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OSNUTEK MNENJA
Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano

za Odbor za pravne zadeve

o predlogih uredb Evropskega parlamenta in Sveta:
1. o spremembi Uredbe (EGS) št. 1210/90 o ustanovitvi evropske agencije za 

okolje in evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja 
glede mandata izvršnega direktorja
(KOM(2005)0190 – C6-0141/2005 –2005/0072(COD))

2. o spremembi Uredbe (ES) št. 178/2002 glede mandata izvršnega direktorja 
Evropske agencije za varnost hrane
(KOM(2005)0190 – C6-0146/2005 – 2005/0081(COD))

3. o spremembi Uredbe (ES) št. 851/2004 o vzpostavitvi Evropskega centra 
za preprečevanje in nadziranje bolezni glede mandata direktorja
(KOM(2005)0190 – C6-0147/2005 – 2005/0082(COD))

4. o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 glede mandata izvršnega direktorja 
Evropske agencije za zdravila
(KOM(2005)0190 – C6-0148/2005 – 2005/0083(COD))
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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je sprejela predlog za uskladitev določb, ki zadevajo pogoje za ponovno imenovanje 
direktorjev agencij Skupnosti. Trdi, da so obstoječe določbe, ki dopuščajo obnovitev mandata 
s preprostim sklepom pristojnega organa za imenovanja, pravno sporne.

Za uvedbo pravno učinkovitega in obenem upravno preprostega sistema za ponovno 
imenovanje direktorjev agencij ob zaključku njihovega prvega mandata Komisija predlaga 
postopek, ki bi pristojnim organom za imenovanja omogočil izbiro med podaljšanjem 
mandata ali med sprožitvijo popolnoma novega postopka izbire. Vendar bo odločitev o 
nadaljnjem poteku možno sprejeti šele potem, ko bo Komisija ocenila "rezultate, dosežene v 
prvem mandatu, ter naloge in potrebe Agencije v naslednjih letih". Usklajena modela za prvi 
mandat (pet let) in za podaljšanje mandata (možno samo enkrat za največ pet let) bi veljala za 
vse agencije Skupnosti iz prvega stebra.

Opombe

Cilja predloga – zapolnitev pravnih vrzeli in racionalizacijo upravnih praks – lahko seveda 
podpremo. Vprašanje pa je, ali je določbe o mandatu direktorjev 18-ih agencij potrebno 
uskladiti glede na veliko število zadevnih agencij in na razlike v njihovih vlogah in nalogah. Z 
vidika kadrovske politike se zdi smiselno, da za tiste na podobnih položajih veljajo enaki 
osnovni pogoji za zaposlitev. Z institucionalnega vidika pa je zadeva bolj zapletena.

Glede na agencijo bi odločitev o postopku po ovrednotenju, ali podaljšati mandat ali sprožiti 
nov postopek izbire, sprejela Komisija, Svet ali upravni odbor agencije. Za Evropsko agencijo 
za okolje (EEA), Evropski urad za varnost živil in prehrane (EFSA), Evropski center za 
preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) in Evropsko agencijo za zdravila (EMEA) Komisija 
predlaga, da bi morala imeti pravico, da opravi ovrednotenje in na osnovi dobljenih rezultatov 
poda predlog za nadaljnje korake pristojnim organom za imenovanja, tj. upravnemu odboru 
agencije.

Čeprav priznava koristnost ovrednotenja direktorjevega dela po prvem petletnem obdobju 
opravljanja funkcije, pripravljavec mnenja dvomi, da morda besedilo trenutnega predloga daje 
Komisiji preveč odločilno vlogo v postopku ponovnega imenovanja, glede na to, da naj bi 
zadevne agencije izvajale svoje naloge neodvisno od Komisije. Po novih določbah bi o 
direktorjevi usodi odločala Komisija.

V izogib navzkrižju interesov in ogrožanju neodvisnosti specializiranih agencij bi bilo 
primerno upravnemu odboru zaupati nalogo, da izvede ovrednotenje (ali podeliti pravico, da 
določi način izvajanja) in naknadno ustrezno sprejme odločitev o podaljšanju mandata 
direktorja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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PREDLOG SPREMEMBE K PREDLOGU 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
ČLEN 1

Člen 9, odstavek 1, prvi stavek (Uredba (EGS) št. 1210/90)

„1. Agencijo vodi izvršni direktor, ki ga na 
predlog Komisije imenuje upravni odbor za 
obdobje petih let in kateremu se na predlog 
Komisije in po ovrednotenju mandat lahko 
enkrat podaljša za obdobje, ki ni daljše od 
petih let.

„1. Agencijo vodi izvršni direktor, ki ga na 
predlog Komisije imenuje upravni odbor za 
obdobje petih let in kateremu se po 
ovrednotenju mandat lahko enkrat podaljša 
za obdobje, ki ni daljše od petih let.

Pri ovrednotenju Komisija upošteva zlasti: Pri ovrednotenju upravni odbor upošteva 
zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in 
način, kako so bili doseženi;

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in 
način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe agencije v naslednjih 
letih.“

- naloge in potrebe agencije v naslednjih 
letih.“

Ovrednotenje se nemudoma posreduje 
Komisiji in Evropskemu parlamentu.”

Obrazložitev

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.

PREDLOG SPREMEMBE K PREDLOGU 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija2 Predlogi sprememb Parlamenta

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
2 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.



PE 362.503v01-00 6/8 PA\577916SL.doc

SL

Predlog spremembe 2
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 26, odstavek 1, nov pododstavek (Uredba (ES) št. 178/2002)

„Na predlog Komisije in po ovrednotenju se
mandat izvršnega direktorja lahko enkrat 
podaljša za obdobje, ki ni daljše od petih let.

„Po ovrednotenju upravni odbor mandat 
izvršnega direktorja lahko enkrat podaljša
za obdobje, ki ni daljše od petih let.

Pri ovrednotenju Komisija upošteva zlasti: Pri ovrednotenju upravni odbor upošteva 
zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in 
način, kako so bili doseženi;

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in 
način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe Agencije v naslednjih 
letih.“

- naloge in potrebe Agencije v naslednjih 
letih.“

Ovrednotenje se nemudoma posreduje 
Komisiji in Evropskemu parlamentu.”

Obrazložitev

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.

PREDLOG SPREMEMBE K PREDLOGU 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 3
ČLEN 1

Člen 17, odstavek 1 (Uredba (ES) št. 851/2004)

„1. Direktorja imenuje upravni odbor na 
podlagi seznama kandidatov, ki jih predlaga 
Komisija po odprtem izbirnem postopku in 
po objavi razpisa za prijavo interesa v 
Uradnem listu Evropskih skupnosti in v 
drugih publikacijah, za obdobje petih let, ki 
se lahko na predlog Komisije in po 

„1. Direktorja imenuje upravni odbor na 
podlagi seznama kandidatov, ki jih predlaga 
Komisija po odprtem izbirnem postopku in 
po objavi razpisa za prijavo interesa v 
Uradnem listu Evropskih skupnosti in v 
drugih publikacijah, za obdobje petih let, ki 
se lahko po ovrednotenju enkrat podaljša za 

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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ovrednotenju enkrat podaljša za obdobje, ki 
ni daljše od petih let.

obdobje, ki ni daljše od petih let.

Pri ovrednotenju Komisija upošteva zlasti: Pri ovrednotenju upravni odbor upošteva 
zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in 
način, kako so bili doseženi;

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in 
način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe Centra v naslednjih 
letih.“

- naloge in potrebe Centra v naslednjih 
letih.“

Ovrednotenje se nemudoma posreduje 
Komisiji in Evropskemu parlamentu.”

Obrazložitev

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.

PREDLOG SPREMEMBE K PREDLOGU 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 4
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 64, odstavek 1, nov pododstavek (Uredba (ES) št. 726/2004)

„Na predlog Komisije in po ovrednotenju se 
mandat izvršnega direktorja lahko enkrat 
podaljša za obdobje, ki ni daljše od petih let.

„Po ovrednotenju se mandat izvršnega 
direktorja lahko enkrat podaljša za obdobje, 
ki ni daljše od petih let.

Pri ovrednotenju Komisija upošteva zlasti: Pri ovrednotenju upravni odbor upošteva 
zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in 
način, kako so bili doseženi;

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in 
način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe agencije v naslednjih 
letih.“

- naloge in potrebe agencije v naslednjih 
letih.“

Ovrednotenje se nemudoma posreduje 

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.



PE 362.503v01-00 8/8 PA\577916SL.doc

SL

Komisiji in Evropskemu parlamentu.”

Obrazložitev

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.


