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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē to, kā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) palīdz uzlabot 
Savienības pārtikas un dzīvnieku barības ķēdes nekaitīgumu, un tās ievērojamos pūliņus 
sniegt riska pārvaldniekiem visaptverošus, neatkarīgus un mūsdienīgus zinātniskos 
ieteikumus par jautājumiem, kas saistīti ar pārtikas ķēdi, skaidri informēt sabiedrību par 
rezultātiem un informāciju, uz ko tie ir balstīti, un sadarboties ar ieinteresētajām 
personām un institucionālajiem partneriem, lai veicinātu saskaņotību un uzticēšanos 
pārtikas nekaitīguma sistēmai;

2. norāda, ka EFSA 2019. gada galīgais budžets bija 79 986 785 EUR, proti, par 1 % 
lielāks nekā 2018. gadā; norāda, ka visa summa tiek finansēta no Savienības budžeta; ar 
gandarījumu norāda, ka 2019. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu 
rezultātā saistību apropriāciju izpildes līmenis bija 100 % un maksājumu apropriāciju 
izpildes līmenis – 91 %;

3. norāda, ka 2019. gada 31. decembrī bija aizpildītas 459 no 467 pieejamajām amata 
vietām (tostarp ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu 
eksperti);

4. uzsver, ka 2019. gadā EFSA pabeidza 838 jautājumu izskatīšanu, sagatavojot 
zinātniskus atzinumus, tehniskos ziņojumus un atbalsta publikācijas;

5. ar bažām norāda, ka Īpašajā ziņojumā Nr. 2/20191 Revīzijas palāta ir konstatējusi, ka 
sakarā ar tādu pieteikumu skaita pieaugumu, kas iesniegti par jaunu vielu atļaujām, ir 
liels nepadarītā darba apjoms, jo īpaši reglamentēto pārtikas sastāvdaļu jomā; pauž 
nožēlu, ka dalībvalstis ne vienmēr sniedz EFSA zinātnisko novērtējumu veikšanai 
nepieciešamos datus;

6. uzskata, ka EFSA būtu jāpievērš īpaša uzmanība sabiedriskajai domai un jācenšas 
nodrošināt atklātību un pārredzamību;

7. norāda, ka ir pieņemta Regula (ES) 2019/13812 (jaunā pārredzamības regula), kuras 
mērķis ir uzlabot riska novērtēšanas pārredzamību pārtikas apritē un jo īpaši stiprināt 
EFSA izmantoto pētījumu ticamību, objektivitāti un neatkarību; norāda, ka 2019. gadā 
tā kopā ieguldīja 3,03 pilnslodzes ekvivalentus un nedaudz vairāk kā 196 000 EUR 
neatkarības politikas īstenošanā un interešu konfliktu pārvaldībā;

8. ar gandarījumu atzīmē, ka EFSA sadarbojas ar citām aģentūrām, kas strādā pie 

1 Īpašais ziņojums Nr. 2/2019 “Ķīmiskie apdraudējumi mūsu pārtikā: ES pārtikas nekaitīguma politika mūs 
sargā, tomēr saskaras ar problēmām” (OV C 21, 17.1.2019., 7. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regula (ES) 2019/1381 par ES riska novērtēšanas 
pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 178/2002, (EK) Nr. 1829/2003, 
(EK) Nr. 1831/2003, (EK) Nr. 2065/2003, (EK) Nr. 1935/2004, (EK) Nr. 1331/2008, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) 
2015/2283 un Direktīvu 2001/18/EK (OV L 231, 6.9.2019., 1. lpp.).
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papilduzdevumiem, jo īpaši ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru, Eiropas 
Ķimikāliju aģentūru un Eiropas Zāļu aģentūru, cita starpā datu vākšanas un analīzes un 
datubāžu jomā (piemēram, zoonozes, rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem un 
molekulārā tipēšana), zinātniskā izvērtēšanā (piemēram, ātru uzliesmojumu izvērtēšanā) 
un riska izvērtēšanā; uzsver, ka būtu jāuzlabo aģentūru sadarbība, lai palielinātu darba 
saskaņotību un rentabilitāti;

9. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas paziņojumu, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, 
ka Iestādes gada pārskati par 2019. finanšu gadu ir ticami un pakārtotie darījumi ir 
likumīgi un pareizi;

10. pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādes izpilddirektoram apstiprinājumu par Iestādes 2019. finanšu gada budžeta 
izpildi.


