
AM\911451DA.doc PE494.706v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

2011/2226(DEC)

31.8.2012

ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 18

Udkast til udtalelse
Jutta Haug
(PE494.532v01-00)

Decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2010
(2011/2226(DEC))



PE494.706v01-00 2/13 AM\911451DA.doc

DA

AM_Com_NonLegOpinion



AM\911451DA.doc 3/13 PE494.706v01-00

DA

Ændringsforslag 1
Renate Sommer

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. har allerede tidligere adresseret visse 
mangler i forbindelse med
interessekonflikter, 
interessetilkendegivelser og 
gennemsigtighed; vil gerne præcisere, at 
den tidligere formand for bestyrelsen i 
2010 ikke oplyste, at hun var medlem af 
bestyrelsen for International Life Sciences 
Institute (ILSI); anser det for værd at 
notere, at medlemmerne af 
Fødevaresikkerhedsautoritetens bestyrelse 
ikke er udpeges af eksekutivdirektøren og 
derfor ikke kan afskediges af denne;

2. har allerede tidligere henvist til mulige
interessekonflikter; vil gerne præcisere, at 
den tidligere formand for bestyrelsen i 
2010 ikke oplyste, at hun var medlem af 
bestyrelsen for International Life Sciences 
Institute (ILSI); konstaterer, at 
medlemmerne af 
Fødevaresikkerhedsautoritetens bestyrelse 
ikke kan afskediges af
eksekutivdirektøren;

Or. de

Ændringsforslag 2
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. har allerede tidligere adresseret visse
mangler i forbindelse med 
interessekonflikter, 
interessetilkendegivelser og 
gennemsigtighed; vil gerne præcisere, at 
den tidligere formand for bestyrelsen i 
2010 ikke oplyste, at hun var medlem af 
bestyrelsen for International Life Sciences 
Institute (ILSI); anser det for værd at 
notere, at medlemmerne af 
Fødevaresikkerhedsautoritetens bestyrelse 
ikke er udpeges af eksekutivdirektøren og 
derfor ikke kan afskediges af denne;

2. bemærker, at der fortsat hersker 
bekymring vedrørende de institutionelle 
problemer, som har medført mangler i 
forbindelse med interessekonflikter, 
interessetilkendegivelser og 
gennemsigtighed; vil gerne præcisere, at 
den tidligere formand for bestyrelsen i 
2010 ikke oplyste, at hun var medlem af 
bestyrelsen for International Life Sciences 
Institute (ILSI); anser det for værd at 
notere, at medlemmerne af 
Fødevaresikkerhedsautoritetens bestyrelse 
ikke er udpeges af eksekutivdirektøren og 
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derfor ikke kan afskediges af denne;

Or. en

Ændringsforslag 3
Corinne Lepage

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. har allerede tidligere adresseret visse 
mangler i forbindelse med 
interessekonflikter, 
interessetilkendegivelser og 
gennemsigtighed; vil gerne præcisere, at 
den tidligere formand for bestyrelsen i 
2010 ikke oplyste, at hun var medlem af 
bestyrelsen for International Life Sciences 
Institute (ILSI); anser det for værd at 
notere, at medlemmerne af 
Fødevaresikkerhedsautoritetens bestyrelse 
ikke er udpeges af eksekutivdirektøren og 
derfor ikke kan afskediges af denne;

2. har allerede tidligere adresseret visse 
mangler i forbindelse med 
interessekonflikter, 
interessetilkendegivelser og 
gennemsigtighed; vil gerne præcisere, at 
den tidligere formand for bestyrelsen i 
2010 ikke oplyste, at hun var medlem af 
bestyrelsen for International Life Sciences 
Institute (ILSI), mens ILSI blev 
finansieret af virksomheder inden for 
fødevare-, kemi- og lægemiddelsektoren; 
anser det for værd at notere, at 
medlemmerne af 
Fødevaresikkerhedsautoritetens bestyrelse 
ikke er udpeges af eksekutivdirektøren og 
derfor ikke kan afskediges af denne;

Or. fr

Ændringsforslag 4
Renate Sommer

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. har ligeledes taget 
“svingdørsproblemerne” alvorligt til 
efterretning og noteret sig behovet for at
vedtage og gennemføre passende
foranstaltninger til at undgå sådanne 

3. har noteret sig behovet for at 
gennemføre foranstaltninger, som fremmer 
autoritetens troværdighed;
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problemer, idet de undergraver 
Fødevaresikkerhedsautoritetens
troværdighed; er overbevist om, at 
sådanne foranstaltninger bør suppleres 
med sanktionsforskrifter, som skal 
håndhæves i tilfælde af, at reglerne ikke 
overholdes;

Or. de

Ændringsforslag 5
Kartika Tamara Liotard

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. har ligeledes taget
“svingdørsproblemerne” alvorligt til 
efterretning og noteret sig behovet for at 
vedtage og gennemføre passende 
foranstaltninger til at undgå sådanne 
problemer, idet de undergraver 
Fødevaresikkerhedsautoritetens 
troværdighed; er overbevist om, at sådanne 
foranstaltninger bør suppleres med 
sanktionsforskrifter, som skal håndhæves i 
tilfælde af, at reglerne ikke overholdes;

3. har ligeledes taget
“svingdørsproblemerne” alvorligt til 
efterretning og noteret sig behovet for
hurtigst muligt at vedtage og gennemføre 
passende foranstaltninger til at undgå 
sådanne problemer, idet de undergraver 
Fødevaresikkerhedsautoritetens 
troværdighed; er overbevist om, at sådanne 
foranstaltninger bør suppleres med 
sanktionsforskrifter, som skal håndhæves i 
tilfælde af, at reglerne ikke overholdes;

Or. en

Ændringsforslag 6
Corinne Lepage

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. har ligeledes taget
“svingdørsproblemerne” alvorligt til 
efterretning og noteret sig behovet for at 
vedtage og gennemføre passende 

3. har ligeledes taget
“svingdørsproblemerne” alvorligt til 
efterretning og noteret sig behovet for at 
vedtage og gennemføre passende 
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foranstaltninger til at undgå sådanne 
problemer, idet de undergraver 
Fødevaresikkerhedsautoritetens 
troværdighed; er overbevist om, at sådanne 
foranstaltninger bør suppleres med 
sanktionsforskrifter, som skal håndhæves i 
tilfælde af, at reglerne ikke overholdes;

foranstaltninger til at undgå sådanne 
problemer, idet de undergraver 
Fødevaresikkerhedsautoritetens 
troværdighed; er overbevist om, at sådanne 
foranstaltninger bør suppleres med 
sanktionsforskrifter, som skal håndhæves i 
tilfælde af, at reglerne ikke overholdes;
minder om, at den Europæiske 
Ombudsmand mener, at autoriteten ikke i 
tilstrækkelig grad har taget hånd om en 
mulig interessekonflikt, da chefen for 
afdelingen for genetisk modificerede 
organismer i 2008 flyttede til en 
bioteknisk virksomhed mindre end to 
måneder efter, at den pågældende 
medarbejder havde forladt autoriteten, 
uden en betænkningsperiode, og at 
Europa-Parlamentet og Den Europæiske 
Ombudsmand på baggrund heraf har 
opfordret autoriteten til at styrke den 
måde, de gennemfører deres regler og 
procedurer på for at undgå fremtidige 
"svingdørsproblemer";

Or. fr

Ændringsforslag 7
Kartika Tamara Liotard

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. er af den faste overbevisning, at det er 
nødvendigt at træffe passende 
foranstaltninger, såfremt de gældende 
bestemmelser ikke overholdes; mener, at 
Fødevaresikkerhedsautoriteten i sådanne 
tilfælde skal udarbejde en handlingsplan 
med henblik på at udbedre manglerne, og 
at gennemførelsen heraf bør overvåges af 
Europa-Parlamentet, samt at enten Europa-
Parlamentet eller EU-lovgiveren skal 
adressere disse problemer gennem en 
ændring af de gældende bestemmelser og 

5. er af den faste overbevisning, at det er 
nødvendigt at træffe passende 
foranstaltninger, såfremt de gældende 
bestemmelser ikke overholdes; mener, at 
Fødevaresikkerhedsautoriteten i sådanne 
tilfælde skal udarbejde en handlingsplan 
med henblik på at udbedre manglerne, og 
at gennemførelsen heraf bør overvåges af 
Europa-Parlamentet, samt at enten Europa-
Parlamentet eller EU-lovgiveren først og 
fremmest skal adressere disse problemer
gennem en ændring af de gældende 
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forordninger, som tilsigter at lukke 
eventuelle smuthuller;

bestemmelser og forordninger, som 
tilsigter at lukke eventuelle smuthuller;

Or. en

Ændringsforslag 8
Corinne Lepage

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. er af den faste overbevisning, at det er 
nødvendigt at træffe passende 
foranstaltninger, såfremt de gældende 
bestemmelser ikke overholdes; mener, at 
Fødevaresikkerhedsautoriteten i sådanne 
tilfælde skal udarbejde en handlingsplan 
med henblik på at udbedre manglerne, og 
at gennemførelsen heraf bør overvåges af 
Europa-Parlamentet, samt at enten Europa-
Parlamentet eller EU-lovgiveren skal 
adressere disse problemer gennem en 
ændring af de gældende bestemmelser og 
forordninger, som tilsigter at lukke 
eventuelle smuthuller;

5. er af den faste overbevisning, at det er 
nødvendigt at træffe passende 
foranstaltninger, såfremt de gældende 
bestemmelser ikke overholdes; mener, at 
Fødevaresikkerhedsautoriteten i sådanne 
tilfælde skal udarbejde en handlingsplan
ledsaget af en præcis tidsplan med henblik 
på at udbedre manglerne, og at 
gennemførelsen heraf bør overvåges af 
Europa-Parlamentet, samt at enten Europa-
Parlamentet eller EU-lovgiveren skal 
adressere disse problemer gennem en 
ændring af de gældende bestemmelser og 
forordninger, som tilsigter at lukke 
eventuelle smuthuller;

Or. fr

Ændringsforslag 9
Corinne Lepage

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. har omhyggeligt noteret sig alle nye 
politikker, regler, 
gennemførelsesbestemmelser og 
foranstaltninger, som med henblik på at 
undgå og modvirke interessekonflikter 

6. har omhyggeligt noteret sig alle nye 
politikker, regler, 
gennemførelsesbestemmelser og 
foranstaltninger, som med henblik på at 
undgå interessekonflikter blandt 
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blandt videnskabelige eksperter og 
personale er blevet indført siden 2007; er 
fast besluttet på at overvåge virkningen af 
disse foranstaltninger; vil fortsat 
regelmæssigt indbyde eksekutivdirektøren 
til en drøftelse med henblik på at fremme 
udvekslingen af oplysninger gennem såvel 
den udpegede kontaktperson blandt 
medlemmerne og ved at aflægge agenturet 
et besøg hvert andet år; minder om, at det 
seneste besøg fandt sted i maj 2011;

videnskabelige eksperter og personale er 
blevet indført siden 2011; er fast besluttet 
på at overvåge virkningen af disse 
foranstaltninger; vil fortsat regelmæssigt 
indbyde eksekutivdirektøren til en drøftelse 
med henblik på at fremme udvekslingen af 
oplysninger gennem såvel den udpegede 
kontaktperson blandt medlemmerne og ved 
at aflægge agenturet et besøg hvert andet 
år; minder om, at det seneste besøg fandt 
sted i maj 2011;

Or. fr

Ændringsforslag 10
Esther de Lange

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. har omhyggeligt noteret sig alle nye 
politikker, regler, 
gennemførelsesbestemmelser og 
foranstaltninger, som med henblik på at 
undgå og modvirke interessekonflikter 
blandt videnskabelige eksperter og 
personale er blevet indført siden 2007; er 
fast besluttet på at overvåge virkningen af 
disse foranstaltninger; vil fortsat 
regelmæssigt indbyde eksekutivdirektøren 
til en drøftelse med henblik på at fremme 
udvekslingen af oplysninger gennem såvel 
den udpegede kontaktperson blandt 
medlemmerne og ved at aflægge agenturet 
et besøg hvert andet år; minder om, at det 
seneste besøg fandt sted i maj 2011;

6. har omhyggeligt noteret sig alle nye 
politikker, regler, 
gennemførelsesbestemmelser og 
foranstaltninger, som med henblik på at 
undgå og modvirke interessekonflikter 
blandt videnskabelige eksperter og 
personale er blevet indført siden 2007;
glæder sig i denne sammenhæng over 
EFSA-bestyrelsens adfærdskodeks og 
deres aktive tilgang i forbindelse med 
revisionen af deres interesseerklæringer 
og de nye bestemmelser til screening for 
interessekonflikter, som trådte i kraft i juli 
2012, og som fandt proaktiv anvendelse i 
forbindelse med fornyelsen af de 
videnskabelige paneler; er fast besluttet på 
at overvåge virkningen af disse 
foranstaltninger; vil fortsat regelmæssigt 
indbyde eksekutivdirektøren til en drøftelse 
med henblik på at fremme udvekslingen af 
oplysninger gennem såvel den udpegede 
kontaktperson blandt medlemmerne og ved 
at aflægge agenturet et besøg hvert andet 
år; minder om, at det seneste besøg fandt 
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sted i maj 2012;

Or. en

Ændringsforslag 11
Renate Sommer

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. har omhyggeligt noteret sig alle nye 
politikker, regler, 
gennemførelsesbestemmelser og 
foranstaltninger, som med henblik på at 
undgå og modvirke interessekonflikter 
blandt videnskabelige eksperter og 
personale er blevet indført siden 2007; er 
fast besluttet på at overvåge virkningen af 
disse foranstaltninger; vil fortsat 
regelmæssigt indbyde eksekutivdirektøren 
til en drøftelse med henblik på at fremme 
udvekslingen af oplysninger gennem såvel 
den udpegede kontaktperson blandt 
medlemmerne og ved at aflægge agenturet 
et besøg hvert andet år; minder om, at det 
seneste besøg fandt sted i maj 2011;

6. har omhyggeligt noteret sig alle nye 
politikker, regler, 
gennemførelsesbestemmelser og 
foranstaltninger, som med henblik på at 
undgå og modvirke interessekonflikter 
blandt videnskabelige eksperter og 
personale er blevet indført siden 2007;
glæder sig navnlig over de nye direktiver 
for uafhængighed og videnskabelige 
beslutningstagningsprocesser; er fast 
besluttet på at overvåge virkningen af disse 
foranstaltninger; vil fortsat regelmæssigt 
indbyde eksekutivdirektøren til en drøftelse 
med henblik på at fremme udvekslingen af 
oplysninger gennem såvel den udpegede 
kontaktperson blandt medlemmerne og ved 
at aflægge agenturet et besøg hvert andet 
år; minder om, at det seneste besøg fandt 
sted i maj 2011;

Or. de

Ændringsforslag 12
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. er underrettet om den detaljerede 
korrespondance mellem 

7. er underrettet om den detaljerede 
korrespondance mellem 
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Fødevaresikkerhedsautoritetens 
administration og CONT-ordføreren før og 
efter det på plenarmødet blev besluttet at 
udsætte afgørelsen om at meddele 
decharge;

Fødevaresikkerhedsautoritetens 
administration og CONT-ordføreren, både
før og efter det på plenarmødet blev 
besluttet at udsætte afgørelsen om at 
meddele decharge;

Or. en

Ændringsforslag 13
Renate Sommer

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. gentager de bemærkninger, som
Revisionsretten fremsatte i sin 
særberetning vedrørende gennemgangen af 
interesseerklæringerne fra medlemmerne af 
bestyrelsen og vedrørende 
ansættelsesprocedurerne, men påpeger, at 
den samtidig anså autoritetens regnskaber 
for 2010 for pålidelige, lovlige og formelt 
rigtige;

8. gentager, at Revisionsretten i sin 
særberetning vedrørende gennemgangen af 
interesseerklæringerne fra medlemmerne af 
bestyrelsen og vedrørende 
ansættelsesprocedurerne påpegede, at den 
anså autoritetens regnskaber for 2010 for 
pålidelige, lovlige og formelt rigtige;

Or. de

Ændringsforslag 14
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. glæder sig generelt over, at Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen er 
nået til enighed om den fælles erklæring og 
den fælles tilgang for så vidt angår 
decentraliserede agenturer; minder om, at 
visse vigtige elementer i forbindelse med 
meddelelsen af decharge er blevet taget op;
mener, at køreplanen for opfølgningen på 

9. glæder sig generelt over, at Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen er 
nået til enighed om den fælles erklæring og 
den fælles tilgang for så vidt angår 
decentraliserede agenturer; minder om, at 
visse vigtige elementer i forbindelse med 
meddelelsen af decharge er blevet taget op;
understreger, at køreplanen for 
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den fælles tilgang vil tage behørigt højde 
for disse spørgsmål;

opfølgningen på den fælles tilgang skal
tage behørigt højde for disse spørgsmål;

Or. en

Ændringsforslag 15
Corinne Lepage

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. mener, at beslutningen om at meddele 
Fødevaresikkerhedsautoriteten decharge 
ikke kan baseres på yderligere krav, f.eks. 
OECD-retningslinjer, når 
fællesskabslovgiver hverken har anmodet 
officielt om gennemførelse af disse krav 
eller disse har været nødvendige som 
følge af specifikke ordninger inden for 
agenturerne under den pågældende 
dechargeprocedure; opfordrer de 
europæiske institutioner til at undersøge, 
om det er tilrådeligt at indarbejde 
yderligere forpligtende retningslinjer i en 
eventuel fælles ramme for alle europæiske 
institutioner og organer;

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 16
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. mener, at beslutningen om at meddele 
Fødevaresikkerhedsautoriteten decharge
ikke kan baseres på yderligere krav, f.eks.
OECD-retningslinjer, når 
fællesskabslovgiver hverken har anmodet 

10. mener, at beslutningen om at meddele 
Fødevaresikkerhedsautoriteten decharge
skal baseres på OECD-retningslinjer for at 
sikre internationalt anerkendte standarder 
af høj kvalitet inden for regnskabsførelse, 
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officielt om gennemførelse af disse krav 
eller disse har været nødvendige som 
følge af specifikke ordninger inden for
agenturerne under den pågældende 
dechargeprocedure; opfordrer de 
europæiske institutioner til at undersøge, 
om det er tilrådeligt at indarbejde
yderligere forpligtende retningslinjer i en 
eventuel fælles ramme for alle europæiske 
institutioner og organer;

revision og finansielle oplysninger; 
opfordrer de europæiske institutioner til at 
indarbejde forpligtende OECD-
retningslinjer inden for en fælles
arbejdsramme for alle europæiske 
institutioner og organer;

Or. en

Ændringsforslag 17
Kartika Tamara Liotard

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. mener, at beslutningen om at meddele 
Fødevaresikkerhedsautoriteten decharge 
ikke kan baseres på yderligere krav, f.eks. 
OECD-retningslinjer, når 
fællesskabslovgiver hverken har anmodet 
officielt om gennemførelse af disse krav 
eller disse har været nødvendige som følge 
af specifikke ordninger inden for 
agenturerne under den pågældende 
dechargeprocedure; opfordrer de 
europæiske institutioner til at undersøge, 
om det er tilrådeligt at indarbejde 
yderligere forpligtende retningslinjer i en 
eventuel fælles ramme for alle europæiske 
institutioner og organer;

10. mener, at beslutningen om at meddele 
Fødevaresikkerhedsautoriteten decharge 
ikke kan baseres på yderligere krav, f.eks. 
OECD-retningslinjer, når 
fællesskabslovgiver hverken har anmodet 
officielt om gennemførelse af disse krav 
eller disse har været nødvendige som følge 
af specifikke ordninger inden for 
agenturerne under den pågældende 
dechargeprocedure; opfordrer de 
europæiske institutioner til først og 
fremmest at undersøge, om det er 
tilrådeligt at indarbejde yderligere 
forpligtende retningslinjer i en eventuel 
fælles ramme for alle europæiske 
institutioner og organer;

Or. en

Ændringsforslag 18
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Udkast til udtalelse
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Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. mener på grundlag af de foreliggende 
oplysninger derfor, at der kan meddeles 
decharge til Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritets direktør for 
gennemførelsen af agenturets budget for 
regnskabsåret 2010.

11. mener på grundlag af de foreliggende 
oplysninger, at der ikke bør meddeles 
decharge til Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritets direktør for 
gennemførelsen af agenturets budget for 
regnskabsåret 2010.

Or. en


