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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. счита, че основните задачи на Европейския орган за безопасност на храните са 
предоставянето на независими научни консултации по въпроси с пряко или косвено 
отражение върху безопасността на храните, извършването на оценки на риска, 
осигуряващи за институциите на Съюза, държавите членки и органите, определящи 
политиките, солидна научна основа за формулиране на съобразени с политиките 
законодателни или регулаторни мерки, както и събирането и анализа на научни 
данни;

2. отбелязва, че през 2010 г. бюджетът на Органа възлизаше на сумата от 74 700 000 
EUR, в сравнение със 71 400 000 EUR през предходната година, като тези суми са 
изцяло от бюджета на Съюза;

3. отбелязва, че Сметната палата не е формулирала специални забележки и счита, че 
отчетите на Органа за 2010 г. са надеждни, законосъобразни и редовни; все пак 
припомня забележките на Сметната палата относно прегледа на декларациите за 
интереси на членовете на управителния съвет и процедурите за подбор на персонал; 
в тази връзка взема предвид отговорите, дадени от Органа;

4. припомня, че през 2010 г. настоящият председател на управителния съвет пропусна 
да декларира членството си в борда на Международния институт за науките за 
живота (ILSI); отбелязва, че ILSI се финансира от фирми в хранително-вкусовия, 
химическия и фармацевтичния сектор;

5. припомня на Органа, че правилата, регламентиращи декларациите за интереси, 
следва също така да бъдат придружени от описание на последиците, които ще 
настъпят, ако тези правила не се спазват; освен това отбелязва, че Органът следва 
също да насочи вниманието си към обществения интерес при процеса на 
независимо вземане на решения, като взема предвид всички съответни данни и 
информация;

6. отбелязва преразглеждането на процедурите на Органа през декември 2010 г. с цел 
гарантиране на изпълнението на задълженията, произтичащи от член 16, параграф 2 
и членове 17 и 19 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и 
Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, определени в 
Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета1; информиран е, че през 2010 
г. 20 служители са напуснали Органа, като всички те при напускането си са 
получили напомнящо писмо за задълженията им спрямо Органа; призова Органа да 
подобри допълнително прилагането на своите правила и процедури с оглед 
избягване в бъдеще на случаите на „въртяща се врата“, наскоро посочени от 
Европейския омбудсман; счита, че всякакви проблеми във връзка с прилагането на 

                                               
1 OВ L 56, 4.3.1968 г., стр.1.
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правилника за служителите и декларациите за интереси подкопават доверието в 
Органа;

7. призовава Органа да информира комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните два пъти годишно за подобреното изпълнение на мерките, 
предприети по отношение на служителите и експертите; счита, че въз основа на 
наличните данни може да освободи изпълнителния директор на Европейския орган 
за безопасност на храните от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на 
Органа за финансовата 2010 година.
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