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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. meent dat de voornaamste taken van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid erin 
bestaan om onafhankelijk wetenschappelijk advies te verstrekken over aangelegenheden 
met rechtstreeks of onrechtstreekse gevolgen voor de voedselveiligheid, om 
risicobeoordelingen uit te voeren waarmee de EU-instellingen, de lidstaten en de 
beleidsmakers hun wet- en regelgevende maatregelen van een stevige wetenschappelijke 
grondslag kunnen voorzien, en om wetenschappelijke gegevens te verzamelen en te 
analyseren;

2. neemt er kennis van dat de autoriteit in 2010 kon beschikken over 74 700 000 euro (ten 
opzichte van 71 400 000 euro in 2009), een bedrag dat integraal uit de begroting van de 
Unie komt;

3. merkt op dat de Rekenkamer geen bijzondere opmerkingen formuleerde en de 
jaarrekening van de autoriteit voor 2010 betrouwbaar, wettig en regelmatig noemt; 
herinnert niettemin aan de opmerkingen van de Rekenkamer met betrekking tot de 
herziening van de belangenverklaringen van de leden van de raad van bestuur en met 
betrekking tot de aanwervingsprocedures; neemt in dit verband kennis van de antwoorden 
van de autoriteit; 

4. herinnert eraan dat de huidige voorzitter van de raad van bestuur in 2010 heeft nagelaten 
melding te maken van haar lidmaatschap van het bestuur van het International Life 
Sciences Institute (ILSI); merkt op dat het ILSI wordt gefinancierd door ondernemingen 
uit de sectoren levensmiddelen, chemische en farmaceutische producten; 

5. herinnert de autoriteit eraan dat de regels met betrekking tot de belangenverklaringen 
gepaard moeten gaan met bepaalde sancties wanneer deze regels niet worden nageleefd; 
merkt voorts op dat de autoriteit zich bovendien in haar onafhankelijke besluitvorming 
moet richten op het algemeen belang door alle relevante gegevens en informatie in 
overweging te nemen; 

6. neemt er kennis van dat de autoriteit in december 2010 haar procedures heeft herzien om 
te waarborgen dat de hand wordt gehouden aan de verplichtingen die voortvloeien uit 
artikel 16, lid 2, en de artikelen 17 en 19 van het Statuut van de ambtenaren van de 
Europese Unie en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van 
de Europese Unie, zoals vermeld in Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van 
de Raad1; is ervan in kennis gesteld dat in 2010 20 personeelsleden de autoriteit hebben 
verlaten die bij hun vertrek allen een brief hebben ontvangen waarin zij aan hun 
verplichtingen jegens de autoriteit zijn herinnerd; dringt bij de autoriteit aan op verdere 
verbetering van de toepassing van haar voorschriften en procedures om 
"draaideurgevallen", die de Europese ombudsman onlangs onder de aandacht heeft 

                                               
1 PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.
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gebracht, te voorkomen; is van mening dat problemen bij de uitvoering van het 
personeelsstatuut en de belangenverklaringen de geloofwaardigheid van de autoriteit 
ondergraven;

7. verzoekt de autoriteit de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
tweemaal per jaar in te lichten over de verbetering van de uitvoering van de maatregelen 
met betrekking tot het personeel en de deskundigen; is op grond van de beschikbare 
gegevens van mening dat de uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid kwijting verleend kan worden met betrekking tot de uitvoering van de 
begroting van de autoriteit voor het begrotingsjaar 2010.
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