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Tarkistus 1
Renate Sommer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että se on jo aikaisemmin
käsitellyt tiettyjä puutteita, jotka liittyvät
eturistiriitoihin, taloudellisia etuja 
koskevaan ilmoitukseen ja avoimuuteen;
haluaa täsmentää, että johtokunnan entinen 
puheenjohtaja ei ilmoittanut vuonna 2010 
olevansa International Life Sciences 
Institute -organisaation (ILSI) johtokunnan 
jäsen; pitää mainitsemisen arvoisena, että 
toiminnanjohtaja ei nimitä EFSA:n 
johtokunnan jäseniä ja näin ollen 
toiminnanjohtaja ei myöskään voi heitä 
erottaa;

2. toteaa, että se on jo aikaisemmin
viitannut mahdollisiin eturistiriitoihin;
haluaa täsmentää, että johtokunnan entinen 
puheenjohtaja ei ilmoittanut vuonna 2010 
olevansa International Life Sciences 
Institute -organisaation (ILSI) johtokunnan 
jäsen; toteaa, että toiminnanjohtaja ei voi 
erottaa EFSA:n johtokunnan jäseniä;

Or. de

Tarkistus 2
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että se on jo aikaisemmin 
käsitellyt tiettyjä puutteita, jotka liittyvät
eturistiriitoihin, taloudellisia etuja 
koskevaan ilmoitukseen ja avoimuuteen; 
haluaa täsmentää, että johtokunnan entinen 
puheenjohtaja ei ilmoittanut vuonna 2010 
olevansa International Life Sciences 
Institute -organisaation (ILSI) johtokunnan 
jäsen; pitää mainitsemisen arvoisena, että 
toiminnanjohtaja ei nimitä EFSA:n 
johtokunnan jäseniä ja näin ollen 
toiminnanjohtaja ei myöskään voi heitä 
erottaa;

2. toteaa, että institutionaaliset 
heikkoudet, jotka johtivat eturistiriitoihin, 
taloudellisia etuja koskevaan ilmoitukseen 
ja avoimuuteen liittyviin puutteisiin, 
aiheuttavat edelleen huolta; haluaa 
täsmentää, että johtokunnan entinen 
puheenjohtaja ei ilmoittanut vuonna 2010 
olevansa International Life Sciences 
Institute -organisaation (ILSI) johtokunnan 
jäsen; pitää mainitsemisen arvoisena, että 
toiminnanjohtaja ei nimitä EFSA:n 
johtokunnan jäseniä ja näin ollen 
toiminnanjohtaja ei myöskään voi heitä 
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erottaa;

Or. en

Tarkistus 3
Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että se on jo aikaisemmin 
käsitellyt tiettyjä puutteita, jotka liittyvät 
eturistiriitoihin, taloudellisia etuja 
koskevaan ilmoitukseen ja avoimuuteen; 
haluaa täsmentää, että johtokunnan entinen 
puheenjohtaja ei ilmoittanut vuonna 2010 
olevansa International Life Sciences 
Institute -organisaation (ILSI) johtokunnan 
jäsen; pitää mainitsemisen arvoisena, että 
toiminnanjohtaja ei nimitä EFSA:n 
johtokunnan jäseniä ja näin ollen 
toiminnanjohtaja ei myöskään voi heitä 
erottaa; 

2. toteaa, että se on jo aikaisemmin 
käsitellyt vakavia puutteita, jotka liittyvät 
eturistiriitoihin, taloudellisia etuja 
koskevaan ilmoitukseen ja avoimuuteen; 
haluaa täsmentää, että johtokunnan entinen 
puheenjohtaja ei ilmoittanut vuonna 2010 
olevansa International Life Sciences 
Institute -organisaation (ILSI) johtokunnan 
jäsen, vaikka organisaatiota rahoittavat 
elintarvike-, kemian- ja lääkealan 
yritykset; pitää mainitsemisen arvoisena, 
että toiminnanjohtaja ei nimitä EFSA:n 
johtokunnan jäseniä ja näin ollen 
toiminnanjohtaja ei myöskään voi heitä 
erottaa; 

Or. fr

Tarkistus 4
Renate Sommer

Lausuntoluonnos
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa huolestuneena 
"pyöröovitapaukset" ja toteaa, että on 
tarpeen vahvistaa ja ottaa käyttöön 
toimenpiteet tällaisten viranomaisen 
uskottavuutta heikentävien tapausten 
välttämiseksi; on vakuuttunut siitä, että 

3. toteaa, että on tarpeen ottaa käyttöön 
toimenpiteitä viranomaisen uskottavuuden 
säilyttämiseksi;
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näihin toimenpiteisiin on liitettävä myös 
määräyksiä seurauksista, joita 
sovelletaan, mikäli sääntöjä ei noudateta;

Or. de

Tarkistus 5
Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa huolestuneena 
"pyöröovitapaukset" ja toteaa, että on 
tarpeen vahvistaa ja ottaa käyttöön 
toimenpiteet tällaisten viranomaisen 
uskottavuutta heikentävien tapausten 
välttämiseksi; on vakuuttunut siitä, että 
näihin toimenpiteisiin on liitettävä myös 
määräyksiä seurauksista, joita sovelletaan, 
mikäli sääntöjä ei noudateta;

3. toteaa huolestuneena 
"pyöröovitapaukset" ja toteaa, että on 
tarpeen pikaisesti vahvistaa ja ottaa 
käyttöön toimenpiteet tällaisten 
viranomaisen uskottavuutta heikentävien 
tapausten välttämiseksi; on vakuuttunut 
siitä, että näihin toimenpiteisiin on 
liitettävä myös määräyksiä seurauksista, 
joita sovelletaan, mikäli sääntöjä ei 
noudateta;

Or. en

Tarkistus 6
Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa huolestuneena 
"pyöröovitapaukset" ja toteaa, että on 
tarpeen vahvistaa ja ottaa käyttöön 
toimenpiteet tällaisten viranomaisen 
uskottavuutta heikentävien tapausten 
välttämiseksi; on vakuuttunut siitä, että 
näihin toimenpiteisiin on liitettävä myös 
määräyksiä seurauksista, joita sovelletaan, 
mikäli sääntöjä ei noudateta;

3. toteaa huolestuneena 
"pyöröovitapaukset" ja toteaa, että on 
tarpeen vahvistaa ja ottaa käyttöön 
toimenpiteet tällaisten viranomaisen 
uskottavuutta heikentävien tapausten 
välttämiseksi; on vakuuttunut siitä, että 
näihin toimenpiteisiin on liitettävä myös 
määräyksiä seurauksista, joita sovelletaan, 
mikäli sääntöjä ei noudateta; muistuttaa, 
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että Euroopan oikeusasiamiehen mukaan 
viranomainen ei ollut hoitanut 
asianmukaisesti mahdollista eturistiriitaa, 
joka koski sen muuntogeenisiä 
organismeja käsittelevän yksikön 
päällikön siirtymistä
bioteknologiayrityksen palvelukseen 
vuonna 2008 ilman karenssiaikaa alle 
kahden kuukauden kuluttua siitä, kun 
hän oli lähtenyt viranomaisen 
palveluksesta, ja että parlamentti ja 
oikeusasiamies kehottivat tämän vuoksi 
viranomaista parantamaan tapaansa 
soveltaa sääntöjään ja menettelyjään, 
jotta vältetään tulevat pyöröovitapaukset;

Or. fr

Tarkistus 7
Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on vakaasti vakuuttunut siitä, että on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, 
mikäli olemassa olevia sääntöjä ei 
noudateta; katsoo, että tällaisissa 
tapauksissa viranomaisen on laadittava 
toimintasuunnitelma puutteiden 
korjaamiseksi ja että Euroopan parlamentin 
on seurattava tämän suunnitelman 
täytäntöönpanoa ja että Euroopan 
parlamentin tai EU:n lainsäätäjän on 
käsiteltävä näitä ongelmia muuttamalla 
olemassa olevia sääntöjä ja määräyksiä 
mahdollisten porsaanreikien poistamiseksi;

5. on vakaasti vakuuttunut siitä, että on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, 
mikäli olemassa olevia sääntöjä ei 
noudateta; katsoo, että tällaisissa 
tapauksissa viranomaisen on laadittava 
toimintasuunnitelma puutteiden 
korjaamiseksi ja että Euroopan parlamentin 
on seurattava tämän suunnitelman 
täytäntöönpanoa ja että Euroopan 
parlamentin tai EU:n lainsäätäjän on 
käsiteltävä näitä ongelmia ensi tilassa
muuttamalla olemassa olevia sääntöjä ja 
määräyksiä mahdollisten porsaanreikien 
poistamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 8
Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on vakaasti vakuuttunut siitä, että on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, 
mikäli olemassa olevia sääntöjä ei 
noudateta; katsoo, että tällaisissa 
tapauksissa viranomaisen on laadittava 
toimintasuunnitelma puutteiden 
korjaamiseksi ja että Euroopan parlamentin 
on seurattava tämän suunnitelman 
täytäntöönpanoa ja että Euroopan 
parlamentin tai EU:n lainsäätäjän on 
käsiteltävä näitä ongelmia muuttamalla 
olemassa olevia sääntöjä ja määräyksiä 
mahdollisten porsaanreikien poistamiseksi; 

5. on vakaasti vakuuttunut siitä, että on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, 
mikäli olemassa olevia sääntöjä ei 
noudateta; katsoo, että tällaisissa 
tapauksissa viranomaisen on laadittava 
tarkan aikataulun sisältävä
toimintasuunnitelma puutteiden 
korjaamiseksi ja että Euroopan parlamentin 
on seurattava tämän suunnitelman 
täytäntöönpanoa ja että Euroopan 
parlamentin tai EU:n lainsäätäjän on 
käsiteltävä näitä ongelmia muuttamalla 
olemassa olevia sääntöjä ja määräyksiä 
mahdollisten porsaanreikien poistamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 9
Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee tarkkaan merkille kaikki uudet 
politiikat, säännöt, soveltamisohjeet ja 
toimet, jotka on otettu käyttöön 
vuoden 2007 jälkeen asiantuntijoiden ja 
henkilöstön eturistiriitojen välttämiseksi ja 
vähentämiseksi; aikoo seurata näiden 
toimien vaikutusta päättäväisesti; aikoo 
jatkossakin kutsua säännöllisesti 
toiminnanjohtajan näkemystenvaihtoon, 
kannustaa tiedonvaihtoa tehtävään 
nimitetyn jäsenen välityksellä ja 
vierailemalla viranomaisen luona kahden 
vuoden välein; palauttaa mieliin, että 

6. panee tarkkaan merkille kaikki uudet 
politiikat, säännöt, soveltamisohjeet ja 
toimet, jotka on otettu käyttöön vuoden 
2011 jälkeen asiantuntijoiden ja 
henkilöstön eturistiriitojen välttämiseksi ja 
vähentämiseksi; aikoo seurata näiden 
toimien vaikutusta päättäväisesti; aikoo 
jatkossakin kutsua säännöllisesti 
toiminnanjohtajan näkemystenvaihtoon, 
kannustaa tiedonvaihtoa tehtävään 
nimitetyn jäsenen välityksellä ja 
vierailemalla viranomaisen luona kahden 
vuoden välein; palauttaa mieliin, että 
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viimeisin vierailu tehtiin 
toukokuussa 2012; 

viimeisin vierailu tehtiin toukokuussa 
2012; 

Or. fr

Tarkistus 10
Esther de Lange

Lausuntoluonnos
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee tarkkaan merkille kaikki uudet 
politiikat, säännöt, soveltamisohjeet ja 
toimet, jotka on otettu käyttöön 
vuoden 2007 jälkeen asiantuntijoiden ja 
henkilöstön eturistiriitojen välttämiseksi ja 
vähentämiseksi; aikoo seurata näiden 
toimien vaikutusta päättäväisesti; aikoo 
jatkossakin kutsua säännöllisesti 
toiminnanjohtajan näkemystenvaihtoon, 
kannustaa tiedonvaihtoa tehtävään 
nimitetyn jäsenen välityksellä ja 
vierailemalla viranomaisen luona kahden
vuoden välein; palauttaa mieliin, että 
viimeisin vierailu tehtiin 
toukokuussa 2012;

6. panee tarkkaan merkille kaikki uudet 
politiikat, säännöt, soveltamisohjeet ja 
toimet, jotka on otettu käyttöön 
vuoden 2007 jälkeen asiantuntijoiden ja 
henkilöstön eturistiriitojen välttämiseksi ja 
vähentämiseksi; panee tyytyväisenä 
merkille EFSA:n johtokunnan 
menettelysäännöt ja pitää myönteisenä, 
että se on aktiivisesti käynyt läpi 
johtokunnan jäsenten etunäkökohtia 
koskevia ilmoituksia ja että eturistiriitojen 
arviointia koskevat uudet säännöt, joita 
käytettiin ennakoivasti tiedelautakuntien 
jäsenten toimikausia uusittaessa, ovat 
olleet voimassa heinäkuusta 2012 alkaen;
aikoo seurata näiden toimien vaikutusta 
päättäväisesti; aikoo jatkossakin kutsua 
säännöllisesti toiminnanjohtajan 
näkemystenvaihtoon, kannustaa 
tiedonvaihtoa tehtävään nimitetyn jäsenen 
välityksellä ja vierailemalla viranomaisen 
luona kahden vuoden välein; palauttaa 
mieliin, että viimeisin vierailu tehtiin 
toukokuussa 2012;

Or. en

Tarkistus 11
Renate Sommer
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee tarkkaan merkille kaikki uudet 
politiikat, säännöt, soveltamisohjeet ja 
toimet, jotka on otettu käyttöön 
vuoden 2007 jälkeen asiantuntijoiden ja 
henkilöstön eturistiriitojen välttämiseksi ja 
vähentämiseksi; aikoo seurata näiden 
toimien vaikutusta päättäväisesti; aikoo 
jatkossakin kutsua säännöllisesti 
toiminnanjohtajan näkemystenvaihtoon, 
kannustaa tiedonvaihtoa tehtävään 
nimitetyn jäsenen välityksellä ja 
vierailemalla viranomaisen luona kahden 
vuoden välein; palauttaa mieliin, että 
viimeisin vierailu tehtiin 
toukokuussa 2012;

6. panee tarkkaan merkille kaikki uudet 
politiikat, säännöt, soveltamisohjeet ja 
toimet, jotka on otettu käyttöön 
vuoden 2007 jälkeen asiantuntijoiden ja 
henkilöstön eturistiriitojen välttämiseksi ja 
vähentämiseksi; panee erityisen 
tyytyväisenä merkille riippumattomuutta 
ja tieteellisiä päätöksentekomenettelyitä 
koskevat uudet ohjeet; aikoo seurata 
näiden toimien vaikutusta päättäväisesti; 
aikoo jatkossakin kutsua säännöllisesti 
toiminnanjohtajan näkemystenvaihtoon, 
kannustaa tiedonvaihtoa tehtävään 
nimitetyn jäsenen välityksellä ja 
vierailemalla viranomaisen luona kahden 
vuoden välein; palauttaa mieliin, että 
viimeisin vierailu tehtiin toukokuussa 
2012;

Or. de

Tarkistus 12
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on tietoinen EFSA:n hallinnon ja 
CONT-valiokunnan esittelijän 
yksityiskohtaisesta kirjeenvaihdosta, jota 
käytiin ennen kuin täysistunnossa päätettiin 
lykätä päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä ja sen jälkeen;

7. on tietoinen EFSA:n hallinnon ja 
CONT-valiokunnan esittelijän 
yksityiskohtaisesta kirjeenvaihdosta, jota 
käytiin sekä ennen kuin täysistunnossa 
päätettiin lykätä päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä että sen jälkeen;

Or. en
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Tarkistus 13
Renate Sommer

Lausuntoluonnos
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. muistuttaa, että 
tilintarkastustuomioistuin kommentoi
erityiskertomuksessaan katsausta
johtokunnan jäsenten taloudellisia etuja 
koskeviin ilmoituksiin ja 
palvelukseenottamismenettelyjä, mutta 
totesi samaan aikaan, että viranomaisen 
tilinpäätös varainhoitovuodelta 2010 on 
luotettava, laillinen ja asianmukainen;

8. muistuttaa, että 
tilintarkastustuomioistuin totesi
erityiskertomuksessaan katsauksesta
johtokunnan jäsenten taloudellisia etuja 
koskeviin ilmoituksiin ja 
palvelukseenottamismenettelyistä, että 
viranomaisen tilinpäätös 
varainhoitovuodelta 2010 on luotettava, 
laillinen ja asianmukainen;

Or. de

Tarkistus 14
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. panee yleisesti ottaen tyytyväisenä 
merkille, että yhteisestä lausumasta on 
päästy sopimukseen ja Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
yhteisen lähestymistavan hajautettuihin 
virastoihin; palauttaa mieliin, että tietyt 
vastuuvapauden kannalta merkittävät seikat 
on käsitelty ja pantu täytäntöön; uskoo, että 
yhteisen lähestymistavan seurantaa 
koskevassa etenemissuunnitelmassa 
tullaan kiinnittämään huomiota näihin 
seikkoihin;

9. panee yleisesti ottaen tyytyväisenä 
merkille, että yhteisestä lausumasta on 
päästy sopimukseen ja Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
yhteisen lähestymistavan hajautettuihin 
virastoihin; palauttaa mieliin, että tietyt 
vastuuvapauden kannalta merkittävät seikat 
on käsitelty ja pantu täytäntöön; korostaa, 
että yhteisen lähestymistavan seurantaa 
koskevassa etenemissuunnitelmassa on 
otettava asianmukaisesti huomioon nämä 
seikat;

Or. en
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Tarkistus 15
Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa kuitenkin, että päätös 
vastuuvapauden myöntämisestä 
viranomaisen talousarvion toteuttamisesta 
ei voi perustua lisävaatimuksiin, kuten 
OECD:n suuntaviivoihin, sillä EU:n 
lainsäätäjä ei ole virallisesti pyytänyt 
näiden vaatimusten täytäntöönpanoa eikä 
virastoissa ole tehty niiden osalta 
erityisjärjestelyjä vastuuvapausmenettelyn 
yhteydessä; kehottaa EU:n toimielimiä 
tutkimaan, onko toivottavaa sisällyttää 
täydentäviä suuntaviivoja mahdollisesti 
kaikkia EU:n toimielimiä ja elimiä 
koskevaan yhteiseen kehykseen ja 
sitoutua näihin suuntaviivoihin; 

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 16
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa kuitenkin, että päätös
vastuuvapauden myöntämisestä 
viranomaisen talousarvion toteuttamisesta 
ei voi perustua lisävaatimuksiin, kuten 
OECD:n suuntaviivoihin, sillä EU:n 
lainsäätäjä ei ole virallisesti pyytänyt 
näiden vaatimusten täytäntöönpanoa eikä 
virastoissa ole tehty niiden osalta 
erityisjärjestelyjä vastuuvapausmenettelyn 
yhteydessä; kehottaa EU:n toimielimiä 
tutkimaan, onko toivottavaa sisällyttää
täydentäviä suuntaviivoja mahdollisesti

10. toteaa, että päätöksen vastuuvapauden 
myöntämisestä viranomaisen talousarvion 
toteuttamisesta pitäisi perustua OECD:n 
suuntaviivoihin, jotta varmistetaan 
korkealaatuisten ja kansainvälisesti 
tunnustettujen tilinpäätös- ja 
tarkastusstandardien sekä 
rahoitustietojen julkistamista koskevien 
vaatimusten noudattaminen; kehottaa 
EU:n toimielimiä sisällyttämään OECD:n
suuntaviivoja kaikkia EU:n toimielimiä ja 
elimiä koskevaan yhteiseen 
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kaikkia EU:n toimielimiä ja elimiä 
koskevaan yhteiseen kehykseen ja sitoutua
näihin suuntaviivoihin;

toimintakehykseen ja sitoutumaan näiden 
suuntaviivojen käyttöönottoon;

Or. en

Tarkistus 17
Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa kuitenkin, että päätös 
vastuuvapauden myöntämisestä 
viranomaisen talousarvion toteuttamisesta 
ei voi perustua lisävaatimuksiin, kuten 
OECD:n suuntaviivoihin, sillä EU:n 
lainsäätäjä ei ole virallisesti pyytänyt 
näiden vaatimusten täytäntöönpanoa eikä 
virastoissa ole tehty niiden osalta 
erityisjärjestelyjä vastuuvapausmenettelyn 
yhteydessä; kehottaa EU:n toimielimiä 
tutkimaan, onko toivottavaa sisällyttää 
täydentäviä suuntaviivoja mahdollisesti 
kaikkia EU:n toimielimiä ja elimiä 
koskevaan yhteiseen kehykseen ja sitoutua 
näihin suuntaviivoihin;

10. toteaa kuitenkin, että päätös 
vastuuvapauden myöntämisestä 
viranomaisen talousarvion toteuttamisesta 
ei voi perustua lisävaatimuksiin, kuten 
OECD:n suuntaviivoihin, sillä EU:n 
lainsäätäjä ei ole virallisesti pyytänyt 
näiden vaatimusten täytäntöönpanoa eikä 
virastoissa ole tehty niiden osalta 
erityisjärjestelyjä vastuuvapausmenettelyn 
yhteydessä; kehottaa EU:n toimielimiä 
tutkimaan ensi tilassa, onko toivottavaa 
sisällyttää täydentäviä suuntaviivoja 
mahdollisesti kaikkia EU:n toimielimiä ja 
elimiä koskevaan yhteiseen kehykseen ja 
sitoutua näihin suuntaviivoihin;
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Tarkistus 18
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo näin ollen, että käytettävissä 
olevien tietojen perusteella Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
toiminnanjohtajalle voidaan myöntää 

11. katsoo, että käytettävissä olevien 
tietojen perusteella Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
toiminnanjohtajalle ei pitäisi myöntää 
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vastuuvapaus viranomaisen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010.

vastuuvapautta viranomaisen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010.
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