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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 27 juli 2009
om ändring av beslut 2008/721/EG beträffande den ekonomiska ersättning som utbetalas till
ledamöter i vetenskapliga kommittéer och experter på området för konsumentsäkerhet, folkhälsa
och miljö
[delgivet med nr K(2009) 5767]
(2009/566/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT
FÖLJANDE

(4)

De nuvarande ersättningsnivåerna för ledamöter och ex
perter i föregångarna till de vetenskapliga kommittéerna
fastställdes 1997 och har inte setts över sedan dess. Om
man tar hänsyn till konsumentprisökningarna under pe
rioden 1997–2008, baserat på uppgifter om konsument
prisindex från Eurostat, borde dagtraktamentet uppgå till
381,50 euro. Detta belopp bör avrundas uppåt till
385 euro.

(5)

Skillnaden mellan heldags- och halvdagsmöten bör av
skaffas för att det ska gå att ta hänsyn till restid och
transporttid.

(6)

Erfarenheter har visat att arbetsbördan för föredragande
till stor del beror på hur komplicerat det är och hur lång
tid det tar att färdigställa ett yttrande, med hänsyn till hur
komplex frågan är, om det finns lättillgängliga uppgifter,
hur mycket bakgrundsmaterial som ska gås igenom, be
hovet av att samarbeta med andra organ samt hur kom
plicerade och omfattande samråd med berörda parter
eller allmänheten som krävs. De nuvarande två ersätt
ningsnivåerna för föredragande motsvarar inte verklighe
ten och fler ersättningsnivåer för föredragande bör därför
införas.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artiklarna 152 och 153, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Enligt artikel 19 i kommissionens beslut 2008/721/EG
av den 5 september 2008 om inrättande av en rådgi
vande struktur med vetenskapliga kommittéer och exper
ter på området för konsumentsäkerhet, folkhälsa och
miljö och om upphävande av beslut 2004/210/EG (1)
har de vetenskapliga kommittéernas ledamöter, veten
skapliga rådgivare från poolen och externa experter rätt
till ersättning när de deltar i möten i kommittéerna,
tematiska seminarier, arbetsgrupper och andra möten
och evenemang som anordnas av kommissionen, samt
för sitt arbete som föredragande i en specifik fråga.
I bilaga III till beslut 2008/721/EG fastställs ersättningen
till 300 euro för deltagande en hel dag, till 150 euro för
deltagande på förmiddagen eller eftermiddagen och till
300 euro för att vara föredragande. Om det är motiverat
och om det finns budgetmedel får det sistnämnda belop
pet i undantagsfall höjas till 600 euro för frågor som är
särskilt arbetskrävande.
I den bilagan fastställs också att kommissionen regelbun
det kommer att se över behovet att anpassa dessa ersätt
ningar i förhållande till prisindex, ändringar av den er
sättning som andra europeiska organ betalar till experter
och till erfarenheterna av arbetsbelastningen för ledamö
ter, associerade ledamöter, andra vetenskapliga rådgivare
och externa experter. Den första översynen skulle äga
rum 2009.

(1) EUT L 241, 10.9.2008, s. 21.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel
Bilaga III till beslut 2008/721/EG ska ersättas med texten i
bilagan till det här beslutet.
Utfärdat i Bryssel den 27 juli 2009.
På kommissionens vägnar
Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
”BILAGA III
EKONOMISK ERSÄTTNING
De vetenskapliga kommittéernas ledamöter, vetenskapliga rådgivare från poolen och externa experter ska ha rätt till
följande ersättning för sitt deltagande i de vetenskapliga kommittéernas verksamhet:
För deltagande i kommittémöten, seminarier, arbetsgrupper och andra möten och evenemang som anordnas av kom
missionen:
— 385 euro för varje mötesdag.
För att vara föredragande:
— Ersättningen hänger samman med den arbetsbörda som krävs beroende på frågans komplexitet, hur lång tid som
krävs för att färdigställa yttrandet, mängden av och tillgängligheten för de uppgifter och vetenskapligt bakgrunds
material som ska samlas in och bearbetas och hur omfattande och komplicerade samråd med berörda parter och med
allmänheten som krävs samt kontakter med andra organ, mot bakgrund av följande vägledande kriterier:
Belopp

385 euro

Vägledande kriterier

— Enkel och rutinmässig fråga.
— Yttrande baserat på granskning av dokumentation, med begränsad datasökning och be
gränsad bakgrundsdokumentation.
— Inget offentligt samråd.
— Högst fem månader mellan första och sista mötet.

770 euro

— Komplex fråga.
— Yttrande baserat på omfattande sökning efter och genomgång av data och bakgrunds
dokumentation.
— Samråd med berörda parter och/eller allmänheten med begränsad bearbetning av svaren.
— Mellan fem och nio månader mellan första och sista mötet

1 155 euro

— Mycket komplex fråga.
— Behov av mycket omfattande sökning efter och analys av data och bakgrundsdokumen
tation.
— Omfattande samråd med berörda parter, allmänheten eller andra vetenskapliga organ, med
omfattande bearbetning av svaren.
— Mer än nio månader mellan första och sista mötet.

— Kommissionen ska i varje enskilt fall och mot bakgrund av ovanstående kriterier ange i sin begäran om yttrande
vilken ersättningsnivå som ska gälla för föredraganden. Kommissionen kan ändra ersättningsnivå under det förbere
dande arbetet med yttrandet, om detta är motiverat av oförutsebara ändringar av relevanta kriterier.
— Kommissionen kommer regelbundet att se över behovet att anpassa dessa ersättningar i förhållande till prisindex,
ändringar av den ersättning som andra europeiska organ betalar till experter och till erfarenheterna av arbetsbelast
ningen för ledamöter, associerade ledamöter, andra vetenskapliga rådgivare och externa experter.”

