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Amendement 1
Jutta Paulus, Tilly Metz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt met bezorgdheid vast dat de 
Autoriteit, als een van de regelgevende 
agentschappen van de Unie die belast zijn 
met de risicobeoordeling van gereguleerde 
producten, onvoldoende middelen krijgt 
om haar taken doeltreffend uit te voeren; 
dringt erop aan dat de Autoriteit 
voldoende middelen krijgt om haar taken 
uit te voeren;

Or. en

Amendement 2
Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de Autoriteit 
bijzondere aandacht moet blijven besteden 
aan de publieke opinie en zich moet blijven 
inzetten voor openheid en transparantie;

6. is van mening dat de Autoriteit 
bijzondere aandacht moet blijven besteden 
aan de publieke opinie en zich moet blijven 
inzetten voor openheid en transparantie; 
benadrukt in dit verband dat de 
vastgestelde Verordening (EU) 
2019/13811 bis de Autoriteit bijkomende 
taken toekent in verband met de 
beoordeling van de veiligheid en de 
communicatie met het brede publiek, en 
dat de Autoriteit hierdoor bijkomende 
kosten zal moeten maken;
_________________
1 bis Verordening (EU) 2019/1381 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2019 betreffende de transparantie 
en duurzaamheid van de EU-
risicobeoordeling in de voedselketen en tot 
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wijziging van Verordeningen (EG) nr. 
178/2002, (EG) nr. 1829/2003, (EG) nr. 
1831/2003, (EG) nr. 2065/2003, (EG) nr. 
1935/2004, (EG) nr. 1331/2008, (EG) nr. 
1107/2009 en (EU) 2015/2283 en Richtlijn 
2001/18/EG.

Or. pl

Amendement 3
Monika Beňová

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de Autoriteit 
bijzondere aandacht moet blijven besteden 
aan de publieke opinie en zich moet blijven 
inzetten voor openheid en transparantie;

6. is van mening dat de Autoriteit 
bijzondere aandacht moet blijven besteden 
aan de publieke opinie en zich moet blijven 
inzetten voor meer openheid en grotere 
transparantie;

Or. en

Amendement 4
Stanislav Polčák

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de Autoriteit 
bijzondere aandacht moet blijven besteden 
aan de publieke opinie en zich moet 
blijven inzetten voor openheid en 
transparantie;

6. is van mening dat de Autoriteit 
bijzondere aandacht moet blijven besteden 
aan publieke transparantie en inbreng van 
het publiek bij risicobeoordelingen;

Or. cs

Amendement 5
Jutta Paulus, Tilly Metz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is ingenomen met het feit dat de 
Autoriteit, na de goedkeuring in 2017 van 
haar nieuw beleid inzake 
onafhankelijkheid, in 2018 voor het eerst 
een nieuwe bijlage bij haar geconsolideerd 
jaarverslag heeft gevoegd, die gewijd is 
aan de uitvoering van het beleid van de 
Autoriteit inzake onafhankelijkheid; stelt 
met tevredenheid vast dat de door het 
Parlement gevraagde wachttijd van twee 
jaar voor het eerst is toegepast tijdens het 
selectieproces voor het wetenschappelijk 
panel in 2018;

7. is ingenomen met het feit dat de 
Autoriteit, na de goedkeuring in 2017 van 
haar nieuw beleid inzake 
onafhankelijkheid, in 2018 voor het eerst 
een nieuwe bijlage bij haar geconsolideerd 
jaarverslag heeft gevoegd, die gewijd is 
aan de uitvoering van het beleid van de 
Autoriteit inzake onafhankelijkheid;

Or. en

Amendement 6
Jutta Paulus, Tilly Metz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. betreurt met betrekking tot de 
wachttijd van twee jaar dat het 
onafhankelijkheidsbeleid van 2017 alleen 
voorziet in de verplichting om de belangen 
van deskundigen te controleren voor wat 
betreft het mandaat van de 
wetenschappelijke groep waarvoor de 
deskundige zich kandidaat stelt; dringt 
erop aan dat het beleid onverwijld wordt 
aangepast om ervoor te zorgen dat de 
belangen van deskundigen worden 
getoetst aan het volledige takenpakket van 
de Autoriteit, zoals het Parlement 
herhaaldelijk heeft gevraagd;

Or. en
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Amendement 7
Jutta Paulus, Tilly Metz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. betreurt dat middelen voor 
onderzoek die afkomstig zijn van 
bedrijven binnen de bevoegdheid van de 
Autoriteit, niet als relevant worden 
beschouwd in verband met de wachttijd 
zolang de bedragen in kwestie niet meer 
dan 25 % bedragen van de totale 
onderzoeksbegroting die wordt beheerd 
door de deskundige en/of diens 
onderzoeksteam, en dat de drempel wordt 
toegepast op afzonderlijke bronnen in 
plaats van alle particuliere bronnen 
samengenomen; dringt erop aan dat de 
financieringsdrempel wordt geschrapt uit 
het onafhankelijkheidsbeleid van de 
Autoriteit, zoals het Parlement 
herhaaldelijk heeft gevraagd;

Or. en

Amendement 8
Jutta Paulus, Tilly Metz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. wijst erop dat de Autoriteit 
reeds beschikt over de mogelijkheid om 
hoorzittingen met deskundigen te 
organiseren, waarop ze gelijk welke 
deskundigen kunnen uitnodigen ongeacht 
eventuele belangenconflicten, om te 
antwoorden op de vragen van een 
wetenschappelijk panel, zonder dat de 
deskundige het recht heeft deel te nemen 
aan de beraadslagingen van het panel of 
het opstellen van het advies;
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Or. en

Amendement 9
Jutta Paulus, Tilly Metz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. wijst erop dat de Autoriteit 
op basis van de herziene Verordening 
(EG) nr. 178/20021 bis verplicht zal zijn 
door aanvragers ingediende 
reguleringsgegevens proactief 
beschikbaar te stellen in elektronisch 
formaat om te kunnen worden 
gedownload, afgedrukt en doorzocht; wijst 
erop dat de Autoriteit zo haar voordeel zal 
kunnen doen met uitgebreide 
intercollegiale toetsing door de 
wetenschappelijke wereld; herinnert 
eraan dat deze transparantievereiste 
noodzakelijk is voor onderzoek dat door 
de sector wordt gefinancierd, maar niet 
kan worden gebruikt als argument om 
academische gegevens te weigeren en een 
beroep te doen op gegevens die om 
legitieme redenen vertrouwelijk moeten 
blijven, zoals persoonlijke medische 
patiëntendossiers;
_________________
1 bis Verordening (EG) nr. 178/2002 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
28 januari 2002 tot vaststelling van de 
algemene beginselen en voorschriften van 
de levensmiddelenwetgeving, tot 
oprichting van een Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid en tot vaststelling 
van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden (PB 
L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

Or. en
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Amendement 10
Stanislav Polčák

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. merkt op dat de raad van bestuur 
naar aanleiding van de resultaten van de 
derde externe evaluatie van de Autoriteit 
een reeks aanbevelingen heeft 
goedgekeurd, waarin bijzondere aandacht 
uitgaat naar het vergroten van de capaciteit 
van de Autoriteit om geschikt 
wetenschappelijk advies te verstrekken, het 
verbeteren van de communicatieactiviteiten 
om de reputatie van de Autoriteit te 
versterken, en het waarborgen van de 
efficiëntie en de duurzaamheid van de 
activiteiten van de Autoriteit op lange 
termijn;

8. merkt op dat de raad van bestuur 
naar aanleiding van de resultaten van de 
derde externe evaluatie van de Autoriteit 
een reeks aanbevelingen heeft 
goedgekeurd, waarin bijzondere aandacht 
uitgaat naar het vergroten van de capaciteit 
van de Autoriteit om geschikt 
wetenschappelijk advies te verstrekken, het 
verbeteren van de communicatieactiviteiten 
om de reputatie van de Autoriteit te 
versterken, en het waarborgen van de 
efficiëntie en de duurzaamheid van de 
activiteiten van de Autoriteit op lange 
termijn; benadrukt dat de 
onafhankelijkheid van de Autoriteit moet 
worden gewaarborgd, aangezien sommige 
ambtenaren van de Autoriteit ervan zijn 
beschuldigd belangenconflicten en 
banden te hebben met de bedrijven 
waarvan de Autoriteit de producten zou 
moeten controleren, en waarbij in een 
aantal gevallen argumenten uit interne 
wetenschappelijke rapporten werden 
doorgegeven;

Or. cs

Amendement 11
Stanislav Polčák

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. stelt met tevredenheid vast dat de 
Autoriteit samenwerkt met andere 
agentschappen die zich met 
complementaire taken bezighouden, 
namelijk het Europees Centrum voor 

9. stelt met tevredenheid vast dat de 
Autoriteit samenwerkt met andere 
agentschappen die zich met 
complementaire taken bezighouden, 
namelijk het Europees Centrum voor 
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ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen (ECHA) en het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMEA), 
bijvoorbeeld op het gebied van 
gegevensverzameling en -analyse en 
databanken (bv. zoönosen, antimicrobiële 
resistentie, moleculaire typering), 
wetenschappelijke beoordelingen (bijv. 
snelle evaluaties van een uitbraak met het 
ECDC) of risicobeoordeling;

ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen (ECHA) en het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMEA), 
bijvoorbeeld op het gebied van 
gegevensverzameling en -analyse en 
databanken (bv. zoönosen, antimicrobiële 
resistentie, moleculaire typering), 
wetenschappelijke beoordelingen (bijv. 
snelle evaluaties van een uitbraak met het 
ECDC) of risicobeoordeling; benadrukt 
het belang van samenwerking op EU- en 
internationaal niveau, onder meer met de 
lidstaten, EU-organen en -instellingen, 
wetenschappelijke organisaties, 
internationale organisaties en derde 
landen;

Or. cs


