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1. Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto-

ja seurantaverkon perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1210/90 
muuttamisesta toiminnanjohtajan toimikauden osalta
(KOM(2005)0190 – C6-0141/2005 –2005/0072(COD))

2. asetuksen (EY) N:o 178/2002 muuttamisesta Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajan toimikauden osalta
(KOM(2005)0190 – C6-0146/2005 – 2005/0081(COD))

3. tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta 
annetun asetuksen (EY) N:o 851/2004 muuttamisesta johtajan toimikauden 
osalta
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LYHYET PERUSTELUT

Komissio on hyväksynyt ehdotuksen, jolla pyritään yhtenäistämään säännöksiä, jotka 
koskevat virastojen johtajien nimittämistä uudelle toimikaudelle. Nykyisten säännösten, 
joiden mukaan toimikauden jatkamiseen riittää pelkkä nimittämisestä vastaavan viranomaisen 
päätös, on väitetty olevan oikeudellisesti ongelmallisia.

Jotta käyttöön voitaisiin ottaa oikeudellisesti pitävä mutta hallinnollisesti yksinkertainen 
järjestelmä virastojen johtajien uudelleen nimittämiseksi heidän ensimmäisen toimikautensa 
päättyessä, komissio ehdottaa menettelyä, jossa nimittämisestä vastaavilla elimillä olisi 
mahdollisuus valita, jatketaanko meneillään olevaa toimikautta vai järjestetäänkö uusi 
valintamenettely. Päätös siitä, kuinka asiassa edetään, tehtäisiin kuitenkin vasta komission 
arvioitua ”ensimmäisen toimikauden aikana saavutettuja tuloksia” sekä ”viraston seuraavien 
vuosien tehtäviä ja tarpeita”. Ensimmäistä toimikautta (viisi vuotta) ja jatkettua toimikautta 
(toimikautta olisi mahdollista jatkaa vain kerran enintään viidellä vuodella) koskevaa 
yhtenäistettyä mallia sovellettaisiin kaikkiin ensimmäiseen pilariin kuuluviin yhteisön 
virastoihin.

Huomautuksia

Ehdotuksen tavoitetta – lainsäädännön porsaanreikien tukkimista ja hallintokäytäntöjen 
valtavirtaistamista – voidaan luonnollisesti kannattaa. Toinen kysymys onkin, pitäisikö 
18 viraston johtajien toimikausia koskevat säännökset yhdenmukaistaa, kun otetaan 
huomioon, että kyseiset virastot, niiden asema ja tehtävät ovat hyvin erilaisia. 
Henkilöstöhallinnon näkökulmasta on järkeenkäypää, että samankaltaisten virkojen 
haltijoiden työehdot ja -edellytykset ovat samat. Toimielinten näkökulmasta asia on kuitenkin 
monimutkaisempi.

Virastosta riippuen päätöksen arvioinnin jälkeisestä menettelytavasta eli siitä, jatketaanko 
meneillään olevaa toimikautta vai järjestetäänkö uusi valintamenettely, tekisi komissio, 
neuvosto tai viraston hallintoneuvosto/johtokunta. Komission ehdotuksen mukaan komissio 
arvioisi Euroopan ympäristökeskuksen (EEA), Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 
(EFSA), tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen (ECDC) ja Euroopan 
lääkeviraston (EMEA) johtajien suorituksia ja ehdottaisi arvioinnin tulosten perusteella 
jatkotoimia nimittämisestä vastaavalle viranomaiselle eli viraston 
hallintoneuvostolle/johtokunnalle.

Vaikka valmistelija tunnustaakin, että johtajan suoritusta koskeva arviointi, joka tehtäisiin 
ensimmäisen viisivuotisen toimikauden päätyttyä, olisi hyödyllinen, hän epäilee, antaisiko 
nykyisten ehdotusten sanamuoto komissiolle liian ratkaisevan aseman uudelleen nimittämistä 
koskevassa menettelyssä, kun otetaan huomioon, että kyseisten virastojen odotetaan hoitavan 
tehtävänsä komissiosta riippumattomina. Uudet säännökset siirtäisivät johtajan kohtalon 
komission käsiin. 

Eturistiriitojen ja erityisvirastojen riippumattomuuden vaarantamisen välttämiseksi olisi 
asianmukaista antaa hallintoneuvoston/johtokunnan tehtäväksi laatia arviointi (tai antaa sille 
oikeus päättää, kuinka arviointi toteutetaan) ja tehdä tämän jälkeen tarvittaessa päätös johtajan 
toimikauden jatkamisesta.
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TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

TARKISTUS EHDOTUKSEEN 1

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
1 ARTIKLA

9 artiklan 1 kohdan 1 lause (asetus (ETY) N:o 1210/90)

”1. Keskuksen päällikkönä on 
toiminnanjohtaja, jonka johtokunta nimittää 
komission ehdotuksesta viisivuotiskaudeksi, 
jota komission ehdotuksesta ja arvioinnin 
jälkeen voidaan jatkaa kerran enintään 
viidellä vuodella.

”1. Keskuksen päällikkönä on 
toiminnanjohtaja, jonka johtokunta nimittää 
komission ehdotuksesta viisivuotiskaudeksi, 
jota arvioinnin jälkeen voidaan jatkaa kerran
enintään viidellä vuodella.

Arvioinnissa komissio ottaa huomioon: Arvioinnissa johtokunta ottaa huomioon:

– ensimmäisen toimikauden aikana 
saavutetut tulokset ja tavan, jolla ne on 
saavutettu,

– ensimmäisen toimikauden aikana 
saavutetut tulokset ja tavan, jolla ne on 
saavutettu,

– viraston seuraavien vuosien tehtävät ja 
tarpeet.”

– viraston seuraavien vuosien tehtävät ja 
tarpeet.

Arviointi on toimitettava viipymättä 
komissiolle ja Euroopan parlamentille.”

Perustelu

Nimittämisestä vastaavana viranomaisena johtokunnan pitäisi laatia arviointi 
toiminnanjohtajan suorituksesta ja tehdä tämän jälkeen tarvittaessa päätös toimikauden 
jatkamisesta. Koska arviointi koskee julkisen viran haltijaa ja yhteisön virastoa, on tärkeää, 
että se on komission ja Euroopan parlamentin saatavilla.

  
1 EUVL C… Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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TARKISTUS EHDOTUKSEEN 2

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 2
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

26 artiklan 1 kohdan alakohta (uusi) (Asetus (EY) N:o 178/2002)

”Toimikautta voidaan komission 
ehdotuksesta ja arvioinnin jälkeen jatkaa 
kerran enintään viidellä vuodella.

”Arvioinnin jälkeen johtokunta voi jatkaa 
toimikautta kerran enintään viidellä 
vuodella.

Arvioinnissa komissio ottaa huomioon: Arvioinnissa johtokunta ottaa huomioon:
– ensimmäisen toimikauden aikana 
saavutetut tulokset ja tavan, jolla ne on 
saavutettu,

– ensimmäisen toimikauden aikana 
saavutetut tulokset ja tavan, jolla ne on 
saavutettu,

– viraston seuraavien vuosien tehtävät ja 
tarpeet.”

– viraston seuraavien vuosien tehtävät ja 
tarpeet.

Arviointi on toimitettava viipymättä 
komissiolle ja Euroopan parlamentille.”

Perustelu

Nimittämisestä vastaavana viranomaisena johtokunnan pitäisi laatia arviointi 
toiminnanjohtajan suorituksesta ja tehdä tämän jälkeen tarvittaessa päätös toimikauden 
jatkamisesta. Koska arviointi koskee julkisen viran haltijaa ja yhteisön virastoa, on tärkeää, 
että se on komission ja Euroopan parlamentin saatavilla.

TARKISTUS EHDOTUKSEEN 3

Komission teksti2 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 3
1 ARTIKLA

17 artiklan 1 kohta (Asetus (EY) N:o 851/2004)

”1. Hallintoneuvosto nimittää johtajan 
komission ehdottamien hyväksyttyjen 

”1. Hallintoneuvosto nimittää johtajan 
komission ehdottamien hyväksyttyjen 

  
1 EUVL C… Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 EUVL C… Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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hakijoiden luettelosta, joka on laadittu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
muissa julkaisuissa julkaistuun 
kiinnostuksenilmaisupyyntöön perustuvan 
avoimen kilpailun perusteella; johtaja 
nimitetään viisivuotiskaudeksi, jota voidaan 
komission ehdotuksesta ja arvioinnin 
jälkeen jatkaa kerran enintään viidellä 
vuodella.

hakijoiden luettelosta, joka on laadittu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
muissa julkaisuissa julkaistuun 
kiinnostuksenilmaisupyyntöön perustuvan 
avoimen kilpailun perusteella; johtaja 
nimitetään viisivuotiskaudeksi, jota voidaan 
arvioinnin jälkeen jatkaa kerran enintään 
viidellä vuodella.

Arvioinnissa komissio ottaa huomioon: Arvioinnissa hallintoneuvosto ottaa 
huomioon:

– ensimmäisen toimikauden aikana 
saavutetut tulokset ja tavan, jolla ne on 
saavutettu,

– ensimmäisen toimikauden aikana 
saavutetut tulokset ja tavan, jolla ne on 
saavutettu,

– keskuksen seuraavien vuosien tehtävät ja 
tarpeet.”

– keskuksen seuraavien vuosien tehtävät ja 
tarpeet.

Arviointi on toimitettava viipymättä 
komissiolle ja Euroopan parlamentille.”

Perustelu

Nimittämisestä vastaavana viranomaisena hallintoneuvoston pitäisi arvioida johtajan 
suoritusta ja tehdä tämän jälkeen tarvittaessa päätös toimikauden jatkamisesta. Koska 
arviointi koskee julkisen viran haltijaa ja yhteisön virastoa, on tärkeää, että se on komission 
ja Euroopan parlamentin saatavilla.

TARKISTUS EHDOTUKSEEN 4

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 4
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

64 artiklan 1 kohdan alakohta (uusi) (Asetus (EY) N:o 726/2004)

”Toimitusjohtajan toimikautta voidaan 
komission ehdotuksesta ja arvioinnin 
jälkeen jatkaa kerran enintään viidellä 
vuodella.

”Toimitusjohtajan toimikautta voidaan 
arvioinnin jälkeen jatkaa kerran enintään 
viidellä vuodella.

Arvioinnissa komissio ottaa huomioon: Arvioinnissa hallintoneuvosto ottaa 
  

1 EUVL C… Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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huomioon:
– ensimmäisen toimikauden aikana 
saavutetut tulokset ja tavan, jolla ne on 
saavutettu,

– ensimmäisen toimikauden aikana 
saavutetut tulokset ja tavan, jolla ne on 
saavutettu,

– viraston seuraavien vuosien tehtävät ja 
tarpeet.”

– viraston seuraavien vuosien tehtävät ja 
tarpeet.

Arviointi on toimitettava viipymättä 
komissiolle ja Euroopan parlamentille.”

Perustelu

Nimittämisestä vastaavana viranomaisena hallintoneuvoston pitäisi laatia arviointi 
toimitusjohtajan suorituksesta ja tehdä tämän jälkeen tarvittaessa päätös toimikauden 
jatkamisesta. Koska arviointi koskee julkisen viran haltijaa ja yhteisön virastoa, on tärkeää, 
että se on komission ja Euroopan parlamentin saatavilla.


