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20.4.2016 A8-0086/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2014: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. zastáva názor, že súčasná politika 

nezávislosti úradu, ktorou sa len zakazujú 

zjavné a všeobecné konflikty záujmu a 

záujem sa posudzuje výhradne podľa 

špecifického mandátu vedeckých panelov 

a pracovných skupín, nie je 

sofistikovaným a spoľahlivým spôsobom, 

ako sa vyhnúť možným konfliktom 

záujmov; domnieva sa, že súčasná politika 

nezávislosti úradu a vykonávacie predpisy 

nie sú ani spoľahlivé ani sofistikované, 

ale zostávajú nákladné a neefektívne, a 

obmedzený zámer úradu uplatňovať 

obdobie, počas ktorého sa osoba musí 

vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov 

podľa pôsobnosti mandátu panelu, je z 

veľkej časti nedostačujúci; 

Or. en 



 

AM\1092850SK.doc  PE579.922v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

20.4.2016 A8-0086/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2014: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9b. vyzýva úrad, aby prehodnotil svoju 

politiku nezávislosti, ako aj príslušné 

vykonávacie predpisy spôsobom, ktorý 

zaručí, aby do pôsobnosti úradu nespadali 

žiadne relevantné hospodárske záujmy; v 

tejto súvislosti pripomína úradu na 

základe opakovanej žiadosti orgánu 

udeľujúceho absolutórium, aby bral do 

úvahy svoj mandát, a nie príslušný panel, 

keď posudzuje, či existuje konflikt 

záujmov; 

Or. en 



 

AM\1092850SK.doc  PE579.922v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

20.4.2016 A8-0086/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2014: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. víta skutočnosť, že s cieľom zvýšiť 

svoju nezávislosť a zlepšiť politiku v 

oblasti konfliktov záujmov týkajúcu sa 

skupín expertov, vykonal úrad v roku 2014 

analýzu ex post svojich pravidiel 

týkajúcich sa vyhlásení o záujmoch; 

konštatuje, že táto analýza viedla k 

preskúmaniu a prijatiu nového, 

jednoduchšieho a prepracovanejšieho 

znenia týchto pravidiel; vyzýva úrad, aby 

uskutočňoval analýzu svojich politík v 

pravidelných intervaloch s cieľom 

zabezpečiť neustály vývoj svojej 

nezávislosti; 

12. konštatuje, že s cieľom zvýšiť svoju 

nezávislosť a zlepšiť politiku v oblasti 

konfliktov záujmov týkajúcu sa skupín 

expertov vykonal úrad v roku 2014 analýzu 

ex post svojich pravidiel týkajúcich sa 

vyhlásení o záujmoch; so znepokojením 

konštatuje, že napriek tomu, že táto 

analýza viedla k preskúmaniu a prijatiu 

nového a jednoduchšieho znenia týchto 

pravidiel, nepriniesla žiadne podstatné 

zmeny; a predovšetkým s veľkým 

znepokojením pripomína úradu, že hlavné 

zmeny, ktoré požadoval orgán udeľujúci 

absolutórium, neboli zohľadnené; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2014: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 15a. pripomína úradu, že doložky o 

obchodnom tajomstve nesmú brániť 

zverejňovaniu údajov, a to z dôvodu 

vyššieho verejného záujmu týkajúceho sa 

zdravia a bezpečnosti; nabáda úrad, aby 

súčasnú právnu ochranu obchodného 

záujmu interpretoval čo možno 

najreštriktívnejšie; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2014: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. so znepokojením konštatuje, že na to, 

aby úrad docielil spoluprácu so špičkovými 

akademikmi odvetvia a uplatňoval čo 

najúčinnejšiu politiku v oblasti konfliktov 

záujmov, používa systém na posúdenie 

záujmov expertov, ktorý zohľadňuje úlohu 

expertov a mandát vedeckej pracovnej 

skupiny alebo skupiny expertov, v ktorej je 

členstvo experta podmienené rôznymi 

kritériami; ďalej konštatuje, že úrad 

vykoná v roku 2016 v rámci pravidelného 

zhodnotenia svojej politiky nezávislosti 

preskúmanie zavedených systémov na 

odhalenie konfliktov záujmov; žiada úrad, 

aby orgán udeľujúci absolutórium 

informoval o výsledku tohto preskúmania a 

prijal potrebné adaptačné opatrenia pri 

výbere a preverovaní expertov; 

9. konštatuje, že na to, aby úrad docielil 

spoluprácu so špičkovými akademikmi 

odvetvia a uplatňoval čo najúčinnejšiu 

politiku v oblasti konfliktov záujmov, 

používa systém na posúdenie záujmov 

expertov, ktorý zohľadňuje úlohu expertov 

a mandát vedeckej pracovnej skupiny alebo 

skupiny expertov (panelu), v ktorej je 

členstvo experta podmienené rôznymi 

kritériami; ďalej konštatuje, že úrad 

vykoná v roku 2016 v rámci pravidelného 

zhodnotenia svojej politiky nezávislosti 

preskúmanie zavedených systémov na 

odhalenie konfliktov záujmov; žiada úrad, 

aby orgán udeľujúci absolutórium 

informoval o výsledku tohto preskúmania a 

prijal potrebné adaptačné opatrenia pri 

výbere a preverovaní expertov; 

Or. en 

 

 


