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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s odporúčaniami pre Komisiu o uplatňovaní práv Parlamentu v postupe vymenovania 
budúcich výkonných riaditeľov Európskej environmentálnej agentúry – pozmeňujúci 
návrh k článku 9 nariadenia (ES) č. 401/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 23. 
apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej 
informačnej a monitorovacej sieti
(2013/2089(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

– so zreteľom na článok nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. 
apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej 
informačnej a monitorovacej sieti,1

– so zreteľom na článok 42 a článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A7-0000/2013),

A. keďže žiadne ustanovenie nariadenia (ES) č. 401/2009 nezaručuje Európskemu 
parlamentu formálne právo vypočuť kandidáta vybraného na vymenovanie za výkonného 
riaditeľa Európskej environmentálnej agentúry;

1. žiada Komisiu, aby predložila čo najskôr na základe článku 192 ods. 1 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie návrh aktu, ktorým sa zmení nariadenie (ES) č. 401/2009, 
pokiaľ ide o postup pri vymenovaní výkonného riaditeľa Európskej environmentálnej 
agentúry, a to podľa podrobných odporúčaní uvedených v prílohe k uvedenému 
nariadeniu;

2. potvrdzuje, že tieto odporúčania sú v súlade so základnými právami a zásadou 
subsidiarity;

3. domnieva sa, že vyžiadaný návrh nemá žiadne finančné dôsledky;

4. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie a priložené podrobné odporúčania postúpil 
Komisii, Rade a Európskej environmentálnej agentúre.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.
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PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA:

PODROBNÉ ODPORÚČANIA NA NÁVRH NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY, KTORÝM SA MENÍ NARIADENIE (ES) Č. 401/2009 O 
EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRE A EURÓPSKEJ 
ENVIRONMENTÁLNEJ INFORMAČNEJ A MONITOROVACEJ SIETI, POKIAĽ IDE 
O POSTUP VYMENOVANIA VÝKONNÉHO RIADITEĽA

A. ZÁSADY A CIELE POŽADOVANÉHO NÁVRHU

1. Cieľom tohto návrhu je zosúladiť postup vymenovania výkonného riaditeľa Európskej 
environmentálnej agentúry s postupmi používanými pri vymenúvaní výkonných 
riaditeľov iných agentúr, ako je Európska chemická agentúra, Európska agentúra pre 
lieky a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, najmä s cieľom poskytnúť 
Európskemu parlamentu formálne právo vypočuť pred vymenovaním kandidáta, 
ktorého vybralo predstavenstvo Európskej environmentálnej agentúry na túto pozíciu.

B. TEXT POŽADOVANÉHO NÁVRHU

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, 

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 401/2009 o Európskej environmentálnej agentúre 
a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti, pokiaľ ide o postup 

vymenovania výkonného riaditeľa

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1,

so zreteľom na žiadosť Európskeho parlamentu Európskej komisii1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru2,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov3,

                                               
1 Ú. v. ...
2 Ú. v. ...
3 Ú. v. ...
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konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1) Prvý pododsek článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 401/2009 o Európskej 
environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej 
sieti1 neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by zaručovalo Európskemu parlamentu 
formálne právo vypočuť kandidáta vybraného na vymenovanie za výkonného riaditeľa 
Európskej environmentálnej agentúry pred jeho vymenovaním.

(2) V súlade s Rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a 
Európskou komisiou2 by mali kandidáti na funkciu výkonného riaditeľa regulačných 
agentúr prísť na vypočutie do parlamentných výborov.

(3) Nariadenie Rady (ES) č. 401/2009 je kodifikovaným znením nariadenia Rady (EHS) 
č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a 
Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete3. Od nadobudnutia 
platnosti tohto aktu boli ďalšími predpismi ustanovené ďalšie agentúry – napr. 
konkrétne nariadením (ES) č. 1907/20064 o Európskej chemickej agentúre, nariadením 
(ES) č. 726/20045 o Európskej agentúre pre lieky a nariadením (ES ) č. 178/20026 o 
Európskom úrade pre bezpečnosť potravín – pričom predpisy obsahovali ustanovenie, 
že kandidát nominovaný predstavenstvom agentúry je vyzvaný, aby urobil vyhlásenie 
v Európskom parlamente a odpovedal na otázky poslancov.

(4) Je zaužívanou praxou, že kandidát vybraný predstavenstvom Európskej 
environmentálnej agentúry na pozíciu výkonného riaditeľa je bezodkladne pozvaný na 
vypočutie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu.

(5) Na rozdiel od väčšiny neskorších nariadení zriaďujúcich iné agentúry, ako sú najmä 
Európska chemická agentúra, Európska agentúra pre lieky a Európsky úrad pre 
bezpečnosť potravín, v článku 9 nariadenia (ES) č. 401/2009 sa nešpecifikuje 
požiadavka, že Komisia vyberie kandidáta na post výkonného riaditeľa Európskej 
environmentálnej agentúry na základe výzvy na vyjadrenie záujmu uverejnenej v 
Úradnom vestníku Európskej únie a v iných periodikách alebo na internetových 
stránkach.

(6) Je preto potrebné zosúladiť postup vymenovania budúceho výkonného riaditeľa 
                                               
1 Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.
2 Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.
3 Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1.
4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, 
autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (Ú. v. EÚ L 
396, 30.12.2006, s. 1).
5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy 
Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad 
týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.
6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a 
stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES. L 31,1.2.2002, s. 1).
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Európskej environmentálnej agentúry s postupmi vymenovania výkonných riaditeľov 
iných agentúr, najmä pokiaľ ide o práva Európskeho parlamentu.

(7) Nariadenie (ES) č. 401/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 401/2009

V článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 401/2009 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1. Agentúru vedie výkonný riaditeľ, ktorého vymenúva predstavenstvo na základe 
zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou po uverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu 
v Úradnom vestníku Európskej únie a v iných periodikách alebo na internetových 
stránkach. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov a je obnoviteľné. 

Pred vymenovaním je kandidát, ktorého vybralo predstavenstvo, vyzvaný, aby čo 
najskôr predniesol vyhlásenie pred Európskym parlamentom a odpovedal na otázky 
poslancov.“

Článok 2
Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch.

V …

Za Európsky parlament Za Radu
Predseda Predseda
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom tejto správy je požiadať Komisiu, aby na základe článku 225 zmluvy predložila 
legislatívny návrh na zmenu článku 9 nariadenia (ES) č. 401/2009 o Európskej 
environmentálnej agentúre (EEA). 

V prvom pododseku článku 9 ods. 1 uvedeného nariadenia sa opisuje vymenovanie 
výkonného riaditeľa EEA, ale neuvádza sa zároveň požiadavka, aby bol kandidát vybraný 
predstavenstvom EEA vypočutý pred vymenovaním príslušným orgánom Európskeho 
parlamentu.

Táto požiadavka sa však nachádza v nariadeniach o zriadení iných agentúr, ako sú konkrétne 
Európska chemická agentúra, Európska agentúra pre lieky a Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín, ktoré tiež patria do kompetencie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín (ENVI) Európskeho parlamentu. Presné ustanovenie o parlamentnom 
vypočutí chýba v skutočnosti hlavne preto, že nariadenie o zriadení EEA je staršie než 
nariadenia o zriadení ďalších agentúr, keďže toto sa datuje (v pôvodnom znení) do roku 1990. 

Vypočutie designovaného výkonného riaditeľa EEA je okrem toho už zavedenou praxou: 
napríklad v priebehu postupu vymenovania nového výkonného riaditeľa v roku 2013 sa v 
oznámení o voľnej pozícii predpokladalo takéto vypočutie v Európskom parlamente, ktoré sa 
konalo vo výbore ENVI 19. februára 2013.

Koordinátori výboru po vypočutí vzniesli otázku aktualizácie článku 9 nariadenia (ES) č. 
401/2009 s cieľom zosúladiť postup vymenovania výkonného riaditeľa EEA s postupmi 
zaužívanými pri vymenúvaní výkonných riaditeľov iných agentúr v pôsobnosti výboru ENVI, 
najmä s cieľom zabezpečiť Európskemu parlamentu formálne právo vypočuť pred 
vymenovaním kandidáta vybraného na uvedenú pozíciu predstavenstvom EEA. Dňa 13. 
marca 2013 Konferencia predsedov súhlasila s názorom koordinátorov výboru ENVI a 
vyzvala výbor, aby predložil návrh na zmenu nariadenia o zriadení EEA.

Na rozdiel od väčšiny novších nariadení zriaďujúcich iné agentúry v článku 9 nariadenia (ES) 
č. 401/2009 sa nešpecifikuje požiadavka, aby Komisia vybrala kandidáta na pozíciu 
výkonného riaditeľa EEA na základe výzvy na vyjadrenie záujmu uverejnenej v Úradnom 
vestníku Európskej únie a v iných periodikách alebo na internetových stránkach. Môže to 
byť preto príležitosť na aktualizáciu nariadenia o EEA podľa novších postupov aj v tomto 
smere.


