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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att de viktigaste uppgifterna för Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet är att tillhandahålla oberoende vetenskaplig rådgivning i frågor med 
direkt eller indirekt koppling till livsmedelssäkerhet, genomföra riskbedömningar som ska 
förse unionens institutioner, medlemsstaterna och de beslutande organen med en god 
vetenskaplig grund för fastställandet av politiska lagstiftnings- och regleringsåtgärder och 
att samla in och analysera vetenskapliga uppgifter.

2. Europaparlamentet noterar att myndighetens budget för 2010 uppgick till 
74 700 000 EUR, jämfört med 71 400 000 EUR året innan. Dessa belopp kommer helt och 
hållet från unionens budget.

3. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten inte har gjort några särskilda iakttagelser 
och anser att myndighetens räkenskaper för 2010 är tillförlitliga, lagenliga och korrekta. 
Parlamentet påminner emellertid om revisionsrättens kommentarer om översynen av 
intresseförklaringarna från styrelseledamöterna och om rekryteringsförfarandena. 
Parlamentet noterar i detta avseende myndighetens svar angående detta.

4. Europaparlamentet påminner om att den nuvarande styrelseordföranden år 2010 underlät 
att meddela att hon ingick i styrelsen för International Life Sciences Institute (ILSI). 
Parlamentet konstaterar att ILSI finansieras av företag inom livsmedels-, kemi- och 
läkemedelssektorerna. 

5. Europaparlamentet påminner myndigheten om att bestämmelserna om 
intresseförklaringarna även bör åtföljas av en uppsättning sanktioner som ska tillämpas 
när dessa bestämmelser inte iakttas. Myndigheten bör dessutom i högre grad ha 
allmänintresset i fokus när den fattar sina oberoende beslut genom att ta hänsyn till alla 
relevanta uppgifter och all relevant information.

6. Europaparlamentet noterar omarbetningen av myndighetens förfaranden i december 2010 
för att garantera genomförandet av skyldigheterna enligt artiklarna 16.2, 17 och 19 i 
tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och 
anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper som fastställts i rådets 
förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/681. Parlamentet har informerats om att under 
2010 lämnade 20 anställda myndigheten, och att samtliga i samband med att de lämnade 
myndigheten fick ett brev som påminde dem om deras skyldigheter gentemot 
myndigheten. Parlamentet uppmanar myndigheten att ytterligare förbättra det sätt på 
vilket den tillämpar sina regler och förfaranden för att undvika sådana ”karuselldörrsfall” 
som nyligen uppmärksammats av Europeiska ombudsmannen. Parlamentet anser att 
problem i samband med tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och intresseförklaringarna 
underminerar myndighetens trovärdighet.

                                               
1 EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.
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7. Europaparlamentet uppmanar myndigheten att två gånger per år informera utskottet för 
miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet om det förbättrade genomförandet av de åtgärder 
som vidtagits med avseende på personal och experter. På grundval av de uppgifter som 
finns tillgängliga anser Europaparlamentet att verkställande direktören för Europeiska 
livsmedelsmyndigheten kan beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens 
budget för budgetåret 2010.
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