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Tarkistus 1
Edit Herczog

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
toiminnanjohtajalle vastuuvapauden 
viranomaisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010 / lykkää päätöstä, 
joka koskee vastuuvapauden myöntämistä 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
toiminnanjohtajalle viranomaisen 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
toiminnanjohtajalle vastuuvapauden 
viranomaisen talousarvion toteuttamisesta
varainhoitovuonna 2010;

Or. en

Tarkistus 2
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonyia Parvanova

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen
toiminnanjohtajalle vastuuvapauden
viranomaisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010 / lykkää päätöstä, 
joka koskee vastuuvapauden myöntämistä 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
toiminnanjohtajalle viranomaisen 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

1. kehottaa Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen
toiminnanjohtajaa tiedottamaan
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle 30. kesäkuuta 2012 
mennessä kaikilla ongelma-aloilla 
toteutetuista toimista ja parannuksista ja 
päättää lykätä päätöstä, joka koskee 
vastuuvapauden myöntämistä Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
toiminnanjohtajalle viranomaisen 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

Or. en
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Tarkistus 3
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
toiminnanjohtajalle vastuuvapauden 
viranomaisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010 / lykkää päätöstä, 
joka koskee vastuuvapauden myöntämistä 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
toiminnanjohtajalle viranomaisen 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

1. lykkää päätöstä, joka koskee 
vastuuvapauden myöntämistä Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
toiminnanjohtajalle viranomaisen 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

Or. en

Tarkistus 4
Bart Staes

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
toiminnanjohtajalle vastuuvapauden 
viranomaisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010 / lykkää päätöstä, 
joka koskee vastuuvapauden myöntämistä 
Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
toiminnanjohtajalle viranomaisen 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

1. lykkää päätöstä, joka koskee 
vastuuvapauden myöntämistä Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
toiminnanjohtajalle viranomaisen 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

Or. en
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Tarkistus 5
Edit Herczog

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. hyväksyy Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen
/ lykkää Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
varainhoitovuoden 2010 tilien 
päättämistä;

1. hyväksyy Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 6
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. hyväksyy Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
varainhoitovuoden 2010 tilien 
päättämisen / lykkää Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämistä;

1. lykkää Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämistä;

Or. en

Tarkistus 7
Iliana Ivanova

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että työmäärä 
kasvaa ja monimutkaistuu jatkuvasti: 
tieteellisiä julkaisuja on hyväksytty yli 
560;

Or. en

Tarkistus 8
Bart Staes

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 1 a (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

lykkää vastuuvapauden myöntämistä 
viranomaiselle, kunnes kriittisiin 
huomioihin ja vaatimuksiin on annettu 
perusteelliset vastaukset ja niiden 
johdosta toteutettu asianmukaisia toimia;

Or. en

Tarkistus 9
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa viranomaista kuitenkin
toteuttamaan lisää toimia, jotta 
talousarvion toteuttamisaste voidaan saada 
tyydyttäväksi sekä maksusitoumusten että 
maksumäärärahojen osalta, ja raportoimaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle saavutetusta edistymisestä;

5. kehottaa viranomaista toteuttamaan lisää 
toimia, jotta talousarvion toteuttamisaste 
voidaan saada tyydyttäväksi sekä 
maksusitoumusten että maksumäärärahojen 
osalta ja raportoimaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle saavutetusta 
edistymisestä;

Or. en
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Tarkistus 10
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että viranomaiselta saatujen 
tietojen mukaisesti siirtyminen 
suoriteperusteiseen kirjanpitojärjestelmään
(ABAC) oli kaavailtu komission aikataulun 
mukaisesti syyskuuksi 2011;

6. toteaa, että viranomaiselta saatujen 
tietojen mukaisesti siirtyminen 
suoriteperusteiseen kirjanpitojärjestelmään 
oli kaavailtu komission aikataulun 
mukaisesti syyskuuksi 2011 ja se 
toteutettiin suunnitelmien mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 11
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. ei pidä hyväksyttävänä viranomaisen 
johtokunnan kokouskuluja, jotka olivat 
keskimäärin 92 630 euroa kokousta 
kohden; toteaa, että koska johtokunnassa 
on vain 15 jäsentä, jäsentä kohden kulut 
olivat 6 175 euroa; painottaa, että tämä 
summa on lähes kolminkertainen 
verrattuna kokouskuluiltaan toiseksi 
kalleimman erillisviraston johtokuntaan; 
katsoo, että johtokunnan kokouskulut 
ovat kohtuuttomat ja niitä olisi leikattava 
radikaalisti; kehottaa viranomaista ja sen 
johtokuntaa korjaamaan tilanteen 
välittömästi ja tiedottamaan toteutetuista 
toimista vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle 30. kesäkuuta 2012 
mennessä;

Or. en
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Tarkistus 12
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kannustaa vielä kerran viranomaista 
parantamaan talousarviohallintoaan 
saadakseen sen suuret siirtomäärät 
vähenemään; panee erityisesti merkille, 
että tämä tilanne on osoitus siitä, että 
viranomaisella on heikkouksia 
sopimushallinnossa ja selvitysten ja 
menoilmoitusten antamisen valvonnassa;

8. kehottaa viranomaista parantamaan 
talousarviohallintoaan vähentääkseen 
vuodelta toiselle siirrettyjen määrärahojen 
suurta määrää ja lisäksi parantamaan 
sopimushallintoaan ja selvitysten ja 
menoilmoitusten antamisen valvontaa;

Or. en

Tarkistus 13
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa viranomaista kehittämään ja 
toteuttamaan yhteisen valvontaprosessin
kaikkien sopimustensa hallinnoimiseen;
panee merkille erityisesti, että osastotasolla 
ei ole keskitettyä ja yhteen sovitettua 
kapasiteettia, joka vastaisi sopimusten 
valvonnasta; korostaa, että tämä saattaa 
johtaa resurssien tehottomaan käyttöön ja 
sopimusten hajanaiseen valvontaan, ja 
pyytääkin viranomaista keskittämään 
nämä vastuut kunkin osaston tasolla;

9. kehottaa viranomaista kehittämään ja 
toteuttamaan yhteisen valvontaprosessin 
kaikkien sopimustensa hallinnoimiseen;
panee merkille erityisesti, että osastotasolla 
ei ole keskitettyä ja yhteen sovitettua 
kapasiteettia, joka vastaisi sopimusten 
valvonnasta;

Or. en
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Tarkistus 14
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on huolestunut siitä, että viranomainen 
viivästytti yli 12 kuukaudella sisäisen 
tarkastuksen (IAS) erittäin tärkeää 
suositusta, jossa viranomaista pyydettiin 
määrittelemään sopimuksen 
uusimisprosessi ja varmistamaan 
päätöksenteon avoimuus; kehottaa tämän 
vuoksi viranomaista selittämään
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle viivästymisen syyn ja 
korjaamaan puutteen ripeästi;

15. panee merkille, että viranomainen 
viivästytti yli 12 kuukaudella sisäisen 
tarkastuksen (IAS) erittäin tärkeää 
suositusta, jossa viranomaista pyydettiin 
määrittelemään sopimuksen 
uusimisprosessi ja varmistamaan 
päätöksenteon avoimuus; pyytää
viranomaista perustelemaan tämän 
viivästyksen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle;

Or. en

Tarkistus 15
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. on erittäin huolissaan 
tiedotusvälineissä säännöllisesti 
ilmestyvistä tiedoista, joissa 
kyseenalaistetaan viranomaisen ja sen 
johtokunnan jäsenten riippumattomuus; 
panee erityisesti merkille, että syyskuussa 
2010 johtokunnan puheenjohtajalla 
väitettiin olevan suoria kytköksiä 
elintarviketeollisuuteen ja hänen väitettiin 
olevan International Life Sciences 
Institute – Europe -organisaation (ILSI) 
johtokunnan jäsen; ymmärtää, että 
viranomaisen johtokunnan 
puheenjohtajan sidonnaisuuksia 
koskevaa ilmoitusta muutettiin 
28. syyskuuta 2010 lisäämällä siihen 

Poistetaan.
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hänen toimintansa ILSIssä; katsoo, että 
epäilykset eturistiriidoista viranomaisen 
sisällä saattavat heikentää yleisön 
luottamusta viranomaiseen ja vaarantaa 
sen tehtävät ja tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 16
Ingeborg Gräßle

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. on erittäin huolissaan 
tiedotusvälineissä säännöllisesti 
ilmestyvistä tiedoista, joissa 
kyseenalaistetaan viranomaisen ja sen 
johtokunnan jäsenten riippumattomuus; 
panee erityisesti merkille, että syyskuussa 
2010 johtokunnan puheenjohtajalla 
väitettiin olevan suoria kytköksiä 
elintarviketeollisuuteen ja hänen väitettiin 
olevan International Life Sciences 
Institute – Europe -organisaation (ILSI) 
johtokunnan jäsen; ymmärtää, että 
viranomaisen johtokunnan 
puheenjohtajan sidonnaisuuksia 
koskevaa ilmoitusta muutettiin 
28. syyskuuta 2010 lisäämällä siihen 
hänen toimintansa ILSIssä; katsoo, että 
epäilykset eturistiriidoista viranomaisen 
sisällä saattavat heikentää yleisön 
luottamusta viranomaiseen ja vaarantaa 
sen tehtävät ja tavoitteet;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 17
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. katsoo, että vaikka teollisuudenalan 
kanssa tuotearviointimenetelmistä 
käytävä vuoropuhelu on perusteltua ja 
välttämätöntä, se ei saisi asettaa 
kyseenalaiseksi viranomaisen 
riippumattomuutta eikä 
riskinarviointimenettelyjen luotettavuutta; 
pyytää sen tähden, että viranomainen 
katsoo eturistiriidaksi sen, että sen 
johtokunnan, lautakuntien ja työryhmien 
jäsenet tai henkilöstö osallistuvat tai ovat 
äskettäin osallistuneet International Life 
Sciences Institute -organisaation (ILSI) 
toimintaan esimerkiksi erityistyöryhmissä, 
tiedekomiteoissa tai konferenssien 
puheenjohtajina;

Or. en

Tarkistus 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa 
tilintarkastustuomioistuinta saattamaan 
päätökseen viranomaisen eturistiriitoja 
käsittelevän tarkastuksensa ja 
esittelemään sen, jotta parlamentti saisi 
asiasta riippumattoman arvion;

Or. en
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Tarkistus 19
Ingeborg Gräßle

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo tämän vuoksi, että olisi tehtävä 
perusteellinen tapauskohtainen arviointi 
näistä tiedoista ja mahdollisista ja 
todellisista eturistiriitatilanteista 
viranomaisen ja sen kaikilla tasoilla 
tekemän työn objektiivisuuden ja 
puolueettomuuden arvioimiseksi; 
kehottaa viranomaista lisäksi käymään 
tarkasti läpi henkilöstönsä, 
asiantuntijoiden ja johtokunnan jäsenten 
toimittamat sidonnaisuuksia koskevat 
ilmoitukset ja ryhtymään konkreettisiin 
toimiin eturistiriitojen estämiseksi ja 
yleisölle suunnatun tiedotuksen 
varmistamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 20
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo tämän vuoksi, että olisi tehtävä 
perusteellinen tapauskohtainen arviointi 
näistä tiedoista ja mahdollisista ja 
todellisista eturistiriitatilanteista 
viranomaisen ja sen kaikilla tasoilla 
tekemän työn objektiivisuuden ja 
puolueettomuuden arvioimiseksi; kehottaa 
viranomaista lisäksi käymään tarkasti läpi 
henkilöstönsä, asiantuntijoiden ja
johtokunnan jäsenten toimittamat 
sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ja 
ryhtymään konkreettisiin toimiin 

17. kehottaa viranomaista toimittamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle ohjeet ja arviointikriteerit, 
joita sovelletaan henkilöstön jäseniä, 
johtokunnan jäsenet mukaan luettuina, 
koskeviin mahdollisiin eturistiriitoihin;
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eturistiriitojen estämiseksi ja yleisölle 
suunnatun tiedotuksen varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 21
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo tämän vuoksi, että olisi tehtävä 
perusteellinen tapauskohtainen arviointi 
näistä tiedoista ja mahdollisista ja 
todellisista eturistiriitatilanteista 
viranomaisen ja sen kaikilla tasoilla 
tekemän työn objektiivisuuden ja 
puolueettomuuden arvioimiseksi; kehottaa 
viranomaista lisäksi käymään tarkasti läpi 
henkilöstönsä, asiantuntijoiden ja 
johtokunnan jäsenten toimittamat 
sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ja 
ryhtymään konkreettisiin toimiin 
eturistiriitojen estämiseksi ja yleisölle
suunnatun tiedotuksen varmistamiseksi;

17. katsoo tämän vuoksi, että olisi tehtävä 
perusteellinen tapauskohtainen arviointi 
näistä tiedoista ja mahdollisista ja 
todellisista eturistiriitatilanteista 
viranomaisen ja sen kaikilla tasoilla 
tekemän työn objektiivisuuden ja 
puolueettomuuden arvioimiseksi; kehottaa 
viranomaista lisäksi käymään tarkasti läpi 
henkilöstönsä, asiantuntijoiden ja 
johtokunnan jäsenten toimittamat 
sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ja 
ryhtymään konkreettisiin toimiin 
eturistiriitojen estämiseksi ja yleisölle
tiedottamiseksi; kehottaa viranomaista 
ilmoittamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle seulonnasta 
ja toteutetuista käytännön toimista 
antamalla asiasta yksityiskohtaisen 
kirjallisen raportin 30. kesäkuuta 2012 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 22
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. panee lisäksi merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
johtokunnan jäsenten sidonnaisuuksia
koskevat ilmoitukset eivät ole tarpeeksi
tiukkoja ja yksityiskohtaisia ja että ne 
vaarantavat menettelyn kattavuuden ja 
avoimuuden;

18. panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
johtokunnan jäsenten sidonnaisuuksia
koskevien ilmoitusten arviointimenettely 
ei ole tarpeeksi tiukka ja yksityiskohtainen 
ja että se vaarantaa menettelyn 
kattavuuden ja avoimuuden;

Or. en

Tarkistus 23
Ingeborg Gräßle

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. panee lisäksi merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
johtokunnan jäsenten sidonnaisuuksia
koskevat ilmoitukset eivät ole tarpeeksi
tiukkoja ja yksityiskohtaisia ja että ne 
vaarantavat menettelyn kattavuuden ja 
avoimuuden;

18. panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
johtokunnan jäsenten sidonnaisuuksia
koskevien ilmoitusten arviointimenettely 
ei ole tarpeeksi tiukka ja yksityiskohtainen 
ja että se vaarantaa menettelyn 
kattavuuden ja avoimuuden;

Or. en

Tarkistus 24
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, että tuotearviointi ei saisi 
perustua yksinomaan teollisuudenalan 
toimittamiin tietoihin, vaan siinä olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
vertaisarvioiduissa julkaisuissa julkaistut 
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riippumattomat tieteelliset artikkelit; 
korostaa, että teollisuudenalan 
vaikutusvaltaa olisi varottava erityisesti 
laadittaessa ohjeita ja kehitettäessä 
arviointimenettelyjä, joissa ei saisi suosia 
teollisuuden spekulatiivisesti rahoittamia
tutkimuksia ja joissa olisi noudatettava 
avoimuutta ja tasapuolisuutta;

Or. en

Tarkistus 25
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. panee merkille, että saksalainen 
kansalaisjärjestö kääntyi maaliskuussa 
2010 Euroopan oikeusasiamiehen 
puoleen valittaen, että viranomainen ei 
ole kiinnittänyt riittävästi huomiota 
mahdolliseen eturistiriitaan, joka koski 
sen muuntogeenisten organismien 
yksikön päällikön siirtymistä 
bioteknologiayrityksen palvelukseen 
vuonna 2008 alle kahden kuukauden 
kuluttua siitä, kun hän oli lähtenyt 
viranomaisen palveluksesta, eli ilman 
karenssiaikaa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 26
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että Euroopan 20. korostaa, että oikeusasiamies katsoi, 
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oikeusasiamies katsoi, että viranomainen ei 
ollut tehnyt perusteellista arviointia 
väitetystä mahdollisesta eturistiriidasta, ja 
kehotti viranomaista parantamaan tapaansa 
soveltaa sääntöjään ja menettelyitään 
tulevissa "pyöröovitapauksissa"; korostaa 
lisäksi, että Euroopan oikeusasiamies 
huomautti myös, että palveluksessa olevan 
toimihenkilön neuvottelut tulevasta 
työpaikasta, joka saattaa johtaa 
"pyöröovitapauksiin", muodostaa 
eturistiriidan, ja suositti, että 
viranomaisen olisi tiukennettava 
sääntöjään ja menettelyitään tästä syystä; 
kehottaa viranomaista ilmoittamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle konkreettisista 
toimenpiteistä ja niiden määräajoista, jotta 
oikeusasiamiehen päätelmissä esitetyt 
ongelmat voidaan ratkaista 
asianmukaisesti;

että viranomainen ei ollut tehnyt 
perusteellista arviointia väitetystä 
mahdollisesta eturistiriidasta, ja kehotti 
viranomaista parantamaan tapaansa 
soveltaa sääntöjään ja menettelyitään 
tulevissa "pyöröovitapauksissa";  kehottaa 
viranomaista ilmoittamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle konkreettisista 
toimenpiteistä ja niiden määräajoista, jotta 
oikeusasiamiehen päätelmissä esitetyt 
ongelmat voidaan ratkaista 
asianmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 27
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa viranomaista vielä kerran
ryhtymään asiaankuuluviin toimiin 
eturistiriita- ja pyöröovitapauksissa, 
silloinkin kun tapauksia ilmenee 
johtokunnassa, ja ilmoittamaan 
toteuttamistaan toimista ajoissa 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle ja yleisölle;

21. kehottaa viranomaista ryhtymään 
asiaankuuluviin toimiin eturistiriita- ja
"pyöröovitapauksissa", silloinkin kun 
tapauksia ilmenee johtokunnassa, ja 
ilmoittamaan toteuttamistaan toimista 
ajoissa vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle;

Or. en
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Tarkistus 28
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. panee tyytyväisenä merkille, että 
viranomainen on määritellyt OECD:n 
määritelmän perusteella eturistiriidat 
uudelleen, mutta kehottaa silti jatkamaan 
parannuksia riippumattomuutta 
koskevien viranomaisen toimintalinjojen 
vahvistamiseksi; korostaa erityisesti, että 
eturistiriitojen määrittelyperusteita olisi 
selvennettävä ja laajennettava ja ne olisi 
ulotettava koskemaan parhaillaan 
toteutettavia ja lähimenneisyydessä 
toteutettuja toimia;

Or. en

Tarkistus 29
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. panee merkille, että viranomaisen 
mukaan se tarkisti vuonna 2011 
politiikkaansa johtokunnan jäsenten
sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten 
osalta;

23. panee merkille, että viranomaisen 
mukaan se tarkisti vuonna 2011 
politiikkaansa sidonnaisuuksia koskevien 
ilmoitusten osalta ja että sen johtokunta 
hyväksyi uudet riippumattomuutta ja 
tieteellisiä päätöksentekomenettelyitä 
koskevat toimintalinjat;

Or. en
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Tarkistus 30
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. huomauttaa, että viranomainen 
joutuu vastaamaan toistuvasti 
asiantuntijalautakuntien jäsenten 
eturistiriitoja koskeviin väitteisiin, etenkin 
elintarvikkeiden lisäaineita ja 
elintarvikkeisiin lisättäviä ravintoaineita 
käsittelevän lautakunnan sekä 
geneettisesti muunnettuja organismeja 
käsittelevän lautakunnan tapauksessa; 
korostaa, että maaliskuussa 2012 
kahdeksaan viranomaisen lautakuntaan 
ja sen tiedekomiteaan valitaan uudet 
jäsenet ja että parhaillaan tutkitaan 
viranomaisen valmiuksia panna uudet 
toimintalinjat täytäntöön; kehottaa näin 
ollen viranomaista tiedottamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle kirjallisesti 30. kesäkuuta 
2012 mennessä toimista 
riippumattomuutta ja tieteellisiä 
päätöksentekomenettelyitä koskevien 
uusien toimintalinjojen toteuttamiseksi 
sekä noudattamaan lautakuntien ja 
tiedekomiteansa kokoonpanoa 
uudistaessaan OECD:n eturistiriitoja 
koskevaa määritelmää; kehottaa samalla 
viranomaista tiedottamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle lautakuntien ja 
tiedekomitean uudesta kokoonpanosta 
30. kesäkuuta 2012 mennessä;

Or. en
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Tarkistus 31
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut 
viranomaisen toiminnan unionin 
erillisvirastojen eturistiriitojen 
hallinnointia tarkastelevan 
erityiskertomuksen yhteydessä ja että 
tilintarkastustuomioistuimen vahvistuksen 
mukaan edellä mainittu erityiskertomus 
julkaistaan kesäkuun 2012 loppuun 
mennessä; katsoo, että viranomaisen 
riippumattomuuteen kohdistuvan 
laajamittaisen kritiikin vuoksi huomioon 
otetaan myös eturistiriitoja koskevat 
tilintarkastustuomioistuimen havainnot;

Or. en

Tarkistus 32
Iliana Ivanova

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. panee tyytyväisenä merkille, että 
viranomainen aikoo vahvistaa keskipitkän 
aikavälin suunnitteluaan, jotta 
jäsenvaltiot voisivat osallistua helpommin 
viranomaisen toimintaan ja jotta sen 
resurssit Euroopassa jakautuisivat 
tasaisemmin; kannattaa sitä, että 
viranomainen vahvistaa yhteistyötään 
jäsenvaltioiden kanssa riskinarvioinnissa;

Or. en
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