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NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre právne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady:
1. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1210/90 o zriadení Európskej 

environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a 
monitorovacej siete, pokiaľ ide o funkčné obdobie výkonného riaditeľa
(KOM(2005)0190 – C6-0141/2005 –2005/0072(COD))

2. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 178/2002, pokiaľ ide o 
funkčné obdobie výkonného riaditeľa Európskeho úradu pre bezpečnosť 
potravín
(KOM(2005)0190 – C6-0146/2005 – 2005/0081(COD))

3. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje 
Európske stredisko na prevenciu a kontrolu chorôb, pokiaľ ide o funkčné 
obdobie riaditeľa
(KOM(2005)0190 – C6-0147/2005 – 2005/0082(COD))

4. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o 
funkčné obdobie výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre lieky
(KOM(2005)0190 – C6-0148/2005 – 2005/0083(COD))
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín žiada Výbor pre právne 
veci, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH K NÁVRHU 1

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ČLÁNOK 1

Článok 9 odsek 1 prvá veta (Nariadenie (EHS) č. 1210/90)
„1. Agentúru riadi výkonný riaditeľ 
vymenovaný predstavenstvom na návrh 
Komisie na päťročné obdobie, ktoré možno 
na základe návrhu Komisie a po 
vyhodnotení jedenkrát predĺžiť, najviac však 
o päť rokov.

„1. Agentúru riadi výkonný riaditeľ 
vymenovaný predstavenstvom na návrh 
Komisie na päťročné obdobie, ktoré možno 
po vyhodnotení jedenkrát predĺžiť, najviac 
však o päť rokov.

V rámci hodnotenia Komisia posúdi najmä: V rámci hodnotenia predstavenstvo posúdi 
najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom 
období a spôsob ich dosiahnutia,

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom 
období a spôsob ich dosiahnutia,

- úlohy a potreby agentúry v nasledujúcich 
rokoch.“

- úlohy a potreby agentúry v nasledujúcich 
rokoch.

Vyhodnotenie treba bezodkladne predložiť 
Komisii a Európskemu parlamentu.“

Odôvodnenie

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.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH K NÁVRHU 2

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.



PA\577916SK.doc PE 362.503v01-006/8PA\577916SK.doc

SK

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 26 odsek 1 nový pododsek (Nariadenie (ES) č. 178/2002)
„Na základe návrhu Komisie a po
vyhodnotení možno funkčné obdobie 
výkonného riaditeľa jedenkrát predĺžiť, 
avšak najviac o päť rokov.

„Po vyhodnotení môže správna rada
funkčné obdobie výkonného riaditeľa 
jedenkrát predĺžiť, avšak najviac o päť 
rokov.

V rámci hodnotenia Komisia posúdi najmä: V rámci hodnotenia správna rada posúdi 
najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom 
období a spôsob ich dosiahnutia;

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom 
období a spôsob ich dosiahnutia;

- úlohy a potreby úradu v nasledujúcich 
rokoch.“

- úlohy a potreby úradu v nasledujúcich 
rokoch.

Vyhodnotenie treba bezodkladne predložiť 
Komisii a Európskemu parlamentu.“

Justification

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.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH K NÁVRHU 3

Text navrhnutý Komisiou2 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 1

Článok 17 odsek 1 (Nariadenie (ES) č. 851/2004)
„1. Riaditeľ je vymenovaný správnou radou 
na základe zoznamu kandidátov navrhnutých 

„1. Riaditeľ je vymenovaný správnou radou 
na základe zoznamu kandidátov navrhnutých 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Komisiou, a to po uverejnení výzvy 
na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku 
Európskej únie a prostredníctvom iných 
oznamovacích prostriedkov a po 
uskutočnení verejnej súťaže, na päťročné 
obdobie, ktoré možno na základe návrhu 
Komisie a po vyhodnotení jedenkrát 
predĺžiť, avšak najviac o päť rokov.

Komisiou, a to po uverejnení výzvy 
na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku 
Európskej únie a prostredníctvom iných 
oznamovacích prostriedkov a po 
uskutočnení verejnej súťaže, na päťročné 
obdobie, ktoré možno po vyhodnotení 
jedenkrát predĺžiť, avšak najviac o päť 
rokov.

V rámci hodnotenia Komisia posúdi najmä: V rámci hodnotenia správna rada posúdi 
najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom 
období a spôsob ich dosiahnutia;

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom 
období a spôsob ich dosiahnutia;

- úlohy a potreby strediska v nasledujúcich 
rokoch.“

- úlohy a potreby strediska v nasledujúcich 
rokoch.

Vyhodnotenie treba bezodkladne predložiť 
Komisii a Európskemu parlamentu.“

Justification

The Management Board as the appointing authority should carry out an evaluation of the
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.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH K NÁVRHU 4

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 64 odsek 1 nový pododsek (Nariadenie (ES) č. 726/2004)
„Na základe návrhu Komisie a po
vyhodnotení možno funkčné obdobie 
výkonného riaditeľa jedenkrát predĺžiť, 
avšak najviac o päť rokov.

„Po vyhodnotení možno funkčné obdobie 
výkonného riaditeľa jedenkrát predĺžiť, 
avšak najviac o päť rokov.

V rámci hodnotenia Komisia posúdi najmä: V rámci hodnotenia správna rada posúdi 
najmä:

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom 
období a spôsob ich dosiahnutia;

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom 
období a spôsob ich dosiahnutia;

- úlohy a potreby agentúry v nasledujúcich 
rokoch.“

- úlohy a potreby agentúry v nasledujúcich 
rokoch.

Vyhodnotenie treba bezodkladne predložiť 
Komisii a Európskemu parlamentu.“

Justification

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.


