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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010
(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 2010,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä 
viranomaisen vastaukset1,

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman suosituksen (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20022 ja erityisesti sen 185 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta 
28. tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 178/20023 ja erityisesti sen 44 artiklan,

– ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja 
elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20024 ja erityisesti sen 94 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon 
(A7-0000/2012),

1. myöntää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle 
vastuuvapauden viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 / 
lykkää päätöstä, joka koskee vastuuvapauden myöntämistä Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle viranomaisen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

                                               
1 EUVL C 366, 15.12.2011, s. 106.
2 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
4 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
päätöslauselman Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle, 
neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden 
julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).
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2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2010 tilien 
päättämisestä
(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 2010,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä 
viranomaisen vastaukset1,

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman suosituksen (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20022 ja erityisesti sen 185 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta 
28. tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 178/20023 ja erityisesti sen 44 artiklan,

– ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja 
elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20024  ja erityisesti sen 94 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon 
(A7-0000/2012),

1.   hyväksyy Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2010 tilien 
päättämisen / lykkää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 
2010 tilien päättämistä;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja 

                                               
1 EUVL C 366, 15.12.2011, s. 106.
2 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
4 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä (L-sarja).
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3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010
(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 2010,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä 
viranomaisen vastaukset1,

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman suosituksen (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20022 ja erityisesti sen 185 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta 
28. tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 178/20023 ja erityisesti sen 44 artiklan,

– ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja 
elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20024 ja erityisesti sen 94 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon 
(A7-0000/2012),

A. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut kohtuullisen varmuuden siitä, 
että varainhoitovuoden 2010 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat 
lailliset ja asianmukaiset;

B. ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 10. toukokuuta 2011 Euroopan 

                                               
1 EUVL C 366, 15.12.2011, s. 106.
2 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
4 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle vastuuvapauden viranomaisen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 20091 ja vastuuvapauspäätökseen 
liitetyssä päätöslauselmassa se muun muassa

– kehotti viranomaista tehostamaan talousarvioprosesseja jaksotettujen määrärahojen 
osalta sekä talousarvion monivuotisen toteutuksen suunnittelua ja valvontaa,

– kannusti viranomaista lisäksi parantamaan talousarviohallintoaan saadakseen sen 
suuret siirtomäärät vähenemään,

– kehotti viranomaista panemaan vireille tutkimuksen sen johtavia tiedemiehiä sekä 
johtokunnan ja lautakuntien jäseniä koskevista mahdollisista eturistiriidoista, jotta 
mahdolliset puutteet sidonnaisuuksia koskevissa ilmoituksissa voitaisiin havaita ja 
niihin voitaisiin puuttua ajoissa;

C. ottaa huomioon, että viranomaisen kokonaistalousarvio vuodeksi 2010 oli 
74 700 000 euroa, kun se oli 71 400 000 euroa vuonna 2009, mikä merkitsee 
4,6 prosentin lisäystä; ottaa huomioon, että unionin alkuperäinen osuus viranomaisen 
talousarvioon vuonna 2010 oli 69 041 000 euroa, mikä merkitsee 4,36 prosentin lisäystä 
vuoden 2009 alkuperäiseen osuuteen2;

Talousarvio- ja varainhallinto

1. palauttaa mieliin, että unionin alkuperäinen maksuosuus viranomaiselle vuodeksi 2010 
oli 69 041 000 euroa; huomauttaa kuitenkin, että tähän lisättiin ylijäämän palautuksesta 
saatu 3 950 000 euroa, joten unionin osuus vuonna 2010 oli yhteensä 72 991 000 euroa; 

2. panee viranomaisen vuotuisen toimintakertomuksen perusteella merkille, että 
viranomaisen vuoden 2010 maksusitoumusmäärärahojen toteutumisaste oli 
98,8 prosenttia ja maksumäärärahojen toteutumisaste 83,5 prosenttia; panee merkille, 
että osastossa 1 (henkilöstö) ja osastossa 2 (infrastruktuuri) talousarvio käytettiin 
kokonaan, kun taas osastossa 3 (toiminta) toteutumisaste oli 96,5 prosenttia;

3. panee kuitenkin saman toimintakertomuksen perusteella merkille, että viranomaisen 
vuoden 2010 maksumäärärahojen toteutumisaste oli vain 83,5 prosenttia, joka on 
11 prosenttia alle viranomaisen asettaman tavoitteen; päättelee viranomaisen 
huomioista, että maksumäärärahojen toteutumisaste on odotettua alhaisempi lähinnä 
seuraavista syistä:
– merkittäviä tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan käyttötukihankkeita käynnistettiin 

marraskuussa, joten ne aiheuttavat 4 300 000 euron maksut vasta seuraavana 
vuonna,

– viivästykset tutkimusyhteistyön hankintasopimuksissa ja maksujen alhaisempi 
taso nykyisessä avustus- ja hankintasopimusohjelmassa johtivat niihin liittyvien 
1 300 000 euron jaksotettujen määrärahojen jäämiseen käyttämättä,

– 1 100 000 euron maksut hallinnon ja viestinnän erityishankkeisiin lykättiin 
seuraavalle vuodelle;

                                               
1 EUVL L 250, 27.9.2011, s. 162.
2 EUVL L 64, 12.3.2010, s. 991.
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4. panee merkille viranomaisen ilmoituksen, jonka mukaan talousarvion toteuttamisesta 
raportoitiin johtoryhmälle kuukausittain, sille ilmoitettiin poikkeamista talousarvion 
toteuttamistavoitteista toimintokohtaisesti tai tutkimusyhteistyöohjelmien osalta ja 
ryhdyttiin korjaaviin toimenpiteisiin; 

5. kehottaa viranomaista kuitenkin toteuttamaan lisää toimia, jotta talousarvion 
toteuttamisaste voidaan saada tyydyttäväksi sekä maksusitoumusten että 
maksumäärärahojen osalta, ja raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle saavutetusta edistymisestä;

6. toteaa, että viranomaiselta saatujen tietojen mukaisesti siirtyminen suoriteperusteiseen 
kirjanpitojärjestelmään (ABAC) oli kaavailtu komission aikataulun mukaisesti 
syyskuuksi 2011; 

Määrärahasiirrot ja sopimushallintoprosessi

7. panee merkille viranomaisen ilmoituksen, jonka mukaan 6 prosenttia 
(270 000 000 euroa) vuodelta 2009 siirretyistä toimintamenoihin liittyvistä 
sitoumuksista oli peruutettava; panee merkille, että tämä merkitsee parannusta 
edelliseen vuoteen, jolloin 19 prosenttia toimintamenoihin liittyvistä sitoumuksista oli 
siirretty vuodelta 2008, ja että vuodelta 2007 oli siirretty 37 prosenttia toimintamenoihin 
liittyvistä sitoumuksista ja vuodelta 2006 oli siirretty 26 prosenttia toimintamenoihin 
liittyvistä sitoumuksista;

8. kannustaa vielä kerran viranomaista parantamaan talousarviohallintoaan saadakseen sen 
suuret siirtomäärät vähenemään; panee erityisesti merkille, että tämä tilanne on osoitus 
siitä, että viranomaisella on heikkouksia sopimushallinnossa ja selvitysten ja 
menoilmoitusten antamisen valvonnassa;

9. kehottaa viranomaista kehittämään ja toteuttamaan yhteisen valvontaprosessin kaikkien 
sopimustensa hallinnoimiseen; panee merkille erityisesti, että osastotasolla ei ole 
keskitettyä ja yhteen sovitettua kapasiteettia, joka vastaisi sopimusten valvonnasta; 
korostaa, että tämä saattaa johtaa resurssien tehottomaan käyttöön ja sopimusten 
hajanaiseen valvontaan, ja pyytääkin viranomaista keskittämään nämä vastuut kunkin 
osaston tasolla;

10. kehottaa viranomaista lisäksi parantamaan raportointia sopimusten täytäntöönpanosta, 
jotta varmistetaan viranomaisen operatiivisen toiminnan tehokas valvonta ja 
hallinnointi;

Hankinnat

11. panee merkille, että viranomaisen vuotuisen toimintakertomuksen mukaan 
viranomainen saattoi päätökseen 24 hallinnon ja viestinnän hankintamenettelyä, joiden 
arvo oli 48 800 000 euroa, ja 75 hankintasopimusta, joiden arvo oli 5 700 000 euroa, 
sekä osana tutkimusyhteistyöohjelmaa 10 avustussopimusta, joiden arvo oli 
2 100 000 euroa;

12. panee merkille, että viranomaisella on ollut vuodesta 2008 hankintoja koskeva 
käytännön opas, jossa on neuvottu henkilöstöä valmistelemaan ja toteuttamaan 
hankintamenettelyjä käytännössä, ja että opasta päivitetään säännöllisesti; panee 
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merkille, että opasta tarkistetaan parhaillaan, jotta se vastaisi komission äskettäin 
hyväksymiä julkisten hankintojen sääntöjä ja tarkistettua varainhoitoasetusta; 

Henkilöresurssit

13. panee merkille, että viranomaisen mukaan 99 prosenttia suunnitelluista viroista oli 
täytetty tai pantu hakuun vuoden loppuun mennessä;

14. kehottaa viranomaista korjaamaan palvelukseenottomenettelyihin liittyvät heikkoudet, 
jotka vaarantavat näiden menettelyjen avoimuuden; panee erityisesti merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan viranomainen ei noudattanut kirjallisten kokeiden 
nimettömyyttä ja valintamenettelyn seuraaviin vaiheisiin siirtymisen mahdollistavista 
pistemääristä päätettiin arviointiprosessin aloittamisen jälkeen;

15. on huolestunut siitä, että viranomainen viivästytti yli 12 kuukaudella sisäisen 
tarkastuksen (IAS) erittäin tärkeää suositusta, jossa viranomaista pyydettiin 
määrittelemään sopimuksen uusimisprosessi ja varmistamaan päätöksenteon avoimuus; 
kehottaa tämän vuoksi viranomaista selittämään vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle viivästymisen syyn ja korjaamaan puutteen ripeästi;

Eturistiriidat ja "pyöröovitapaukset" 

16. on erittäin huolissaan tiedotusvälineissä säännöllisesti ilmestyvistä tiedoista, joissa 
kyseenalaistetaan viranomaisen ja sen johtokunnan jäsenten riippumattomuus; panee 
erityisesti merkille, että syyskuussa 2010 johtokunnan puheenjohtajalla väitettiin olevan 
suoria kytköksiä elintarviketeollisuuteen ja hänen väitettiin olevan International Life 
Sciences Institute – Europe -organisaation (ILSI) johtokunnan jäsen; ymmärtää, että 
viranomaisen johtokunnan puheenjohtajan sidonnaisuuksia koskevaa ilmoitusta 
muutettiin 28. syyskuuta 2010 lisäämällä siihen hänen toimintansa ILSIssä; katsoo, että 
epäilykset eturistiriidoista viranomaisen sisällä saattavat heikentää yleisön luottamusta 
viranomaiseen ja vaarantaa sen tehtävät ja tavoitteet; 

17. katsoo tämän vuoksi, että olisi tehtävä perusteellinen tapauskohtainen arviointi näistä 
tiedoista ja mahdollisista ja todellisista eturistiriitatilanteista viranomaisen ja sen 
kaikilla tasoilla tekemän työn objektiivisuuden ja puolueettomuuden arvioimiseksi; 
kehottaa viranomaista lisäksi käymään tarkasti läpi henkilöstönsä, asiantuntijoiden ja 
johtokunnan jäsenten toimittamat sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ja ryhtymään 
konkreettisiin toimiin eturistiriitojen estämiseksi ja yleisölle suunnatun tiedotuksen 
varmistamiseksi; 

18. panee lisäksi merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan johtokunnan jäsenten 
sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset eivät ole tarpeeksi tiukkoja ja yksityiskohtaisia ja 
että ne vaarantavat menettelyn kattavuuden ja avoimuuden;

19. panee merkille, että saksalainen kansalaisjärjestö kääntyi maaliskuussa 2010 Euroopan 
oikeusasiamiehen puoleen valittaen, että viranomainen ei ole kiinnittänyt riittävästi 
huomiota mahdolliseen eturistiriitaan, joka koski sen muuntogeenisten organismien 
yksikön päällikön siirtymistä bioteknologiayrityksen palvelukseen vuonna 2008 alle 
kahden kuukauden kuluttua siitä, kun hän oli lähtenyt viranomaisen palveluksesta, eli 
ilman karenssiaikaa; 
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20. korostaa, että Euroopan oikeusasiamies katsoi, että viranomainen ei ollut tehnyt 
perusteellista arviointia väitetystä mahdollisesta eturistiriidasta, ja kehotti viranomaista 
parantamaan tapaansa soveltaa sääntöjään ja menettelyitään tulevissa 
"pyöröovitapauksissa"; korostaa lisäksi, että Euroopan oikeusasiamies huomautti myös, 
että palveluksessa olevan toimihenkilön neuvottelut tulevasta työpaikasta, joka saattaa 
johtaa "pyöröovitapauksiin", muodostaa eturistiriidan, ja suositti, että viranomaisen olisi 
tiukennettava sääntöjään ja menettelyitään tästä syystä; kehottaa viranomaista 
ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle konkreettisista toimenpiteistä 
ja niiden määräajoista, jotta oikeusasiamiehen päätelmissä esitetyt ongelmat voidaan 
ratkaista asianmukaisesti; 

21. kehottaa viranomaista vielä kerran ryhtymään asiaankuuluviin toimiin eturistiriita- ja 
pyöröovitapauksissa, silloinkin kun tapauksia ilmenee johtokunnassa, ja ilmoittamaan 
toteuttamistaan toimista ajoissa vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ja 
yleisölle; 

22. panee merkille, että viranomaisen vuotuisen toimintakertomuksen mukaan 
viranomainen teki useita aloitteita vuonna 2010 eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi: 
– riippumattoman raportin teettäminen viranomaisen sidonnaisuuksia koskeviin 

ilmoituksiin sovellettavan vuoden 2007 ohjeistuksen täytäntöönpanon 
arvioimiseksi,

– riippumattoman raportin teettäminen viranomaisen riippumattomuuden 
arvioimiseksi vastaaviin kansallisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin verrattuna,

– ulkopuolisen riippumattoman katsauksen tekeminen sidonnaisuuksia koskevien 
ilmoitusten arvioinneista;

23. panee merkille, että viranomaisen mukaan se tarkisti vuonna 2011 politiikkaansa 
johtokunnan jäsenten sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten osalta;

24. panee niin ikään edellä mainitusta kertomuksesta merkille, että komissio harkitsee 
muutosta organisaation tulevaan rahoitukseen ja että se ehdotti vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle ja neuvostolle, että ne harkitsisivat viranomaiselle osittain 
maksuihin perustuvaa rahoitusmallia; panee merkille, että komissio tekee parhaillaan 
vaikutustenarviointia asiasta; on kuitenkin huolissaan, että komission ehdottama uusi 
rahoitusmalli saattaisi vaikuttaa viranomaisen riippumattomuuteen;

Toiminta

25. panee merkille, että viranomaisen vuotuisen toimintakertomuksen mukaan 
ulkopuolisten konsulttien ohjaama tehokkuuden arviointi alkoi vuonna 2010 e3-
ohjelman käynnistämisen yhteydessä; panee merkille, että ohjelman suunnitteluvaihe 
koostui ohjelmainvestoinnin, rakenteen ja hallinnon laatimisesta vuonna 2011 
toteutettavan rakenteellisen uudelleenorganisoinnin valmistelemiseksi; pyytää 
viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle arvioinnin 
johtopäätöksistä ja viranomaisen niiden johdosta päättämistä ja toteuttamista toimista;

26. korostaa, että viranomaisen on taattava, että sen tarjoama neuvonta on korkealaatuista ja 
riippumatonta, jotta varmistetaan unionin turvallisuusvaatimusten noudattaminen ja 
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tieteellinen huippuasiantuntemus sekä riippumattomuus kaikissa asioissa, jotka 
vaikuttavat suoraan tai välillisesti elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuteen sekä 
kasvinsuojeluun; suosittaa erityisesti avoimuuden vuoksi toimia viranomaisen 
henkilöstön ja siellä työskentelevien asiantuntijoiden sidonnaisuuksia koskevista 
ilmoituksista annettujen sääntöjen edistämiseksi ja valvomiseksi;

Sisäinen tarkastus

27. panee merkille, että kuusi sisäisen tarkastuksen erittäin tärkeää suositusta on vielä 
panematta täytäntöön ja että kolme niistä on viivästynyt jo yli 12 kuukaudella; panee 
erityisesti merkille, että nämä kolme viivästymistä koskevat tietoturvan hallintaa, 
sopimusten uusimisprosessia ja päätöksenteon avoimuutta sekä taltiointi- ja 
arkistointipolitiikkaa; kehottaa sen vuoksi viranomaista käsittelemään tätä puutetta 
nopeasti ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle saavutetuista 
tuloksista;

o
o o

28. kiinnittää huomiota aiempien vuosien vastuuvapausmietinnöissä esittämiinsä 
suosituksiin, jotka on esitetty tämän päätöslauselman liitteessä;

29. viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, 
luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnasta, varainhoidosta ja 
sen valvonnasta... 2012 antamaansa päätöslauselmaan.
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Liite
Euroopan parlamentin suositukset aiempina vuosina

Euroopan 
elintarviketurvallisuusvir

anomainen
2006 2007 2008 2009

Toiminta

Viranomainen ei suorittanut 
riskinarviointia ja 
määrittänyt asianmukaisia 
tulosindikaattoreita eikä 
dokumentoinut toimintoihin 
sovellettavia järjestelmiä ja 
sisäisen valvonnan 
menettelyitä.

–

Viranomaista kehotettiin asettamaan 
SMART-tavoitteet ja RACER-indikaattorit 
sekä laatimaan Ganttin kaavio 
tulossuuntautuneiden toimintatapojen 
edistämiseksi.

Viranomaista kehotettiin parantamaan jaksotettuihin määrärahoihin liittyvien 
talousarvioprosessien suunnittelua ja seurantaa.
Parlamentti korosti, että viranomaisen on taattava, että sen tarjoama 
neuvonta on korkealaatuista ja riippumatonta. Se suositteli, että toteutetaan 
toimia, joilla vahvistetaan edelleen sisäisiä sääntöjä viranomaisen 
henkilöstön ja sen palveluksessa työskentelevien asiantuntijoiden 
sidonnaisuuksia koskevista ilmoituksista ja lisätään niiden valvontaa.
Tilintarkastustuomioistuinta pyydettiin toteuttamaan viranomaisen 
toiminnantarkastuksia.

Talousarvio- ja 
varainhallinto /  

Hankinnat

Vuotuisperiaatetta ei 
noudatettu tarkasti: suuri osa 
siirroista painottui 
varainhoitovuoden loppuun 
(49:stä siirrosta 31). 

Puutteet 
hankintamenettelyissä: 
valintaperusteita ei ollut 
täsmennetty; hinta-
arviointiin käytettyä 
menetelmää ei määritetty 
ennen kuin 
arviointimenettely oli jo 
käynnissä; laatukriteerit 
määritettiin liian löyhästi.

-Vuotuisperiaatetta ei noudatettu tarkasti: 
suunniteltujen toimintojen ohjelmatyössä ja 
budjetoinnissa esiintyy puutteita.

Talousarviohallintoon liittyviä ongelmia: 
Kroatian ja Turkin liittymisen valmistelua 
koskevat komission rahoitusosuudet olisi 
pitänyt kirjata talousarvioon 
käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina. Sen 
sijaan ne esitettiin osana yhteisön tavanomaista 
tukea. 

Vuotuisperiaatetta ei noudatettu tarkasti: 
viranomaisen ohjelmasuunnittelussa, 
sopimuksissa asetettujen määräaikojen 
valvonnassa ja budjetoinnissa esiintyy 
puutteita.
1) Viranomaista kannustettiin parantamaan 
talousarviohallintoaan saadakseen sen 
siirtomäärät vähenemään: 23 prosenttia 
vuonna 2008; 16 prosenttia vuonna 2007; 20 
prosenttia vuonna 2006.
2) Suuri määrä sitoumuksia jouduttiin 
peruuttamaan (37 prosenttia vuodelta 2007 
ja 26 prosenttia vuodelta 2006 siirrettyjä
toimintamenoihin liittyviä sitoumuksia). 
Komissiota kehotettiin tutkimaan, miten 
voitaisiin varmistaa tarveperusteisen 
kassanhallinnan täysimääräinen 
soveltaminen, sillä käteisvarat ovat suuret 
(19 990 492,26 euroa).

Viranomaista kehotettiin tehostamaan talousarvioprosesseja jaksotettujen 
määrärahojen osalta sekä sen monivuotisen täytäntöönpanon suunnittelua ja 
valvontaa.
Viranomaista kehotettiin parantamaan talousarviohallintoaan saadakseen sen 
suuret siirtomäärät vähenemään. Parlamentti korosti, että 
tilintarkastustuomioistuin on kiinnittänyt huomiota siihen, että määrärahoja 
on siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle, ja että tämä tilanne on osoitus 
siitä, että viranomaisella on heikkouksia sopimushallinnossa ja selvitysten ja 
menoilmoitusten antamisen valvonnassa.
Tilintarkastustuomioistuin kiinnitti huomiota siihen, että edelliseltä vuodelta 
siirrettyjä toimintamenoihin liittyviä sitoumuksia jouduttiin peruuttamaan. 
Viranomaista kehotettiin korjaamaan tilanne ja ilmoittamaan toteuttamistaan 
toimista tilintarkastustuomioistuimelle.
Parlamentti totesi, että tilintarkastustuomioistuin ilmoitti vaikeuksista 
vuoden 2009 työohjelman täytäntöönpanossa ja kehotti viranomaista 
ryhtymään tarvittaviin toimiin näiden puutteiden korjaamiseksi.
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Liite
Euroopan parlamentin suositukset aiempina vuosina

Euroopan 
elintarvike-
turvallisuus-
viranomainen

2006 2007 2008 2009

Henkilöresurssit

Palvelukseenottotavoit-
teet eivät olleet 
realistisia. 

Viranomainen saavutti vuonna 2007 
palvelukseenottotavoitteensa ja täytti 273 
virkaa henkilöstötaulukon 300 virasta. 
Palvelukseenottomenettelyjen 
tarkastuksessa kävi ilmi, että 
valintalautakunta ei yleensä päättänyt 
soveltamistaan valintaperusteiden 
painotuksista eikä kilpailujen seuraavaan 
vaiheeseen pääsyn edellyttämistä
vähimmäispistemääristä avointa tointa 
koskevassa ilmoituksessa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä. 

– –

Sisäinen tarkastus
– –

Komission sisäisen tarkastuksen ja 
viranomaisen sisäisen tarkastuksen 
toiminnon antamista kaikkiaan 25 
suosituksesta on toteutettu 20 (80 
prosenttia).

Parlamentti oli huolissaan, koska 48 suosituksesta yhtä pidetään 
"kriittisenä", 27:ää "erittäin tärkeänä" ja 20:tä "tärkeänä", mutta 
vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ei ole annettu mitään 
tietoja näiden suositusten sisällöstä. Parlamentti kehotti painokkaasti 
viranomaisen toiminnanjohtajaa välittämään nämä tiedot. 
Parlamentti pyysi jälleen viranomaista toteuttamaan tarvittavat 
toimet mahdollisten eturistiriitojen ratkaisemiseksi, ja kehotti 
viranomaista panemaan vireille tutkimuksen sen johtavia 
tiedemiehiä sekä johtokunnan ja lautakuntien jäseniä koskevista 
mahdollisista eturistiriidoista, jotta mahdolliset puutteet 
sidonnaisuuksia koskevissa ilmoituksissa voitaisiin havaita ja niihin 
voitaisiin puuttua ajoissa. 


