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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto 
kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad pagrindinė Europos maisto saugos tarnybos užduotis yra nepriklausomų 
mokslinių konsultacijų tais klausimais, kurie turi tiesioginį arba netiesioginį poveikį 
maisto saugai, teikimas, rizikos vertinimas siekiant Sąjungos institucijoms, valstybėms 
narėms ir politinius sprendimus priimančioms įstaigoms suteikti patikimą mokslinį 
pagrindą, kad būtų galima apibrėžti su politika susijusias teisėkūros arba reguliavimo 
priemones, taip pat mokslinių duomenų rinkimas ir analizė;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad 2010 m. tarnybos biudžetas siekė 74 700 000 eurų, o 2009 m. –
71 400 000 eurų, šios sumos skiriamos vien tik iš Sąjungos biudžeto;

3. pažymi, kad Audito Rūmai nepateikė specialių pastabų ir, jų nuomone, tarnybos 2010 m. 
sąskaitos patikimos, teisėtos ir tvarkingos; vis dėlto primena Audito Rūmų komentarus dėl 
valdančiosios tarybos narių interesų deklaracijų apžvalgos ir įdarbinimo procedūrų; 
atsižvelgdamas į tai atkreipia dėmesį į su tuo susijusius tarnybos atsakymus; 

4. primena, kad dabartinė valdančiosios tarybos pirmininkė 2010 m. nepranešė apie tai, kad 
yra Tarptautinio gyvosios gamtos mokslų instituto (angl. ILSI) valdybos narė; atkreipia 
dėmesį į tai, kad ILSI veiklą finansuoja maisto, chemijos ir farmacijos sektorių įmonės; 

5. primena tarnybai, kad kartu su taisyklėmis, reglamentuojančiomis interesų deklaracijas, 
taip pat turėtų būti pateikiamas sankcijų, taikomų, jei šių taisyklių nesilaikoma, rinkinys; 
be to, pažymi, kad tarnyba, priimdama nepriklausomus sprendimus ir atsižvelgdama į 
visus atitinkamus duomenis ir informaciją, dėmesį taip pat turėtų sutelkti į viešąjį interesą; 

6. atkreipia dėmesį į 2010 m. gruodžio mėn. tarnybos taikomos darbo tvarkos persvarstymą 
siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinami Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) 
Nr. 259/681 nustatyti įsipareigojimai, susiję su Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos 
nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 16 straipsnio 2 dalimi, 17 
ir 19 straipsniais; yra informuotas, kad 2010 m. 20 darbuotojų paliko tarnybą ir visi, 
išeidami iš darbo, gavo laiškus, kuriuose buvo primenami jų įsipareigojimai tarnybai; 
ragina tarnybą geriau laikytis taisyklių ir procedūrų siekiant išvengti, kad ateityje 
nepadaugėtų darbuotojų perėjimo iš viešojo sektoriaus į privatųjį atvejų, į kuriuos neseniai 
atkreipė dėmesį Europos ombudsmenas; laikosi nuomonės, kad visos problemos, 
susijusios su darbuotojų taisyklių taikymu ir interesų deklaracijomis, labai kenkia tarnybos 
patikimumui;

7. ragina agentūrą dukart per metus informuoti Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą apie tai, kaip gerinamas priemonių, kurių imtasi personalo ir ekspertų 
atžvilgiu, įgyvendinimas; remdamasis turima informacija mano, kad galima patvirtinti 
Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, kad tarnybos 2010 finansinių 
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metų biudžetas įvykdytas.
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