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Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 

1. Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av 

budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008 (C7-

0194/2009 – 2009/2123(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008, samt myndighetens svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 

(5827/2010 - C7-0061/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

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

28 januari 2002 om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet3, 

särskilt artikel 44, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0086/2010). 

1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet avseende genomförandet av myndighetens budget 

för budgetåret 2008. 

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution 
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som utgör en del av beslutet till den 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). 



 

2. Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008 (C7-0194/2009 – 

2009/2123(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008, samt myndighetens svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 

(5827/2010 - C7-0061/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

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

28 januari 2002 om om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet3, 

särskilt artikel 44, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0086/2010). 

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska myndigheten 

för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den 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. Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del 

av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten 

för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008 (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008, samt myndighetens svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 

(5827/2010 - C7-0061/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

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

28 januari 2002 om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet3, 

särskilt artikel 44, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0086/2010), och av följande skäl: 

A. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna 

för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och 

korrekta. 

B. Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet den verkställande direktören för 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av 

denna myndighets budget för budgetåret 20075, och i sin resolution som åtföljde beslutet 

om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter: 
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   Anslag motsvarande 8 600 000 EUR (17 procent av budgeten för 2007) fördes över 

2007 och de förfallna anslagen uppgick till 4 800 000 EUR. 

   Underutnyttjandet av betalningarna 2007 berodde huvudsakligen på det sena 

antagandet och genomförandet av det årliga arbetsprogrammet för 2007 när det 

gäller bidrag och på överföringen av ett anslag på 7 900 000 EUR från budgetåret 

2006, varav 4 500 000 EUR för driftsverksamhet. 

Verksamhetsresultat, budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning 

 

1. Europaparlamentet betonar den roll som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 

har för att tillhandahålla oberoende vetenskaplig rådgivning i alla frågor med direkt eller 

indirekt inverkan på livsmedelssäkerhet, inbegripet djurs hälsa och välbefinnande samt 

växtskydd, samt behovet av tillfredsställande vetenskaplig rådgivning. 

2. Europaparlamentet konstaterar att myndigheten under sitt sjätte verksamhetsår 2008 

kontinuerligt har förbättrat sin verksamhet. Resultatindikatorerna återspeglar tydligt 

denna förbättring: En ökning på 57 procent av vetenskapliga yttranden och uttalanden 

jämfört med 2007, som bland annat omfattade en förbättring av metoderna för 

riskbedömning och samordning av vetenskapliga nätverk (till exempel vägledande 

dokument och uppgiftsinsamlingsrapporter), en intensifiering när det gäller att ge 

vetenskapliga råd och underlätta dialogen med berörda parter (till exempel större 

mediebevakning i artiklar och audiovisuella nyhetsinslag samt en ökning av antalet 

pressmeddelanden och en ökning på 21 procent av antalet prenumeranter på ”EFSA 

Highlights” jämfört med 2007). Parlamentet konstaterar att denna förbättring av resultaten 

vägs upp av en ökning (27 procent) av personalresurserna jämfört med 2007. 

3. Europaparlamentet noterar att myndigheten under 2008 nådde en hög nivå för 

budgetgenomförandet både för åtagande- och betalningsbemyndiganden, nämligen 

97 procent respektive 95 procent. Parlamentet betonar att budgeten ökade med 9 000 

000 EUR jämfört med föregående år. 

4. Europaparlamentet noterar emellertid att revisionsrätten för det tredje året i rad 

uppmärksammar de anslag som förs över till följande år (23 procent av anslagen i 

budgeten för 2008 fördes över till 2009, 16 procent av anslagen i budgeten för 2007 

fördes över till 2008 och 20 procent av anslagen i budgeten för 2006 fördes över till 

2007). Parlamentet konstaterar att situationen avseende budgetåret 2008 berodde på det 

sena antagandet och genomförandet av åtgärder när det gäller utveckling av programvara, 

vetenskapligt samarbete med externa experter och bidrag till undersökningar och projekt 

för uppgiftsinsamling. Parlamentet uppmanar myndigheten att förbättra sin 

budgetförvaltning för att minska de stora belopp som förs över. 

5. Europaparlamentet noterar även att revisionsrätten för det andra året i rad konstaterar att 

man blev tvungen att låta de åtaganden för driftsverksamhet som fördes över från 

föregående år förfalla (37 procent av åtagandena för driftsverksamhet fördes över från 

2007 och 26 procent av åtagandena för driftsverksamhet fördes över från 2006). 

Parlamentet konstaterar att situationen avseende 2008 främst berodde på att 

2007 års bidragsöverenskommelser genomfördes med stora förseningar under 2008. 

6. Europaparlamentet är följaktligen bekymrat över att denna situation strider mot principen 

om ettårighet och visar på brister i programplaneringen, kontrollen av kontraktsenliga 



 

tidsfrister och myndighetens budget. 

7. Europaparlamentet välkomnar att det i myndighetens arbetsprogram för 2008 för varje 

planerad huvudverksamhet finns en förteckning över prioriterade mål och 

resultatindikatorer. Myndigheten uppmanas dock att bättre specificera SMART-målen 

och RACER-indikatorerna, för att nå resultat och möjliggöra en verklig uppföljning av 

resultaten. Parlamentet anser att det är positivt att myndigheten infört ett 

riskbedömningsförfarande som redan från 2009 bör stärka och möjliggöra en noggrann 

övervakning av myndighetens vetenskapliga och administrativa verksamhet. 

8. Europaparlamentet betonar att myndigheten vid kommande förfaranden för 

bidragsöverenskommelser måste ta större hänsyn till bedömningen av tjänstens 

komplexitet, för att bättre fastställa tidsfristen för inlämning av anbud. Parlamentet 

noterar för övrigt att myndigheten bättre borde kontrollera att de kontraktsenliga 

tidsfrister som fastställs i bidragsöverenskommelserna verkligen respekteras. 

9. Europaparlamentet anser att det är positivt att myndigheten i budgeten för 2009 infört 

differentierade anslag för subventioner, i syfte att undvika att anslag förfaller under 

kommande budgetår. 

10. Europaparlamentet konstaterar att myndigheten i sina räkenskaper för 2008 tagit upp 

ränteintäkter för ett belopp på 485 651,33 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen 

visar enligt parlamentet att myndigheten fortlöpande har en mycket stor likviditet. 

Parlamentet konstaterar att de likvida medlen uppgick till 19 990 492,26 EUR den 

31 december 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter 

det finns att se till att den behovsinriktade förvaltning av likvida medel som avses i 

artikel 15.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 till fullo tillämpas, och vilka 

ändringar som krävs för att fortlöpande hålla myndighetens likvida medel på en så låg 

nivå som möjligt. 

Internrevision 

11. Europaparlamentet anser att den revisionskommitté som inrättades av myndigheten 2006 

spelar en viktig roll för att bistå styrelsen genom att se till att arbetet inom kommissionens 

internrevisionstjänst och myndighetens internrevisionsenhet utförs korrekt och 

vederbörligen beaktas av styrelsen och den verkställande direktören. Parlamentet tror 

därför att denna revisionskommitté inom myndigheten kan tjäna som exempel för andra 

byråer. 

12. Europaparlamentet noterar att 20 av de 25 rekommendationer som utfärdats av 

internrevisionstjänsten och internrevisionsenheten har genomförts (80 procent). 

Parlamentet uppmanar dock myndigheten att ge parlamentet ytterligare information om 

hur viktiga de är och vilka åtgärder som vidtas för att genomföra dem. 

 

Personal 

 

13. Europaparlamentet noterar att myndigheten lyckats tillsätta 318 (vilket innebär att 

45 tillfälligt anställda rekryterats jämfört med 2007) av de 335 tjänsterna i sin 

tjänsteförteckning efter att ha haft svårigheter att rekrytera högt kvalificerad vetenskaplig 



personal till Parma. Parlamentet noterar att ytterligare 40 personer har rekryterats som 

stödpersonal (extraanställda, kontraktsanställda, utstationerade nationella experter) för att 

stödja myndigheten i dess verksamhet. 

14. Europaparlamentet välkomnar att revisionsrättens aktuella rapport inte längre innehåller 

kritik när det gäller brister i rekryteringsförfarandena. 

15. Europaparlamentet uppmanar myndigheten att se till att alla före detta tjänstemän enligt 

artikel 16 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna 

informerar myndigheten när de tar en ny anställning utanför institutionerna. Om denna 

verksamhet skulle kunna leda till en konflikt med institutionernas legitima intressen bör 

myndigheten vidta lämpliga åtgärder. 

16. Europaparlamentet noterar den andra personalenkät som genomfördes i oktober 2008 för 

att utvärdera myndighetens arbetsmiljö. Parlamentet gläder sig åt att nivån på deltagandet 

ökade från 44 procent för 2007 till 55 procent för 2008. Parlamentet uppmanar 

personalkommittén att regelbundet göra sådana enkäter och att öka deltagandenivån, och 

förväntar sig att myndighetens ledning införlivar resultaten från enkäten i sin 

personalförvaltning och i sitt dagliga arbete. 

Rollen som samordnare för nätverket av byråer 

17. Europaparlamentet välkomnar att myndighetens verkställande direktör från den 

1 mars 2009 till den 31 december 2009 varit mycket effektiv i rollen som samordnare för 

gemenskaporganens nätverk. 

o 

o   o 

18. Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en 

del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 20101om byråernas 

verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll. 
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