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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών να συμπεριλάβει ως αρμόδια επιτροπή τις 
ακόλουθες προτάσεις στην πρόταση ψηφίσματός της:

1. επισημαίνει ότι το 2004 ήταν το δεύτερο επιχειρησιακό έτος της Ευρωπαϊκής Αρχής για 
την Αξιολόγηση των Τροφίμων· υπενθυμίζει ότι, λόγω της καθυστέρησης στη λήψη 
απόφασης στο Συμβούλιο σχετικά με τη μόνιμη έδρα της, η Αρχή συνέχισε τη λειτουργία 
της υπό προσωρινές συνθήκες·

2. επισημαίνει ότι η ΕΑΑΤ δεν κατάφερε να συμπληρώσει το οργανόγραμμά της, κυρίως 
λόγω της μεταφοράς της στην Πάρμα το 2005· θεωρεί, επομένως, λογικό, ότι με λιγότερο 
προσωπικό δεν ήταν δυνατή η υλοποίηση όλων των ενεργειών που προβλέπονταν στον 
επιχειρησιακό προϋπολογισμό·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πλήρη εκτέλεση των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων τόσο στον επιχειρησιακό όσο και στο διοικητικό προϋπολογισμό·

4. με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, πιστεύει ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στον Γενικό 
Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, για την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού της ΕΑΑΤ για το οικονομικό έτος 2004.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(σε εκατ. ευρώ)

Budget
Θέση Ονομασία Σύνολο πιστώσεων 

ανάληψης 
υποχρεώσεων

(αρχικός 
προϋπολογισμός 

2004, 
συμπληρωματικοί 
και διορθωτικοί 

προϋπολογισμοί και 
μεταφορές 
πιστώσεων, 
πρόσθετες 
πιστώσεις, 

συμπεριλαμβανομέν
ων μεταφορών από 

το 2003, 
επαναχρησιμοποίηση 

εσόδων, κ.λπ.)

Αναληφθείσες 
υποχρεώσεις

% Σύνολο πιστώσεων 
πληρωμών
(αρχικός 

προϋπολογισμός 2004, 
συμπληρωματικοί και 

διορθωτικοί 
προϋπολογισμοί και 

μεταφορές πιστώσεων, 
πρόσθετες πιστώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων 
μεταφορών από το 

2003, 
επαναχρησιμοποίηση 

εσόδων, κ.λπ.)

Αποτέλεσ
μα

%

17 04 08 01 ΕΑΑΤ - Επιδότηση από τους 
τίτλους 1 και 2

17.144 17.142 100 17.144 14.603 85.2

17 04 08 02 ΕΑΑΤ - Επιδότηση από τον 
τίτλο 3

11.950 11.950 100 10.755 7.963 74.0


