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NUOMONĖS PROJEKTAS
Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komiteto

teikiamas Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymų dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų:
1. iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos 

agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo 
dėl nuostatos, susijusios su vykdančiojo direktoriaus kadencija
(KOM(2005)0190 – C6-0141/2005 –2005/0072(COD))

2. iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 178/2002 nuostatą dėl Europos 
maisto saugos tarnybos vykdomojo direktoriaus kadencijos
(KOM(2005)0190 – C6-0141/2005 2005/0072(COD))

3. iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centrą, dėl nuostatos, susijusios su direktoriaus 
kadencija
(KOM(2005)0190 – C6-0141/2005 2005/0072(COD))

4. iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatą dėl Europos 
vaistų agentūros vykdomojo direktoriaus kadencijos
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(KOM(2005)0190  – C6-0141/2005 – 2005/0072(COD))

Nuomonės referentė: Jutta D. Haug
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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija priėmė pasiūlymą, kurio tikslas – suderinti nuostatas dėl Bendrijos agentūrų 
direktorių pakartotinio skyrimo sąlygų. Ji teigia, kad dabartinės nuostatos, leidžiančios 
pratęsti kadenciją paprastu skiriančiosios institucijos sprendimu, yra teisiškai problemiškos.

Kad galima būtų sukurti teisiškai patikimą, bet administraciniu požiūriu paprastą agentūrų 
direktorių pakartotinio skyrimo pasibaigus jų pirmajai kadencijai sistemą, Komisija siūlo 
procedūrą, pagal kurią skiriantieji organai turėtų galimybę arba pratęsti kadenciją, arba pradėti 
visiškai naują atrankos procedūrą. Galima būtų priimti sprendimą dėl tolesnių veiksmų, tačiau 
tik tada, kai Komisija bus įvertinusi „pirmosios kadencijos laikotarpiu pasiektus rezultatus ir 
agentūros pareigas bei poreikius ateinančiais metais“. Pirmosios kadencijos (penkerių metų) ir 
kadencijos pratęsimo (galimo tik vieną kartą daugiausia penkeriems metams) suderintas 
modelis bus taikomas visoms Bendrijos pirmojo ramsčio agentūroms.

Pastabos

Žinoma, galima remti šio pasiūlymo tikslą – užpildyti teisines spragas ir administravimo 
procesus padaryti racionalesnius. Kitas klausimas, ar, turint omeny 18 agentūrų įvairovę ir 
skirtingą jų paskirtį bei uždavinius, reikėtų derinti nuostatas dėl šių agentūrų direktorių 
kadencijų. Personalo politikos požiūriu atrodytų logiška, kad pagrindinės analogiškus postus 
užimančių asmenų įdarbinimo sąlygos yra vienodos. Tačiau instituciniu požiūriu šis 
klausimas yra sudėtingesnis.

Atlikus įvertinimą dėl to, ar pratęsti kadenciją, ar pradėti naują atrankos procedūrą, sprendimą 
dėl procedūros priims Komisija, Taryba arba agentūros Valdančioji taryba, priklausomai nuo 
to, kokia tai agentūra. Europos aplinkos agentūros, Europos maisto saugos tarnybos, Europos 
ligų prevencijos ir kontrolės centro ir Europos vaistų agentūros atvejais Komisija siūlo, kad ji 
turėtų turėti teisę atlikti vertinimą ir remdamasi jo rezultatais pateikti pasiūlymą skiriančiajai 
institucijai, t. y. agentūros Valdančiajai tarybai, dėl tolesnių veiksmų.

Pripažindama, kad įvertinti direktoriaus veiklą, pasibaigus pirmajai penkerių metų kadencijai, 
yra naudinga, jūsų nuomonės referentė abejoja, ar ne per daug reikšmingas vaidmuo vykdant 
pakartotinį skyrimą dabartinio pasiūlymo formuluotėje suteikiamas Komisijai, turint omeny, 
kad nurodytos agentūros savo uždavinius turėtų vykdyti nepriklausomai nuo Komisijos. Pagal 
naująsias nuostatas direktorių likimas būtų atiduotas į Komisijos rankas. 

Siekiant išvengti interesų konflikto ir nesukelti grėsmės specializuotų agentūrų 
nepriklausomybei, vertinimo užduotį (arba teisę nuspręsti, kaip tai atlikti) derėtų suteikti 
Valdančiajai tarybai ir tada prireikus priimti sprendimą dėl direktoriaus kadencijos pratęsimo.

PAKEITIMAI

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas ragina 
atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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1 PASIŪLYMO PAKEITIMAS

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 STRAIPSNIS

9 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys (Reglamentas (EEB) Nr. 1210/90)

„1. Agentūrai vadovauja vykdantysis 
direktorius, Komisijos siūlymu 
Valdančiosios tarybos paskirtas penkerių 
metų kadencijai, kuri Komisijos pasiūlymu 
ir po vertinimo gali būti vieną kartą pratęsta 
ne ilgesniam kaip penkerių metų 
laikotarpiui.

„1. Agentūrai vadovauja vykdantysis 
direktorius, Komisijos siūlymu 
Valdančiosios tarybos paskirtas penkerių 
metų kadencijai, kuri po vertinimo gali būti 
vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip 
penkerių metų laikotarpiui.

Vertindama Komisija ypač atsižvelgia į: Vertindama Valdančioji taryba ypač 
atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos 
laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo 
pasiekti;

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos 
laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo 
pasiekti;

- agentūros uždavinius ir poreikius 
ateinančiais metais.“

- agentūros uždavinius ir poreikius 
ateinančiais metais.

Įvertinimo rezultatai turi būti nedelsiant 
perduodami Komisijai ir Europos 
Parlamentui.“

Pagrindimas

Valdančioji taryba, kaip skiriančioji institucija, turėtų įvertinti vykdančiųjų direktorių veiklą 
ir tada prireikus priimti sprendimą dėl jų kadencijos pratęsimo. Kadangi šis vertinimas 
susijęs su valstybines pareigas einančiu asmeniu ir Bendrijos agentūra, svarbu, kad jo 
rezultatus gautų Komisija ir Europos Parlamentas.

2 PASIŪLYMO PAKEITIMAS

Komisijos siūlomas tekstas2 Parlamento pakeitimai

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta OL.
2 OL C ... / Dar nepaskelbta OL.
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Pakeitimas 2
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

26 straipsnio 1 dalies nauja pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 178/2002)

Komisijos siūlymu ir po įvertinimo 
vykdančiojo direktoriaus kadencija gali būti 
vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip 
penkerių metų laikotarpiui.

„Po įvertinimo Valdančioji taryba gali 
pratęsti vykdančiojo direktoriaus kadenciją  
ne ilgesniam kaip penkerių metų 
laikotarpiui.

Vertindama Komisija ypač atsižvelgia į: Vertindama Valdančioji taryba ypač 
atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos 
laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo 
pasiekti;

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos 
laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo 
pasiekti;

- institucijos pareigas ir poreikius 
ateinančiais metais.“

- institucijos pareigas ir poreikius 
ateinančiais metais.

Įvertinimo rezultatai turi būti nedelsiant 
perduodami Komisijai ir Europos 
Parlamentui.“

Pagrindimas

Valdančioji taryba, kaip skiriančioji institucija, turėtų įvertinti vykdančiųjų direktorių veiklą 
ir tada prireikus priimti sprendimą dėl jų kadencijos pratęsimo. Kadangi šis vertinimas 
susijęs su valstybines pareigas einančiu asmeniu ir Bendrijos agentūra, svarbu, kad jo 
rezultatus gautų Komisija ir Europos Parlamentas.

3 PASIŪLYMO PAKEITIMAS

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 3
1 STRAIPSNIS 

17 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 851/2004)

„1. Administracinė valdyba, remdamasi 
Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašu, 
įvykus atviram konkursui ir kvietimą 
pareikšti norą jame dalyvauti paskelbus 
Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje ir 
kituose leidiniuose, skiria direktorių 

„1. Valdančioji taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašu, 
įvykus atviram konkursui ir kvietimą 
pareikšti norą jame dalyvauti paskelbus 
Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje ir 
kituose leidiniuose, skiria direktorių 

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta OL.
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penkerių metų laikotarpiui, kuris Komisijos 
siūlymu ir po vertinimo gali būti pratęstas 
vieną kartą ne ilgesniam kaip penkerių metų 
laikotarpiui.

penkerių metų laikotarpiui, kuris po 
vertinimo gali būti pratęstas vieną kartą ne 
ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Vertindama Komisija ypač atsižvelgia į: Vertindama Valdančioji taryba ypač 
atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos 
laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo 
pasiekti;

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos 
laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo 
pasiekti;

- centro pareigas ir poreikius ateinančiais 
metais.“

- centro pareigas ir poreikius ateinančiais 
metais.

Įvertinimo rezultatai turi būti nedelsiant 
perduodami Komisijai ir Europos 
Parlamentui.“

Pagrindimas

Valdančioji taryba, kaip skiriančioji institucija, turėtų įvertinti vykdančiųjų direktorių veiklą 
ir tada prireikus priimti sprendimą dėl jų kadencijos pratęsimo. Kadangi šis vertinimas 
susijęs su valstybines pareigas einančiu asmeniu ir Bendrijos agentūra, svarbu, kad jo 
rezultatus gautų Komisija ir Europos Parlamentas.

4 PASIŪLYMO PAKEITIMAS

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 4
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

64 straipsnio 1 dalies nauja pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 726/2004)

„Komisijos siūlymu ir po įvertinimo 
vykdančiojo direktoriaus kadencija gali būti
vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip 
penkerių metų laikotarpiui.

„Po įvertinimo vykdančiojo direktoriaus 
kadencija gali būti vieną kartą pratęsta ne 
ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Vertindama Komisija ypač atsižvelgia į: Vertindama Valdančioji taryba ypač 
atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos 
laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo 

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos 
laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo 

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta OL.
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pasiekti; pasiekti;

- agentūros uždavinius ir poreikius 
ateinančiais metais.“

- agentūros uždavinius ir poreikius 
ateinančiais metais. 

Įvertinimo rezultatai turi būti nedelsiant 
perduodami Komisijai ir Europos 
Parlamentui.“

Pagrindimas

Valdančioji taryba, kaip skiriančioji institucija, turėtų įvertinti vykdančiųjų direktorių veiklą 
ir tada prireikus priimti sprendimą dėl jų kadencijos pratęsimo. Kadangi šis vertinimas 
susijęs su valstybines pareigas einančiu asmeniu ir Bendrijos agentūra, svarbu, kad jo 
rezultatus gautų Komisija ir Europos Parlamentas.


