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Amendement  1 

Marco Valli, Marco Zanni, Dario Tamburrano 
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Derek Vaughan 

Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

COM(2015)0377 – C8-0221/2015 – 2015/2176(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. erkent de inspanningen van de 

Autoriteit om de transparantie van haar 

werk en de gegevens die ze hiervoor 

gebruikt te verbeteren; erkent de bestaande 

wettelijke beperkingen waarmee ze te 

maken krijgt voor een grotere transparantie 

van gegevens; benadrukt dat het doel van 

de openbaarmaking van gegevens het 

reproduceerbaar maken van het werk van 

de Autoriteit is en dat de maatregelen die 

genomen werden voor de transparantie van 

het proces van risicobeoordeling derhalve 

een eerste positieve stap zijn, hoewel de 

transparantie van gegevens ook moet 

worden gewaarborgd; is in dit verband 

verheugd over het in januari 2013 gestarte 

transparantie-initiatief; verwelkomt in deze 

context de verbeterde presentatie en 

toegankelijkheid van gegevens en 

documenten op de homepage van de 

Autoriteit en andere maatregelen, zoals 

risicobeoordelingsadviezen en de gevolgen 

ervan voor de burgers van de Unie, die tot 

doel hebben een "open EFSA" te 

verwezenlijken; spoort de Autoriteit aan op 

deze weg verder te gaan; 

19. erkent de inspanningen van de 

Autoriteit om de transparantie van haar 

werk en de gegevens die ze hiervoor 

gebruikt te verbeteren; bekritiseert de 

bestaande wettelijke beperkingen waarmee 

ze te maken krijgt voor een grotere 

transparantie van gegevens; benadrukt dat 

het doel van de openbaarmaking van 

gegevens het reproduceerbaar maken van 

het werk van de Autoriteit is en dat de 

maatregelen die genomen werden voor de 

transparantie van het proces van 

risicobeoordeling derhalve een eerste 

positieve stap zijn, hoewel de transparantie 

van gegevens ook moet worden 

gewaarborgd; is in dit verband verheugd 

over het in januari 2013 gestarte 

transparantie-initiatief; verwelkomt in deze 

context de verbeterde presentatie en 

toegankelijkheid van gegevens en 

documenten op de homepage van de 

Autoriteit en andere maatregelen, zoals 

risicobeoordelingsadviezen en de gevolgen 

ervan voor de burgers van de Unie, die tot 

doel hebben een "open EFSA" te 

verwezenlijken; spoort de Autoriteit aan op 

deze weg verder te gaan; benadrukt dat er 

met alle mogelijk instrumenten naar moet 

worden gestreefd wettelijke beperkingen 

met betrekking tot transparantie op te 

heffen; 



 

AM\1092756NL.doc  PE579.922v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Or. en 



 

AM\1092756NL.doc  PE579.922v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

20.4.2016 A8-0086/2 

Amendement  2 

Marco Valli, Marco Zanni, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

COM(2015)0377 – C8-0221/2015 – 2015/2176(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. erkent dat er onder burgers zorgen 

bestaan over het feit dat de Autoriteit bij 

evaluaties met het oog op het in de handel 

brengen van stoffen gebruik maakt van 

vertrouwelijke informatie; wijst erop dat 

deze zorgen ertoe leiden dat burgers het 

vertrouwen in de onafhankelijkheid en 

het gezag van de Autoriteit verliezen; 

benadrukt dat deze trend moet worden 

gekeerd; beveelt aan dat de Autoriteit de 

effecten op de gezondheid en het milieu 

uitsluitend evalueert op basis van 

wetenschappelijke informatie die, na een 

proces van collegiale toetsing, volledig 

toegankelijk is en openbaar is gemaakt; 

pleit ervoor dat de Autoriteit de lidstaat-

rapporteur op de hoogte brengt van deze 

aanbeveling; 

Or. en 

 

 


