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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. domnieva sa, že hlavnými úlohami Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín sú 
poskytovanie nezávislého vedeckého poradenstva vo veciach s priamym alebo nepriamym 
dosahom na bezpečnosť potravín, vykonávanie hodnotení rizika s cieľom poskytnúť 
inštitúciám Únie, členským štátom a subjektom tvoriacim politiku pevný vedecký základ 
pre vymedzenie legislatívnych alebo regulačných opatrení založených na politikách 
a zhromažďovanie a analýza vedeckých údajov;

2. berie na vedomie, že v roku 2010 rozpočet úradu dosiahol sumu 74 700 000 EUR, pričom 
v predchádzajúcom roku to bolo 71 400 000 EUR, a že všetky tieto prostriedky 
pochádzajú z rozpočtu Únie;

3. konštatuje, že Dvor audítorov nemal žiadne osobitné pripomienky, a považuje účtovnú 
závierku úradu za rok 2010 za spoľahlivú, zákonnú a správnu; pripomína však poznámky 
Dvora audítorov k revízii vyhlásení o záujmoch členov správnej rady a k postupom 
prijímania zamestnancov; v tejto súvislosti berie na vedomie príslušné odpovede úradu; 

4. pripomína, že súčasná predsedníčka správnej rady v roku 2010 neoznámila, že je členkou 
rady Medzinárodného inštitútu pre prírodné vedy (ILSI); pripomína, že ILSI financujú 
podniky pôsobiace v potravinárskom, chemickom a farmaceutickom odvetví; 

5. pripomína úradu, že k pravidlám upravujúcim vyhlásenia o záujmoch by mal byť 
pripojený aj súbor ustanovení o dôsledkoch, ktoré sa uplatnia v prípade nedodržiavania 
týchto pravidiel; ďalej poznamenáva, že úrad by sa okrem toho mal pri svojom 
nezávislom rozhodovaní väčšmi sústrediť na verejný záujem a že by mal pritom zohľadniť 
všetky relevantné údaje a informácie; 

6. berie na vedomie revíziu postupov úradu z decembra 2010 s cieľom zabezpečiť plnenie 
povinností vyplývajúcich z článku 16 ods. 2, článku 17 a článku 19 Služobného poriadku 
úradníkov Európskej únie a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej 
únie, ktoré sú stanovené v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/681; bol 
informovaný, že v roku 2010 odišlo z úradu 20 zamestnancov, ktorí všetci pri odchode 
dostali list, v ktorom im boli pripomenuté ich povinnosti vo vzťahu k úradu; vyzýva úrad, 
aby ďalej zlepšil spôsob uplatňovania svojich pravidiel a postupov s cieľom predísť 
prípadom tzv. otáčavých dverí, na ktoré nedávno upozornil Európsky ombudsman; 
domnieva sa, že akékoľvek problémy súvisiace s presadzovaním pravidiel týkajúcich sa 
zamestnancov a s vyhláseniami o záujmoch ohrozujú dôveryhodnosť úradu;

7. vyzýva úrad, aby Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
dvakrát ročne informoval o zlepšenom vykonávaní opatrení prijatých v súvislosti so 
zamestnancami a odborníkmi; domnieva sa, že na základe dostupných údajov možno 

                                               
1 Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.
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výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín udeliť absolutórium za 
plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2010.
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