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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. noterer sig, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets vigtigste opgave består i at 
yde uafhængig videnskabelig og gennemsigtig rådgivning i spørgsmål, der direkte eller 
indirekte vedrører fødevare- og fodersikkerheden;

2. har allerede tidligere adresseret visse mangler i forbindelse med interessekonflikter, 
interessetilkendegivelser og gennemsigtighed; vil gerne præcisere, at den tidligere 
formand for bestyrelsen i 2010 ikke oplyste, at hun var medlem af bestyrelsen for 
International Life Sciences Institute (ILSI); anser det for værd at notere, at medlemmerne 
af Fødevaresikkerhedsautoritetens bestyrelse ikke er udpeges af eksekutivdirektøren og 
derfor ikke kan afskediges af denne; 

3. har ligeledes taget “svingdørsproblemerne” alvorligt til efterretning og noteret sig behovet 
for at vedtage og gennemføre passende foranstaltninger til at undgå sådanne problemer, 
idet de undergraver Fødevaresikkerhedsautoritetens troværdighed; er overbevist om, at 
sådanne foranstaltninger bør suppleres med sanktionsforskrifter, som skal håndhæves i 
tilfælde af, at reglerne ikke overholdes;

4. anser decharge for at være et egnet instrument for Europa-Parlamentet i denne 
sammenhæng, hvilket kræver en beslutning baseret på faktiske og materielle argumenter; 
minder i denne sammenhæng om de gældende bestemmelser, dvs. vedtægten for 
tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, 
finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, 
retsakten for oprettelsen af Fødevaresikkerhedsautoriteten samt de specifikke politikker og 
procedurer, som er fastlagt inden for Fødevaresikkerhedsautoriteten; 

5. er af den faste overbevisning, at det er nødvendigt at træffe passende foranstaltninger, 
såfremt de gældende bestemmelser ikke overholdes; mener, at 
Fødevaresikkerhedsautoriteten i sådanne tilfælde skal udarbejde en handlingsplan med 
henblik på at udbedre manglerne, og at gennemførelsen heraf bør overvåges af Europa-
Parlamentet, samt at enten Europa-Parlamentet eller EU-lovgiveren skal adressere disse 
problemer gennem en ændring af de gældende bestemmelser og forordninger, som 
tilsigter at lukke eventuelle smuthuller; 

6. har omhyggeligt noteret sig alle nye politikker, regler, gennemførelsesbestemmelser og 
foranstaltninger, som med henblik på at undgå og modvirke interessekonflikter blandt 
videnskabelige eksperter og personale er blevet indført siden 2007; er fast besluttet på at 
overvåge virkningen af disse foranstaltninger; vil fortsat regelmæssigt indbyde 
eksekutivdirektøren til en drøftelse med henblik på at fremme udvekslingen af oplysninger 
gennem såvel den udpegede kontaktperson blandt medlemmerne og ved at aflægge 
agenturet et besøg hvert andet år; minder om, at det seneste besøg fandt sted i maj 2011; 

7. er underrettet om den detaljerede korrespondance mellem Fødevaresikkerhedsautoritetens 



PE494.532v01-00 4/4 PA\909712DA.doc

DA

administration og CONT-ordføreren før og efter det på plenarmødet blev besluttet at 
udsætte afgørelsen om at meddele decharge;

8. gentager de bemærkninger, som Revisionsretten fremsatte i sin særberetning vedrørende 
gennemgangen af interesseerklæringerne fra medlemmerne af bestyrelsen og vedrørende 
ansættelsesprocedurerne, men påpeger, at den samtidig anså autoritetens regnskaber for 
2010 for pålidelige, lovlige og formelt rigtige; 

9. glæder sig generelt over, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er nået til 
enighed om den fælles erklæring og den fælles tilgang for så vidt angår decentraliserede 
agenturer; minder om, at visse vigtige elementer i forbindelse med meddelelsen af 
decharge er blevet taget op; mener, at køreplanen for opfølgningen på den fælles tilgang 
vil tage behørigt højde for disse spørgsmål; 

10. mener, at beslutningen om at meddele Fødevaresikkerhedsautoriteten decharge ikke kan 
baseres på yderligere krav, f.eks. OECD-retningslinjer, når fællesskabslovgiver hverken 
har anmodet officielt om gennemførelse af disse krav eller disse har været nødvendige 
som følge af specifikke ordninger inden for agenturerne under den pågældende 
dechargeprocedure; opfordrer de europæiske institutioner til at undersøge, om det er 
tilrådeligt at indarbejde yderligere forpligtende retningslinjer i en eventuel fælles ramme 
for alle europæiske institutioner og organer; 

11. mener på grundlag af de foreliggende oplysninger derfor, at der kan meddeles decharge til 
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets direktør for gennemførelsen af agenturets 
budget for regnskabsåret 2010.


