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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. domnívá se, že hlavním úkolem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin je poskytovat 
nezávislá odborná doporučení v záležitostech, které jsou přímo či nepřímo spojeny 
s bezpečností potravin, provádět hodnocení rizika, která orgánům a institucím Unie, 
členským státům a tvůrcům politik poskytnou solidní vědecký základ pro vypracování 
právních předpisů nebo regulačních opatření v rámci příslušné politiky, a shromažďovat 
a analyzovat vědecké údaje;

2. bere na vědomí, že rozpočet úřadu dosahoval v roce 2010 výše 74 700 000 EUR (přičemž 
v roce 2009 to bylo 71 400 000 EUR) a že veškeré tyto prostředky pocházejí z rozpočtu 
Unie;

3. bere na vědomí, že Účetní dvůr nevznesl žádné zvláštní připomínky a považuje účetní 
závěrku úřadu za rozpočtový rok 2010 za spolehlivou, legální a správnou; připomíná však, 
že se Účetní dvůr vyjádřil k revizi pravidel týkajících se prohlášení o zájmech členů 
správní rady a k postupům při náboru zaměstnanců; bere na vědomí odpověď úřadu v této 
věci; 

4. připomíná, že současná předsedkyně správní rady v roce 2010 neuvedla, že je členkou 
rady Mezinárodního institutu pro přírodní vědy (ILSI); podotýká, že ILSI je financován 
firmami působícími v potravinářském, chemickém a farmaceutickém odvětví; 

5. připomíná úřadu, že pravidla týkající se prohlášení o zájmech by měl doprovázet soubor 
ustanovení o tom, jaké důsledky z nedodržování těchto pravidel plynou; dále upozorňuje, 
že úřad by navíc měl mít při svém nezávislém rozhodování na zřeteli především veřejný 
zájem a brát přitom v potaz všechny relevantní údaje a informace; 

6. bere na vědomí, že úřad v prosinci 2010 přezkoumal své postupy s cílem zajistit plnění 
povinností vyplývajících z čl. 16 odst. 2 a z článků 17 a 19 služebního řádu úředníků 
Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie stanovených 
nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/681; byl informován o tom, že v roce 2010 
opustilo úřad 20 zaměstnanců, přičemž všichni obdrželi při svém odchodu dopis, který jim 
připomínal jejich povinnosti vůči úřadu; vyzývá úřad, aby zlepšil způsob uplatňování 
svých pravidel a postupů, a zamezil tak tomu, aby v budoucnosti docházelo k případům 
tzv. „otočných dveří“, na které nedávno upozornil evropský veřejný ochránce práv; 
domnívá se, že jakékoli problémy s důsledným uplatňováním služebního řádu a 
povinností týkajících se prohlášení o zájmech oslabují důvěryhodnost úřadu;

7. vyzývá úřad, aby dvakrát ročně informoval Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin o tom, jak se zlepšilo provádění opatření přijatých ve vztahu k 
zaměstnancům a odborníkům; na základě dostupných údajů je toho názoru, že lze 

                                               
1 Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.
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výkonné ředitelce Evropského úřadu pro bezpečnost potravin udělit absolutorium za 
plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2010.
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