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ONTWERPADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

aan de Commissie juridische zaken

inzake voorstellen voor verordeningen van het Europees Parlement en de Raad:
1. houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1210/90 inzake de 

oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees 
milieuobservatie- en informatienetwerk wat betreft de ambtstermijn van de 
directeur
(COM(2005)0190 – C6-0141/2005 – 2005/0072(COD))

2. tot wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 wat betreft de 
ambtstermijn van de uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid
(COM(2005)0190 – C6-0146/2005 – 2005/0081(COD))

3. houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot oprichting van 
een Europees Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding wat betreft de 
ambtstermijn van de directeur
(COM(2005)0190 – C6-0147/2005 – 2005/0082(COD))

4. tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de 
ambtstermijn van de directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau
(COM(2005)0190 – C6-0148/2005 – 2005/0082(COD))
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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie heeft een voorstel ingediend om de verschillende voorschriften voor de wijze 
waarop directeuren van de communautaire agentschappen kunnen worden herbenoemd, te 
harmoniseren. Volgens de bestaande voorschriften kon de ambtstermijn van een directeur 
altijd bij eenvoudig besluit van het tot aanstelling bevoegde gezag worden verlengd, hetgeen 
de Commissie juridisch niet meer verantwoord acht.  

Voor de invoering van een juridisch verantwoorde maar administratief eenvoudige regeling 
voor de herbenoeming van de directeur van een agentschap na verstrijken van diens eerste 
ambtstermijn, stelt de Commissie een procedure voor waarbij het tot aanstelling bevoegd 
gezag naar keuze de ambtstermijn kan verlengen dan wel een geheel nieuwe selectieprocedure 
kan inleiden. Een besluit hieromtrent kan echter eerst worden genomen nadat de Commissie 
een evaluatie heeft gegeven van de in de eerste ambtstermijn "geboekte resultaten en van de 
taken en de behoeften van het agentschap van de komende jaren". Voor alle communautaire 
agentschappen onder de eerste pijler zal een geharmoniseerde regeling voor de duur van de 
eerste ambtstermijn (vijf jaar) en voor verlenging van deze termijn (slechts eenmaal mogelijk 
voor maximaal vijf jaar) gelden . 

Opmerkingen

Met het doel van het voorstel - invullen van juridische leemten en stroomlijnen van 
administratieve praktijken - kan natuurlijk worden ingestemd. Een andere vraag is of de 
voorschriften inzake de ambtstermijn van de directeuren van achttien agentschappen wel 
moeten worden geharmoniseerd, gezien de verscheidenheid van deze agentschappen en hun 
uiteenlopende functies en taken. Vanuit oogpunt van personeelsbeleid schijnt het logisch dat 
voor mensen in overeenkomstige posities dezelfde basisarbeidsvoorwaarden gelden. Maar 
institutioneel gezien ligt de zaak gecompliceerder.

Al naar gelang het agentschap wordt het besluit over de na de evaluatie te volgen procedure, 
namelijk tot verlenging van de ambtstermijn dan wel tot organisatie van een nieuwe 
selectieprocedure, genomen door de Commissie, de Raad of de Raad van Bestuur van het 
agentschap. In het geval van het Europees Milieuagentschap (EEA), de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid (EFSA), het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding 
(ECDC) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA), stelt de Commissie voor de 
bevoegdheid voor de evaluatie bij zichzelf te houden en aan de hand van de resultaten van die 
evaluatie het tot aanstelling bevoegde gezag, d.w.z. de Raad van Bestuur van het agentschap, 
voorstellen te doen voor de verdere stappen.

Uw rapporteur onderkent weliswaar het nut van een evaluatie van de prestaties van een 
directeur na de eerste ambtstermijn van vijf jaar, maar zij vraagt zich af of de formulering van 
het onderhavige voorstel de Commissie niet een te beslissende rol geeft in de 
herbenoemingsprocedure, in aanmerking genomen dat de agentschappen worden 
verondersteld hun taken onafhankelijk van de Commissie uit te voeren. De nieuwe bepalingen 
zouden het lot van de directeur in handen van de Commissie leggen.

Om een belangenconflict en een aantasting van de onafhankelijkheid van de gespecialiseerde 
agentschappen te voorkomen zou het juister zijn om aan de Raad van Bestuur de evaluatie 
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over te laten (of de beslissing hoe deze evaluatie moet worden uitgevoerd) om dan 
vervolgens, al naar het geval te beslissen over verlenging van de ambtstermijn van de 
directeur.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

AMENDEMENT OP VOORSTEL 1

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
ARTIKEL 1

Artikel 9, lid 1, zin 1 (Verordening (EEG) nr. 1210/90)

“1. Het bureau staat onder leiding van een 
directeur, die op voordracht van de 
Commissie door de raad van bestuur wordt 
benoemd voor een periode van vijf jaar, 
welke periode op voordracht van de 
Commissie en na evaluatie eenmaal kan 
worden verlengd met maximaal vijf jaar.

“1. Het bureau staat onder leiding van een 
directeur, die op voordracht van de 
Commissie door de raad van bestuur wordt 
benoemd voor een periode van vijf jaar, 
welke periode na evaluatie eenmaal kan 
worden verlengd met maximaal vijf jaar.

In het kader van deze evaluatie beoordeelt de 
Commissie met name:

In het kader van deze evaluatie beoordeelt de 
raad van bestuur met name:

– de resultaten die in de eerste 
ambtstermijn werden geboekt en de wijze 
waarop dit is gebeurd;

– de resultaten die in de eerste 
ambtstermijn werden geboekt en de wijze 
waarop dit is gebeurd;

– de taken en de behoeften van het 
agentschap in de komende jaren.”.

– de taken en de behoeften van het 
agentschap in de komende jaren.

De evaluatie wordt onverwijld aan de 
Commissie en het Europees Parlement 
voorgelegd."

Motivering

De raad van bestuur als tot aanstelling bevoegd gezag dient een evaluatie te verrichten  van 
het functioneren van de directeur en al naar het geval een beslissing te nemen over de 
verlenging van diens ambtsperiode. Omdat die evaluatie een bekleder van een openbaar ambt 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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en een communautair agentschap betreft, is het belangrijk dat de Commissie en het Europees 
Parlement hiervan kennis nemen.

AMENDEMENT OP VOORSTEL 2

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 2
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 26, lid 1, alinea (nieuw) (Verordening (EEG) nr. 178/2002)

“Op voordracht van de Commissie kan de 
ambtstermijn van de uitvoerend directeur, na 
evaluatie, eenmaal worden verlengd met 
maximaal vijf jaar.

“De ambtstermijn van de uitvoerend 
directeur kan door de raad van bestuur, na 
evaluatie, eenmaal worden verlengd met 
maximaal vijf jaar.

In het kader van deze evaluatie beoordeelt de 
Commissie met name:

In het kader van deze evaluatie beoordeelt de 
raad van bestuur met name:

– de resultaten die in de eerste 
ambtstermijn zijn geboekt en de wijze 
waarop dit is gebeurd;

– de resultaten die in de eerste 
ambtstermijn zijn geboekt en de wijze 
waarop dit is gebeurd;

– de taken en de behoeften van de 
autoriteit in de komende jaren.”

– de taken en de behoeften van de 
autoriteit in de komende jaren.

De evaluatie wordt onverwijld aan de 
Commissie en het Europees Parlement 
voorgelegd."

Motivering

De raad van bestuur als tot aanstelling bevoegd gezag dient een evaluatie te verrichten  van 
het functioneren van de directeur en daarna al naar het geval een beslissing te nemen over de 
verlenging van diens ambtsperiode. Omdat die evaluatie een bekleder van een openbaar ambt 
en een communautair agentschap betreft, is het belangrijk dat de Commissie en het Europees 
Parlement hiervan kennis nemen.

AMENDEMENT OP VOORSTEL 3

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement
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Amendement 3
ARTIKEL 1

Artikel 17, lid 1 (Verordening (EEG) nr. 851/2004)

“1. De directeur wordt door de raad van 
bestuur benoemd, op basis van een lijst van 
kandidaten die de Commissie opstelt na een 
open sollicitatieprocedure waarvoor in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en op 
andere plaatsen een oproep tot het tonen van 
belangstelling is verschenen, voor een 
periode van vijf jaar, welke periode op 
voordracht van de Commissie en na 
evaluatie eenmaal kan worden verlengd met 
maximaal vijf jaar.

“1. De directeur wordt door de raad van 
bestuur benoemd, op basis van een lijst van 
kandidaten die de Commissie opstelt na een 
open sollicitatieprocedure waarvoor in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en op 
andere plaatsen een oproep tot het tonen van 
belangstelling is verschenen, voor een 
periode van vijf jaar, welke periode op 
voordracht van de Commissie en na 
evaluatie eenmaal kan worden verlengd met 
maximaal vijf jaar.

In het kader van deze evaluatie beoordeelt de 
Commissie met name:

In het kader van deze evaluatie beoordeelt de 
raad van bestuur met name:

– de resultaten die in de eerste 
ambtstermijn zijn geboekt en de wijze 
waarop dit is gebeurd;

– de resultaten die in de eerste 
ambtstermijn zijn geboekt en de wijze 
waarop dit is gebeurd;

– de taken en de behoeften van het 
centrum in de komende jaren.”

– de taken en de behoeften van het 
centrum in de komende jaren.”

De evaluatie wordt onverwijld aan de 
Commissie en het Europees Parlement 
voorgelegd."

Motivering

De raad van bestuur als tot aanstelling bevoegd gezag dient een evaluatie te verrichten  van 
het functioneren van de directeur en daarna al naar het geval een beslissing te nemen over de 
verlenging van diens ambtsperiode. Omdat die evaluatie een bekleder van een openbaar ambt 
en een communautair agentschap betreft, is het belangrijk dat de Commissie en het Europees 
Parlement hiervan kennis nemen.

AMENDEMENT OP VOORSTEL 4

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 4
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 64, lid 1, nieuwe alinea (Verordening (EEG) nr. 726/2004)
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“Op voorstel van de Commissie kan de 
ambtstermijn van de directeur, na evaluatie, 
eenmaal worden verlengd met maximaal vijf 
jaar.

“De ambtstermijn van de uitvoerend 
directeur kan door de raad van bestuur, na 
evaluatie, eenmaal worden verlengd met 
maximaal vijf jaar.

In het kader van deze evaluatie beoordeelt de 
Commissie met name:

In het kader van deze evaluatie beoordeelt de 
raad van bestuur met name:

– de resultaten die in de eerste 
ambtstermijn zijn geboekt en de wijze 
waarop dit is gebeurd;

– de resultaten die in de eerste 
ambtstermijn zijn geboekt en de wijze 
waarop dit is gebeurd;

– de taken en de behoeften van het 
agentschap in de komende jaren.”

– de taken en de behoeften van het 
agentschap in de komende jaren.

De evaluatie wordt onverwijld aan de 
Commissie en het Europees Parlement 
voorgelegd."

Motivering

De raad van bestuur als tot aanstelling bevoegd gezag dient een evaluatie te verrichten  van 
het functioneren van de directeur en daarna al naar het geval een beslissing te nemen over de 
verlenging van diens ambtsperiode. Omdat die evaluatie een bekleder van een openbaar ambt 
en een communautair agentschap betreft, is het belangrijk dat de Commissie en het Europees 
Parlement hiervan kennis nemen.


