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Συμβουλίου:
1. που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 για την ίδρυση του 

ευρωπαϊκού οργανισμού περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου 
πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον όσον αφορά τη 
θητεία του εκτελεστικού διευθυντή
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2. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 όσον αφορά τη 
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3. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2004 σχετικά με την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, όσον 
αφορά τη θητεία του διευθυντή
(COM(2005)0190 – C6-0147/2005 – 2005/0082(COD))

4. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά τη 
θητεία του εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων
(COM(2005)0190 – C6-0148/2005 – 2005/0072(COD))
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση που αποσκοπεί να εναρμονίσει τις διατάξεις σχετικά με τον 
επαναδιορισμό των διευθυντών Κοινοτικών οργανισμών. Προβάλλει τον ισχυρισμό ότι οι 
ισχύουσες διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν την ανανέωση της θητείας με απλή απόφαση της 
αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής είναι προβληματικές από νομική άποψη.

Προκειμένου να εισαχθεί ένα νομικά ορθό και διοικητικά απλό σύστημα για τον 
επαναδιορισμό των διευθυντών όταν ολοκληρώνεται η περίοδος της πρώτης θητείας τους, η 
Επιτροπή προτείνει διαδικασία σύμφωνα με την οποία τα όργανα διορισμού θα έχουν την 
δυνατότητα επιλογής είτε να παρατείνουν τη θητεία ή να ξεκινήσουν μια απόλυτα νέα 
διαδικασία επιλογής. Η σχετική απόφαση, ωστόσο, θα μπορούσε να ληφθεί μόνο αφού 
αξιολογήσει η Επιτροπή " τα  αποτελέσματα της πρώτης θητείας και τον τρόπο με τον οποίο 
επετεύχθησαν και τις αποστολές και τις ανάγκες της υπηρεσίας για τα επόμενα έτη ». Θα 
ισχύσει εναρμονισμένο πρότυπο για την πρώτη θητεία (πέντε χρόνια) και για την παράταση 
της θητείας (πιθανώς μόνο μια φορά για πέντε χρόνια το ανώτερο) για όλες τις κοινοτικές 
υπηρεσίες στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα.

Παρατηρήσεις

Ο στόχος της πρότασης- κάλυψη των νομικών κενών και απλοποίηση των διοικητικών 
πρακτικών- φυσικά μπορεί να υποστηριχθεί. Ένα άλλο ερώτημα είναι το κατά πόσον πρέπει 
να εναρμονισθούν οι διατάξεις για την θητεία των διευθυντών 18 υπηρεσιών, δεδομένης της 
ποικιλίας των ενδιαφερομένων υπηρεσιών, και των διαφορών στους ρόλους τους και τα 
καθήκοντά τους. Όταν εξετάζεται το θέμα από άποψη προσωπικής πολιτικής, κρίνεται λογικό 
να είναι ίδιες οι συνθήκες και οι όροι για άτομα που κατέχουν ίδιες θέσεις. Αλλά από θεσμική 
άποψη, το θέμα είναι πολύ πιο περίπλοκο.

Ανάλογα με την υπηρεσία, η απόφαση για τη διαδικασία μετά από αξιολόγηση για το κατά 
πόσο μπορεί να παραταθεί η θητεία ή να ξεκινήσει νέα διαδικασία επιλογής θα πρέπει είτε να 
ληφθεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού. Στην 
περίπτωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), της Ευρωπαϊκής Αρχής για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου 
Νόσων (ΕΚΠΕΝ) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων  (ΕΟΦ), η Επιτροπή 
προτείνει να έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί αξιολόγηση και με βάση τα αποτελέσματα 
να προβαίνει σε πρόταση για τις περαιτέρω ενέργειες στην αρμόδια για τους διορισμούς 
αρχή, δηλ. το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού.

Ενώ αναγνωρίζεται η χρησιμότητα μιας αξιολόγησης της απόδοσης του διευθυντή μετά την 
πρώτη πενταετή θητεία, η συντάκτριά σας έχει αμφιβολίες για το κατά πόσον η διατύπωση 
της πρότασης δίδει στην Επιτροπή έναν ιδιαίτερα αποφασιστικό ρόλο στη διαδικασία 
επαναδιορισμού, δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί υποτίθεται ότι εκτελούν τα 
καθήκοντά τους ανεξάρτητα από την Επιτροπή. Οι νέες διατάξεις θα θέσουν την τύχη των 
διευθυντών στα χέρια της Επιτροπής.

Προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση συμφερόντων και να τεθεί σε κίνδυνο η 
ανεξαρτησία των ειδικευμένων οργανισμών, θα ήταν σκόπιμο να ανατεθεί στο Διοικητικό 
Συμβούλιο το καθήκον να πραγματοποιήσει την αξιολόγηση (ή το δικαίωμα να αποφασίσει 
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τον τρόπο διεξαγωγής της) και στη συνέχεια, εάν κριθεί σκόπιμο, να λάβει απόφαση για την 
παράταση της θητείας του διευθυντή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΡΘΡΟ 1

Άρθρο 9, παράγραφος 1, πρώτη πρόταση (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90)

«1. Ο οργανισμός διοικείται από ένα 
εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος διορίζεται 
από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν 
προτάσεως της Επιτροπής για περίοδο πέντε 
ετών, η οποία κατόπιν προτάσεως της 
Επιτροπής και μετά από αξιολόγηση, 
μπορεί να παραταθεί μία φορά και για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

«1. Ο οργανισμός διοικείται από ένα 
εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος διορίζεται 
από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν 
προτάσεως της Επιτροπής για περίοδο πέντε 
ετών, η οποία μετά από αξιολόγηση, μπορεί 
να παραταθεί μία φορά και για περίοδο που 
δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, η Επιτροπή
εκτιμά ιδίως:

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, το Διοικητικό 
Συμβούλιο εκτιμά ιδίως:

- τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί 
κατά τη λήξη της πρώτης θητείας και τον 
τρόπο επίτευξής τους,

- τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί 
κατά τη λήξη της πρώτης θητείας και τον 
τρόπο επίτευξής τους,

- τις αποστολές και τις ανάγκες του 
οργανισμού για τα προσεχή έτη.»

- τις αποστολές και τις ανάγκες του 
οργανισμού για τα προσεχή έτη.

Η αξιολόγηση υποβάλλεται χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»

Αιτιολόγηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο ως αρμόδια για τους διορισμούς αρχή πρέπει να πραγματοποιήσει 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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αξιολόγηση της απόδοσης του Εκτελεστικού Διευθυντή και μετά από αυτήν να λάβει απόφαση, 
εάν κρίνει σκόπιμο, σχετικά με την παράταση της θητείας του. Στο βαθμό που η αξιολόγηση 
αφορά κάτοχο δημοσίου αξιώματος και Κοινοτικό Οργανισμό, είναι σημαντικό να τίθεται στη 
διάθεση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 26, παράγραφος 1, νέα υποπαράγραφος (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002)

«Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή 
μπορεί να παραταθεί, κατόπιν προτάσεως 
της Επιτροπής και μετά από αξιολόγηση, 
μία φορά και για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 
παρατείνει την θητεία του εκτελεστικού 
διευθυντή μετά από αξιολόγηση, μία φορά 
και για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε 
έτη.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, η Επιτροπή
εκτιμά ιδίως:

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, το Διοικητικό 
Συμβούλιο εκτιμά ιδίως:

- τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί 
κατά τη λήξη της πρώτης θητείας και τον 
τρόπο επίτευξής τους,

- τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί 
κατά τη λήξη της πρώτης θητείας και τον 
τρόπο επίτευξής τους,

- την αποστολή και τις ανάγκες της Αρχής 
για τα προσεχή έτη.»

- την αποστολή και τις ανάγκες της Αρχής 
για τα προσεχή έτη.

Η αξιολόγηση υποβάλλεται χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»

Αιτιολόγηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο ως αρμόδια για τους διορισμούς αρχή πρέπει να πραγματοποιήσει 
αξιολόγηση της απόδοσης του Εκτελεστικού Διευθυντή και μετά από αυτήν να λάβει απόφαση, 
εάν κρίνει σκόπιμο, σχετικά με την παράταση της θητείας του. Στο βαθμό που η αξιολόγηση 
αφορά κάτοχο δημοσίου αξιώματος και Κοινοτικό Οργανισμό, είναι σημαντικό να τίθεται στη 
διάθεση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 3

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1

Άρθρο 17, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004)

«1. Ο διευθυντής διορίζεται από το 
διοικητικό συμβούλιο βάσει καταλόγου 
υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή 
κατόπιν γενικού διαγωνισμού και μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού, για περίοδο 
πέντε ετών η οποία, κατόπιν πρότασης της 
Επιτροπής και έπειτα από αξιολόγηση, 
μπορεί να παραταθεί για μία ακόμη περίοδο 
μέγιστης διάρκειας πέντε ετών.

«1. Ο διευθυντής διορίζεται από το 
διοικητικό συμβούλιο βάσει καταλόγου 
υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή 
κατόπιν γενικού διαγωνισμού και μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού, για περίοδο 
πέντε ετών η οποία, έπειτα από αξιολόγηση, 
μπορεί να παραταθεί για μία ακόμη περίοδο 
μέγιστης διάρκειας πέντε ετών.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, η Επιτροπή
εκτιμά ιδίως:

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, το Διοικητικό 
Συμβούλιο εκτιμά ιδίως:

- τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί 
κατά τη λήξη της πρώτης θητείας και τον 
τρόπο επίτευξής τους,

- τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί 
κατά τη λήξη της πρώτης θητείας και τον 
τρόπο επίτευξής τους,

- την αποστολή και τις ανάγκες του κέντρου 
για τα προσεχή έτη.»

- την αποστολή και τις ανάγκες του κέντρου 
για τα προσεχή έτη.

Η αξιολόγηση υποβάλλεται χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»

Αιτιολόγηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο ως αρμόδια για τους διορισμούς αρχή πρέπει να πραγματοποιήσει 
αξιολόγηση της απόδοσης του Εκτελεστικού Διευθυντή και μετά από αυτήν να λάβει απόφαση, 
εάν κρίνει σκόπιμο, σχετικά με την παράταση της θητείας του. Στο βαθμό που η αξιολόγηση 
αφορά κάτοχο δημοσίου αξιώματος και Κοινοτικό Οργανισμό, είναι σημαντικό να τίθεται στη 
διάθεση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 4

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 64, παράγραφος 1, νέα υποπαράγραφος (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004)

«Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή 
μπορεί να παραταθεί, κατόπιν προτάσεως 
της Επιτροπής και μετά από αξιολόγηση, 
για μία φορά και για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

«Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή 
μπορεί να παραταθεί, μετά από αξιολόγηση, 
για μία φορά και για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, η Επιτροπή
εκτιμά ιδίως:

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, το Διοικητικό 
Συμβούλιο εκτιμά ιδίως:

- τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί 
κατά τη λήξη της πρώτης θητείας και τον 
τρόπο επίτευξής τους,

- τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί 
κατά τη λήξη της πρώτης θητείας και τον 
τρόπο επίτευξής τους,

- την αποστολή και τις ανάγκες της 
υπηρεσίας για τα προσεχή έτη.»

- την αποστολή και τις ανάγκες της 
υπηρεσίας για τα προσεχή έτη.

Η αξιολόγηση υποβάλλεται χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»

Αιτιολόγηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο ως αρμόδια για τους διορισμούς αρχή πρέπει να πραγματοποιήσει 
αξιολόγηση της απόδοσης του Εκτελεστικού Διευθυντή και μετά από αυτήν να λάβει απόφαση, 
εάν κρίνει σκόπιμο, σχετικά με την παράταση της θητείας του. Στο βαθμό που η αξιολόγηση 
αφορά κάτοχο δημοσίου αξιώματος και Κοινοτικό Οργανισμό, είναι σημαντικό να τίθεται στη 
διάθεση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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