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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. отбелязва, че основната задача на Европейския орган за безопасност на храните 
(ЕОБХ) е да предоставя независими и прозрачни научни консултации по въпроси с 
пряко или косвено отражение върху безопасността на храните и фуражите;

2. вече е разглеждал в миналото някои недостатъци във връзка с конфликта на 
интереси и декларацията за интереси и прозрачност; би желал да уточни, че през 
2010 г. бившият председател на управителния съвет пропусна да декларира 
членството си в борда на Международния институт за науките за живота (ILSI); 
счита, че е необходимо да се отбележи обаче, че членовете на управителния съвет 
на ЕОБХ не се назначават от изпълнителния директор и следователно не могат да 
бъдат уволнявани от него; 

3. също така е взел сериозно предвид случаите на „въртяща се врата“ и 
необходимостта от установяване и прилагане на съответни мерки с цел избягване на 
подобни инциденти, които подкопават доверието в Органа; изразява убеждение, че 
тези действия трябва да бъдат придружени от описание на последиците, които ще 
бъдат наложени, ако тези правила не се спазват;

4. счита, че освобождаването от отговорност представлява надежден инструмент на 
Европейския парламент в това отношение, който изисква вземането на решение въз 
основа на фактически и съществени аргументи; във връзка с това припомня 
съществуващите правила, а именно Правилника за длъжностните лица и Условията 
за наемане на работа на други служители на Европейските общности, Финансовия 
регламент, приложим за Европейските общности, учредителния регламент на 
съответния орган и специфичните политики и процедури на Органа; 

5. изразява твърдото си убеждение, че трябва да се предприемат необходимите мерки 
при неизпълнение на съществуващите правила; счита, че в такива случаи Органът 
трябва да изготви план за действие за отстраняване на слабостите, като 
Европейският парламент следва да наблюдава прилагането на този план и
Европейският парламент или европейският законодател трябва да реши тези 
проблеми чрез промяна на съществуващите правила и разпоредби, с оглед 
премахване на евентуалните нормативни пропуски; 

6. взема надлежно предвид всички нови политики, правила, мерки по прилагането и 
действия, които са създадени от 2007 г. насам с цел избягване и смекчаване на 
конфликта на интереси сред научните експерти и персонала; изпълнен е с решимост 
да наблюдава въздействието на тези действия; ще продължи да кани изпълнителния 
директор за редовна размяна на мнения с цел насърчаване на обмена на информация 
също чрез назначеното лице за контакт измежду своите членове и като посещава 
агенцията веднъж на всеки две години; припомня, че последното посещение беше 
през май 2012 г.;-{}-
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7. информиран е относно подробната кореспонденция между администрацията на 
ЕОБХ и докладчика на комисията по бюджетен контрол преди и след вземането на 
решение в пленарна зала за отлагане на освобождаването от отговорност; 

8. отново заявява, че Сметната палата направи констатации в своя специален доклад 
относно прегледа на декларациите за интереси на членовете на управителния съвет 
и процедурите за подбор на персонал, но същевременно счете, че отчетите на 
Органа за 2010 г. са надеждни, законосъобразни и редовни; 

9. приветства като цяло споразумението относно съвместното изявление и общия 
подход на Европейския парламент, Съвета и Комисията по отношение на 
децентрализираните агенции; припомня, че бяха разгледани и взети предвид някои 
важни елементи във връзка с освобождаването от отговорност; счита, че тези 
въпроси ще бъдат надлежно взети предвид в пътната карта относно последващите 
действия във връзка с общия подход; 

10. счита обаче, че решението за освобождаване на Органа от отговорност не може да 
се основава на допълнителни изисквания, като например насоки на ОИСР, когато 
европейският законодател не е призовал официално за изпълнението на тези 
изисквания и не съществуват специфични разпоредби на агенциите при 
провеждането на съответната процедура по освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета; приканва европейските институции да проучат 
дали е препоръчително да се включат допълнителни насоки в евентуална обща 
рамка за всички европейски институции и органи, както и да се поемат 
ангажименти по тях; 

11. следователно счита, че въз основа на наличната информация 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.


