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NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady:
1. kterým se mění nařízení (EHS) č. 1210/90 o zřízení Evropské agentury pro 

životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní 
prostředí, pokud jde o funkční období výkonného ředitele
(KOM(2005)0190 – C6-0141/2005 –2005/0072(COD))

2. kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002, pokud jde o funkční období 
výkonného ředitele Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
(KOM(2005)0190 – C6-0146/2005 – 2005/0081(COD))

3. kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska 
pro prevenci a kontrolu nemocí, pokud jde o funkční období ředitele
(KOM(2005)0190 – C6-0147/2005 – 2005/0082(COD))

4. kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o funkční období 
výkonného ředitele Evropské agentury pro léčivé přípravky
(KOM(2005)0190 – C6-0148/2005 – 2005/0083(COD))

Navrhovatelka: Jutta D. Haug
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

The Commission has adopted a proposal which aims to harmonise the provisions concerning 
the terms of reappointment of the Community agency directors. It claims that the existing 
provisions, allowing the renewal of the term of office by a simple decision by the appointing 
authority, are legally problematic.

In order to introduce a legally sound but administratively simple system for reappointing 
agency directors when their first term comes to an end, the Commission proposes a procedure 
where the appointing bodies would have the option of either extending the term of office or 
launching a completely new selection procedure. The decision on how to proceed could be 
taken, however, only after the Commission had assessed "the results achieved in the first term 
of office and the agency's duties and requirements in the coming years". A harmonised model 
for the first term of office (five years) and for the extension of the term (possible only once 
for maximum five years) would apply to all Community agencies under the first pillar.

Remarks

The objective of the proposal - filling in legal loopholes and streamlining administrative 
practices - can naturally be supported. Another question is whether the provisions on the term 
of office of the directors of 18 agencies should be harmonised, given the variety of agencies 
concerned, and the differences in their roles and tasks. When looking at the matter from a 
personnel policy point of view, it looks logical that the basic terms and conditions of 
employment are the same for those holding similar positions. But from an institutional point 
of view, the matter is more complicated.

Depending on the agency, the decision on the procedure after an evaluation whether to extend 
the term of office or launch a new selection procedure would be either taken by the 
Commission, the Council or the Management Board of the agency. In the case of the 
European Environment Agency (EEA), the European Food Safety Authority (EFSA), the 
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and the European Medicines 
Agency (EMEA), the Commission proposes that it should have the right to carry out the 
evaluation and on the basis of its results, make a proposal on further steps to the appointing 
authority, i.e. the Management Board of the agency.

While acknowledging the usefulness of an evaluation of director's performance after the first 
five-year period in office, your draftsman has doubts whether the wording of the current 
proposal gives the Commission a too decisive role in the reappointment procedure, given that 
the agencies concerned are supposed to carry out their tasks independently from the 
Commission. The new provisions would put the fate of the Director to the hands of the 
Commission. 

In order to avoid a conflict of interest and endangering the independence of the specialised 
agencies, it would be appropriate to give the Management Board the task to carry out an 
evaluation (or the right to decide how to do it) and then, if appropriate, take a decision on the 
extension of the term of office of the director.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro právní 
záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH K NÁVRHU 1

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
ČLÁNEK 1

Čl. 9 odst. 1 první věta (nařízení (EHS) č. 1210/90)

„1. V čele agentury stojí výkonný ředitel 
jmenovaný správní radou na návrh Komise 
na období pěti let, které může být na návrh 
Komise a po zhodnocení jednou 
prodlouženo, a to nejvýše o pět let.

„1. V čele agentury stojí výkonný ředitel 
jmenovaný správní radou na návrh Komise 
na období pěti let, které může být po 
zhodnocení jednou prodlouženo, a to 
nejvýše o pět let.

Při hodnocení vezme Komise v úvahu 
zejména:

Při hodnocení vezme správní rada v úvahu 
zejména:

- výsledky dosažené během prvního 
funkčního období a způsob, jakým jich bylo 
dosaženo;

- výsledky dosažené během prvního 
funkčního období a způsob, jakým jich bylo 
dosaženo;

- úkoly a potřeby agentury v následujících 
letech.“

- úkoly a potřeby agentury v následujících 
letech.

Hodnocení musí být bez odkladu 
předloženo Komisi a Evropskému 
parlamentu.“

Odůvodnění

The Management Board as the appointing authority should carry out an evaluation of the 
Executive Director's  performance and after that, if appropriate, take a decision on the 
extension of the term of office. As the evaluation concerns a holder of public office and a 
Community agency, it is important that it is made available to the Commission and the 
European Parliament.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH K NÁVRHU 2
  

1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 2
ČL. 1 BOD 2

Čl. 26 odst. 1 nový pododstavec (nařízení (ES) č. 178/2002)

„Na návrh Komise a po zhodnocení může 
být funkční období výkonného ředitele 
jednou prodlouženo, a to nejvýše o pět let.

„Po zhodnocení může správní rada 
prodloužit funkční období výkonného 
ředitele, a to nejvýše o pět let.

Při hodnocení vezme Komise v úvahu 
zejména:

Při hodnocení vezme správní rada v úvahu 
zejména:

- výsledky dosažené během prvního 
funkčního období a způsob, jakým jich bylo 
dosaženo;

- výsledky dosažené během prvního 
funkčního období a způsob, jakým jich bylo 
dosaženo;

- úkoly a potřeby úřadu v následujících 
letech.“

- úkoly a potřeby úřadu v následujících 
letech.

Hodnocení musí být bez odkladu 
předloženo Komisi a Evropskému 
parlamentu.“

Odůvodnění

The Management Board as the appointing authority should carry out an evaluation of the 
Executive Director's  performance and after that, if appropriate, take a decision on the 
extension of the term of office. As the evaluation concerns a holder of public office and a 
Community agency, it is important that it is made available to the Commission and the 
European Parliament.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH K NÁVRHU 3

Znění navržené Komisí2 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 3
ČLÁNEK 1

Čl. 17 odst. 1 (nařízení (ES) č. 851/2004)

„1. Ředitele jmenuje správní rada ze 
seznamu kandidátů, který Komise předloží 

„1. Ředitele jmenuje správní rada ze 
seznamu kandidátů, který Komise předloží 

  
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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po ukončení otevřeného výběrového řízení 
zahájeného po výzvě k vyjádření zájmu, jež 
byla zveřejněna v Úředním věstníku 
Evropských společenství a v jiných 
sdělovacích prostředcích, na dobu pěti let, 
která může být na návrh Komise a po
zhodnocení jednou prodloužena, a to nejvýše 
o pět let.

po ukončení otevřeného výběrového řízení 
zahájeného po výzvě k vyjádření zájmu, jež 
byla zveřejněna v Úředním věstníku 
Evropských společenství a v jiných 
sdělovacích prostředcích, na dobu pěti let, 
která může být po zhodnocení jednou 
prodloužena, a to nejvýše o pět let.

Při hodnocení vezme Komise v úvahu 
zejména:

Při hodnocení vezme správní rada v úvahu 
zejména:

- výsledky dosažené během prvního 
funkčního období a způsob, jakým jich bylo 
dosaženo;

- výsledky dosažené během prvního 
funkčního období a způsob, jakým jich bylo 
dosaženo;

- úkoly a potřeby střediska v následujících 
letech.“

- úkoly a potřeby střediska v následujících 
letech.

Hodnocení musí být bez odkladu 
předloženo Komisi a Evropskému 
parlamentu.“ 

Odůvodnění

The Management Board as the appointing authority should carry out an evaluation of the 
Director's  performance and after that, if appropriate, take a decision on the extension of the 
term of office. As the evaluation concerns a holder of public office and a Community agency, 
it is important that it is made available to the Commission and the European Parliament.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH K NÁVRHU 4

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 4
ČL. 1 BOD 2

Čl. 64 odst. 1 nový pododstavec (nařízení (ES) č. 726/2004)

„Na návrh Komise a po zhodnocení může 
být funkční období výkonného ředitele 
jednou prodlouženo, a to nejvýše o pět let.

„Po zhodnocení může být funkční období 
výkonného ředitele jednou prodlouženo, a to 
nejvýše o pět let.

  
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Při hodnocení vezme Komise v úvahu 
zejména:

Při hodnocení vezme správní rada v úvahu 
zejména:

- výsledky dosažené během prvního 
funkčního období a způsob, jakým jich bylo 
dosaženo;

- výsledky dosažené během prvního 
funkčního období a způsob, jakým jich bylo 
dosaženo;

- úkoly a potřeby agentury v následujících 
letech.“

- úkoly a potřeby agentury v následujících 
letech.

Hodnocení musí být bez odkladu 
předloženo Komisi a Evropskému 
parlamentu.“

Odůvodnění

The Management Board as the appointing authority should carry out an evaluation of the 
Executive Director's  performance and after that, if appropriate, take a decision on the 
extension of the term of office. As the evaluation concerns a holder of public office and a 
Community agency, it is important that it is made available to the Commission and the 
European Parliament.


