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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen har antagit ett förslag som syftar till att harmonisera bestämmelserna om 
återutnämning av verkställande direktörer för de olika gemenskapsorganen. Kommissionen 
menar att gällande bestämmelser, enligt vilka den utnämnande myndigheten med ett enkelt 
beslut kan förlänga mandatperioden för en sittande direktör, ur rättlig synpunkt är 
problematiska.

För att kunna introducera ett i rättslig mening väl förankrat men samtidigt administrativt
lätthanterligt system för återutnämning av verkställande direktörer som nått slutet av sin första 
mandatperiod, föreslår kommissionen ett förfarande varigenom de utnämnande 
myndigheterna kan välja att antingen förlänga mandatperioden eller inleda ett helt nytt 
urvalsförfarande. Beslut om vilket förfarande som skall tillämpas får dock endast fattas efter 
det att kommissionen gjort en bedömning av ”de resultat som har uppnåtts under den första 
ämbetsperioden” och ”centrumets uppgifter och behov för de kommande åren”. Enligt 
förslaget skulle en sådan harmoniserad modell med en första (femårig) mandatperiod med 
möjlighet till (en enda femårig) förlängning gälla för samtliga gemenskapsorgan som sorterar
under den första pelaren.

Kommentarer

Syftet med förslaget – att täppa till rättsliga luckor och förenkla det administrativa förfarandet 
– förtjänar naturligtvis att uppmuntras. En annan sak är dock frågan om huruvida 
bestämmelserna om mandatperioden för direktörerna för 18 olika gemenskapsorgan bör 
harmoniseras, med tanke på organens mångfald och de skillnader som råder mellan deras 
olika roller och uppgifter. Sett ur ett personalpolitiskt perspektiv kan det tyckas rimligt att 
samma grundläggande anställningsvillkor skall gälla för alla tjänstemän med liknande
anställning. Utifrån institutionell synpunkt är dock saken mer komplicerad.

Efter det att en utvärdering gjorts skall beslut om utnämningsförfarande – förlängning av 
mandatperioden eller utlysande av ett nytt urvalsförfarande – fattas av antingen 
kommissionen, rådet eller organets styrelse, beroende på vilket organ det gäller. När det gäller 
Europeiska miljöbyrån (EEA), Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), 
Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMEA) föreslår kommissionen att den bör ha rätt att göra 
utvärderingen och, på grundval av resultaten från denna, lämna förslag om hur den 
utnämnande myndigheten – d.v.s. styrelsen – bör gå vidare i utnämningsförfarandet.

Föredraganden inser vikten av att vid slutet av direktörens första femåriga mandatperiod 
utvärdera dennes insatser, men undrar om inte ordalydelsen i föreliggande förslag ger 
kommissionen en alltför dominerande roll i återutnämningsförfarandet, då meningen är att de 
berörda organen skall arbeta fristående och utan inblandning från kommissionen. Med de nya 
bestämmelserna skulle direktörerna hamna i en beroendeställning till kommissionen.

För att undvika intressekonflikter och värna om de specialiserade organens oberoende vore 
det lämpligare om organens styrelser fick i uppgift att göra dessa utvärderingar (eller rätten att 
fastställa hur de skall genomföras) och, i lämpliga fall, fatta beslut om att förlänga direktörens 
mandatperiod.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för rättsliga frågor
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

ÄNDRINGSFÖRSLAG TILL FÖRSLAG 1

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
ARTIKEL 1

Artikel 9, punkt 1 (förordning (EEG) 1210/90)

”1. Centrumet skall ledas av en direktör som 
på förslag av kommissionen utnämns av 
styrelsen för en period av fem år, vilken 
period på förslag av kommissionen och
efter det att en utvärdering har gjorts kan 
förlängas en gång, med högst fem år.

”1. Centrumet skall ledas av en direktör som 
på förslag av kommissionen utnämns av 
styrelsen för en period av fem år, vilken 
period efter det att en utvärdering har gjorts 
kan förlängas en gång, med högst fem år.

Inom ramen för utvärderingen skall 
kommissionen särskilt bedöma

Inom ramen för utvärderingen skall 
styrelsen särskilt bedöma

– de resultat som har uppnåtts under den 
första mandatperioden och det sätt på vilket 
resultaten har uppnåtts, och

– de resultat som har uppnåtts under den 
första mandatperioden och det sätt på vilket 
resultaten har uppnåtts, och

– centrumets uppgifter och behov under de 
närmaste åren.”

– centrumets uppgifter och behov under de 
närmaste åren.

Utvärderingen skall omgående översändas 
till kommissionen och Europaparlamentet.”

Motivering

Styrelsen bör såsom utnämnande myndighet genomföra utvärderingen av den verkställande 
direktörens insatser och därefter, om så är lämpligt, fatta beslut om att förlänga dennes 
mandatperiod. Eftersom utvärderingen berör såväl en person som innehar offentlig tjänst som 
ett gemenskapsorgan är det viktigt att den kommer till kommissionens och 
Europaparlamentets kännedom.

ÄNDRINGSFÖRSLAG TILL FÖRSLAG 2

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 2
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 26, punkt 1 (förordning (EG) 178/2002)

1. ”Mandatperioden för den verkställande 
direktören kan på förslag av kommissionen 
och efter det att en utvärdering har gjorts 
förlängas en gång, med högst fem år.

1. ”Efter det att en utvärdering har gjorts
kan styrelsen förlänga den verkställande
direktörens mandatperiod en gång, med 
högst fem år.

Inom ramen för utvärderingen skall 
kommissionen särskilt bedöma

Inom ramen för utvärderingen skall 
styrelsen särskilt bedöma

– de resultat som har uppnåtts under den 
första mandatperioden och det sätt på vilket 
resultaten har uppnåtts, och

– de resultat som har uppnåtts under den 
första mandatperioden och det sätt på vilket 
resultaten har uppnåtts, och

– myndighetens uppgifter och behov under 
de närmaste åren.”

– myndighetens uppgifter och behov under 
de närmaste åren.”

Utvärderingen skall omgående översändas 
till kommissionen och Europaparlamentet.”

Motivering

Styrelsen bör såsom utnämnande myndighet genomföra utvärderingen av den verkställande 
direktörens insatser och därefter, om så är lämpligt, fatta beslut om att förlänga dennes 
mandatperiod. Eftersom utvärderingen berör såväl en person som innehar offentlig tjänst som 
ett gemenskapsorgan är det viktigt att den kommer till kommissionens och 
Europaparlamentets kännedom.

ÄNDRINGSFÖRSLAG TILL FÖRSLAG 3

Kommissionens förslag2 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 3
ARTIKEL 1

Artikel 17, punkt 1 (förordning (EG) 851/2004)

”1. Direktören skall utses av styrelsen på ”1. Direktören skall utses av styrelsen på 
  

1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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grundval av en förteckning över kandidater 
som kommissionen föreslår efter ett öppet 
uttagningsförfarande, efter det att en 
inbjudan till intresseanmälan har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning och i andra publikationer, 
för en period av fem år, som på förslag av 
kommissionen och efter det att en 
utvärdering har gjorts kan förlängas en gång 
med högst fem år.

grundval av en förteckning över kandidater 
som kommissionen föreslår efter ett öppet 
uttagningsförfarande, efter det att en 
inbjudan till intresseanmälan har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning och i andra publikationer, 
för en period av fem år, som kan förlängas 
en gång med högst fem år.

Inom ramen för utvärderingen skall 
kommissionen särskilt fästa vikt vid

Inom ramen för utvärderingen skall 
styrelsen särskilt fästa vikt vid

– de resultat som har uppnåtts under den 
första ämbetsperioden och på vilket sätt de 
har uppnåtts,

– de resultat som har uppnåtts under den 
första ämbetsperioden och på vilket sätt de 
har uppnåtts,

– centrumets uppgifter och behov för de 
kommande åren.”

– centrumets uppgifter och behov för de 
kommande åren.

Utvärderingen skall omgående översändas 
till kommissionen och Europaparlamentet.”

Motivering

Styrelsen bör såsom utnämnande myndighet genomföra utvärderingen av den verkställande 
direktörens insatser och därefter, om så är lämpligt, fatta beslut om att förlänga dennes 
mandatperiod. Eftersom utvärderingen berör såväl en person som innehar offentlig tjänst som 
ett gemenskapsorgan är det viktigt att den kommer till kommissionens och 
Europaparlamentets kännedom.

ÄNDRINGSFÖRSLAG TILL FÖRSLAG 4

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 4
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 64, punkt 1 (förordning (EG) 726/2004)

”1. Mandatperioden för den verkställande 
direktören kan på förslag av kommissionen 
och efter det att en utvärdering har gjorts 
förlängas en gång, med högst fem år.

”1. Mandatperioden för den verkställande 
direktören kan efter det att en utvärdering 
har gjorts förlängas en gång, med högst fem 
år.

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Inom ramen för utvärderingen skall 
kommissionen särskilt bedöma

Inom ramen för utvärderingen skall 
styrelsen särskilt bedöma

– de resultat som har uppnåtts under den 
första mandatperioden och det sätt på vilket 
resultaten har uppnåtts, och

– de resultat som har uppnåtts under den 
första mandatperioden och det sätt på vilket 
resultaten har uppnåtts, och

– myndighetens uppgifter och behov under
de närmaste åren.”

– myndighetens uppgifter och behov under 
de närmaste åren.

Utvärderingen skall omgående översändas 
till kommissionen och Europaparlamentet.”

Motivering

Styrelsen bör såsom utnämnande myndighet genomföra utvärderingen av den verkställande 
direktörens insatser och därefter, om så är lämpligt, fatta beslut om att förlänga dennes 
mandatperiod. Eftersom utvärderingen berör såväl en person som innehar offentlig tjänst som 
ett gemenskapsorgan är det viktigt att den kommer till kommissionens och 
Europaparlamentets kännedom.


