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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.4.2017 A8-0098/1 

Muudatusettepanek  1 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. ei suuda mõista, miks palkas amet 

ilma ooteajata toidutööstusest lobisti oma 

kommunikatsioonidirektoriks; on 

seisukohal, et praegustes liidu tugeva 

kritiseerimise tingimuses on selline otsus 

eriti ebaõnnestunud; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

24.4.2017 A8-0098/2 

Muudatusettepanek  2 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. võtab teadmiseks asjaolu, et pärast 

sõltumatuse poliitika vastuvõtmist 2011. 

aastal hindab ja kontrollib amet kõiki 

ekspertide esitatud huvide deklaratsioone, 

mis teeb aastas keskmiselt kokku 000–

7000 huvide deklaratsiooni, mida ameti 

töötajad hindavad ja kontrollivad 

kooskõlas ameti sõltumatuse poliitika ja 

huvide deklaratsioone käsitlevate 

eeskirjadega; võtab teadmiseks, et amet 

korraldab lisaks kaks korda aastas 

täiendavaid nõuetele vastavuse ja õigsuse 

kontrolle, mille viivad läbi töötajad, kes ei 

ole kaasatud eespool nimetatud korralisse 

kontrolli; palub ametil avaldada kontrollide 

tulemused iga-aastase aruande lisas; 

märgib, et praegu on käimas 2011. aasta 

poliitika läbivaatamine, mille kohta 

kavatsetakse 2017. aasta kevadel läbi viia 

avalik konsultatsioon, ning 2017. aasta 

suvel kavatsetakse vastu võtta uus 

sõltumatuse poliitika; märgib murega, et 

ameti huvide konfliktide ennetamise ja 

haldamise poliitikat ei rakendata tema 

ajutistele töötajatele; 

14. võtab teadmiseks asjaolu, et pärast 

sõltumatuse poliitika vastuvõtmist 2011. 

aastal hindab ja kontrollib amet kõiki 

ekspertide esitatud huvide deklaratsioone, 

mis teeb aastas keskmiselt kokku 000–

7000 huvide deklaratsiooni, mida ameti 

töötajad hindavad ja kontrollivad 

kooskõlas ameti sõltumatuse poliitika ja 

huvide deklaratsioone käsitlevate 

eeskirjadega; kutsub ametit üles avaldama 

ekspertide deklareeritud tegevuste tasud; 
võtab teadmiseks, et amet korraldab lisaks 

kaks korda aastas täiendavaid nõuetele 

vastavuse ja õigsuse kontrolle, mille viivad 

läbi töötajad, kes ei ole kaasatud eespool 

nimetatud korralisse kontrolli; palub ametil 

avaldada kontrollide tulemused iga-aastase 

aruande lisas; märgib, et praegu on käimas 

2011. aasta poliitika läbivaatamine, mille 

kohta kavatsetakse 2017. aasta kevadel läbi 

viia avalik konsultatsioon, ning 2017. aasta 

suvel kavatsetakse vastu võtta uus 

sõltumatuse poliitika; märgib murega, et 

ameti huvide konfliktide ennetamise ja 

haldamise poliitikat ei rakendata tema 

ajutistele töötajatele; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

24.4.2017 A8-0098/3 

Muudatusettepanek  3 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 14 a. nõuab jätkuvalt, et amet rakendaks 

oma sõltumatuse poliitikat järjepidevalt 

ning eriti teaduskomisjonide esimeeste ja 

aseesimeeste puhul; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

24.4.2017 A8-0098/4 

Muudatusettepanek  4 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 14 b. väljendab muret selle pärast, et 

ameti pestitsiidide teaduskomisjoni 

aseesimees osaleb praegu teadusprojektis, 

mida pooleldi rahastab (50 %) European 

Crop Protection Association; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

24.4.2017 A8-0098/5 

Muudatusettepanek  5 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 14 c. väljendab muret selle pärast, et 

toidulisandi titaandioksiid (E171) 

töörühma neli liiget kõnelesid 26. 

veebruaril telekanali France 5 näidatud 

dokumentaalfilmi kohaselt 

Rahvusvahelise Bioteaduste Instituudi 

(ILSI) koosolekul; tuletab ametile meelde, 

et ILSI on sama instituut, mis põhjustas 

skandaali, mille tõttu lükati edasi ameti 

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 

andmine; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

24.4.2017 A8-0098/6 

Muudatusettepanek  6 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 28 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 28 a. kutsub ametit üles vaatama läbi 

oma dokumentide juurdepääsupoliitika 

pärast Euroopa Kohtu 23. novembri 2016. 

aasta otsust1a taotluste kohta juurdepääsu 

saamiseks keskkonnaalastele 

dokumentidele; kohus otsustas, et kui isik 

taotleb juurdepääsu keskkonnaalastele 

dokumentidele, siis ei tohi väljendit 

„keskkonda sattuvaid heitmeid käsitlev 

teave“ (mis hõlmab muu hulgas teavet 

taimekaitsevahendi õhku, vette või 

pinnasesse või taimedesse eraldumise 

iseloomu ja mõju kohta) ning äri- ja 

tööstusteabe konfidentsiaalsust kasutada 

põhjendusena sellise teabe avalikustamise 

takistamiseks; 

 _________________ 

 1 a. Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas 

C-673/13, komisjon vs. Stichting 

Greenpeace Nederland ja PAN Europe, 

ning kohtuasjas C-442/14, Bayer 

CropScience ja Stichting De 

Bijenstichting vs. College voor de 

toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden; 

Vt 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/a

pplication/pdf/2016-11/cp160128en.pdf 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

24.4.2017 A8-0098/7 

Muudatusettepanek  7 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 28 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 28 b. nõuab, et ameti kasutaks 

reguleeritud toodete hindamiseks 

põhimõtteliselt ainult avaldatud ja 

retsenseeritud uuringuid, et kõik selles 

valdkonnas pädevad teadlased saaksid 

nende uuringute tulemusi dubleerida; 

nõuab tungivalt, et komisjon vaataks läbi 

kohaldatava õigusraamistiku, et 

võimaldada ametil seda õiguslike 

tingimuste tagamiseks teha; teeb 

ettepaneku viia see õiguslik läbivaatamine 

läbi kooskõlas järgmiste nõuetega: a) 

vajalikud teadusuuringud viiakse läbi 

palju varem loaandmismenetluse käigus; 

b) tõendusmaterjali toodavad laborid, mis 

on tootjatest sõltumatud; c) andmed 

tehakse teaduskogukonnale täielikult 

kättesaadavaks; d) tootjad kannavad 

kulud viisil, mis ei sea VKEsid suurte 

ettevõtete suhtes ebasoodsasse olukorda; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

24.4.2017 A8-0098/8 

Muudatusettepanek  8 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 28 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 28 c. kutsub ametit üles kontrollima 

riskihindamiseks kasutatavates 

teadusuuringutes korrapäraselt hea 

laboritava seisundi nõuetekohasust; 

Or. en 

 

 


