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20.4.2016 A8-0086/5 

Amendement  5 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. is van mening dat het huidige 

onafhankelijkheidsbeleid van de 

Autoriteit dat alleen duidelijke en 

algemene belangenconflicten verbiedt en 

waarbij uitsluitend belangen uit hoofde 

van het specifieke mandaat van de 

wetenschappelijke panels en belangen van 

werkgroepen worden beoordeeld, geen 

verfijnde en robuuste manier is om 

potentiële belangenconflicten te 

voorkomen; is van mening dat het huidige 

onafhankelijkheidsbeleid en de 

uitvoeringsregels van de Autoriteit niet 

''robuust'' of ''verfijnd'' zijn maar duur 

en inefficiënt blijven, en dat de beperkte 

intentie om een afkoelingsperiode in te 

voeren binnen het bereik van het mandaat 

van het panel geenszins volstaat; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/6 

Amendement  6 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 ter. roept de Autoriteit op zowel haar 

onafhankelijkheidsbeleid als de hiermee 

verband houdende uitvoeringsregels zo te 

herzien dat er geen relevante economische 

belangen binnen de werkingssfeer van de 

Autoriteit vallen; herinnert de Autoriteit 

in dit verband aan de herhaalde 

verzoeken van de kwijtingsautoriteit om 

bij de beoordeling of er al dan niet sprake 

is van een belangenconflict rekening te 

houden met het mandaat van de Autoriteit 

en niet met het panel in kwestie; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/7 

Amendement  7 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. is verheugd over het feit dat de 

Autoriteit, om haar beleid inzake 

onafhankelijkheid en belangenconflicten 

met betrekking tot deskundigengroepen te 

verbeteren, in 2014 een analyse achteraf 

heeft uitgevoerd van haar regels inzake 

belangenverklaringen; merkt op dat deze 

analyse heeft geleid tot een herziening en 

de vaststelling van een nieuwe, 

eenvoudigere en gesofisticeerdere versie 

van de regels in kwestie; roept de 

Autoriteit op haar beleidslijnen 

regelmatig onder de loep te nemen om de 

voortdurende ontwikkeling van haar 

onafhankelijkheid te verzekeren; 

12. merkt op dat de Autoriteit, om haar 

beleid inzake onafhankelijkheid en 

belangenconflicten met betrekking tot 

deskundigengroepen te verbeteren, in 2014 

een analyse achteraf heeft uitgevoerd van 

haar regels inzake belangenverklaringen; 

merkt bezorgd op dat ondanks het feit dat 

deze analyse heeft geleid tot een herziening 

en de vaststelling van een nieuwe en 

eenvoudigere versie van de regels in 

kwestie, er geen substantiële wijzigingen 

zijn aangebracht; herinnert de Autoriteit 

er in het bijzonder en met grote 

bezorgdheid aan dat er geen rekening is 

gehouden met de belangrijkste 

wijzigingen die de kwijtingsautoriteit heeft 

gevraagd; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/8 

Amendement  8 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. herinnert eraan dat commerciële 

vertrouwelijkheidsclausules de 

openbaarmaking van gegevens niet 

mogen schaden vanwege het grotere 

openbare belang van gezondheid en 

veiligheid; moedigt de Autoriteit aan 

bestaande wettelijke bescherming van 

commercieel belang zo restrictief mogelijk 

te interpreteren; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/9 

Amendement  9 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. merkt bezorgd op dat de Autoriteit, om 

te kunnen werken met topacademici in de 

sector en tegelijk te beschikken over het 

effectiefste beleid inzake 

belangenconflicten, een systeem hanteert 

om de belangen van de experts te 

beoordelen waarbij rekening wordt 

gehouden met de rol van de experts en het 

mandaat van de wetenschappelijke 

werkgroep of het wetenschappelijke panel 

waarvan de expert deel zou uitmaken, aan 

de hand van een aantal verschillende 

criteria; merkt voorts op dat de Autoriteit 

in 2016 een onderzoek zal uitvoeren van de 

systemen waarover zij beschikt om 

belangenconflicten op te sporen, in het 

kader van de periodieke evaluatiecyclus 

van haar onafhankelijkheidsbeleid; 

verzoekt de Autoriteit de 

kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van 

de resultaten van de evaluatie en de nodige 

aanpassingsmaatregelen te treffen bij de 

selectie en controle van experts; 

9. merkt op dat de Autoriteit, om te kunnen 

werken met topacademici in de sector en 

tegelijk te beschikken over het effectiefste 

beleid inzake belangenconflicten, een 

systeem hanteert om de belangen van de 

experts te beoordelen waarbij rekening 

wordt gehouden met de rol van de experts 

en het mandaat van de wetenschappelijke 

werkgroep of het wetenschappelijke panel 

waarvan de expert deel zou uitmaken, aan 

de hand van een aantal verschillende 

criteria; merkt voorts op dat de Autoriteit 

in 2016 een onderzoek zal uitvoeren van de 

systemen waarover zij beschikt om 

belangenconflicten op te sporen, in het 

kader van de periodieke evaluatiecyclus 

van haar onafhankelijkheidsbeleid; 

verzoekt de Autoriteit de 

kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van 

de resultaten van de evaluatie en de nodige 

aanpassingsmaatregelen te treffen bij de 

selectie en controle van experts; 

Or. en 

 

 


