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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tärkeimpiä tehtäviä ovat 
riippumattomien tieteellisten lausuntojen antaminen kysymyksistä, joilla on välitön tai 
välillinen vaikutus elintarvikkeiden turvallisuuteen, sellaisten riskianalyysien tekeminen, 
jotka antavat unionin toimielimille, jäsenvaltioille ja päätöksentekoelimille moitteettoman 
perustan politiikan ohjaamien lainsäädäntö- tai sääntelytoimien määrittelemiseen, sekä 
tieteellisen tiedon kerääminen ja analysointi;

2. panee merkille, että kaikki viranomaisen määrärahat tulivat unionin talousarviosta ja että 
vuonna 2010 ne olivat 74 700 000 euroa ja vuotta aikaisemmin 71 400 000 euroa;

3. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin ei ole esittänyt erityisiä huomautuksia ja 
pitää keskuksen tilinpäätöstä varainhoitovuodelta 2010 luotettavana, laillisena ja 
asianmukaisena; muistuttaa kuitenkin, että tilintarkastustuomioistuin kommentoi tapaa, 
jolla johtokunnan jäsenten taloudellisia etuja koskevat ilmoitukset on käyty läpi, ja 
palvelukseenottamismenettelyjä; panee tässä yhteydessä merkille viranomaisen antamat 
vastukset tilintarkastustuomioistuimelle; 

4. muistuttaa, että johtokunnan nykyinen puheenjohtaja ei ilmoittanut vuonna 2010 olevansa 
International Life Sciences Institute -organisaation (ILSI) johtokunnan jäsen; ottaa 
huomioon, että kyseistä organisaatiota rahoittavat elintarvike-, kemian- ja lääkealan 
yritykset; 

5. muistuttaa viranomaista siitä, että taloudellisia etuja koskevia ilmoituksia koskeviin 
sääntöihin olisi liitettävä myös määräyksiä seurauksista, joita sovelletaan, mikäli sääntöjä 
ei noudateta; toteaa myös, että viranomaisen olisi itsenäisessä päätöksenteossaan lisäksi 
keskityttävä yleiseen etuun ja otettava huomioon kaikki merkitykselliset tiedot; 

6. toteaa, että viranomaisen menettelyjä tarkistettiin joulukuussa 2010, jotta voitiin varmistaa 
neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/681 asetettujen Euroopan unionin 
virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuta henkilöstöä koskevien 
palvelussuhteen ehtojen 16 artiklan 2 kohdasta sekä 17 ja 19 artiklasta johtuvien 
velvoitteiden täyttäminen; on saanut tietää, että 20 henkilöstön jäsentä erosi viranomaisen 
palveluksesta vuonna 2010 ja että he kaikki saivat erotessaan kirjeen, jossa muistutettiin 
heidän velvollisuuksistaan viranomaista kohtaan; kehottaa viranomaista parantamaan 
edelleen sääntöjensä ja menettelyjensä soveltamista, jotta voidaan välttää niin kutsutut 
pyöröovitapaukset, joihin Euroopan oikeusasiamies on äskettäin kiinnittänyt huomiota; 
katsoo, että henkilöstösääntöjen noudattamisen valvonnassa ja taloudellisia etuja 
koskevissa ilmoituksissa mahdollisesti jatkossa esiintyvät ongelmat heikentävät 
viranomaisen uskottavuutta;
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7. kehottaa viranomaista tiedottamaan ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnalle kahdesti vuodessa parannuksista henkilöstöä ja 
asiantuntijoita koskevien toimenpiteiden toteuttamisessa; katsoo, että käytettävissä olevien 
tietojen perusteella Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle 
voidaan myöntää vastuuvapaus viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 
2010.
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