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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att 2004 var det andra verksamhetsåret för 
Europeiska myndigheten för säkra livsmedel (EFSA). På grund av rådets försenade beslut 
om myndighetens fasta säte fortsatte denna att genomföra sin verksamhet under 
övergångsvillkor.

2. Europaparlamentet konstaterar att EFSA inte kunde fullborda sin tjänsteförteckning 
huvudsakligen beroende på den aviserade flyttningen till Parma under 2005. Därför är det 
förståeligt att det med underbemanning inte var möjligt att till fullo genomföra alla 
åtgärder i driftsbudgeten.

3. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse med det fullständiga genomförandet av 
åtagandebemyndigandena för både driftsbudgeten och den administrativa budgeten.

4. På grundval av de uppgifter som finns tillgängliga anser Europaparlamentet att den 
verkställande direktören för Europeiska myndigheten för säkra livsmedel kan beviljas 
ansvarsfrihet för genomförandet av EFSA:s budget för budgetåret 2004.
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ANNEX

(Mio EUR)
Budget

Line Heading Total commitment 
appropriations

(initial 2004 budget, 
supplementary and 
amendment budgets 

and transfers, 
additional 

appropriations, incl. 
carry-overs from 

2003, reuse of 
revenue etc.)

Committed % Total payment 
appropriations 

(initial 2004 budget, 
supplementary and 
amendment budgets 

and transfers, 
additional 

appropriations, incl. 
carry-overs from 2003, 
reuse of revenue etc.)

Outturn %

17 04 08 01 EFSA - Subsidy under titles 1 
and 2

17.144 17.142 100 17.144 14.603 85.2

17 04 08 02 EFSA - Subsidy under title 3 11.950 11.950 100 10.755 7.963 74.0


