
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 3 czerwca 2010 r. 

zmieniająca decyzję 2008/721/WE w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych członkom 
komitetów naukowych i ekspertom w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia 

publicznego i środowiska 

(2010/309/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 168 i 169, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) 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 Doradców 
Naukowych ds. Oceny Ryzyka (zwanego dalej 
„Zespołem”) 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. 

(2) W załączniku III do decyzji 2008/721/WE określa się 
kwoty wynagrodzeń wypłacanych członkom komitetów 
naukowych, doradcom naukowym z Zespołu 
i ekspertom zewnętrznym. 

(3) Obecnie wynagrodzenia za udział w posiedzeniach mogą 
być wypłacane tylko ekspertom fizycznie obecnym na 
posiedzeniach. Nowoczesne technologie umożliwiają 
wymianę opinii ekspertów w ramach wirtualnych posie
dzeń przy użyciu urządzeń audio lub wideo bądź opro
gramowania online. Użycie tych narzędzi pozwoliłoby na 
szerszy udział ekspertów w działalności komitetów 
naukowych, przy zmniejszeniu do minimum wpływu 
na środowisko oraz kosztów, a także ograniczeniu 
czasu ekspertów przeznaczanego na podróże. 

(4) W przypadku uczestnictwa w posiedzeniu na odległość 
przy użyciu środków elektronicznych kwota wynagro

dzenia powinna być uzależniona od długości posiedzenia 
(krótki udział, pełny dzień, posiedzenie trwające tylko 
przed południem lub tylko po południu). 

(5) Należy zatem wprowadzić dostosowania do przepisów 
dotyczących wypłacania wynagrodzeń za udział 
członkom komitetów, doradcom i ekspertom 
zewnętrznym. Należy odpowiednio zmienić art. 19 
i załącznik III do decyzji 2008/721/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2008/721/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 19 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Członkowie komitetów naukowych, doradcy naukowi 
z Zespołu oraz eksperci zewnętrzni są uprawnieni do otrzy
mania wynagrodzenia za uczestnictwo, osobiście lub na 
odległość przy użyciu środków elektronicznych, 
w posiedzeniach komitetów, warsztatach tematycznych, 
grupach roboczych i innych posiedzeniach i wydarzeniach 
organizowanych przez Komisję, oraz za świadczenie usług 
sprawozdawców w sprawie określonych zagadnień, zgodnie 
z załącznikiem III.”; 

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

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

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



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK III 

WYNAGRODZENIA 

1. Członkowie komitetów naukowych, doradcy naukowi z Zespołu oraz eksperci zewnętrzni są uprawnieni do otrzy
mania następującego wynagrodzenia za uczestnictwo w posiedzeniach komitetów, warsztatach tematycznych, grupach 
roboczych i innych posiedzeniach i wydarzeniach organizowanych przez Komisję: 

a) w przypadku osobistego udziału – 385 EUR za każdy dzień obecności; 

b) w przypadku udziału na odległość – 100 EUR za każdą rozpoczętą godzinę obecności, do limitu: 

(i) 385 EUR za obecność przed południem i po południu; oraz 

(ii) 195 EUR za obecność przed południem lub po południu. 

2. Członkowie komitetów naukowych, doradcy naukowi z Zespołu i eksperci zewnętrzni są uprawnieni do następującego 
wynagrodzenia za sprawowanie funkcji sprawozdawcy: 

a) wynagrodzenie zmienia się w zależności od nakładu pracy związanego ze złożonością sprawy, długością okresu 
niezbędnego do wydania opinii, od 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 Kryteria orientacyjne 

385 EUR — Sprawa prosta i rutynowa 

— Opinia wydana w oparciu o zbadaną dokumentację, niewymagająca znaczących 
poszukiwań 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 

b) w każdym konkretnym wypadku, na podstawie kryteriów wymienionych w lit. a), Komisja wskazuje we wniosku 
o opinię, która kwota wynagrodzenia dla sprawozdawcy znajduje zastosowanie. Komisja może dokonać ponow
nego wyboru stosownej kwoty na etapie prac przygotowawczych nad wnioskowaną opinią, jeśli jest to uzasadnione 
nieprzewidzianymi zmianami w odniesieniu do stosownych kryteriów.”
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