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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

2011/2226(DEC)

31.8.2012

MUUDATUSETTEPANEKUD
1–18

Arvamuse projekt
Jutta Haug
(PE494.532v01-00)

Euroopa Toiduohutusameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
(2011/2226(DEC))



PE494.706v01-00 2/12 AM\911451ET.doc

ET

AM_Com_NonLegOpinion



AM\911451ET.doc 3/12 PE494.706v01-00

ET

Muudatusettepanek 1
Renate Sommer

Arvamuse projekt
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. on juba varem käsitlenud teatavaid
huvide konflikti, huvide deklaratsioonide 
ja läbipaistvusega seotud puudusi; soovib 
täpsustada, et endine haldusnõukogu 
esimees jättis 2010. aastal deklareerimata 
liikmesuse rahvusvahelise bioteaduste 
instituudi (International Life Sciences 
Institute (ILSI)) nõukogus; peab siiski 
märkimisväärseks asjaolu, et EFSA 
haldusnõukogu liikmed ei ole ametisse 
määratud tegevdirektori poolt ja seega ei
saa tegevdirektor neid ka ametist 
vabastada;

2. on juba varem juhtinud tähelepanu 
võimalikule huvide konfliktile; soovib 
täpsustada, et endine haldusnõukogu 
esimees jättis 2010. aastal deklareerimata 
liikmesuse rahvusvahelise bioteaduste 
instituudi (International Life Sciences 
Institute (ILSI)) nõukogus; märgib, et 
EFSA haldusnõukogu liikmeid ei saa 
tegevdirektor ametist vabastada;

Or. de

Muudatusettepanek 2
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. on juba varem käsitlenud teatavaid
huvide konflikti, huvide deklaratsioonide ja 
läbipaistvusega seotud puudusi; soovib 
täpsustada, et endine haldusnõukogu 
esimees jättis 2010. aastal deklareerimata 
liikmesuse rahvusvahelise bioteaduste 
instituudi (International Life Sciences 
Institute (ILSI)) nõukogus; peab siiski 
märkimisväärseks asjaolu, et EFSA 
haldusnõukogu liikmed ei ole ametisse 
määratud tegevdirektori poolt ja seega ei 
saa tegevdirektor neid ka ametist 
vabastada;

2. märgib, et huvide konflikti, huvide 
deklaratsioonide ja läbipaistvusega seotud
puudusteni viinud institutsioonilised 
kitsaskohad tekitavad endiselt muret;
soovib täpsustada, et endine 
haldusnõukogu esimees jättis 2010. aastal 
deklareerimata liikmesuse rahvusvahelise 
bioteaduste instituudi (International Life 
Sciences Institute (ILSI)) nõukogus; peab 
siiski märkimisväärseks asjaolu, et EFSA 
haldusnõukogu liikmed ei ole ametisse 
määratud tegevdirektori poolt ja seega ei 
saa tegevdirektor neid ka ametist 
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vabastada;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Corinne Lepage

Arvamuse projekt
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. on juba varem käsitlenud teatavaid
huvide konflikti, huvide deklaratsioonide ja 
läbipaistvusega seotud puudusi; soovib 
täpsustada, et endine haldusnõukogu 
esimees jättis 2010. aastal deklareerimata 
liikmesuse rahvusvahelise bioteaduste 
instituudi (International Life Sciences 
Institute (ILSI)) nõukogus; peab siiski 
märkimisväärseks asjaolu, et EFSA 
haldusnõukogu liikmed ei ole ametisse 
määratud tegevdirektori poolt ja seega ei 
saa tegevdirektor neid ka ametist 
vabastada;

2. on juba varem käsitlenud tõsiseid huvide 
konflikti, huvide deklaratsioonide ja 
läbipaistvusega seotud puudusi; soovib 
täpsustada, et endine haldusnõukogu 
esimees jättis 2010. aastal deklareerimata 
liikmesuse rahvusvahelise bioteaduste 
instituudi (International Life Sciences 
Institute (ILSI)) nõukogus, kuigi instituuti 
rahastavad toiduaine-, keemia- ja 
ravimitööstuse ettevõtted; peab siiski 
märkimisväärseks asjaolu, et EFSA 
haldusnõukogu liikmed ei ole ametisse 
määratud tegevdirektori poolt ja seega ei 
saa tegevdirektor neid ka ametist 
vabastada;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Renate Sommer

Arvamuse projekt
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. on samuti võtnud tähelepanelikult 
teadmiseks nn pöördukse juhtumid ja 
vajaduse kehtestada asjakohased meetmed 
ja neid rakendada, et selliseid ameti
usaldusväärsust kahjustavaid intsidente 
vältida; on veendunud, et selliste 

3. juhib tähelepanu sellele, et on vaja 
rakendada asjakohaseid meetmeid ameti
usaldusväärsuse hoidmiseks; 
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meetmetega peaksid seonduma ka nende 
eeskirjade eiramise korral kohaldatavad 
tagajärjed;

Or. de

Muudatusettepanek 5
Kartika Tamara Liotard

Arvamuse projekt
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. on samuti võtnud tähelepanelikult
teadmiseks nn pöördukse juhtumid ja 
vajaduse kehtestada asjakohased meetmed 
ja neid rakendada, et selliseid ameti 
usaldusväärsust kahjustavaid intsidente 
vältida; on veendunud, et selliste 
meetmetega peaksid seonduma ka nende 
eeskirjade eiramise korral kohaldatavad 
tagajärjed;

3. on samuti võtnud murega teadmiseks nn 
pöördukse juhtumid ja vajaduse kehtestada 
kiiresti asjakohased meetmed ja neid 
rakendada, et selliseid ameti 
usaldusväärsust kahjustavaid intsidente 
vältida; on veendunud, et selliste 
meetmetega peaksid seonduma ka nende 
eeskirjade eiramise korral kohaldatavad 
tagajärjed;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Corinne Lepage

Arvamuse projekt
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. on samuti võtnud tähelepanelikult 
teadmiseks nn pöördukse juhtumid ja 
vajaduse kehtestada asjakohased meetmed 
ja neid rakendada, et selliseid ameti 
usaldusväärsust kahjustavaid intsidente 
vältida; on veendunud, et selliste 
meetmetega peaksid seonduma ka nende 
eeskirjade eiramise korral kohaldatavad 
tagajärjed; 

3. on samuti võtnud murega teadmiseks nn 
pöördukse juhtumid ja vajaduse kehtestada 
asjakohased meetmed ja neid rakendada, et 
selliseid ameti usaldusväärsust 
kahjustavaid intsidente vältida; on 
veendunud, et selliste meetmetega peaksid 
seonduma ka nende eeskirjade eiramise 
korral kohaldatavad tagajärjed; tuletab 
meelde, et Euroopa Ombudsmani 
arvamuse kohaselt ei hallanud amet 
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nõuetekohaselt võimalikku huvide 
konflikti, mis puudutas geneetiliselt 
muundatud organismide üksuse juhataja 
siirdumist biotehnoloogiaettevõtte 
teenistusse 2008. aastal ilma 
üleminekuajata, st vähem kui kaks kuud 
pärast tema lahkumist ametist, ning et 
Euroopa Parlament ja ombudsman 
kutsusid sellest tulenevalt ametit üles 
parandama eeskirjade ja menetluste 
kohaldamise korda, et hoida edaspidi ära 
nn pöördukse juhtumid; 

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Kartika Tamara Liotard

Arvamuse projekt
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. on kindlalt veendunud, et juhul, kui 
kehtivaid eeskirju ei järgita, tuleb võtta 
vajalikke meetmeid; on veendunud, et 
sellisel juhul peab amet koostama puuduste 
kõrvaldamiseks tegevuskava ja Euroopa 
Parlament peaks teostama selle elluviimise 
üle järelevalvet ning kas Euroopa 
Parlament või liidu seadusandja peab 
kehtivate eeskirjade ja määruste muutmise 
kaudu asjaomaste probleemidega tegelema, 
et võimalikud lüngad kõrvaldada;

5. on kindlalt veendunud, et juhul, kui 
kehtivaid eeskirju ei järgita, tuleb võtta 
vajalikke meetmeid; on veendunud, et 
sellisel juhul peab amet koostama puuduste 
kõrvaldamiseks tegevuskava ja Euroopa 
Parlament peaks teostama selle elluviimise 
üle järelevalvet ning kas Euroopa 
Parlament või liidu seadusandja peab 
kehtivate eeskirjade ja määruste muutmise 
kaudu asjaomaste probleemidega 
esmajärjekorras tegelema, et võimalikud 
lüngad kõrvaldada;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Corinne Lepage

Arvamuse projekt
Lõige 5
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. on kindlalt veendunud, et juhul, kui 
kehtivaid eeskirju ei järgita, tuleb võtta 
vajalikke meetmeid; on veendunud, et 
sellisel juhul peab amet koostama puuduste 
kõrvaldamiseks tegevuskava ja Euroopa 
Parlament peaks teostama selle elluviimise 
üle järelevalvet ning kas Euroopa 
Parlament või liidu seadusandja peab 
kehtivate eeskirjade ja määruste muutmise 
kaudu asjaomaste probleemidega tegelema, 
et võimalikud lüngad kõrvaldada; 

5. on kindlalt veendunud, et juhul, kui 
kehtivaid eeskirju ei järgita, tuleb võtta 
vajalikke meetmeid; on veendunud, et 
sellisel juhul peab amet koostama puuduste 
kõrvaldamiseks täpset ajakava sisaldava
tegevuskava ja Euroopa Parlament peaks 
teostama selle elluviimise üle järelevalvet 
ning kas Euroopa Parlament või liidu 
seadusandja peab kehtivate eeskirjade ja 
määruste muutmise kaudu asjaomaste 
probleemidega tegelema, et võimalikud 
lüngad kõrvaldada; 

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Corinne Lepage

Arvamuse projekt
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. võtab tähelepanelikult teadmiseks kõik 
alates 2007. aastast kehtestatud uued 
poliitikameetmed, eeskirjad ja 
rakendusmeetmed teadusekspertide ja 
töötajate huvide konfliktide vältimiseks ja 
leevendamiseks; on kindlalt otsustanud 
asjaomaste meetmete mõju jälgida; 
kavatseb ka edaspidi kutsuda 
tegevdirektorit regulaarselt arvamuste 
vahetusele, soodustada teabevahetust ka 
oma liikmete seast määratud kontaktisiku 
kaudu ja ameti külastamise kaudu iga kahe 
aasta järel; tuletab meelde, et viimane 
külastus toimus 2012. aasta mais; 

6. võtab tähelepanelikult teadmiseks kõik 
alates 2011. aastast kehtestatud uued 
poliitikameetmed, eeskirjad ja 
rakendusmeetmed teadusekspertide ja 
töötajate huvide konfliktide vältimiseks; on 
kindlalt otsustanud asjaomaste meetmete 
mõju jälgida; kavatseb ka edaspidi kutsuda 
tegevdirektorit regulaarselt arvamuste 
vahetusele, soodustada teabevahetust ka 
oma liikmete seast määratud kontaktisiku 
kaudu ja ameti külastamise kaudu iga kahe 
aasta järel; tuletab meelde, et viimane 
külastus toimus 2012. aasta mais; 

Or. fr
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Muudatusettepanek 10
Esther de Lange

Arvamuse projekt
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. võtab tähelepanelikult teadmiseks kõik 
alates 2007. aastast kehtestatud uued 
poliitikameetmed, eeskirjad ja 
rakendusmeetmed teadusekspertide ja 
töötajate huvide konfliktide vältimiseks ja 
leevendamiseks; on kindlalt otsustanud 
asjaomaste meetmete mõju jälgida; 
kavatseb ka edaspidi kutsuda 
tegevdirektorit regulaarselt arvamuste 
vahetusele, soodustada teabevahetust ka 
oma liikmete seast määratud kontaktisiku 
kaudu ja ameti külastamise kaudu iga kahe 
aasta järel; tuletab meelde, et viimane 
külastus toimus 2012. aasta mais;

6. võtab tähelepanelikult teadmiseks kõik 
alates 2007. aastast kehtestatud uued 
poliitikameetmed, eeskirjad ja 
rakendusmeetmed teadusekspertide ja 
töötajate huvide konfliktide vältimiseks ja 
leevendamiseks; väljendab sellega seoses 
heameelt EFSA haldusnõukogu 
tegevusjuhendi ja aktiivse lähenemise üle 
oma huvide deklaratsioonide 
läbivaatamisele ning 2012 aasta juulis 
jõustunud uute eeskirjade üle huvide 
konflikti kontrollimiseks, mida kasutati 
ennetavalt uute teaduskomisjonide 
kinnitamisel; on kindlalt otsustanud 
asjaomaste meetmete mõju jälgida; 
kavatseb ka edaspidi kutsuda 
tegevdirektorit regulaarselt arvamuste 
vahetusele, soodustada teabevahetust ka 
oma liikmete seast määratud kontaktisiku 
kaudu ja ameti külastamise kaudu iga kahe 
aasta järel; tuletab meelde, et viimane 
külastus toimus 2012. aasta mais;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Renate Sommer

Arvamuse projekt
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. võtab tähelepanelikult teadmiseks kõik 
alates 2007. aastast kehtestatud uued 
poliitikameetmed, eeskirjad ja 
rakendusmeetmed teadusekspertide ja 
töötajate huvide konfliktide vältimiseks ja 

6. võtab tähelepanelikult teadmiseks kõik 
alates 2007. aastast kehtestatud uued 
poliitikameetmed, eeskirjad ja 
rakendusmeetmed teadusekspertide ja 
töötajate huvide konfliktide vältimiseks ja 
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leevendamiseks; on kindlalt otsustanud 
asjaomaste meetmete mõju jälgida; 
kavatseb ka edaspidi kutsuda 
tegevdirektorit regulaarselt arvamuste 
vahetusele, soodustada teabevahetust ka 
oma liikmete seast määratud kontaktisiku 
kaudu ja ameti külastamise kaudu iga kahe 
aasta järel; tuletab meelde, et viimane 
külastus toimus 2012. aasta mais;

leevendamiseks; väljendab eriti heameelt 
sõltumatust ja teaduslikke 
otsustamisprotsessi käsitlevate uute 
suuniste üle; on kindlalt otsustanud 
asjaomaste meetmete mõju jälgida; 
kavatseb ka edaspidi kutsuda 
tegevdirektorit regulaarselt arvamuste 
vahetusele, soodustada teabevahetust ka 
oma liikmete seast määratud kontaktisiku 
kaudu ja ameti külastamise kaudu iga kahe 
aasta järel; tuletab meelde, et viimane 
külastus toimus 2012. aasta mais;

Or. de

Muudatusettepanek 12
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. on teadlik EFSA haldustasandi ja 
eelarvekontrollikomisjoni raportööri 
vahelisest üksikasjalikust kirjavahetusest 
enne ja pärast täiskogu otsust lükata 
eelarve täitmisele heakskiidu andmine
edasi;

7. on teadlik EFSA haldustasandi ja 
eelarvekontrollikomisjoni raportööri 
vahelisest üksikasjalikust kirjavahetusest
nii enne kui pärast täiskogu otsust lükata 
eelarve täitmisele heakskiidu andmist 
käsitlev otsus edasi;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Renate Sommer

Arvamuse projekt
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. kordab, et kontrollikoda tegi oma 
eriaruandes märkusi haldusnõukogu 
liikmete huvide deklaratsioonide ja 
töölevõtmise menetluse läbivaatamise 

8. kordab, et kontrollikoda leidis oma 
eriaruandes haldusnõukogu liikmete huvide 
deklaratsioonide ja töölevõtmise menetluse 
läbivaatamise kohta, et ameti 2010. aasta 
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kohta, kuid leidis samas, et ameti 2010. 
aasta raamatupidamise aastaaruanne on 
usaldusväärne, seaduslik ja korrektne;

raamatupidamise aastaaruanne on 
usaldusväärne, seaduslik ja korrektne;

Or. de

Muudatusettepanek 14
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tunneb üldjoontes heameelt Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
ühisavalduse ning ühise lähenemisviisi üle 
detsentraliseeritud asutuste suhtes; tuletab 
meelde, et käsitletud on teatavaid eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise jaoks olulisi 
aspekte; on veendunud, et tegevuskavas 
ühise lähenemisviisi järelmeetmete kohta
võetakse kõnealuseid küsimusi 
nõuetekohaselt arvesse;

9. tunneb üldjoontes heameelt Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
ühisavalduse ning ühise lähenemisviisi üle 
detsentraliseeritud asutuste suhtes; tuletab 
meelde, et käsitletud on teatavaid eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise jaoks olulisi 
aspekte; toonitab, et tegevuskavas ühise 
lähenemisviisi järelmeetmete kohta tuleb 
võtta kõnealuseid küsimusi nõuetekohaselt 
arvesse;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Corinne Lepage

Arvamuse projekt
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. on siiski veendunud, et ameti eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitlev 
otsus ei tohi põhineda täiendavatel 
nõuetel, nt OECD suunistel, kui nende 
nõuete rakendamist ei ole ametlikult 
nõutud ei liidu seadusandja poolt ega ka 
ametites asjaomase eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluse ajal 
kehtiva konkreetse korraga; palub ELi 

välja jäetud
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institutsioonidel uurida, kas on soovitatav 
lisada kõigi ELi institutsioonide ja 
asutuste võimalikku ühisesse raamistikku 
täiendavaid suuniseid ja neid järgida; 

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. on siiski veendunud, et ameti eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitlev 
otsus ei tohi põhineda täiendavatel 
nõuetel, nt OECD suunistel, kui nende 
nõuete rakendamist ei ole ametlikult 
nõutud ei liidu seadusandja poolt ega ka 
ametites asjaomase eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluse ajal 
kehtiva konkreetse korraga; palub ELi 
institutsioonidel uurida, kas on soovitatav
lisada kõigi ELi institutsioonide ja asutuste
võimalikku ühisesse raamistikku 
täiendavaid suuniseid ja neid järgida;

10. on veendunud, et ameti eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitlev 
otsus peaks põhinema OECD suunistel, et 
tagada kõrge kvaliteet, rahvusvaheliselt 
tunnustatud raamatupidamise, auditi ja 
finantsandmete avalikustamise 
standardid; palub ELi institutsioonidel 
lisada ELi institutsioonide ja asutuste 
ühisesse tööraamistikku OECD suuniseid 
ja neid järgida;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Kartika Tamara Liotard

Arvamuse projekt
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. on siiski veendunud, et ameti eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitlev 
otsus ei tohi põhineda täiendavatel nõuetel, 
nt OECD suunistel, kui nende nõuete 
rakendamist ei ole ametlikult nõutud ei 

10. on siiski veendunud, et ameti eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitlev 
otsus ei tohi põhineda täiendavatel nõuetel, 
nt OECD suunistel, kui nende nõuete 
rakendamist ei ole ametlikult nõutud ei 
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liidu seadusandja poolt ega ka ametites 
asjaomase eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse ajal kehtiva konkreetse 
korraga; palub ELi institutsioonidel uurida, 
kas on soovitatav lisada kõigi ELi 
institutsioonide ja asutuste võimalikku 
ühisesse raamistikku täiendavaid suuniseid 
ja neid järgida;

liidu seadusandja poolt ega ka ametites 
asjaomase eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse ajal kehtiva konkreetse 
korraga; palub ELi institutsioonidel uurida 
esmajärjekorras, kas on soovitatav lisada 
kõigi ELi institutsioonide ja asutuste 
võimalikku ühisesse raamistikku 
täiendavaid suuniseid ja neid järgida;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. on seetõttu olemasoleva teabe põhjal 
seisukohal, et Euroopa Toiduohutusameti 
tegevdirektori tegevusele ameti 2010. aasta 
eelarve täitmisel võib anda heakskiidu.

11. on olemasoleva teabe põhjal 
seisukohal, et Euroopa Toiduohutusameti 
tegevdirektori tegevusele ameti 2010. aasta 
eelarve täitmisel ei tuleks heakskiitu anda.

Or. en


