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VÉLEMÉNYTERVEZET
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

részéről

a Jogi Bizottság részére

az alábbi európai parlamenti és tanácsi rendeletekre irányuló javaslatokról:
1. az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti 

információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló 1210/90/EGK 
rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosítása
(COM(2005)0190– C6-0141/2005 – 2005/0072(COD))

2. a 178/2002/EK rendeletnek az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
ügyvezető igazgatója hivatali idejének tekintetében történő módosítása
(COM(2005)0190– C6-0146/2005 – 2005/0081(COD))

3. az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról 
szóló 851/2004/EK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében 
történő módosítása
(COM(2005)0190– C6-0147/2005 – 2005/0082(COD))

4. a 726/2004/EK rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető 
igazgatója hivatali idejének tekintetében történő módosítása
(COM(2005)0190– C6-0141/2005 – 2005/0072(COD))
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RÖVID INDOKOLÁS

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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MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja  a Jogi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

AZ 1. JAVASLAT MÓDOSÍTÁSA

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
1. CIKK

9. cikk (1) bekezdés első mondat (1210/90/EK rendelet)

„1. Az Ügynökség az igazgatási tanács által 
a Bizottság javaslata alapján öt éves 
időtartamra kinevezett ügyvezető igazgató 
vezetése alatt áll, mely - a Bizottság 
javaslata alapján, illetve értékelés után - egy 
alkalommal és legfeljebb öt éves időtartamra 
meghosszabbítható.

„1. Az Ügynökség az igazgatótanács által a 
Bizottság javaslata alapján öt éves 
időtartamra kinevezett ügyvezető igazgató 
vezetése alatt áll, mely értékelés után egy 
alkalommal és legfeljebb öt éves időtartamra 
meghosszabbítható

Az értékelés során a Bizottság különösen a 
következőket veszi figyelembe:

Az értékelés során az igazgatótanács
különösen a következőket veszi figyelembe:

- az első hivatali idő alatt elért 
eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

az első hivatali idő alatt elért eredményeket, 
és ahogyan ezeket elérték;

- az ügynökség elkövetkezendő évi feladatait 
és szükségleteit.”

- az ügynökség elkövetkezendő évi feladatait 
és szükségleteit.

Az értékelést haladéktalanul benyújtják a 
Bizottságnak és az Európai Parlamentnek.”

Indokolás

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.

A 2. JAVASLAT MÓDOSÍTÁSA

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 2
1. CIKK 2) PONT

26. cikk (1) bekezdés új albekezdés (178/2002/EK rendelet)

„A Bizottság javaslata alapján, illetve
értékelés után, az ügyvezető igazgató 
hivatali ideje egy alkalommal legfeljebb öt 
éves időtartamra meghosszabbítható.

„Egy értékelés után, az igazgatótanács az 
ügyvezető igazgató hivatali idejét egy 
alkalommal legfeljebb öt éves időtartamra 
meghosszabbíthatja.

Az értékelés során a Bizottság különösen a 
következőket veszi figyelembe:

Az értékelés során az igazgatótanács 
különösen a következőket veszi figyelembe:

- az első hivatali idő alatt elért 
eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- az első hivatali idő alatt elért 
eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- a Hatóság elkövetkezendő évi feladatait és 
szükségleteit.”

- a Hatóság elkövetkezendő évi feladatait és 
szükségleteit.

Az értékelést haladéktalanul benyújtják a 
Bizottságnak és az Európai Parlamentnek.”

Indokolás

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.

A 3. JAVASLAT MÓDOSÍTÁSA

A Bizottság által javasolt szöveg2 A Parlament módosításai

Módosítás: 3
1. CIKK

17. cikk (1) bekezdés új albekezdés (851/2004/EK rendelet)

„1. Az igazgatót az igazgatótanács nevezi ki 
öt éves időtartamra a jelöltek a Bizottság 

„1. Az igazgatót az igazgatótanács nevezi ki 
öt éves időtartamra a jelöltek a Bizottság 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.



PA\577916HU.doc PE 362.503v01-007/8PA\577916HU.doc

HU

által nyílt kiválasztási eljárást követően 
javasolt jegyzéke alapján, amelyet az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában és máshol 
közzétett szándéknyilatkozat benyújtására 
vonatkozó felhívást követően állít össze a 
Bizottság; a hivatali idő – a Bizottság 
javaslata alapján és értékelés után –
legfeljebb öt éves időtartamra 
meghosszabbítható.

által nyílt kiválasztási eljárást követően 
javasolt jegyzéke alapján, amelyet az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában és máshol 
közzétett szándéknyilatkozat benyújtására 
vonatkozó felhívást követően állít össze a 
Bizottság; a hivatali idő – a Bizottság 
javaslata alapján és értékelés után –
legfeljebb öt éves időtartamra 
meghosszabbítható.

Az értékelés során a Bizottság különösen a 
következőket veszi figyelembe:

Az értékelés során az igazgatótanács
különösen a következőket veszi figyelembe:

- az első hivatali idő alatt elért 
eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- az első hivatali idő alatt elért 
eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- a Központ elkövetkezendő évi feladatait és 
szükségleteit.”

a Központ elkövetkezendő évi feladatait és 
szükségleteit.

Az értékelést haladéktalanul benyújtják a 
Bizottságnak és az Európai Parlamentnek.”

Indokolás

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.

A 4. JAVASLAT MÓDOSÍTÁSA

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 4
1. CIKK 2) PONT

64. cikk (1) bekezdés új albekezdés (726/2004/EK rendelet)

„1. A Bizottság javaslata alapján, illetve
értékelés után, az ügyvezető igazgató 
hivatali ideje egy alkalommal és legfeljebb 
öt éves időtartamra meghosszabbítható.

„1. Értékelés után, az ügyvezető igazgató 
hivatali ideje egy alkalommal és legfeljebb 
öt éves időtartamra meghosszabbítható.

Az értékelés során a Bizottság különösen a 
következőket veszi figyelembe:

Az értékelés során az igazgatótanács
különösen a következőket veszi figyelembe:

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.



PA\577916HU.doc PE 362.503v01-008/8PA\577916HU.doc

HU

- az első hivatali idő alatt elért 
eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

az első hivatali idő alatt elért eredményeket, 
és ahogyan ezeket elérték;

- az ügynökség elkövetkezendő évi feladatait 
és szükségleteit.”

- az ügynökség elkövetkezendő évi feladatait 
és szükségleteit.

Az értékelést haladéktalanul benyújtják a 
Bizottságnak és az Európai Parlamentnek.”

Indokolás

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.


