
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 4 lutego 2010 r. 

zmieniająca decyzję 2005/629/WE ustanawiającą Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. 
Rybołówstwa 

(2010/74/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 
20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej 
eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki 
rybołówstwa ( 1 ), w szczególności jego art. 33 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzja Komisji 2005/629/WE ( 2 ) ustanawia Komitet 
Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa 
(„STECF”), który dostarcza Komisji specjalistyczne eksper
tyzy naukowe. 

(2) Decyzja 2005/629/WE określa procedury dotyczące 
mianowania członków STECF, kadencje jego członków, 
zasady dotyczące zapraszania ekspertów zewnętrznych, 
tworzenia grup roboczych oraz procedury przyjmowania 
regulaminu wewnętrznego STECF. Procedury te powinny 
zostać uproszczone poprzez umożliwienie podej
mowania decyzji administracyjnych na odpowiednim 
szczeblu. 

(3) Aby uniknąć pomylenia z dziennymi dietami wypłaca
nymi prywatnym ekspertom zapraszanym przez Komisję, 
dodatki przyznawane zgodnie z decyzją 2005/629/WE 
członkom STECF i ekspertom zewnętrznym uczestni
czącym w posiedzeniach STECF powinny być nazwane 
„rekompensatą”. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2005/629/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2005/629/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisja mianuje członków STECF z listy kwalifikują
cych się kandydatów. Lista zostaje sporządzona po opubli
kowaniu otwartego zaproszenia do składania wniosków na 
stronie internetowej Komisji.”; 

2) w art. 7 wyrażenie „Za zgodą Komisji” zastępuje się wyra 
żeniem „Po zasięgnięciu opinii departamentu Komisji odpo
wiedzialnego za sprawę”; 

3) w art. 8 wyrażenie „Po uzyskaniu zgody Komisji” zastępuje 
się wyrażeniem „Po zasięgnięciu opinii departamentu Komisji 
odpowiedzialnego za sprawę”; 

4) w art. 9 wprowadza się następujące zmiany: 

a) nagłówek otrzymuje brzmienie: 

„Zwroty kosztów i rekompensata”; 

b) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Członkowie STECF i eksperci zewnętrzni są upraw
nieni do otrzymania rekompensaty za uczestnictwo 
w pracach STECF, jak przewidziano w załączniku.”; 

5) w art. 10 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed zorganizowaniem sesji plenarnych STECF 
i jego grup roboczych STECF zasięga opinii departamentu 
Komisji odpowiedzialnego za sprawę.”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Eksperci, którzy nie są członkami STECF, mogą 
zostać zaproszeni do udziału w posiedzeniach STECF 
i jego grup roboczych na wniosek departamentu Komisji 
odpowiedzialnego za sprawę.”;
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( 1 ) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59. 
( 2 ) Dz.U. L 225 z 31.8.2005, s. 18.



6) w art. 11 ust. 1 wyrażenie „za zgodą Komisji” zastępuje się wyrażeniem „po zasięgnięciu opinii depar
tamentu Komisji odpowiedzialnego za sprawę”; 

7) załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. 

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK 

REKOMPENSATA 

Członkowie STECF i eksperci zewnętrzni są uprawnieni do otrzymania następujących rekompensat w związku z ich 
uczestnictwem w pracach STECF: 

— Uczestnictwo w sesjach plenarnych STECF i grupach roboczych STECF 

EUR za cały dzień Sesje plenarne STECF Grupy robocze STECF 

Przewodniczący 300 300 

Wiceprzewodniczący ( 1 ) 300 0 

Inni uczestnicy 250 250 

( 1 ) Jego obecność przewidziana tylko na posiedzeniach plenarnych STECF. 

Udział w pracach wyłącznie porannych lub popołudniowych daje prawo do otrzymania rekompensaty w wysokości 
50 % pełnej dziennej rekompensaty. 

— Sprawozdania 

EUR Opinie STECF na sesjach plenarnych lub 
przekazywane w formie korespondencji ( 1 ) 

Sprawozdania przygotowawcze ( 2 ) przed 
sesjami plenarnymi STECF i grup robo

czych 

Sprawozdawca 300 300 ( 3 ) 

( 1 ) Rekompensata wypłacana za sporządzenie opinii. 
( 2 ) Podsumowania, zapytania i informacje ogólne. 
( 3 ) Rekompensata powinna być wypłacana maksymalnie w ciągu 15 dni na podstawie terminu ustalonego przez Komisję zgodnie ze 

szczegółowymi informacjami zawartymi w uprzednio podpisanej umowie. Komisja może jednak podjąć decyzję o przedłużeniu 
tego terminu, jeżeli uzna to za konieczne.”
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