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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, 

o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. zauważa, że budżet Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) 

wyniósł 79,4 mln EUR, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z 2015 r. (-0,2 %); 

zauważa, że poziom wykonania zobowiązań budżetowych Urzędu wynosi 100 % (w 

porównaniu z 99,8 % w 2015 r.), a poziom wykonania środków na płatności osiągnął 

89,7 % (w porównaniu z 90,1 % w 2015 r.); 

2. z niepokojem zauważa, że unijne agencje regulacyjne odpowiedzialne za ocenę ryzyka 

produktów objętych regulacjami, w szczególności Urząd i Europejska Agencja 

Chemikaliów (ECHA), nie dysponują wystarczającymi zasobami, aby skutecznie 

wywiązywać się z obowiązków; w związku z tym Urzędowi i ECHA należy przydzielić 

zasoby wystarczające do wykonywania ich szczególnych obowiązków; 

3. z zadowoleniem stwierdza, że Urząd przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa 

łańcucha żywnościowego i paszowego w Unii oraz podejmuje znaczne wysiłki, aby 

zapewnić unijnym podmiotom zarządzającym ryzykiem kompleksowe, niezależne i 

aktualne doradztwo naukowe w kwestiach związanych z łańcuchem żywnościowym, 

klarownie informować opinię publiczną o wynikach swojej działalności i ich podstawie, 

a także współpracować z zainteresowanymi stronami i partnerami instytucjonalnymi w 

celu promowania spójności i zaufania do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności; 

4. z zadowoleniem przyjmuje poprawę w stosunku do 2015 r. (+0,6 %) statutowego 

wskaźnika obsady stanowisk, który osiągnął 95,3 %, co pozwoliło częściowo rozwiązać 

problemy kadrowe;   

5. zauważa, że w 2016 r. 74 % pracowników zajmowało się działaniami operacyjnymi i że 

liczba ta, choć nieco niższa od poziomu zakładanego na ten rok (75 %), oznacza 

poprawę w stosunku do 2015 r.;  

6. zwraca uwagę, że Urząd przygotował 481 opracowań naukowych, raportów 

technicznych i innych publikacji, a także rozstrzygnął 382 zagadnienia naukowe; 

zauważa, że odsetek opracowań i zagadnień sfinalizowanych w terminie był poniżej 

celu wyznaczonego na 2016 r., oraz że terminowość doradztwa naukowego nadal 

wymaga poprawy; 

7. zauważa, że w 2016 r. Urząd przyjął strategię pod nazwą „Strategia EFSA do roku 

2020: rzetelna wiedza dla bezpieczeństwa żywności”, opartą na pięciu celach 

strategicznych: priorytetowym traktowaniu zaangażowania opinii publicznej i 

zainteresowanych stron w proces oceny naukowej, poszerzeniu bazy empirycznej 

Urzędu i optymalizacji dostępu do zawartych w niej danych, rozwijaniu zdolności do 

oceny naukowej i wspólnoty wiedzy w Unii, przygotowaniu na przyszłe wyzwania w 

zakresie oceny ryzyka oraz stworzeniu środowiska i kultury odzwierciedlających 

wartości Urzędu; 

8. zauważa, że przyjęcie zmienionej polityki niezależności Urzędu, pierwotnie 
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przewidziane na 2016 r., zostało przełożone na połowę 2017 r.;  

9. uważa, że Urząd nadal powinien poświęcać szczególną uwagę opinii publicznej i 

zobowiązać się do otwartości i przejrzystości; w związku z tym przyjmuje z 

zadowoleniem, że w 2016 r. hurtownia danych naukowych Urzędu umożliwiła dostęp 

do większej liczby dowodów będących podstawą jego ocen naukowych, gdyż 

opublikowano szereg zbiorów danych dotyczących pestycydów, zanieczyszczeń, 

zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne, składu żywności, typowania 

molekularnego i składników roślinnych; czasopismo Urzędu przeniesiono do 

międzynarodowego wydawcy publikacji naukowych w celu podniesienia jakości i 

zwiększenia zasięgu; wytyczne Urzędu dotyczące autorstwa opracowań naukowych 

poddano przeglądowi w celu zwiększenia przejrzystości i otwartości; Urząd zainicjował 

„Knowledge Junction” („sprzężenie wiedzy”), otwarte repozytorium służące wymianie 

dowodów i materiałów pomocniczych wykorzystywanych w ocenach ryzyka w zakresie 

bezpieczeństwa żywności i pasz; zachęca Urząd do dalszego podążania tą drogą; 

10. wzywa Komisję, aby zainicjowała debatę polityczną z zainteresowanymi stronami 

mającą na celu przegląd ustawodawstwa unijnego w zakresie oceny ryzyka związanego 

z żywnością, chemikaliami i produktami pokrewnymi oraz skuteczności tego 

ustawodawstwa; 

11. podkreśla, że w 2016 r. Urząd dokonał przeglądu swojej platformy konsultacji z 

zainteresowanymi stronami i zlikwidował ją, aby umożliwić wprowadzenie nowego 

podejścia do zaangażowania zainteresowanych stron, i do końca 2016 r. ponad 80 

organizacji wyraziło zainteresowanie przystąpieniem do tych nowych ram; 

12. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące 

rocznego sprawozdania finansowego Urzędu za rok budżetowy 2016; ze szczególnym 

zadowoleniem przyjmuje pozytywne poświadczenie wiarygodności rozliczeń oraz 

legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw tych rozliczeń; z 

zadowoleniem przyjmuje również zobowiązanie się Urzędu do wdrożenia planu 

działania zaleconego przez Trybunał Obrachunkowy przewidującego „wprowadzenie 

ram zarządzania ryzykiem informatycznym i rejestru ryzyka w całej organizacji oraz 

wyodrębnienie funkcji bezpieczeństwa informacji z działu informatycznego”; 

13. zauważa, że Urząd jedynie częściowo udostępnił informacje, o które wystąpili posłowie 

do Parlamentu Europejskiego w 2016 r., odnoszące się do badań, z których Urząd 

korzystał w celu sformułowania wniosków dotyczących rakotwórczości substancji 

czynnej glifosat; zauważa, że zainteresowani posłowie do Parlamentu Europejskiego 

wnieśli w związku z tym sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości; 

14. zaleca, na podstawie dostępnych danych, udzielenie dyrektorowi wykonawczemu 

Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności absolutorium z wykonania 

budżetu Urzędu za rok budżetowy 2016. 
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