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24.4.2017 A8-0098/1 

Predlog spremembe  1 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4a. ne razume, zakaj je agencija kot 

direktorja za komuniciranje brez obdobja 

mirovanja zaposlila lobista iz živilske 

industrije; meni, da je v trenutnem 

ozračju, ko so kritike na račun Unije zelo 

ostre, ta odločitev še posebej neposrečena; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/2 

Predlog spremembe  2 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. je seznanjen, da agencija od 

sprejetja politike o neodvisnosti leta 2011 

oceni in ovrednoti 100 % izjav o interesih, 

ki jih predložijo njeni strokovnjaki, kar je 

na leto povprečno 6.000 do 7.000 izjav o 

interesih, ki jih osebje agencije oceni in 

ovrednoti v skladu z njeno politiko o 

neodvisnosti in pravili o izjavah o 

interesih; ugotavlja, da agencija dvakrat 

letno izvede tudi dodatno preverjanje 

skladnosti in verodostojnosti, ki ga izvede 

osebje, ki ni vključeno v omenjeno redno 

preverjanje; agencijo poziva, naj rezultate 

tega preverjanja priloži svojemu letnemu 

poročilu; ugotavlja, da se izvaja pregled 

politike iz leta 2011 in da je za 

pomlad 2017 načrtovano javno 

posvetovanje, nova politika o neodvisnosti 

pa naj bi bila sprejeta do poletja 2017; z 

zaskrbljenostjo ugotavlja, da se politika 

agencije o preprečevanju in obvladovanju 

navzkrižij interesov ne uporablja za 

začasne uslužbence; 

14. je seznanjen, da agencija od 

sprejetja politike o neodvisnosti leta 2011 

oceni in ovrednoti 100 % izjav o interesih, 

ki jih predložijo njeni strokovnjaki, kar je 

na leto povprečno 6.000 do 7.000 izjav o 

interesih, ki jih osebje agencije oceni in 

ovrednoti v skladu z njeno politiko o 

neodvisnosti in pravili o izjavah o 

interesih; agencijo poziva, naj objavi 

honorarje za dejavnosti, ki jih prijavijo 

strokovnjaki; ugotavlja, da agencija 

dvakrat letno izvede tudi dodatno 

preverjanje skladnosti in verodostojnosti, 

ki ga izvede osebje, ki ni vključeno v 

omenjeno redno preverjanje; agencijo 

poziva, naj rezultate tega preverjanja 

priloži svojemu letnemu poročilu; 

ugotavlja, da se izvaja pregled politike iz 

leta 2011 in da je za pomlad 2017 

načrtovano javno posvetovanje, nova 

politika o neodvisnosti pa naj bi bila 

sprejeta do poletja 2017; z zaskrbljenostjo 

ugotavlja, da se politika agencije o 

preprečevanju in obvladovanju navzkrižij 

interesov ne uporablja za začasne 

uslužbence; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/3 

Predlog spremembe  3 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14a. vztraja, naj agencija dosledno 

izvaja svojo politiko o neodvisnosti, zlasti 

za predsednike in podpredsednike 

odborov; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/4 

Predlog spremembe  4 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 14 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14b. je zaskrbljen, ker podpredsednik 

odbora za pesticide pri agenciji trenutno 

sodeluje v raziskovalnem projektu, ki ga 

sofinancira (v višini 50 %) Evropsko 

združenje za zaščito pridelkov (ECPA); 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/5 

Predlog spremembe  5 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 14 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14c. je zaskrbljen, ker so po navedbah v 

dokumentarcu, ki ga je 26. februarja 

predvajal televizijski kanal France 5, 

štirje člani delovne skupine o aditivu za 

živila titanovem dioksidu (E171) imeli 

govor na srečanju inštituta International 

Life Sciences Institute (ILSI); agencijo 

opozarja, da je bil ILSI v središču 

škandala, zaradi katerega je bila podelitev 

razrešnice agenciji odložena že leta 2012; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/6 

Predlog spremembe  6 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28a. poziva agencijo, naj pregleda 

politiko dostopa do dokumentov in pri tem 

upošteva sodbi, ki ju je Sodišče Evropske 

unije izreklo 23. novembra 20161a o 

zahtevkih za dostop do okoljskih 

dokumentov; ugotavlja, da je to sodišče 

razsodilo, da v primeru, ko nekdo zaprosi 

za dostop do okoljskih dokumentov, 

koncept „informacij o emisijah v okolje“ 

obsega tudi informacije o naravi in 

posledicah izpusta pesticida v zrak, vodo 

ali tla oziroma na rastline in da razkritja 

teh informacij ni dovoljeno preprečiti s 

sklicevanjem na zaupne trgovinske in 

industrijske podatke; 

 _________________ 

 1a Sodbi v zadevah C-673/13 P 

Komisija proti Stichting Greenpeace 

Nederland in PAN Europe ter C-442/14 

Bayer CropScience in Stichting De 

Bijenstichting proti College voor de 

toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden; 

gl. 

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

pplication/pdf/2016-11/cp160128en.pdf 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/7 

Predlog spremembe  7 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 28 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28b. zahteva, naj agencija za oceno 

reguliranih proizvodov načelno uporablja 

samo objavljene študije, ki so jih revidirali 

kolegi, tako da bo lahko vsak znanstvenik 

s tega področja njene rezultate potrdil s 

ponovnim poskusom; poziva Komisijo, naj 

pregleda veljavni pravni okvir, da bo 

lahko agencija to storila pod zanesljivimi 

pravnimi pogoji; predlaga, da se ta pravni 

pregled opravi v skladu z naslednjimi 

zahtevami: (a) potrebne raziskave se 

izvedejo veliko prej v postopku 

avtorizacije; (b) dokazi se pridobijo v 

laboratorijih, neodvisno od proizvajalcev; 

(c) podatki se v celoti dajo na voljo 

znanstveni skupnosti; (d) stroške krije 

proizvajalec na tak način, da mala in 

srednja podjetja ne bodo v slabšem 

položaju kot velike korporacije; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/8 

Predlog spremembe  8 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 28 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28c. poziva agencijo, naj sistematično 

preverja pravilnost statusa dobre 

laboratorijske prakse za znanstvene 

študije, ki se uporabljajo pri ocenjevanju 

tveganja; 

Or. en 

 


