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1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2010-es pénzügyi évre vonatkozó 
végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2010-es 
pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival 
együtt, 1

– tekintettel a Tanács ...-i ajánlására (0000/2012 – C7-0000/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 179. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre2 és 
különösen annak 185. cikkére,

– tekintettel az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról szóló 178/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és különösen annak 44. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 
szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 
2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre4, és különösen annak 94. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 77. cikkére és VI. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7–0000/2012),

1. ... a mentesítést az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság ügyvezető igazgatója számára a 
hatóság 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2. észrevételeit a csatolt állásfoglalásban foglalja össze;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot,valamint az annak szerves részét képező 
állásfoglalást az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság ügyvezető igazgatójának, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, továbbá gondoskodjon az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való közzétételről (L sorozat).

                                               
1 HL C 366., 2011.12.15., 106. o.
2 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
3 HL L 31., 2002.2.1., 1. o.
4 HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
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2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása 
lezárásáról
(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2010-es pénzügyi évre vonatkozó 
végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2010-es 
pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival 
együtt, 1

– tekintettel a Tanács ...-i ajánlására (0000/2012 – C7-0000/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 179. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre2 és 
különösen annak 185. cikkére,

– tekintettel az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról szóló 178/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és különösen annak 44. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 
szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 
2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre4, és különösen annak 94. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 77. cikkére és VI. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7–0000/2012),

1. ... az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2010-es pénzügyi évre vonatkozó 
elszámolásának lezárását;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Élelmiszer-biztonsági 
Hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, 
továbbá gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételről (L 
sorozat).

                                               
1 HL C 366., 2011.12.15., 106. o.
2 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
3 HL L 31. 2002.2.1., 1. o.
4 HL L 357. 2002.12.31., 72. o.
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3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező 
megjegyzésekkel
(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2010-es pénzügyi évre vonatkozó 
végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2010-es 
pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival 
együtt 1,

– tekintettel a Tanács ...-i ajánlására (0000/2012 – C7-0000/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre2 és 
különösen annak 185. cikkére,

– tekintettel az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról szóló 178/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és különösen annak 44. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 
szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 
2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre4, és különösen annak 94. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 77. cikkére és VI. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7–0000/2012),

A. mivel a Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, 
hogy a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízható, és hogy az annak 
alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

B. mivel 2011. május 10-én a Parlament megadta a mentesítést az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatóság ügyvezető igazgatójának a hatóság 2009-es pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására vonatkozóan5, és a mentesítési határozatot kísérő 
állásfoglalásban a Parlament többek között

                                               
1 HL C 366., 2011.12.15., 106. o.
2 HL L 248. 2002.9.16., 1. o.
3 HL L 31. 2002.2.1., 1. o.
4 HL L 357. 2002.12.31., 72. o.
5 HL L 250., 2011.9.27., 162. o.
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- felszólította a hatóságot a differenciált előirányzatokkal kapcsolatos költségvetési 
eljárások erősítésére, valamint a többéves végrehajtásra vonatkozó tervezésre és 
nyomon követésre,

- emellett arra ösztönözte a hatóságot, hogy a nagy összegű átvitelek csökkentése 
érdekében javítsa költségvetési gazdálkodását,

- felkérte a hatóságot, hogy végezzen felmérést a vezető tudósaival, valamint 
igazgatótanácsi és testületi tagjaival kapcsolatos lehetséges összeférhetetlenségi ügyek 
miatt annak érdekében, hogy az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat illetően az 
esetleges kihagyásokat időben fel lehessen tárni, és azokra időben lehessen reagálni,

C. mivel a 2009. évi 71 400 000 euróval összevetve a hatóság 2010-es teljes költségvetése 
74 700 000 euró volt, ami 4,6%-os növekedést jelent; mivel az Unió kezdeti 
hozzájárulása a hatóság költségvetéséhez 2010-ben 69 041 000 eurót tett ki, ami a 2009-
es kezdeti hozzájárulással összevetve 4,36%-os növekedést jelent1,

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1. emlékeztet arra, hogy az Unió kezdeti hozzájárulása a hatóság költségvetéséhez 2010-
ben 69 041 000 eurót tett ki; azonban megjegyzi, hogy ehhez még hozzáadódott a 
többletből származó 3 950 000 euró, aminek következtében az Uniós teljes 
hozzájárulása 2010-ben elérte a 72 991 000 eurót; 

2. elismeri a hatóság éves tevékenységi jelentéséből következő észrevételek alapján, hogy 
2010-ben a hatóság költségvetési végrehajtási aránya a lekötött előirányzatok 
tekintetében 98,8%-os, a kifizetési előirányzatok tekintetében pedig 83,5%-os volt; 
tudomásul veszi, hogy az 1. (Személyzet) és a 2. (Infrastruktúra) cím alá tartozó 
költségvetést hiánytalanul végrehajtották, míg a 3. cím (Működések) alatti költségvetés 
végrehajtása elérte a 96,5%-ot;

3. az említett jelentés alapján azonban megjegyzi, hogy 2010-ben a hatóság költségvetési 
végrehajtási aránya csak 83,5% volt, amely 11%-kal alatta marad a hatóság által kitűzött 
célnak; a hatóság észrevételeiből megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok 
tekintetében a költségvetés végrehajtási aránya az alábbi okok miatt volt alacsonyabb a 
vártnál:

- novemberben nagyszabású adatfeldolgozó és az informatikai működést támogató 
projekteket indítottak, amelyek ezért csak a rákövetkező évben teszik szükségessé 
4 300 000 euró kifizetését;

- a tudományos együttműködési tevékenységekkel kapcsolatos szerződések 
megkötésének késedelme, valamint a létező támogatási és közbeszerzési 
programokkal kapcsolatos kifizetések alacsonyabb szintje következtében az 
érintett differenciált előirányzatokból kisebb összeg, 1 300 000 euró került 
kifizetésre;

- az igazgatással és kommunikációvak kapcsolatos egyedi projektekre elkülönített 
1 100 000 euró kifizetését a rákövetkező évre halasztották;

                                               
1 HL L 64. 2010.3.12., 991. o.
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4. a hatóság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a költségvetés végrehajtásáról 
havonta tájékoztatták az irányító csoportot, jelezték, ha a tevékenységek vagy a 
tudományos együttműködési programok terén eltérések jelentkeztek a költségvetés 
végrehajtása tekintetében kitűzött céloknál, és megtették a korrekciós lépéseket; 

5. ugyanakkor sürgeti a hatóságot, hogy hozzon további intézkedéseket a költségvetés 
kielégítő végrehajtása érdekében mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési 
előirányzatok tekintetében, továbbá tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az 
elért eredményekről;

6. a hatóság tájékoztatása alapján megjegyzi, hogy a Bizottság menetrendjével 
összhangban az eredményelszámolás rendszerére (ABAC) való átállást 2011 
szeptemberére tervezték; 

Átvitelek és a szerződések kezelésének folyamata

7. a hatóság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a működési tevékenységekkel 
kapcsolatos, 2009-ről átvitt kötelezettségvállalások 6%-át (270 000 000 eurót) törölni 
kellett; megjegyzi, hogy ez az előző évhez képest, amikor 2008-ról a működési 
tevékenységekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások 19%-át, 2007-ről 37%-át és 2006-
ról 26%-át vitték át, előrelépést jelent;

8. újra arra ösztönzi a hatóságot, hogy a nagy összegű átvitelek csökkentése érdekében 
javítsa költségvetési gazdálkodását, külön megjegyzi, hogy a fenti helyzet rámutat a 
szerződések hatóság általi kezelésének és a jelentések és a költségelszámolások 
benyújtása nyomon követésének gyengeségeire;

9. felszólítja a hatóságot, hogy az összes szerződésére vonatkozóan dolgozzon ki egy 
közös nyomon követési rendszert és alkalmazza azt; külön megállapítja, hogy igazgatói 
szinten nincs a szerződések ellenőrzéséért felelős központi és összehangolt kapacitás; 
hangsúlyozza, mindez azzal a kockázattal jár, hogy az erőforrások felhasználása nem 
lesz hatékony, a szerződések ellenőrzését pedig nem hangolják össze, ezért kéri a 
hatóságot, hogy igazgatósági szinten központosítsa e feladatokat.

10. emellett sürgeti a hatóságot, hogy javítsa a szerződések végrehajtására vonatkozó 
jelentéstételt saját működési tevékenységei hatékony felügyeletének és irányításának 
garantálása érdekében;

Beszerzés

11. a hatóság éves tevékenységi jelentéséből tudomásul veszi, hogy 2010-ben a 
kommunikáció és igazgatás területén a hatóság 24 beszerzési eljárást folytatott le 
48 800 000 euró értékben, valamint a tudományos együttműködési program részeként 
75 beszerzési szerződést és 10 támogatási megállapodást kötött 5 700 000 euró, illetve 
2 100 000 euró összegben;

12. megjegyzi, hogy a hatóság 2008 óta rendelkezik a gyakorlati beszerzési útmutatóval, 
amely gyakorlati útmutatást nyújt a személyzet számára a beszerzési eljárások 
előkészítéséhez és végrehajtásához, valamint a létrejövő szerződésekhez, továbbá hogy 
az útmutatót rendszeresen frissítik; megjegyzi, hogy az útmutatót éppen annak 
érdekében vizsgálják felül, hogy hozzáigazítsák a közbeszerzésekkel és a költségvetési 
rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban a Bizottság által nemrégiben elfogadott 
szabályokhoz; 
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Emberi erőforrások

13. a hatóság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az év végére a tervezett álláshelyek 
99%-át vagy betöltötték, vagy meghirdették;

14. felszólítja a hatóságot, hogy javítson felvételi eljárásainak gyenge pontjain, amelyek 
veszélyeztetik az említett eljárások átláthatóságát;  tudomásul veszi, különösen a 
Számvevőszák tájékoztatása alapján, hogy a hatóság nem tartotta tiszteletben az írásbeli 
vizsgák névtelenségét, valamint az értékelési folyamat megkezdését követően határozta 
meg a kiválasztási folyamat különböző fázisaiban való megfeleléshez szükséges 
legalacsonyabb pontszámot;

15. aggodalmának ad hangot, amiért a hatóság több mint 12 hónapon át késlekedett a Belső 
Ellenőrzési Szolgálat „rendkívül fontosnak” ítélt ajánlása teljesítésével, amely 
felszólította a hatóságot a szerződésmegújítási folyamat meghatározására és a 
döntéshozatal átláthatóságának biztosítására; ezért felszólítja a hatóságot, tájékoztassa a 
mentesítési hatóságot a késlekedés mögött meghúzódó okokról, és gyorsan orvosolja ezt 
a hiányosságot; 

Összeférhetetlenség és „forgóajtó-effektus” típusú ügyek

16. rendkívüli aggodalmának ad hangot a médiában rendszeresen megjelenő tudósítások 
miatt, amelyek megkérdőjelezik a hatóság és az igazgatósági tagok függetlenségét;  
külön megjegyzi, hogy 2010 szeptemberében az igazgatósági elnökről azt állították, 
hogy közvetlen kapcsolatban áll az élelmiszeriparral, és tagja az International Life 
Science Institute (ILSI) - Europe igazgatói testületének; tudomásul veszi, hogy a 
hatóság igazgatótanácsi elnökének összeférhetetlenségi nyilatkozatát 2010. szeptember 
28-án, az ILSI-nél betöltött szerepével bővítve módosították; úgy véli, hogy az 
összeférhetetlenséggel kapcsolatban felmerült gyanú negatív hatással lehet a hatóságba 
vetett bizalomra, valamint veszélyezteti megbízatását és célkitűzéseit; 

17. ezért úgy véli, hogy a hatóság munkája során és az összes szinten tanúsított 
objektivitásának és pártatlanságának megítélése érdekében el kell végezni e jelentések 
és a vélt vagy valós összeférhetetlenségi helyzetek alapos eseti elemzését; továbbá kéri, 
hogy a hatóság alaposan vizsgálja meg a munkatársai, a szakértői és az igazgatótanács
tagjai által benyújtott összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, majd hozzon konkrét 
intézkedéseket az összeférhetetlenség megszűntetése és a közvélemény tájékoztatása 
érdekében; 

18. rögzíti továbbá, hogy a Számvevőszék megállapította, hogy az igazgatótanács tagjainak 
összeférhetetlenségi nyilatkozataival kapcsolatos felülvizsgálat nem elég szigorú és 
részletes, és veszélyezteti ezen eljárás teljességét és átláthatóságát;

19. megállapítja, hogy 2010 márciusában egy német nem kormányzati szervezet az európai 
ombudsmanhoz azzal a panasszal fordult, hogy a hatóság nem kezelte megfelelően a 
hatóság géntechnológiával módosított szervezetekkel foglalkozó osztályvezetőjének egy 
biotechnológiai cégnél történő elhelyezkedéséből adódó esetleges összeférhetetlenséget, 
mivel a váltásra 2008-ban, az illető munkatársnak a hatóságtól való kilépését követő 2 
hónapon belül –„várakozási idő” nélkül – került sor; 

20. hangsúlyozza, hogy az európai ombudsman arra a következtetésre jutott, hogy a hatóság 
nem értékelte megfelelő alapossággal az esetleges összeférhetetlenséget, és felhívta a 
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hatóságot, hogy javítsa a szabályok és eljárások alkalmazásának módját a személyzet 
tagjait érintő „forgóajtó-effektus” típusú jövőbeli ügyek során; hangsúlyozza továbbá, 
hogy az ombudsman rámutatott arra is, hogy egy állásban lévő tisztviselővel egy 
„forgóajtó-effektus” hatást magában hordozó, jövőbeli munkáról folytatott tárgyalások 
önmagukban is kimerítik az összeférhetetlenség fogalmát, és azt javasolta, hogy a 
hatóság saját szabályait és eljárásait ennek megfelelően szigorítsa meg; kéri, hogy a 
hatóság tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az elfogadott konkrét 
intézkedésekről és ezek határidejéről, valamint hogy az ombudsman következtetéseire 
tegyen megfelelő válaszlépéseket; 

21. ismételten sürgeti, hogy a hatóság az összeférhetetlenségi és a „forgóajtó-effektus” 
típusú ügyek esetében hozzon megfelelő intézkedéseket, többek között akkor is, ha 
ezekre az igazgatótanácson belül kerül sor, valamint a hozott intézkedésekről 
haladéktalanul tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot és a közvéleményt; 

22. a hatóság éves tevékenységi jelentésével kapcsolatban megállapítja, hogy a hatóság 
2010-ben az összeférhetetlenségek kezelése és megelőzése terén több kezdeményezést 
is tett: 

- megbízást adott egy, az összeférhetetlenségi nyilatkozatokkal kapcsolatos 2007. 
évi irányelvei végrehajtásával foglalkozó független jelentésre;

- megbízást adott egy, a hatóság függetlenségi rendszerének és a nemzeti és 
nemzetközi társszervezetek függetlenségi rendszereinek összehasonlításával 
foglalkozó független jelentésre;

- elvégezte az összeférhetetlenségi nyilatkozatok értékelésének külső független 
felülvizsgálatát;

23. tudomásul veszi, hogy a hatóság az összeférhetetlenségi nyilatkozatokkal kapcsolatos 
irányelveit 2011-ben vizsgálta felül;

24. a fent említett jelentés alapján megállapítja, hogy a Bizottság fontolóra vette a szervezet 
jövőbeli finanszírozásának módosítását, és a mentesítésért felelős hatóságnak és a 
Tanácsnak azt javasolta, hogy a hatóság finanszírozási rendszere részleges díjalapúvá 
váljon;  megállapítja, hogy a Bizottság az ügyben jelenleg hatásvizsgálatot végez; 
felveti azonban, hogy a Bizottság által javasolt új finanszírozási rendszer kihatással 
lehet a hatóság függetlenségére;

Teljesítmény

25. a hatóság éves tevékenységi jelentéséből tudomásul veszi, hogy a hatékonyságával 
kapcsolatos külső tanácsadók által irányított felülvizsgálat 2010-ben, az e3 program 
elindításával kezdődött; tudomásul veszi, hogy a program előkészítő szakaszában a 
program portfoliójának megalkotására, felépítésére és irányítására koncentrált, amelyet 
a 2011-ben végrehajtandó strukturális átszervezés fog követni; felkéri a hatóságot, hogy 
tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a felülvizsgálat során levont
következtetésekről, valamint a hatóság által ezzel kapcsolatban elfogadott és 
végrehajtott intézkedésekről;

26. hangsúlyozza, hogy a hatóságnak az uniós biztonsági normák betartása és a tudományos 
kiválóság és függetlenség garantálása érdekében magas színvonalú és független 
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tanácsadást kell biztosítania az élelmiszer- és takarmánybiztonságra és a 
növényvédelemre közvetlen vagy közvetett hatással levő valamennyi témában; 
elsősorban az átláthatóság miatt intézkedéseket javasol a hatóság személyzete és a neki 
dolgozó szakértők által tett összeférhetetlenségi nyilatkozatokra irányadó belső 
szabályok további javítására és ellenőrzésére;

Belső ellenőrzés

27. nyugtázza, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat hat „nagyon fontos” ajánlása még mindig 
megvalósításra vár, és ezekből hármat már több mint 12 hónapon át késleltetett; 
különösen azt emeli ki, hogy e késedelem a következőket érinti: az információbiztonság 
irányítását, a szerződésmegújítási folyamatot és a döntéshozatal átláthatóságát, valamint 
az irattári és archiválási politikát; ezért felszólítja a hatóságot, hogy gyorsan orvosolja 
ezeket a hiányosságokat, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságokat az elért 
eredményekről;

o
o o

28. felhívja a figyelmet a mentesítésről szóló korábbi jelentéseiben tett, jelen állásfoglaláshoz 
mellékelt ajánlásaira;

29. a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal 
az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2012. ...-
i állásfoglalására.

.
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Európai 
Élelmiszerbiztons

ági Hatóság
2006 2007 2008 2009

Teljesítmény

- Nincs kockázatelemzés 
és meghatározott 
teljesítménymutatók, sem 
pedig dokumentált 
rendszerek és a 
tevékenységére irányadó 
belső ellenőrzési 
eljárások

tárgytalan

-Kéri, hogy a hatóság vezessen be 
SMART célkitűzéseket és RACER 
mutatókat, illetve készítsen Gannt 
diagramot→eredményorientált 
megközelítés előmozdítása

-Tanácsolja, hogy a hatóság erősítse meg a differenciált 
előirányzatokkal kapcsolatos költségvetési eljárások tervezését és 
nyomon követését
- Hangsúlyozza, hogy a hatóságnak magas színvonalú és független 
tanácsadást kell biztosítania. Intézkedéseket javasol a hatóság 
személyzete és a neki dolgozó szakértők összeférhetetlenségi 
nyilatkozataira vonatkozó belső szabályok további javítására és 
nyomon követésére
-Kéri a Számvevőszéket, hogy végezze el a hatóság 
teljesítményellenőrzését

Költségvetési és 
pénzügyi 
irányítás/ 

közbeszerzés

-Az évenkéntiség elvét 
nem tartották be 
pontosan: Nagy számban 
történtek 
átcsoportosítások, 
melyekből sok a 
pénzügyi év végére 
összpontosult (a 49 
átcsoportosításból 31)

-A közbeszerzési 
eljárások során tapasztalt 
hiányosságok: a 
kiválasztási 
szempontokat nem 
közölték Az árértékelési 
módszert nem határozták 
meg amíg az értékelési 
eljárás tartott; a minőségi 
szempontok pontatlan 
leírása

-Az évenkéntiség elvét nem tartották be 
pontosan: hiányosságok a tervezés, 
valamint a tervezett tevékenységek 
programozása és költségvetésük 
megtervezése során

-A költségvetési gazdálkodás során 
tapasztalt hiányosságok: A 
Horvátországnak és Törökországnak 
nyújtott bizottsági hozzájárulásokat 
(előcsatlakozási stratégia) a 
költségvetésben címzett bevételként 
kellett volna kezelni. Azonban ezeket a 
rendes közösségi támogatás részeként 
tüntették fel 

- Az évenkéntiség elvét nem tartották 
be pontosan: hiányosságok a 
szerződésekben meghatározott 
határidők és a hatóság költségvetésének 
tervezése és ellenőrzése során →
1) Arra kéri a hatóságot, hogy az 
átvitelek csökkentése érdekében javítsa 
költségvetési gazdálkodását: a 2008-as 
költségvetés előirányzatainak 23 %-át; 
a 2007-es 16%-át; és a 2006-os 20%-át 
vitték át a következő évre;
2) Igen sok kötelezettségvállalást (a 
működési tevékenységekkel 
kapcsolatos, 2007-ről átvitt 
kötelezettségvállalásokat és a 2006-ról 
átvittek 6%-át) törölni kellett 
- Kéri, hogy a Bizottság vizsgálja meg, 
hogyan lehetne biztosítani, hogy a 
szükségletalapú készpénzgazdálkodás 
elve maradéktalanul érvényesüljön→ 
magas készpénztartalékok (19 990 
492,26 euró)

-Felszólítja a hatóságot a differenciált előirányzatokkal kapcsolatos 
költségvetési eljárások erősítésére, valamint a többéves 
végrehajtásra vonatkozó tervezésre és nyomon követésre
-Arra ösztönzi a hatóságot, hogy a nagy összegű átvitelek 
csökkentése érdekében javítsa költségvetési gazdálkodását; 
hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék feltárta az előirányzatok 
átvitelét a következő évre, és a helyzet azt tükrözi, hogy a hatóság 
nem kezeli megfelelőképpen a szerződéseket, és nem követi 
megfelelőképpen nyomon a jelentések és a költségelszámolások 
benyújtását
- A Számvevőszék úgy találta, hogy törölni kellett olyan, működési 
kiadásokra vállalt kötelezettségeket, amelyeket az előző évről vittek 
át; sürgeti a hatóságot, hogy változtasson ezen a helyzeten, és 
értesítse a Számvevőszéket a meghozott intézkedésekről
- Megjegyzi, hogy a Számvevőszék a 2009. évi munkaprogram 
végrehajtása kapcsán is nehézségekről számolt be, ezért felhívja a 
hatóságot, hogy tegye meg a megfelelő lépéseket a hiányosságok 
orvoslására
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Európai 
Élelmiszerbiztons

ági Hatóság
2006 2007 2008 2009

Emberi erőforrás

-Nincsenek a 
személyzetfelvétellel 
kapcsolatos reális 
célkitűzések

-A hatóság elérte személyzetfelvételi 
céljait, és a létszámtervben szereplő 300 
álláshelyből 273 betöltése megtörtént: A 
felvételi eljárások ellenőrzése során 
kiderült, hogy a felvételi kiírásban 
meghatározott határidő előtt a felvételi 
bizottság általában sem az alkalmazandó 
kiválasztási kritériumok súlyát, sem a 
versenyvizsgák következő szakaszába 
való továbbjutáshoz szükséges 
küszöbértékeket nem határozta meg 

tárgytalan tárgytalan

Belső ellenőrzés
tárgytalan tárgytalan

-A Belső Ellenőrzési Szolgálat és a 
belső ellenőrzési részleg 25 ajánlásából 
20-at (80%) hajtottak végre

-Aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 48 ajánlásból egy „döntő 
jelentőségű”, 27 „igen jelentős” és 20 „jelentős” volt, azonban a 
mentesítésért felelős hatóság nem kapott tájékoztatást az ajánlások 
tartalmát illetően; sürgeti a hatóság ügyvezető igazgatóját, hogy 
nyújtson tájékoztatást e tekintetben
-Ismételten felhívja a hatóságot, hogy összeférhetetlenség esetén 
tegye meg a megfelelő lépéseket; felkéri a hatóságot, hogy végezzen 
felmérést a vezető tudósaival, valamint igazgatótanácsi és testületi 
tagjaival kapcsolatos lehetséges összeférhetetlenségi ügyek miatt 
annak érdekében, hogy az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat 
illetően az esetleges kihagyásokat időben fel lehessen tárni, és 
azokra időben lehessen reagálni


