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Základní informace
V červnu 2017 správní rada úřadu EFSA přijala novou politiku nezávislosti,
poskytující jasný rámec pro způsob, jakým úřad spravuje zájmy svých
vědeckých expertů a dalších osob, s nimiž spolupracuje v rámci svých aktivit.
Tato nová politika vychází ze zkušeností EFSA se spravováním těchto zájmů
v posledních 15 letech, jakož i ze zpětné vazby zainteresovaných stran,
Evropského parlamentu a široké veřejnosti. Je koncipována tak, aby bylo
dosaženo rovnováhy mezi získáváním těch nejlepších expertů pro práci v EFSA
a zároveň jeho ochranou před nepřípustným ovlivňováním.
Základem politiky nezávislosti je soubor pravidel, která podrobně popisují, jak
bude EFSA provádět tuto politiku v praxi, a která poskytují pokyny pro vědecké
experty a další osoby ohledně toho, jak prohlašovat příslušné zájmy a jak budou
tyto zájmy posuzovány ze strany EFSA, aby se předešlo střetům zájmů.
Tato pravidla rovněž nastiňují donucovací opatření, která EFSA přijme v případě,
že dojde k porušení těchto pravidel, a způsob, jak bude během celého procesu
zajištěna transparentnost.

Co znamená střet zájmů
„Jakákoli situace, kdy osoba má určitý zájem, který může ohrozit nebo může být
důvodně považován za ohrožující, jeho či její schopnost jednat nezávisle a ve veřejném
zájmu ve vztahu k předmětu práce vykonávané v EFSA”
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Hlavní zásady přístupu EFSA k nezávislosti
 Před zahájením práce pro EFSA všichni experti musí předložit
prohlášení ke střetu zájmů, které je posouzeno a zveřejněno
na stránkách EFSA.
 Prohlášení ke střetu zájmů musí být experty nejméně jednou ročně
aktualizováno s uvedením případných změn.
 Prohlášení ke střetu zájmů jsou prověřována s cílem identifikovat
jakékoli potenciální střety související s pracovními aktivitami
a finančními zájmy experta.
 Zapojení do vědeckých skupin EFSA není za žádných okolností
možné v případě expertů zaměstnaných v daném odvětví
nebo v NNO.
 Zapojení do vědeckých skupin EFSA není za žádných okolností
možné v případě expertů, kteří mají finanční investice spojené
s provozovateli podniků, přímo či nepřímo ovlivněných výstupy
EFSA.
 Každoroční kontroly souladu a pravdivosti prováděné úřadem EFSA
na vzorku prohlášení ke střetu zájmů expertů.
 Pravidelné externí hodnocení nebo audity prováděné Evropským
účetním dvorem a Útvarem interního auditu Evropské komise.

Co je nového v politice nezávislosti úřadu EFSA 2017?
 Dvouleté období zákazu výkonu jakékoli
vědecké činnosti EFSA pro experty zaměstnané
v daném odvětví nebo v NNO.
 Dvouleté období zákazu výkonu celé řady
dalších profesních zájmů, pokud se překrývají
s typem práce, kterou bude expert vykonávat
pro EFSA.
 Požadavky na experty vydat prohlášení
o finančním dopadu jejich zájmů
na jejich celkové příjmy.
 Klouzavá stupnice omezení v závislosti
na finančním prohlášení experta,
až do dvouletého období zákazu jakékoli
vědecké činnosti v EFSA.
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 Zveřejnění registru činností členů správní rady
po vykonání jejich mandátu v EFSA.
 Zveřejnění seznamu partnerských organizací
EFSA, např. vnitrostátních a mezinárodních
úřadů, univerzit nebo výzkumných ústavů.
 Požadavky vnitrostátních úřadů v členských
státech pro experty na pesticidy, aby se
na ně vztahovala stejná opatření
transparentnosti a pravidla pro kontrolu
prohlášení ke střetu zájmů jako na experty
vědeckých panelů EFSA.
 Posílené donucovací opatření pro případy
porušení pravidel nezávislosti, až po zákaz
výkonu práce v EFSA na 10 let.
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