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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că sarcinile principale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară 
sunt furnizarea de consiliere științifică independentă cu privire la chestiuni cu impact 
direct sau indirect asupra siguranței alimentare, realizarea evaluărilor de risc pentru a oferi 
instituțiilor Uniunii, statelor membre și organelor de elaborare a politicilor o bază 
științifică solidă pentru definirea măsurilor politice legislative sau de reglementare, 
precum și colectarea și analizarea datelor științifice;

2. ia act de faptul că bugetul Autorității a fost de 74 700 000 EUR în 2010, față de 
71 400 000 EUR în exercițiul precedent, sume provenite integral din bugetul Uniunii;

3. constată că Curtea de Conturi nu a formulat observații speciale și că, în opinia acesteia, 
conturile Autorității pentru 2010 sunt fiabile și conforme cu legile și reglementările în 
vigoare; reamintește, totuși, observațiile Curții de Conturi referitoare la examinarea 
declarațiilor de interese ale membrilor Consiliului de administrație și la procedurile de 
recrutare; ia act de răspunsurile Autorității în acest sens; 

4. reamintește că actualul președinte al Consiliului de administrație nu și-a declarat în 2010 
calitatea de membru în consiliul de administrație al Institutului Internațional de Științe ale 
Vieții (International Life Sciences Institute - ILSI); ia act de faptul că ILSI este finanțat de 
întreprinderi din sectorul alimentar, farmaceutic și al produselor chimice; 

5. reamintește Autorității că normele care reglementează declarațiile de interese ar trebui să 
fie însoțite și de un set de consecințe aplicabile în cazul nerespectării lor; în plus, 
subliniază că Autoritatea ar trebui să acorde o mai mare atenție interesului public în 
procesul său decizional independent, luând în considerare toate datele și informațiile 
relevante; 

6. ia act de revizuirea procedurilor Autorității din decembrie 2010, menită să asigure 
îndeplinirea obligațiilor derivate din articolul 16 alineatul (2) și din articolele 17 și 19 din 
Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil altor agenți ai Uniunii 
Europene, prevăzut în Regulamentul (CEE, Euratom, CESE) nr. 259/681; a fost informat 
că 20 de membri ai personalului au părăsit Autoritatea în 2010 și că toate aceste persoane 
au primit la plecare o scrisoare în care le erau reamintite obligațiile față de Autoritate; 
solicită Autorității să îmbunătățească în continuare modul de aplicare a normelor și 
procedurilor pentru a evita cazurile problematice de transfer între sectorul public și cel 
privat (fenomenul de „revolving door”)  subliniate recent de Ombudsmanul European; 
consideră că orice probleme legate de aplicarea dispozițiilor privind personalul și 
declarațiile de interese subminează credibilitatea Autorității;

7. invită Autoritatea să informeze semestrial Comisia pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară cu privire la progresele înregistrate în aplicarea măsurilor referitoare 
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la personal și la experți; consideră, pe baza datelor disponibile, că se poate acorda 
directorului executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2010.
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