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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierający zalecenia dla Komisji w sprawie praw przysługujących Parlamentowi w 
procedurze mianowania przyszłych dyrektorów wykonawczych Europejskiej Agencji 
Środowiska – zmiana art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz 
Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska
(2013/2089(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej 
Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska1,

– uwzględniając art. 42 i 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że w rozporządzeniu (WE) nr 401/2009 nie ma przepisu 
gwarantującego Parlamentowi Europejskiemu formalne prawo do przesłuchania 
kandydata na stanowisko dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Środowiska;

1. zwraca się do Komisji, by w oparciu o art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej jak najszybciej przedstawiła wniosek w sprawie aktu zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 401/2009, jeżeli chodzi o procedurę mianowania dyrektora 
wykonawczego Europejskiej Agencji Środowiska, zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami 
określonymi w załączniku do niniejszego dokumentu;

2. potwierdza, że zalecenia te są zgodne z prawami podstawowymi i zasadą pomocniczości;

3. uważa, iż wspomniany wniosek nie pociąga za sobą skutków finansowych;

4. zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, a także 
szczegółowych zaleceń przedstawionych w załączniku Komisji i Radzie oraz Europejskiej 
Agencji Środowiska.

                                               
1 Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 13.
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI

SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA 
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
ZMIENIAJACEGO ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 401/2009 W SPRAWIE 
EUROPEJSKIEJ AGENCJI ŚRODOWISKA ORAZ EUROPEJSKIEJ SIECI 
IFNORMACJI I OBSERWACJI ŚRODOWISKA, POD WZGLĘDEM PROCEDURY 
MIANOWANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO

A. ZASADY I CELE PROPONOWANEGO WNIOSKU

1. Celem wniosku jest dostosowanie procedury mianowania dyrektora wykonawczego 
Europejskiej Agencji Środowiska do procedur stosowanych w przypadku 
powoływania dyrektorów wykonawczych innych agencji, takich jak Europejska 
Agencja Chemikaliów, Europejska Agencja Leków i Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności, szczególnie w celu przyznania Parlamentowi 
Europejskiemu formalnego prawa do przesłuchania kandydata wybranego przez 
zarząd Europejskiej Agencji Środowiska na to stanowisko przed mianowaniem go.

B. TEKST PROPONOWANEGO WNIOSKU

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 401/2009 w sprawie Europejskiej Agencji
Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska, pod względem 

procedury mianowania dyrektora wykonawczego

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 
1,

uwzględniając własny wniosek skierowany do Komisji1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego2,

                                               
1 Dz.U. …
2 Dz.U. …
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uwzględniając opinię Komitetu Regionów1,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 401/2009 w sprawie 
Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji 
Środowiska2 nie zawiera przepisów gwarantujących Parlamentowi Europejskiemu 
formalne prawo do przesłuchania kandydata zaproponowanego na stanowisko 
dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Środowiska przed mianowaniem go 
na to stanowisko.

(2) Zgodnie z porozumieniem ramowym w sprawie stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską3 kandydaci na stanowisko dyrektora 
wykonawczego agencji regulacyjnych powinni być przesłuchiwani przez komisje 
parlamentarne.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 401/2009 jest ujednoliconą wersją rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej 
Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska4. Od 
czasu wejścia w życie tego aktu, do innych rozporządzeń powołujących inne agencje, 
takich jak w szczególności rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie Europejskiej 
Agencji Chemikaliów5, rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w sprawie Europejskiej 
Agencji Leków6 oraz rozporządzenie (WE) nr 178/2002 w sprawie Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności7, wprowadzono przepis, że kandydat 
nominowany przez zarząd agencji proszony jest o złożenie oświadczenia w 
Parlamencie Europejskim oraz o udzielenie odpowiedzi na pytania posłów.

(4) Zgodnie z przyjętą praktyką kandydat wybrany przez zarząd Europejskiej Agencji 
Środowiska na stanowisko dyrektora wykonawczego zapraszany jest niezwłocznie na 
przesłuchanie przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego.

(5) W przeciwieństwie do późniejszych rozporządzeń powołujących do życia inne 

                                               
1 Dz.U. …
2 Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 13.
3 Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.
4 Dz.U. L 120 z 11.5.1990, s. 1.
5 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
6 Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające 
wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów 
weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 
1.)
7 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające 
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).
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agencje, np. Europejską Agencję Chemikaliów, Europejską Agencję Leków oraz 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, art. 9 rozporządzenia (WE) nr 
401/2009 nie zawiera wymogu dokonania przez Komisję wyboru kandydata na 
stanowisko dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Środowiska po 
opublikowaniu zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej oraz w innych periodykach lub na stronach internetowych.

(6) Dlatego też właściwe jest dostosowanie procedury mianowania przyszłych dyrektorów 
wykonawczych Europejskiej Agencji Środowiska do procedur powoływania 
dyrektorów wykonawczych innych agencji, szczególnie pod względem praw 
przysługujących Parlamentowi Europejskiemu.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 401/2009,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 401/2009

W art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 401/2009 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„1. Na czele agencji stoi dyrektor wykonawczy powoływany przez zarząd w oparciu o listę 
kandydatów zaproponowanych przez Komisję po opublikowaniu zaproszenia do 
wyrażenia zainteresowania  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w innych 
periodykach lub na stronach internetowych. Kadencja dyrektora wykonawczego trwa 
pięć lat i jest odnawialna.

Przed powołaniem na stanowisko kandydat wyłoniony przez zarząd proszony jest 
o możliwie najszybsze złożenie oświadczenia przed Parlamentem Europejskim oraz 
o udzielenie odpowiedzi na pytania posłów do Parlamentu.”

Artykuł 2
Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie jest wiążące w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady
Przewodniczący Przewodniczący
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UZASADNIENIE

Celem niniejszego sprawozdania jest zwrócenie się do Komisji Europejskiej w oparciu o art. 
225 traktatu o przedstawienie wniosku ustawodawczego dotyczącego zmiany art. 9 
rozporządzenia (WE) nr 401/2009 w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska.

Artykuł 9 ust. 1 akapit pierwszy tego rozporządzenia opisuje mianowanie dyrektora 
wykonawczego Europejskiej Agencji Środowiska i w chwili obecnej nie zawiera wymogu, by 
przed powołaniem na stanowisko kandydat wybrany przez zarząd tej agencji został 
przesłuchany przez właściwy organ Parlamentu Europejskiego.

Wymóg taki istnieje jednak w rozporządzeniach powołujących inne agencje, np. Europejską 
Agencję Chemikaliów, Europejską Agencję Leków oraz Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności, które również wchodzą w zakres uprawnień Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) 
Parlamentu. Brak konkretnego odniesienia do przesłuchania w Parlamencie wynika głównie z 
faktu, że rozporządzenie powołujące Europejską Agencję Środowiska jest starsze niż 
rozporządzenia powołujące inne agencje, mianowicie pochodzi (w wersji pierwotnej) z 1990 
r.

Ponadto przesłuchanie kandydata na dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji 
Środowiska jest już ogólnie stosowaną praktyką – przykładowo w trakcie procedury 
mianowania nowego dyrektora wykonawczego w 2013 r. ogłoszenie o naborze na stanowisko 
przewidywało przesłuchanie w Parlamencie Europejskim, które odbyło się przed komisją 
ENVI w dniu 19 lutego 2013 r.

Po przesłuchaniu koordynatorzy komisji podnieśli kwestię aktualizacji art. 9 rozporządzenia 
(WE) nr 401/2009 w celu dostosowania procedury mianowania dyrektora wykonawczego 
Europejskiej Agencji Środowiska do procedur stosowanych w przypadku mianowania 
dyrektorów wykonawczych innych agencji wchodzących w zakres kompetencji komisji 
ENVI, a w szczególności w celu przyznania Parlamentowi Europejskiemu formalnego prawa 
do przesłuchania kandydata wybranego przez zarząd Europejskiej Agencji Środowiska na 
stanowisko przed mianowaniem go. W dniu 13 marca 2013 r. Konferencja Przewodniczących 
podzieliła pogląd koordynatorów komisji ENVI i zachęciła tę komisję do wysunięcia wniosku 
w sprawie zmiany rozporządzenia powołującego Europejską Agencję Środowiska.

Ponadto w przeciwieństwie do niedawnych rozporządzeń powołujących do życia inne 
agencje, art. 9 rozporządzenia (WE) nr 401/2009 nie zawiera wymogu dokonania przez 
Komisję Europejską wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wykonawczego Europejskiej 
Agencji Środowiska po opublikowaniu zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w innych periodykach lub na stronach 
internetowych. Stanowi to zatem okazję do dostosowania rozporządzenia w sprawie 
utworzenia Agencji Ochrony Środowiska do najnowszych praktyk stosowanych w tej 
dziedzinie.



PE510.522v01-00 8/8 PR\934106PL.doc

PL


