu na základe cenových indexov, preskúmania odmien vyplácaných
expertom z ostatných európskych orgánov a skúseností s pracovným zaťažením členov, pridružených členov, ostat
ných vedeckých poradcov a externých expertov.“

