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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

20.4.2016 A8-0086/5 

Módosítás  5 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

2014. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 9a. úgy véli, hogy a hatóság által jelenleg 

alkalmazott függetlenségi politika, amely 

kizárólag a nyilvánvaló és általános 

összeférhetetlenséget tiltja, és az 

összeférhetetlenséget csak a tudományos 

testületek és munkacsoportok 

összeférhetetlenségre vonatkozó kifejezett 

nyilatkozataira támaszkodva vizsgálja, 

nem megfelelő és nem stabil módszer a 

felmerülő lehetséges 

összeférhetetlenségek megelőzésére; úgy 

véli, hogy a hatóság jelenlegi 

függetlenségi politikája és végrehajtási 

szabályai nem mondhatók se „stabilnak”, 

se „megfelelőnek”, hanem továbbra is 

költségesek, nem hatékonyak, továbbá a 

hatóság korlátozott szándékot mutat a 

testületi tagságra vonatkozó 

visszavonulási időszak végrehajtására, és 

ez egyáltalán nem elégséges; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0086/6 

Módosítás  6 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

2014. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 9b. felszólítja a hatóságot, hogy vizsgálja 

felül mind függetlenségi politikáját, mind 

a kapcsolatos végrehajtási szabályokat 

annak biztosítása érdekében, hogy a 

hatóság feladatkörén belül semmilyen 

vonatkozó gazdasági érdek ne merüljön 

fel; ebben az összefüggésben emlékezteti a 

hatóságot, hogy vegye figyelembe a 

mentesítésért felelős hatóság ismételt 

kéréseit arra vonatkozóan, hogy a saját, és 

ne a kérdéses panel feladatkörét vegye 

figyelembe annak megállapítására, hogy 

fennáll-e összeférhetetlenség; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0086/7 

Módosítás  7 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

2014. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

12 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. üdvözli, hogy a szakértői csoportokra 

vonatkozó függetlenségi és 

összeférhetetlenségi politika javítása 

érdekében a hatóság 2014-ben utólagos 

elemzést végzett az érdekeltségi 

nyilatkozatokra vonatkozó szabályok 

kapcsán; megjegyzi, hogy az elemzés 

nyomán felülvizsgálatot indítottak, és a 

szabályok új, egyszerűbb és korszerűbb 

változatát fogadták el; kéri a hatóságot, 

hogy rendszeresen végezze el politikái 

elemzését, a függetlenségre irányuló 

folyamatos fejlődés érdekében; 

12. megjegyzi, hogy a szakértői 

csoportokra vonatkozó függetlenségi és 

összeférhetetlenségi politika javítása 

érdekében a hatóság 2014-ben utólagos 

elemzést végzett az érdekeltségi 

nyilatkozatokra vonatkozó szabályok 

kapcsán; aggodalommal jegyzi meg, hogy 

bár az elemzés nyomán felülvizsgálatot 

indítottak, és a szabályok új és egyszerűbb 

változatát fogadták el, azokban nem 

történt lényegi változás; különösen arra 

emlékezteti aggodalommal a hatóságot, 

hogy a mentesítésért felelős hatóság által 

kért főbb változtatásokat nem vették 

figyelembe; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/8 

Módosítás  8 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

2014. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 15a. emlékezteti a hatóságot, hogy nem 

szabad megengedni, hogy az üzleti titokra 

vonatkozó záradékok akadályozzák az 

adatok a mindenek felett álló közérdek 

(egészség és biztonság) szolgálatában 

történő közzétételét; arra ösztönzi, hogy a 

kereskedelmi érdekek jelenleg hatályos 

jogi védelmét a lehető legszűkebb 

értelemben alkalmazza; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/9 

Módosítás  9 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

2014. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. aggodalommal állapítja meg, hogy 

annak érdekében, hogy az ágazat 

legkiválóbb tudományos szakembereivel 

dolgozhasson, ugyanakkor 

összeférhetetlenségi politikája a lehető 

leghatékonyabb legyen, a hatóság a 

szakértők érdekeltségeire vonatkozóan egy 

olyan értékelési rendszert használ, amely 

több szempontot figyelembe véve értékeli a 

szakértők szerepét és azon tudományos 

munkacsoport vagy szakértői testület 

feladatkörét, amelynek a szakértők tagjai 

lennének; megjegyzi továbbá, hogy 

függetlenségi politikájának rendszeres 

felülvizsgálata keretében 2016-ban a 

hatóság meg fogja vizsgálni jelenlegi 

rendszereit annak érdekében, hogy feltárja 

az esetleges összeférhetetlenségeket; 

felkéri a hatóságot, hogy tájékoztassa a 

mentesítésért felelős hatóságot a 

felülvizsgálat megállapításairól, és a 

szakértők kiválasztására és igazoló irataik 

ellenőrzésére szolgáló eljárások szükséges 

módosításáról; 

9. megállapítja, hogy annak érdekében, 

hogy az ágazat legkiválóbb tudományos 

szakembereivel dolgozhasson, ugyanakkor 

összeférhetetlenségi politikája a lehető 

leghatékonyabb legyen, a hatóság a 

szakértők érdekeltségeire vonatkozóan egy 

olyan értékelési rendszert használ, amely 

több szempontot figyelembe véve értékeli a 

szakértők szerepét és azon tudományos 

munkacsoport vagy szakértői testület 

feladatkörét, amelynek a szakértők tagjai 

lennének; megjegyzi továbbá, hogy 

függetlenségi politikájának rendszeres 

felülvizsgálata keretében 2016-ban a 

hatóság meg fogja vizsgálni jelenlegi 

rendszereit annak érdekében, hogy feltárja 

az esetleges összeférhetetlenségeket; 

felkéri a hatóságot, hogy tájékoztassa a 

mentesítésért felelős hatóságot a 

felülvizsgálat megállapításairól, és a 

szakértők kiválasztására és igazoló irataik 

ellenőrzésére szolgáló eljárások szükséges 

módosításáról; 

Or. en 

 

 


