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Amendement 1
Thomas Ulmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt de rol die de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid speelt bij 
het uitbrengen van onafhankelijk, 
kwalitatief hoogwaardig advies om ervoor 
te zorgen dat voldaan wordt aan de EU-
veiligheidsnormen en om te zorgen voor 
wetenschappelijke excellentie en 
onafhankelijkheid met betrekking tot alle 
vraagstukken die directe of indirecte 
gevolgen hebben voor de 
voedselveiligheid, de veiligheid van 
diervoeders en gewasbescherming; beveelt 
maatregelen aan om interne regels inzake 
de opgave van de belangen van EFSA-
personeel en deskundigen die voor de 
Autoriteit werken te stimuleren en toe te 
zien op de naleving ervan;

5. benadrukt de rol die de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid speelt bij 
het uitbrengen van onafhankelijk, 
kwalitatief hoogwaardig advies om ervoor 
te zorgen dat voldaan wordt aan de EU-
veiligheidsnormen en om te zorgen voor 
wetenschappelijke excellentie en 
onafhankelijkheid met betrekking tot alle 
vraagstukken die directe of indirecte 
gevolgen hebben voor de 
voedselveiligheid, de veiligheid van 
diervoeders en gewasbescherming;

Or. de

Amendement 2
Satu Hassi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt de rol die de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid speelt bij 
het uitbrengen van onafhankelijk, 
kwalitatief hoogwaardig advies om ervoor 
te zorgen dat voldaan wordt aan de EU-
veiligheidsnormen en om te zorgen voor 
wetenschappelijke excellentie en 
onafhankelijkheid met betrekking tot alle 
vraagstukken die directe of indirecte 

5. onderstreept dat de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid ervoor moet zorgen 
dat haar advies kwalitatief hoogwaardig 
en onafhankelijk is om te garanderen dat 
voldaan wordt aan de EU-
veiligheidsnormen en om te zorgen voor 
wetenschappelijke excellentie en 
onafhankelijkheid met betrekking tot alle 
vraagstukken die directe of indirecte 



PE458.667v01-00 4/6 AM\857048NL.doc

NL

gevolgen hebben voor de 
voedselveiligheid, de veiligheid van 
diervoeders en gewasbescherming; beveelt 
maatregelen aan om interne regels inzake 
de opgave van de belangen van EFSA-
personeel en deskundigen die voor de 
Autoriteit werken te stimuleren en toe te 
zien op de naleving ervan;

gevolgen hebben voor de 
voedselveiligheid, de veiligheid van 
diervoeders en gewasbescherming; beveelt 
maatregelen aan om interne regels inzake 
de opgave van de belangen van EFSA-
personeel en deskundigen die voor de 
Autoriteit werken te stimuleren en toe te 
zien op de naleving ervan; verzoekt EFSA 
een onderzoek te starten naar mogelijke 
belangenconflicten in hoofde van 
vooraanstaande wetenschappers, zodat 
eventuele omissies in de opgave van de 
belangen kunnen worden opgespoord en 
tijdig kan worden opgetreden;

Or. en

Amendement 3
Thomas Ulmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. beveelt, ter wille van de 
transparantie, maatregelen aan om de 
interne regels inzake de opgave van de 
belangen van EFSA-personeel en 
deskundigen die voor de Autoriteit werken 
verder te stimuleren en toe te zien op de 
naleving ervan;

Or. de

(Dit aspect wordt het best in een afzonderlijk lid geformuleerd, om het belang van 
transparantie in de functionering van de Autoriteit in de verf te zetten.)

Amendement 4
Alexander Graf Lambsdorff

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 
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Ontwerpadvies Amendement

6. is op grond van de beschikbare 
gegevens van mening dat de uitvoerend 
directeur van de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid kwijting verleend kan 
worden met betrekking tot de uitvoering 
van de begroting van de EFSA voor het 
begrotingsjaar 2009.

6. is, gezien het ontbreken van de nodige
gegevens, van mening dat het verlenen van 
kwijting aan de uitvoerend directeur van de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
voor de uitvoering van de begroting van 
het EFSA voor het begrotingsjaar 2009
moet worden uitgesteld;

Or. en

Amendement 5
Alexander Graf Lambsdorff

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
het Europees Parlement de interne-
auditverslagen met betrekking tot de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
te doen toekomen;

Or. en

Amendement 6
Alexander Graf Lambsdorff

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de Europese Rekenkamer 
de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid aan 
doelmatigheidscontroles te onderwerpen.

Or. en
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