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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har vedtaget et forslag, der sigter mod at harmonisere bestemmelserne om 
vilkårene for genudnævnelse af EF-agenturernes direktører. Kommissionen hævder, at de 
gældende regler, hvorefter embedsperioden kan forlænges ved en enkel beslutning fra 
ansættelsesmyndighedens side, er retligt problematiske.

Med henblik på at indføre et retligt fornuftigt, men administrativt enkelt system for 
genudnævnelse af agenturernes direktører, når deres første embedsperiode udløber, foreslår 
Kommissionen en procedure, hvorefter de organer, der er ansvarlige for udnævnelser, kan 
vælge mellem forlængelse af embedsperioden og iværksættelse af en helt ny 
udvælgelsesprocedure. Afgørelsen om, hvordan man vil gå til værks, kan dog først træffes, 
efter at Kommissionen har vurderet "de resultater, der er opnået ved udløbet af første 
embedsperiode, og agenturets opgaver og behov i de kommende år". En harmoniseret model 
for den første embedsperiode (fem år) og for forlængelse af embedsperioden (kun muligt én 
gang for højst fem år) vil gælde for alle EF-agenturer under søjle 1. 

Bemærkninger

Forslagets målsætning - at lukke retlige smuthuller og at gøre de administrative procedurer 
mere strømlinede - kan naturligvis støttes. Spørgsmålet er dog, om bestemmelserne om 
embedsperioden for 18 agenturers direktører bør harmoniseres, i betragtning af hvor mange 
forskellige agenturer der er tale om, og hvor forskellige deres roller og opgaver er. Ud fra en 
personalepolitisk synsvinkel forekommer det logisk, at de grundlæggende ansættelsesvilkår er 
de samme for personer i ensartede stillinger. Men ud fra en institutionel synsvinkel er sagen 
mere kompliceret.

Alt afhængigt af, hvilket agentur der er tale om, træffes afgørelsen om proceduren efter en 
evaluering af, om embedsperioden skal forlænges, eller om der skal iværksættes en ny
udvælgelsesprocedure, af Kommissionen, Rådet eller agenturets bestyrelse. For så vidt angår 
Det Europæiske Miljøagentur, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Det Europæiske 
Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og Det Europæiske 
Lægemiddelagentur foreslår Kommissionen, at den bør have ret til at foretage evalueringen og 
på grundlag af resultaterne heraf stille forslag om yderligere skridt til 
ansættelsesmyndigheden, dvs. agenturets bestyrelse.

Den rådgivende ordfører anerkender, at en evaluering af direktørens indsats efter den første 
periode på fem år i embedet er nyttig, men hun er i tvivl om, hvorvidt det foreliggende 
forslags formulering giver Kommissionen en for afgørende rolle i 
genudnævnelsesproceduren, da det er meningen, at de pågældende agenturer skal udføre deres 
opgaver uafhængigt af Kommissionen. De nye bestemmelser ville lægge direktørens skæbne i 
hænderne på Kommissionen.

For at undgå en interessekonflikt og bringe de specialiserede agenturers uafhængighed i fare 
bør det være bestyrelsen, der foretager en evaluering (eller har ret til at afgøre, hvordan det 
skal gøres) og derefter, hvis det findes passende, træffer afgørelse om fornyelse af direktørens 
embedsperiode.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAG 1

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
ARTIKEL 1

Artikel 9, stk. 1 (forordning (EØF) nr. 1210/90)

"1. Agenturet ledes af en administrerende 
direktør, som på Kommissionens forslag 
udnævnes af bestyrelsen for en femårig 
periode, der på forslag af Kommissionen og
efter en evaluering kan fornyes én gang for 
en periode på indtil fem år.

"1. Agenturet ledes af en administrerende 
direktør, som på Kommissionens forslag 
udnævnes af bestyrelsen for en femårig 
periode, der efter en evaluering kan fornyes 
én gang for en periode på indtil fem år.

Ved evalueringen lægger Kommissionen
især vægt på:

Ved evalueringen lægger bestyrelsen især 
vægt på:

- de resultater, der er opnået ved udløbet af 
første embedsperiode, og de metoder, der 
har været anvendt for at opnå dem

- de resultater, der er opnået ved udløbet af 
første embedsperiode, og de metoder, der 
har været anvendt for at opnå dem

- agenturets opgaver og behov i de 
kommende år."

- agenturets opgaver og behov i de 
kommende år.

Evalueringen forelægges straks for 
Kommissionen og Europa-Parlamentet."

Begrundelse

Bestyrelsen bør som ansættelsesmyndighed foretage en evaluering af den administrerende 
direktørs indsats og derefter, hvis det findes passende, træffe afgørelse om fornyelse af 
embedsperioden. Eftersom evalueringen vedrører en person, der varetager et offentligt 
embede, og et EF-agentur, er det vigtigt, at den forelægges for Kommissionen og Europa-
Parlamentet.

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAG 2

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 26, stk. 1 (forordning (EØF) nr. 178/2002)

"På forslag af Kommissionen og efter en 
evaluering kan den administrerende 
direktørs embedsperiode fornyes én gang for 
en periode på indtil fem år.

"Bestyrelsen kan efter en evaluering forny
den administrerende direktørs 
embedsperiode én gang for en periode på 
indtil fem år.

Ved evalueringen lægger Kommissionen
især vægt på:

Ved evalueringen lægger bestyrelsen især 
vægt på:

- de resultater, der er opnået ved udløbet af 
første embedsperiode, og de metoder, der 
har været anvendt for at opnå dem

- de resultater, der er opnået ved udløbet af 
første embedsperiode, og de metoder, der 
har været anvendt for at opnå dem

- autoritetens opgaver og behov i de 
kommende år."

- autoritetens opgaver og behov i de 
kommende år.

Evalueringen forelægges straks for 
Kommissionen og Europa-Parlamentet."

Begrundelse

Bestyrelsen bør som ansættelsesmyndighed foretage en evaluering af den administrerende 
direktørs indsats og derefter, hvis det findes passende, træffe afgørelse om fornyelse af 
embedsperioden. Eftersom evalueringen vedrører en person, der varetager et offentligt 
embede, og et EF-agentur, er det vigtigt, at den forelægges for Kommissionen og Europa-
Parlamentet.

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAG 3

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 3
ARTIKEL 1

Artikel 17, stk. 1 (forordning (EØF) nr. 851/2004)

"1. Direktøren udnævnes af bestyrelsen for 
en femårig periode, der på forslag af 
Kommissionen og efter en evaluering kan 
fornyes én gang med yderligere en periode 
på indtil fem år, på grundlag af en liste over 
kandidater, som Kommissionen foreslår
efter en almindelig udvælgelsesprøve efter 
offentliggørelse af interessetilkendegivelser 
både i Den Europæiske Unions Tidende og 
andre steder.

"1. Direktøren udnævnes af bestyrelsen for 
en femårig periode, der på forslag af 
Kommissionen og efter en evaluering kan 
fornyes én gang med yderligere en periode 
på indtil fem år, på grundlag af en liste over 
kandidater efter en almindelig 
udvælgelsesprøve efter offentliggørelse af 
interessetilkendegivelser både i Den 
Europæiske Unions Tidende og andre steder.

Ved evalueringen lægger Kommissionen
især vægt på:

Ved evalueringen lægger bestyrelsen især 
vægt på:

- de resultater, der er opnået ved udløbet af 
første embedsperiode, og de metoder, der 
har været anvendt for at opnå dem

- de resultater, der er opnået ved udløbet af 
første embedsperiode, og de metoder, der 
har været anvendt for at opnå dem

- centrets opgaver og behov i de kommende 
år."

- centrets opgaver og behov i de kommende 
år.

Evalueringen forelægges straks for 
Kommissionen og Europa-Parlamentet."

Begrundelse

Bestyrelsen bør som ansættelsesmyndighed foretage en evaluering af direktørens indsats og 
derefter, hvis det findes passende, træffe afgørelse om fornyelse af embedsperioden. Eftersom 
evalueringen vedrører en person, der varetager et offentligt embede, og et EF-agentur, er det 
vigtigt, at den forelægges for Kommissionen og Europa-Parlamentet.

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAG 4

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 64, stk. 1 (forordning (EØF) nr. 726/2004)

"På forslag af Kommissionen og efter en 
evaluering kan eksekutivdirektørens 
embedsperiode fornyes én gang for en 
periode på indtil fem år.

"Eksekutivdirektørens embedsperiode kan 
efter en evaluering fornyes én gang for en 
periode på indtil fem år.

Ved evalueringen lægger Kommissionen
især vægt på:

Ved evalueringen lægger bestyrelsen især 
vægt på:

- de resultater, der er opnået ved udløbet af 
første embedsperiode, og de metoder, der 
har været anvendt for at opnå dem

- de resultater, der er opnået ved udløbet af 
første embedsperiode, og de metoder, der 
har været anvendt for at opnå dem

- agenturets opgaver og behov i de 
kommende år."

- agenturets opgaver og behov i de 
kommende år."

Evalueringen forelægges straks for 
Kommissionen og Europa-Parlamentet."

Begrundelse

Bestyrelsen bør som ansættelsesmyndighed foretage en evaluering af eksekutivdirektørens
indsats og derefter, hvis det findes passende, træffe afgørelse om fornyelse af 
embedsperioden. Eftersom evalueringen vedrører en person, der varetager et offentligt 
embede, og et EF-agentur, er det vigtigt, at den forelægges for Kommissionen og Europa-
Parlamentet.

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.


