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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 

Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli, hogy a Számvevőszék az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a hatóság) 

2011-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló tranzakciókat 

minden lényegi szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek találja; ismételten 

hangsúlyozza, hogy a mentesítési eljárás az előző évre összpontosít; tudatában van annak, 

hogy az azóta tett előrelépéseket tudomásul kell venni és figyelemmel kell lenni rájuk;  

2. ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet arra, hogy az „Összeférhetetlenség kezelése a 

kiválasztott uniós ügynökségeknél” című 15/2012. sz. különjelentésében a Számvevőszék 

nem veszi teljes mértékben figyelembe a legújabb fejleményeket és a hatóság által 

bevezetett fejlesztéseket; ezért elégedetten konstatálja a hatóságnál az átláthatósággal és a 

lehetséges összeférhetetlenséggel kapcsolatos valamennyi eljárás javulását; rámutat az 

átláthatósággal és a függetlenséggel kapcsolatos politikák erősítése és javítása érdekében 

való folyamatos fáradozás jelentőségére, és támogatni fogja az ügyvezető igazgató további 

erőfeszítéseit 

3. felhívja a figyelmet az Európai Bizottság által 2012. december 19-én elfogadott 

ütemtervre – amely az Európai Parlamentnek, az Európai Unió Tanácsának és az Európai 

Bizottságnak a decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozatában és közös 

megközelítésében foglalt európai parlamenti kérésnek megfelelő nyomon követést 

tartalmazza –, amelynek az a célja, hogy javítsa az ügynökségek irányítását, 

hatékonyságát és átláthatóságát, és amely saját kezdeményezéseket is tartalmaz az 

összeférhetetlenségi esetek kezelésére; 

4. megjegyzi, hogy 2011-ben az Unió költségvetéséből a hatóság rendelkezésére bocsátott 

pénzügyi források összege 78 800 000 euró volt; megjegyzi, hogy 2011 végére 355 

álláshelyből 334 be volt töltve, és hogy a hatóság 109 szerződéses alkalmazottat és 

kirendelt nemzeti szakértőt foglalkoztatott; kéri a hatóságot, hogy javítsa a foglalkoztatási 

arányt, jóllehet teljes mértékben tudatában van annak, hogy helyszíne miatt a hatóság 

bizonyos hátrányokkal (közlekedés) rendelkezik; 

5. emlékezteti a hatóságot arra, hogy fokozottabb módon tartsa tiszteletben az évenkéntiség 

elvét; a 2011-es évet különleges évnek tekinti az új központba történő átköltözés, valamint 

a kifizetések ennek következtében történt késedelmes elszámolása miatt;  

6. tudomásul veszi a Számvevőszéknek a központtal és annak költségeivel kapcsolatos 

megjegyzését; emlékeztetni kívánja a Számvevőszéket arra, hogy a költségvetési hatóság 

a költségvetési rendelet 179. cikke (3) bekezdésének megfelelően jóváhagyta a hatóság 

javaslatát; 

7. különösen tudatában van a közérdek hatóságon belüli döntéshozatali folyamatban betöltött 

szerepének, amely folyamat a hatóság jogi szerepének és feladatainak keretében zajlik; 

kéri a hatóságot, hogy tanúsítson fokozottabb érdeklődést a közvélemény iránt, és a lehető 
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legjobban kötelezze el magát a nyílt párbeszéd mellett, ugyanakkor emlékeztetni kíván 

arra, hogy bizonyos lehetséges hiányosságok a jelenlegi jogi szabályozás hiányosságaiból 

származnak; 

8. a rendelkezésre álló adatok alapján javasolja a mentesítés megadását az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2011-es pénzügyi 

évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan. 
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