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1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT 

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016 

(2017/2159(DEC)) 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016, med myndighetens svar1, 

– med beaktande av förklaringen2 om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 

2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den ... februari 2018 om att bevilja 

myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 

(00000/2018 – C8-0000/2018), 

– med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 

nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 

och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20023, särskilt artikel 

208, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 

28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om 

inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 

frågor som gäller livsmedelssäkerhet4, särskilt artikel 44, 

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 

september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20125, 

särskilt artikel 108, 

– med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0000/2018). 

1. Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska myndigheten för 

                                                 
1 EUT C 417, 6.12.2017, s. 115. 
2 EUT C 417, 6.12.2017, s. 115. 
3 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1. 
4 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. 
5 EUT L 328, 7.12.2013, s. 42. 
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livsmedelssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för 

budgetåret 2016 / uppskjuter beslutet att bevilja verkställande direktören för Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens 

budget för budgetåret 2016. 

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution 

som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska myndigheten 

för livsmedelssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 
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2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT 

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 

för budgetåret 2016 

(2017/2159(DEC)) 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016, med myndighetens svar1, 

– med beaktande av förklaringen2 om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 

2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den ... februari 2018 om att bevilja 

myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 

(00000/2018 – C8-0000/2018), 

– med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 

nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 

och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20023, särskilt artikel 

208, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 

28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om 

inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 

frågor som gäller livsmedelssäkerhet4, särskilt artikel 44, 

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 

september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20125, 

särskilt artikel 108, 

– med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0000/2018). 

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska 

                                                 
1 EUT C 417, 6.12.2017, s. 115. 
2 EUT C 417, 6.12.2017, s. 115. 
3 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1. 
4 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. 
5 EUT L 328, 7.12.2013, s. 42. 
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myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016 / uppskjuter avslutandet av 

räkenskaperna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande 

direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, rådet, kommissionen 

och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella 

tidning (L-serien). 
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3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av 

budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016 

(2017/2159(DEC)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016, 

– med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0000/2018), och av följande skäl: 

A. Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet 

för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka 

unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och 

ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god 

förvaltning av personalresurser. 

B. Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen för Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet1 (nedan kallad myndigheten) uppgick myndighetens slutgiltiga 

budget för budgetåret 2016 till 79 492 944 EUR, vilket innebär en minskning med 

1,10 %. Myndighetens budget kommer helt och hållet från unionens budget. 

C. Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016 (revisionsrättens rapport) förklarat att man har 

uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper är tillförlitliga och att de 

underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. 

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning 

1. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av 

budgeten under budgetåret 2016 resulterade i ett budgetgenomförande på 100 %, vilket 

är en ökning med 0,19 % jämfört med 2015. Parlamentet noterar vidare att 

genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 89,66 %, vilket är en 

minskning med 0,45 % jämfört med 2015. 

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår 

2. Europaparlamentet noterar att överföringarna från 2016 till 2017 uppgick till 

8 200 000 EUR och främst gällde infrastruktur och verksamhet. 

3. Europaparlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt 

motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, att detta inte 

nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet, 

eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om överföringarna planeras 

                                                 
1 EUT C 443, 29.11.2016, s. 15. 
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i förväg och revisionsrätten informeras om detta. 

Personalpolitik 

4. Europaparlamentet noterar minskningen av myndighetens tjänsteförteckning med 2 % 

under 2016, vilket motsvarar sju tjänster, vilket resulterade i att myndigheten ökade sina 

ansträngningar för att upprätta mer effektiva och ändamålsenliga förfaranden. 

Parlamentet noterar att 450 av de tillgängliga 470 tjänsterna var tillsatta den 31 

december 2016, inklusive tjänstemän, tillfälligt anställda, kontraktsanställda och 

utstationerade nationella experter. 

5. Europaparlamentet konstaterar utifrån tjänsteförteckningen att 320 tjänster (av 330 

godkända i unionsbudgeten) var tillsatta den 31 december 2016, jämfört med 327 

tjänster 2015. 

6. Europaparlamentet oroar sig över att för det totala antalet tillsatta tjänster är 

könsfördelningen 60,7 % kvinnor och 39,3 % män. Parlamentet noterar också att för 

högre befattningar (höga tjänstemän och styrelse) är könsfördelningen 75 % män och 

25 % kvinnor. Parlamentet uppmanar myndigheten att göra allt som står i dess makt för 

att se till att könsfördelningen när det gäller personalens sammansättning blir mer 

jämlik, särskilt på högre befattningar. 

7. Europaparlamentet välkomnar att myndigheten genomfört åtgärder som syftar till att 

optimera arbetsprocesser som förbrukar mindre resurser. Parlamentet medger dock att 

resursklyftan beräknas öka till cirka 20 heltidsekvivalenter per år under de närmaste tre 

åren, till följd av en ytterligare minskning av tjänsteförteckningen (-2 % under 2017 och 

-1 % under 2018) och en förväntad ytterligare ökning av arbetsbördan till följd av nya 

uppgifter inom vissa kärnverksamheter som nya livsmedel, bekämpningsmedel och 

kategorisering och övervakning av skadegörare på växter. 

8. Europaparlamentet konstaterar att myndighetens personal i genomsnitt hade 7,4 

sjukdagar 2016. Parlamentet välkomnar att myndigheten organiserade en utflyktsdag för 

personalen, hälso- och säkerhetsdagar och åtgärder för välbefinnande. Parlamentet 

uppmanar myndigheten att uppmana personalen att delta i ännu högre grad. 

9. Europaparlamentet välkomnar att myndigheten i juni 2016 antog en policy för att 

skydda personers värdighet och förhindra psykologiska och sexuella trakasserier, 

tillhandahöll obligatoriska kurser för personalen och anordnade ett årligt 

informationsmöte där personalen kunde ställa frågor och bekanta sig med konkreta 

fallstudier och scenarier. 

10. Europaparlamentet välkomnar att inga fall av trakasserier rapporterades, utreddes eller 

anmäldes till domstolen under 2016. 

11. Europaparlamentet konstaterar att myndigheten inte har några tjänstefordon. 

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati 

12. Europaparlamentet konstaterar att myndighetens styrelse den 21 juni 2017 antog en ny 

policy för oberoende för att säkerställa oberoendet för alla yrkespersoner som deltar i 
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dess vetenskapliga verksamhet. Parlamentet konstaterar att den nya policyn omfattar en 

ny definition av vad som menas med en intressekonflikt, en omfattande uppsättning 

karensregler och krav på att experter deklarerar den andel av deras årliga intäkter som 

kommer från organisationer, organ och företag vars verksamhet faller inom 

myndighetens verksamhetsområden. Parlamentet noterar vidare att myndigheten har 

antagit ovillkorliga restriktioner för finansiella investeringar i företag som direkt eller 

indirekt berörs av myndighetens resultat. 

 Parlamentet konstaterar att sådana intressen anses vara oförenliga med någon som helst 

inblandning i det arbete som utförs av medlemmar i myndighetens vetenskapliga 

kommitté, vetenskapliga paneler, arbetsgrupper eller möten för sakkunnigbedömningar. 

13. Europaparlamentet välkomnar att funktionen som garanterar en centraliserad hantering 

av konkurrerande intressen inom myndighetens tjänst för rättsliga frågor och regel- och 

tillsynsfrågor blev helt operativ under 2016. Parlamentet noterar dessutom att nya 

genomförandebestämmelser om hanteringen av konkurrerande intressen enligt planerna 

ska antas i slutet av 2017. Myndigheten uppmanas att rapportera till den 

ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av dessa regler. 

14. Europaparlamentet noterar att av de 17 anställda enligt tjänsteföreskrifterna som 

lämnade myndigheten 2016 infördes det i två fall restriktioner för att förhindra att dessa 

personer blev kontaktpunkter mellan myndigheten och deras nya arbetsgivare, som 

utövar lobbyverksamhet och verksamhet med anknytning till myndighetens pågående 

ärenden. 

15. Europaparlamentet konstaterar att myndigheten håller på att genomföra sina regler från 

2014 om intresseförklaringar, och att den, liksom tidigare år, behandlar 7 000–8 000 

intresseförklaringar. Parlamentet välkomnar att myndigheten offentliggör resultatet av 

sina kontroller avseende överensstämmelse och sanningsenlighet som en del av sin 

årliga verksamhetsrapport. 

16. Europaparlamentet noterar att myndigheten i januari 2016 antog standardrutiner för 

hantering av klagomål från visselblåsare. 

17. Europaparlamentet konstaterar att enligt myndigheten håller man på att utarbeta 

modellregler för unionens byråer om riktlinjer för visselblåsning, och att så snart 

kommissionen formellt har gett unionens byråer sitt samtycke (vilket skulle ske före 

slutet av 2017), kommer myndigheten att gå vidare med det formella antagandet. 

Myndigheten uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 

antagandet och genomförandet av dessa riktlinjer. 

18. Europaparlamentet noterar att myndigheten under 2016 tog emot 99 nya ansökningar 

om tillgång till handlingar (och behandlade 118 ansökningar). Myndigheten beviljade i 

23 fall fullständig tillgång till handlingarna och i 76 fall endast delvis tillgång, medan 

tillgång nekades i 19 fall. 

19. Europaparlamentet konstaterar av de 118 ursprungliga ansökningar som behandlades 

under 2016 nekades i 26 fall tillgång till handlingar helt eller delvis på grund av skydd 

av privatlivet och den enskildes integritet, i 40 fall på grund av skydd av affärsintressen, 

i 18 fall på grund av att inget beslut ännu hade fattats och i ett fall på grund av skydd av 

domstolsförfaranden och juridisk rådgivning, Parlamentet förväntar sig att 
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myndigheten, när den fattar beslut om att begränsa tillgången till handlingar på grund av 

skydd av affärsintressen, även i hög grad beaktar medborgarnas intresse av att bibehålla 

de höga standarderna när det gäller livsmedelssäkerhet och hälsa. 

20. Europaparlamentet konstaterar att en grupp ledamöter av Europaparlamentet väckte åtal 

mot myndigheten på grund av begränsad tillgång till handlingar i ”glyfosat-fallet”. 

Parlamentet uppmanar myndigheten att fullt ut genomföra domstolens beslut så fort det 

är fattat. 

Resultatbaserad budgetering 

21. Europaparlamentet välkomnar myndighetens tre viktigaste resultat 2016, nämligen 

följande: 

– Genomförandet av 2020-strategin med fokus på de viktigaste resultaten, på grundval av 

en omfattande resultatram, tillsammans med de detaljerade planerings- och 

programplaneringsdokumenten. 

– Genomförandet av åtgärderna avseende transparens och engagemang såsom projektet 

för transparens och delaktighet i riskbedömning (TERA), som innebar att man införde 

en ny metod för intressentengagemang och offentliggjorde EFSA Journal, som 

säkerställer en effektiv spridning av vetenskapliga resultat och ger tillgång till 

myndighetens riskbedömningar. 

– Införandet av öppna data och informationsrelaterade verktyg som öppnas upp för 

personer som utför riskbedömningar. 

Internkontroller 

22. Europaparlamentet noterar att myndighetens internrevisionsfunktion utförde 

bestyrkandeuppdrag och andra speciella uppgifter som anges i den årliga revisionsplan 

som godkänts av myndighetens revisionskommitté. Parlamentet noterar att 

revisionsuppdragen omfattade granskningen av verksamhetsstyrningen avseende 

experternas roll i de vetenskapliga beslutsprocesserna, valideringen av användarnas 

åtkomsträttigheter till ABAC (systemet för periodiserad redovisning), två 

uppföljningsrapporter om utestående granskningsrekommendationer från myndighetens 

internrevisionsfunktion, kommissionens tjänst för internrevision och revisionsrätten. 

23. Europaparlamentet noterar att myndighetens nuvarande system för internkontroll, enligt 

tjänsten för internkontroll, ger rimlig säkerhet avseende uppnåendet av de affärsmål 

som satts för de granskade processerna. Parlamentet noterar att en mycket viktig 

rekommendation om offentliggörande och insyn i de vetenskapliga beslutsprocesserna 

utfärdades. 

24. Europaparlamentet noterar att det i revisionsrättens rapport framgår att myndigheten 

ännu inte har infört en tydlig och heltäckande strategi för finansiell efterhandskontroll 

som omfattar alla verksamhetsområden och där frekvensen och omfattningen av sådana 

kontroller anges. Parlamentet erfar från myndigheten att den håller på att utveckla en 

bättre övervakning och finjustera sin ram för internkontroll. Parlamentet uppmanar 

myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de 
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åtgärder som vidtagits för att ta itu med bristerna i dess system för internkontroll. 

Internrevision 

25. Europaparlamentet noterar att det i revisionsrättens rapport framgår att i dess 

granskningsrapport från november 2016 drog kommissionens tjänst för internrevision 

slutsatsen att de kontroller som gäller förvaltning av it-projekt är tillfredsställande men 

att det finns stora brister i it-styrningen. Parlamentet noterar att man rekommenderade 

att myndighetens it-styrningspolicy skulle uppdateras, att en ram för riskhantering och 

ett riskregister på it-området skulle införas för hela organisationen och att 

informationssäkerhetsfunktionen skulle skiljas från it-enheten. Parlamentet välkomnar 

att myndigheten och tjänsten för internrevision har enats om en plan för korrigerande 

åtgärder. Parlamentet noterar utifrån myndighetens svar att när det gäller it-styrningen 

har merparten av åtgärderna vidtagits och de återstående åtgärderna ska ha vidtagits till 

slutet av 2017. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den 

ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av handlingsplanen. 

Resultat 

26. Europaparlamentet konstaterar att myndigheten inrättade eller förnyade gemensam 

vetenskaplig verksamhet och samarbetsinitiativ med ett antal partnerorganisationer på 

europeisk nivå, däribland Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), Europeiska 

läkemedelsmyndigheten (EMA) och Europeiska centrumet för förebyggande och 

kontroll av sjukdomar (ECDC). Parlamentet noterar dessutom att myndigheten 

genomförde ytterligare samarbetsutbyten med ett antal internationella partnerbyråer. 

Parlamentet noterar med tillfredsställelse att detta samarbete syftar till att dela med sig 

av metoder och strategier för att förbättra livsmedelssäkerheten, inklusive metoder för 

bättre riskbedömning, snabb identifiering av nya risker och utbyte av uppgifter om 

frågor av gemensamt intresse. 

27. Europaparlamentet konstaterar att myndigheten 2016 antog sin strategi för 2020, 

inklusive en flerårig genomförandeplan. Parlamentet noterar att myndigheten 

utvecklade en resultatram som (1) kopplar de strategiska målen till dess portfölj med 

projekt och processer samt till dess resurser, och (2) innehåller en uppsättning centrala 

resultatindikatorer för att övervaka framsteg och resultat när det gäller input, output, 

resultat och effekter. 

28. Europaparlamentet konstaterar att myndigheten har genomfört en rad initiativ för att 

begränsa experternas restider, bl.a. genom att främja användningen av it-verktyg för att 

förbättra effektiviteten. 

Övriga kommentarer 

29. Europaparlamentet välkomnar att myndigheten har infört ett miljöledningssystem som 

kartlägger myndighetens förfaranden för att öka resurseffektiviteten och minska avfall 

och kostnader samt att den erhöll ISO 14001:2004-certifiering. Parlamentet noterar att 

myndigheten också erhöll certifieringen avseende EU:s miljölednings- och 

miljörevisionsordning (Emas) i februari 2017. 

30. Europaparlamentet välkomnar att myndigheten anslöt sig till den interinstitutionella 
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gruppen för miljöledning med målet att utveckla en gemensam plan för åtgärder för att 

effektivt minska koldioxidutsläppen och samla in gemensamma uppgifter som 

möjliggör en jämförelse av koldioxidutsläppen hos unionens organ. 

31. Europaparlamentet konstaterar att man genom ett nära samarbete med GD SANTE är på 

god väg när det gäller förberedelserna avseende Förenade kungarikets beslut att lämna 

unionen. Parlamentet noterar dock att den framtida tillgången till resurser fortfarande är 

mycket osäker, vilket hämmar myndighetens noggranna förberedelse av 

programperioden efter 2020. 

32. Europaparlamentet noterar att myndigheten är väl medveten om de finansiella riskerna 

till följd av Förenade kungarikets beslut att lämna unionen, såsom begränsade 

budgetmedel, avtalsrelaterade frågor för löpande och nya kontrakt och därmed kopplade 

utbetalningar, arbetslöshetsersättning, operativa risker, såsom tillgång till brittiska 

medborgare som anställda eller experter, tillgång till Förenade kungarikets enheter när 

det gäller tjänster och information/data, ändrad arbetsvolym och rätt till tillgång till 

handlingar. 

o 

o     o 

33. När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om 

ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 20181 om 

byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll. 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA-PROV(2018)0000. 


