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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. mener, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets hovedopgaver er at yde 
uafhængig videnskabelig rådgivning i spørgsmål, der direkte eller indirekte vedrører 
fødevaresikkerheden, at foretage risikoanalyser, der skal give EU-institutionerne, 
medlemsstaterne og de politiske, beslutningstagende organer et grundigt videnskabeligt 
grundlag for fastlæggelsen af de politik-betingede lovgivnings- eller reguleringsmæssige 
foranstaltninger og at indsamle og analysere videnskabelige data;

2. bemærker, at autoritetens budget i 2010 var på 74 700 000 EUR, mod 71 400 000 EUR 
det foregående år, og at midlerne udelukkende kommer fra EU-budgettet;

3. bemærker, at Revisionsretten ikke har fremsat nogen særlige bemærkninger og anser 
autoritetens regnskaber for 2010 for pålidelige, lovlige og formelt rigtige; minder dog om 
de bemærkninger, som Revisionsretten har fremsat vedrørende gennemgangen af 
interesseerklæringen fra medlemmerne af bestyrelsen og vedrørende 
ansættelsesprocedurerne; tager i denne forbindelse autoritetens svar herpå til efterretning;

4. erindrer om, at den nuværende formand for bestyrelsen i 2010 ikke oplyste, at hun var 
medlem af bestyrelsen for International Life Sciences Institute (ILSI); noterer sig, at ILSI 
finansieres af virksomheder fra fødevare-, kemi- og lægemiddelsektoren;

5. minder autoriteten om, at reglerne for interesseerklæringer tillige bør suppleres med 
sanktionsforskrifter, for det tilfælde at reglerne ikke overholdes; bemærker endvidere, at 
autoriteten derudover bør øge sit fokus på offentlighedens interesse i forbindelse med sin 
beslutningstagning ved at inddrage alle relevante data og oplysninger;

6. noterer sig revisionen af autoritetens procedurer i 2010 med henblik på at sikre 
gennemførelsen af de forpligtelser, der følger af artikel 16, stk. 2, og artikel 17 og 19 i 
forordningen om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og om 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber, som fastlagt i Rådets 
forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/681; er blevet underrettet om, at tyve ansatte i 
2010 forlod autoriteten, og at alle ved afgangen modtog en skrivelse med påmindelse om 
deres forpligtelser over for Fødevaresikkerhedsautoriteten; opfordrer autoriteten til 
yderligere at forbedre den måde, hvorpå den anvender sin vedtægt og sine procedurer, 
med det formål at undgå “svingdørsproblemer”, som Den Europæiske Ombudsmand for 
nylig har gjort opmærksom på; finder, at alle problemer vedrørende håndhævelsen af 
personalevedtægten og interesseerklæringerne undergraver autoritetens troværdighed;

7. opfordrer autoriteten til at aflægge rapport til Udvalget for Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed to gange årligt om den forbedrede gennemførelse af de 
foranstaltninger, der træffes vedrørende personale og eksperter; mener på grundlag af de 
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foreliggende oplysninger, at der kan meddeles decharge til Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritets direktør for gennemførelsen af agenturets budget for 
regnskabsåret 2010.
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