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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че окончателният бюджет на Европейския орган за безопасност на 
храните („Органа“) за финансовата 2018 година възлиза на 79 183 814 EUR, което 
представлява леко намаление в размер на 0,05% спрямо 2017 г.; отбелязва, че 
целият бюджет на Органа се осигурява от бюджета на Съюза;

2. отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 
2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджетните кредити за поети 
задължения от 100,00%, което представлява увеличение с 0,02% спрямо 2017 г.; 
отбелязва, че през 2018 г. степента на изпълнение на бюджетните кредити за 
плащания достига 91,31%, което представлява намаление с 1,00 процентен пункт 
спрямо 2017 г.;

3. отбелязва, че към 31 декември 2018 г. 311 от разрешените 319 длъжности са били 
заети; подчертава освен това, че към 31 декември 2018 г. са били заети 447 от 
наличните 459 длъжности (включително длъжностни лица, срочно наети 
служители, договорно наети служители и командировани национални експерти), 
т.е. 97,4% спрямо 96,5% през 2017 г.;

4. приветства приноса на Органа за безопасността на хранителната верига за хората 
и животните в Съюза, както и значителните усилия, които той полага, за да 
предостави на лицата, отговарящи за управлението на риска в Съюза, подробни, 
независими и актуални научни консултации по свързани с хранителната верига 
въпроси, да информира ясно обществеността за постигнатите резултати и за 
информацията, на която се основават тези резултати, както и да си сътрудничи 
със заинтересованите страни и институционалните партньори с цел насърчаване 
на сближаването и доверието в системата за безопасност на храните в Съюза;

5. отбелязва със загриженост, че Органът, като една от регулаторните агенции на 
Съюза, които отговарят за оценката на риска на регулираните продукти, не 
получава достатъчно ресурси, за да изпълнява ефективно своите отговорности; 
настоява на Органа да се представят достатъчно ресурси за изпълнението на 
неговите задачи;

6. подчертава, че през 2018 г. Органът е приключил разглеждането на 788 въпроса 
чрез научни становища, технически доклади и подкрепящи публикации;

7. счита, че Органът следва да продължи да отделя специално внимание на 
общественото мнение и да поеме ангажимент за откритост и прозрачност; 
подчертава във връзка с това, че с приетия Регламент (ЕС) 2019/13811 на Органа 

1 Регламент (ЕС) 2019/1381 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно 
прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига и за изменение на 
регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 1829/2003, (ЕО) № 1831/2003, (ЕО) № 2065/2003, (ЕО) 
№ 1935/2004, (ЕО) № 1331/2008, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) 2015/2283 и Директива 2001/18/ЕО (ОВ L 231, 
6.9.2019 г., стр. 1).



PE641.158v02-00 4/7 AD\1196959BG.docx

BG

се възлагат допълнителни задачи във връзка с оценяването на безопасността и 
обществената комуникация, всяка от които ще доведе до допълнителни разходи;

8. счита, че Органът следва да продължи да отделя специално внимание на 
общественото мнение и да поеме ангажимент за по-голяма откритост и по-голяма 
прозрачност;

9. приветства факта, че след приемането през 2017 г. на новата политика на Органа 
относно независимостта за първи път през 2018 г. той включи ново приложение 
към консолидирания си годишен отчет, посветено на изпълнението на политиката 
на Органа относно независимостта; отбелязва със задоволство, че изисканият от 
Европейския парламент двугодишен период на прекъсване на осъществяването на 
сходни дейности беше приложен за първи през 2018 г. по време на процедурата за 
избор на експерти;

10. изразява съжаление, че във връзка с двугодишния период на прекъсване на 
осъществяването на сходни дейности политиката от 2017 г. относно 
независимостта включва задължението за проверка единствено на интересите на 
експертите по отношение на мандата на научната група, за която кандидатстват; 
призовава за незабавна актуализация на политиката, за да се осигури проверка на 
интересите на експертите в контекста на правомощията на Органа като цяло, в 
съответствие с многократните призиви на Парламента;

11. припомня, че Органът вече разполага с възможността да организира изслушвания 
на експерти, на които може да кани всеки експерт, независимо от възможен 
конфликт на интереси, да дава отговор на въпроси на експертна група, без 
експертът да има право участва в разискванията на групата и в изготвянето на 
становището;

12. припомня, че съгласно преразгледания Регламент (ЕО) № 178/20022 от Органа се 
изисква проактивно да дава достъп до предоставени от заявителите регулаторни 
данни с цел изтегляне, разпечатване и търсене в електронна форма; като има 
предвид, че това ще осигури възможност на Органа да се възползва от разширени 
партньорски проверки от страна на научната общност; припомня, че това 
изискване за прозрачност е задължително за спонсорираните от дружествата от 
сектора изследвания, но че то не може да се използва като аргумент да се отказват 
академични данни, използващи данни, които се държат като поверителни по 
основателни причини, например личните медицински досиета на пациентите;

13. отбелязва, че вследствие на резултатите от третата външна оценка на Органа 
управителният съвет е приел поредица от препоръки, насочени към увеличаване 
на капацитета на Органа да предоставя съобразени с целта научни консултации, 
укрепване на комуникационната дейност с цел утвърждаване на доброто име на 
Органа и осигуряване на дългосрочната ефективност и устойчивост на дейността 

2 Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване 
на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на 
Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на 
храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).
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на Органа; подчертава необходимостта да се гарантира независимостта на Органа; 

14. отбелязва със задоволство, че Органът си сътрудничи с други агенции, работещи 
по допълващи задачи, а именно Европейския център за профилактика и контрол 
върху заболяванията (ECDC), Европейската агенция по химикали и Европейската 
агенция по лекарствата, например в областта на събирането и анализа на данни и 
базите данни (например зоонози, антимикробна резистентност, молекулярно 
типизиране), научните оценки (например бързи оценки на огнището съвместно с 
ECDC) или оценката на риска; подчертава значението на сътрудничеството на 
равнището на Съюза и на международно равнище, включително с държавите 
членки, органите и институциите на Съюза, научни организации, международни 
организации и трети държави;

15. приветства факта, че Сметната палата заявява, че е получила достатъчна 
увереност, че годишните отчети на Органа за 2018 г. са надеждни и че свързаните 
с тях операции са законосъобразни и редовни;

16. препоръчва, въз основа на наличните факти, освобождаването от отговорност на 
изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните във 
връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2018 година.
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