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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. φρονεί ότι τα κύρια καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
είναι η παροχή ανεξάρτητων επιστημονικών συμβουλών για θέματα με άμεσο ή έμμεσο 
αντίκτυπο επί της ασφάλειας των τροφίμων, η διενέργεια αξιολογήσεων κινδύνου για να 
εξοπλισθούν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τα κράτη μέλη και οι φορείς άσκησης 
πολιτικής με υγιή επιστημονική βάση για τον καθορισμό νομοθετικών ή ρυθμιστικών 
μέτρων με γνώμονα τις πολιτικές, καθώς και η συλλογή και ανάλυση των επιστημονικών 
δεδομένων·

2. λαμβάνει υπό σημείωση ότι το 2010 ο προϋπολογισμός της Αρχής ανήλθε σε 74 700 000 
ευρώ, έναντι 71 400 000 ευρώ το προηγούμενο έτος, ποσά τα οποία προέρχονται εξ 
ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

3. παρατηρεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διατύπωσε καμία ειδική παρατήρηση και 
θεωρεί ότι οι λογαριασμοί της Αρχής για το 2010 είναι αξιόπιστοι, νόμιμοι και κανονικοί· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, τα σχόλια του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικό με την επανεξέταση 
των δηλώσεων συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των 
διαδικασιών πρόσληψης· λαμβάνει δε υπό σημείωση τις απαντήσεις που έδωσε η Αρχή 
σχετικά με το θέμα αυτό· 

4. υπενθυμίζει ότι το 2010 ο τωρινός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δεν δήλωσε ότι 
ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του International Life Sciences Institute (ILSI)· 
σημειώνει ότι το ILSI χρηματοδοτείται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς των τροφίμων, των χημικών προϊόντων και των φαρμάκων· 

5. υπενθυμίζει στην Αρχή ότι οι κανόνες που διέπουν τις δηλώσεις συμφερόντων πρέπει να 
συνοδεύονται επίσης από σειρά συνεπειών που θα εφαρμόζονται όταν δεν τηρούνται οι 
κανόνες αυτοί· επισημαίνει περαιτέρω ότι η Αρχή πρέπει επιπλέον να επικεντρωθεί στο 
δημόσιο συμφέρον κατά την εκ μέρους της ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων λαμβάνοντας 
υπόψη όλα τα σχετικά δεδομένα και πληροφορίες· 

6. σημειώνει την αναθεώρηση των διαδικασιών της Αρχής τον Δεκέμβριο του 2010 με 
στόχο να διασφαλισθεί η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 16 
παράγραφος 2 και τα άρθρα 17 και 19 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των 
Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του 
λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ, 
Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) του Συμβουλίου αριθ. 259/681· πληροφορήθηκε ότι, το 2010, 20 μέλη 
του προσωπικού έφυγαν από την Αρχή και ότι, κατά την αποχώρησή τους, όλοι έλαβαν 
μια επιστολή στην οποία τους υπενθυμίζονταν οι υποχρεώσεις τους έναντι της Αρχής· 
καλεί την Αρχή να βελτιώσει περαιτέρω τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων και των 
διαδικασιών της, ώστε να αποφεύγονται στο μέλλον οι περιπτώσεις μεταπήδησης στον 
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ιδιωτικό τομέα, τις οποίες επεσήμανε πρόσφατα ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής· θεωρεί 
ότι οποιαδήποτε προβλήματα στην εφαρμογή των υπηρεσιακών κανόνων και της 
δήλωσης συμφερόντων υπονομεύουν την αξιοπιστία της Αρχής·

7. καλεί την αρχή να ενημερώνει την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων δύο φορές ετησίως όσον αφορά τη βελτίωση της εφαρμογής 
των μέτρων που ελήφθησαν σε σχέση με το προσωπικό και τους εμπειρογνώμονες· είναι 
της γνώμης, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στον 
Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά τη 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της εν λόγω Αρχής για το οικονομικό έτος 2010.
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