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Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. bemærker, at ud af de 17 

vedtægtsomfattede medarbejdere, der 

forlod deres stillinger i autoriteten i 2016, 

blev der i to tilfælde pålagt restriktioner for 

at forhindre, at personen blev et 

kontaktpunkt mellem autoriteten og 

vedkommendes nye arbejdsgiver og kunne 

udøve lobbyvirksomhed og udføre opgaver 

relateret til igangværende sager i 

autoriteten; 

20. noterer sig med bekymring, at 

46 % af EFSA's eksperter, der siden 2015 

har arbejdet for autoriteten, ifølge Det 

europæiske observatorium for 

virksomheder (Corporate Europe 

Observatory) har en interessekonflikt, 

fordi de har direkte eller indirekte 

forbindelser med lobbyer og selskaber, 

hvis produkter vurderes af autoriteten; 

glæder sig over, at ud af de 17 

vedtægtsomfattede medarbejdere, der 

forlod deres stillinger i autoriteten i 2016, 

blev der i to tilfælde pålagt restriktioner for 

at forhindre, at personen blev et 

kontaktpunkt mellem autoriteten og 

vedkommendes nye arbejdsgiver og kunne 

udøve lobbyvirksomhed og udføre opgaver 

relateret til igangværende sager i 

autoriteten; anerkender, at de interne 

procedurer ikke er tilstrækkelige til at 

sikre uafhængighed mellem autoriteten 

og industrier; bemærker, at medarbejdere, 

når de forlader tjenesten, er forpligtet til 

at underrette autoriteten om deres 

fremtidige beskæftigelse og eventuelle 

interessekonflikter; opfordrer 

indtrængende autoriteten til at håndhæve 

strengere regler for svingdørssituationer 

og i sådanne tilfælde at anvende 

afskrækkende sanktioner; 
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Punkt 26 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 26a. beklager, at autoritetens vurdering 

af glyphosat blev udarbejdet på grundlag 

af dokumenter fra Monsanto, og at 

autoriteten som følge deraf har 

klassificeret glyphosat som ikke værende 

forbundet med kræft, hvilket er et brud 

med en langvarig praksis med tilpasning 

til  LARC-kræftrisikovurderinger, som 

dokumenteres af Natural Resources 

Defence Council; 

Or. en 

 

 


