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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta kontroles komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (turpmāk — iestāde) galvenie uzdevumi 
ir neatkarīgu zinātnisku konsultāciju sniegšana jautājumos, kas tieši vai netieši ietekmē 
pārtikas nekaitīgumu, riska novērtējumu veikšana, lai sniegtu Savienības iestādēm, 
dalībvalstīm un politikas izstrādes struktūrām stabilu zinātnisku pamatu šajā politikā 
balstītu likumdošanas vai regulatīvu pasākumu noteikšanai, kā arī zinātnisko datu vākšana 
un analīze;

2. pieņem zināšanai, ka iestādes budžets 2010. gadā bija EUR 74 700 000, bet iepriekšējā 
gadā — EUR 71 400 000, un ka šīs summas pilnībā tiek ņemtas no Savienības budžeta;

3. norāda uz to, ka Revīzijas palāta nav iekļāvusi īpašus apsvērumus un iestādes 2010. gada 
pārskatus uzskata par ticamiem, likumīgiem un pareiziem; tomēr atgādina Revīzijas 
palātas piezīmes saistībā ar valdes locekļu interešu deklarāciju pārskatīšanu un darbā 
pieņemšanas procedūrām; šajā sakarībā pieņem zināšanai iestādes sniegtās atbildes;

4. atgādina, ka pašreizējā valdes priekšsēdētāja 2010. gadā nepaziņoja, ka viņa ir 
Starptautiskā Dzīvības zinātņu institūta (ILSI) valdes locekle; norāda, ka ILSI saņem 
finansējumu no pārtikas, ķīmisko un farmaceitisko izstrādājumu ražošanas uzņēmumiem; 

5. atgādina iestādei, ka noteikumi, ko piemēro interešu deklarācijām, būtu jāsaista ar 
sankciju kopumu, kuru piemēro šo noteikumu neievērošanas gadījumā; turklāt norāda, ka 
papildus tam iestādei neatkarīgajā lēmumu pieņemšanas procesā galvenā uzmanība būtu 
jāpievērš sabiedrības interesēm, ņemot vērā visus attiecīgos datus un informāciju; 

6. norāda uz iestādes procedūru pārskatīšanu 2010. gada decembrī, lai nodrošinātu to 
pienākumu izpildi, kuri izriet no 16. panta 2. punkta un 17. un 19. panta Eiropas 
Savienības Civildienesta noteikumos un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtībā, kas noteikti ar Padomes Regulu (EEK, Euratom, EOTK) 
Nr. 259/681; ir informēts, ka 2010. gadā darbu iestādē pārtrauca 20 darbinieki, no kuriem 
visi aizejot saņēma vēstuli ar atgādinājumu par viņu pienākumiem pret iestādi; aicina 
iestādi vēl vairāk uzlabot noteikumu un procedūru piemērošanu, lai nepieļautu 
„virpuļdurvju” gadījumus, uz kuriem nesen norādījis Eiropas ombuds; uzskata, ka 
jebkādas problēmas, kas saistītas ar civildienesta noteikumu piemērošanu un interešu 
deklarācijām, apdraud iestādes uzticamību;

7. aicina iestādi divreiz gadā informēt Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komiteju par to, kā tiek uzlabota to pasākumu īstenošana, kurus piemēro darbiniekiem un 
ekspertiem; pamatojoties uz pieejamajiem datiem, uzskata, ka Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes izpilddirektoram var sniegt apstiprinājumu par iestādes 
2010. finanšu gada budžeta izpildi. 
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