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Módosítás 1
Renate Sommer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. korábban már felhívta a figyelmet az
összeférhetetlenséggel, az érdekeltségi 
nyilatkozatokkal és az átláthatósággal 
kapcsolatos egyes hiányosságokra; 
kijelenti, hogy 2010-ben az igazgatótanács 
korábbi elnöke elmulasztotta bejelenteni, 
hogy tagja az International Life Sciences 
Institute (Nemzetközi Élettudományi 
Intézet - ILSI) igazgatóságának; 
ugyanakkor fel kívánja hívni a figyelmet 
arra, hogy az EFSA igazgatótanácsi tagjait 
nem az ügyvezető igazgató nevezi ki, így
nem is bocsáthatja el őket;

2. korábban már felhívta a figyelmet a 
lehetséges összeférhetetlenségekre; 
rámutat különösen arra, hogy 2010-ben az 
igazgatótanács korábbi elnöke 
elmulasztotta bejelenteni, hogy tagja az 
International Life Sciences Institute 
(Nemzetközi Élettudományi Intézet - ILSI) 
igazgatóságának; megállapítja, hogy az 
EFSA igazgatótanácsi tagjait az ügyvezető 
igazgató nem bocsáthatja el;

Or. de

Módosítás 2
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Véleménytervezet
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. korábban már felhívta a figyelmet az 
összeférhetetlenséggel, az érdekeltségi 
nyilatkozatokkal és az átláthatósággal 
kapcsolatos egyes hiányosságokra; 
kijelenti, hogy 2010-ben az igazgatótanács 
korábbi elnöke elmulasztotta bejelenteni, 
hogy tagja az International Life Sciences 
Institute (Nemzetközi Élettudományi 
Intézet - ILSI) igazgatóságának; 
ugyanakkor fel kívánja hívni a figyelmet 
arra, hogy az EFSA igazgatótanácsi tagjait 
nem az ügyvezető igazgató nevezi ki, így 
nem is bocsáthatja el őket;

2. megjegyzi, hogy továbbra is 
aggodalomra adnak okot azok az
intézményi hibák, amelyek az 
összeférhetetlenséggel, az érdekeltségi 
nyilatkozatokkal és az átláthatósággal 
kapcsolatos hiányosságokhoz vezettek; 
rámutat különösen arra, hogy 2010-ben az 
igazgatótanács korábbi elnöke 
elmulasztotta bejelenteni, hogy tagja az 
International Life Sciences Institute 
(Nemzetközi Élettudományi Intézet - ILSI) 
igazgatóságának; ugyanakkor fel kívánja 
hívni a figyelmet arra, hogy az EFSA 
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igazgatótanácsi tagjait nem az ügyvezető 
igazgató nevezi ki, így nem is bocsáthatja 
el őket;

Or. en

Módosítás 3
Corinne Lepage

Véleménytervezet
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. korábban már felhívta a figyelmet az 
összeférhetetlenséggel, az érdekeltségi 
nyilatkozatokkal és az átláthatósággal 
kapcsolatos egyes hiányosságokra; 
kijelenti, hogy 2010-ben az igazgatótanács 
korábbi elnöke elmulasztotta bejelenteni, 
hogy tagja az International Life Sciences 
Institute (Nemzetközi Élettudományi 
Intézet - ILSI) igazgatóságának; 
ugyanakkor fel kívánja hívni a figyelmet 
arra, hogy az EFSA igazgatótanácsi tagjait 
nem az ügyvezető igazgató nevezi ki, így 
nem is bocsáthatja el őket; 

2. korábban már felhívta a figyelmet az 
összeférhetetlenséggel, az érdekeltségi 
nyilatkozatokkal és az átláthatósággal 
kapcsolatos súlyos hiányosságokra; 
rámutat különösen arra, hogy 2010-ben az 
igazgatótanács korábbi elnöke 
elmulasztotta bejelenteni, hogy tagja az 
International Life Sciences Institute 
(Nemzetközi Élettudományi Intézet - ILSI) 
igazgatóságának, miközben az ILSI-t 
élelmiszer-ipari, vegyipari és 
gyógyszeripari vállalatok finanszírozzák; 
ugyanakkor fel kívánja hívni a figyelmet 
arra, hogy az EFSA igazgatótanácsi tagjait 
nem az ügyvezető igazgató nevezi ki, így 
nem is bocsáthatja el őket; 

Or. fr

Módosítás 4
Renate Sommer

Véleménytervezet
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. szintén hangsúlyozottan felhívja a 
figyelmet a „forgóajtó-effektus” típusú 
ügyekre és arra, hogy megfelelő 

3. felhívja a figyelmet arra, hogy megfelelő 
intézkedéseket kell végrehajtani a hatóság 
hitelességének megőrzése érdekében;
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intézkedéseket kell hozni és végrehajtani 
az ilyen jellegű esetek elkerülése 
érdekében, amelyek aláássák a hatóság 
hitelességét; meggyőződése, hogy az ilyen 
fellépéseket érvényesíthető 
következményeknek kell kísérniük a 
szabályok megszegése esetén;

Or. de

Módosítás 5
Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. szintén hangsúlyozottan felhívja a 
figyelmet a „forgóajtó-effektus” típusú 
ügyekre és arra, hogy megfelelő 
intézkedéseket kell hozni és végrehajtani 
az ilyen jellegű esetek elkerülése 
érdekében, amelyek aláássák a hatóság 
hitelességét; meggyőződése, hogy az ilyen 
fellépéseket érvényesíthető 
következményeknek kell kísérniük a 
szabályok megszegése esetén;

3. szintén hangsúlyozottan felhívja a 
figyelmet a „forgóajtó-effektus” típusú 
ügyekre és arra, hogy sürgősen megfelelő 
intézkedéseket kell hozni és végrehajtani 
az ilyen jellegű esetek elkerülése 
érdekében, amelyek aláássák a hatóság 
hitelességét; meggyőződése, hogy az ilyen 
fellépéseket érvényesíthető 
következményeknek kell kísérniük a 
szabályok megszegése esetén;

Or. en

Módosítás 6
Corinne Lepage

Véleménytervezet
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. szintén hangsúlyozottan felhívja a 
figyelmet a „forgóajtó-effektus” típusú 
ügyekre és arra, hogy megfelelő 
intézkedéseket kell hozni és végrehajtani 
az ilyen jellegű esetek elkerülése 

3. szintén hangsúlyozottan felhívja a 
figyelmet a „forgóajtó-effektus” típusú 
ügyekre és arra, hogy megfelelő 
intézkedéseket kell hozni és végrehajtani 
az ilyen jellegű esetek elkerülése 
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érdekében, amelyek aláássák a hatóság 
hitelességét; meggyőződése, hogy az ilyen 
fellépéseket érvényesíthető 
következményeknek kell kísérniük a 
szabályok megszegése esetén; 

érdekében, amelyek aláássák a hatóság 
hitelességét; meggyőződése, hogy az ilyen 
fellépéseket érvényesíthető 
következményeknek kell kísérniük a 
szabályok megszegése esetén; emlékeztet 
rá, hogy az európai ombudsman úgy ítélte 
meg, hogy a hatóság nem kezelte 
megfelelően az abból eredő esetleges 
összeférhetetlenséget, hogy a hatóság 
géntechnológiával módosított 
szervezetekkel foglalkozó osztályvezetője 
2008-ban egy biotechnológiai cégnél 
helyezkedett el a hatóságtól való kilépését 
követő két hónapon belül, átmeneti idő 
nélkül, valamint hogy a Parlament és az 
ombudsman ezért – a „forgóajtó-effektus” 
típusú ügyek jövőbeni elkerülése 
érdekében – felhívta a hatóságot szabályai 
és eljárásai alkalmazásának javítására;

Or. fr

Módosítás 7
Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
5 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5. határozott meggyőződése, hogy a 
jelenleg hatályos szabályok be nem tartása 
esetén meg kell tenni a szükséges 
lépéseket; úgy véli, hogy ilyen esetekben a 
hatóságnak cselekvési tervet kellene 
készítenie a hiányosságok kiküszöbölésére, 
és annak végrehajtását az Európai 
Parlamentnek kellene felügyelnie, a 
lehetséges joghézagok megszüntetése 
érdekében pedig az Európai Parlamentnek 
vagy az európai jogalkotónak a jelenlegi 
szabályok módosításával kell 
kiküszöbölnie ezeket a problémákat;

5. határozott meggyőződése, hogy a 
jelenleg hatályos szabályok be nem tartása 
esetén meg kell tenni a szükséges 
lépéseket; úgy véli, hogy ilyen esetekben a 
hatóságnak cselekvési tervet kellene 
készítenie a hiányosságok kiküszöbölésére, 
és annak végrehajtását az Európai 
Parlamentnek kellene felügyelnie, a 
lehetséges joghézagok megszüntetése 
érdekében pedig az Európai Parlamentnek 
vagy az európai jogalkotónak a jelenlegi 
szabályok módosításával mihamarabb ki 
kell küszöbölnie ezeket a problémákat;

Or. en
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Módosítás 8
Corinne Lepage

Véleménytervezet
5 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5. határozott meggyőződése, hogy a 
jelenleg hatályos szabályok be nem tartása 
esetén meg kell tenni a szükséges 
lépéseket; úgy véli, hogy ilyen esetekben a 
hatóságnak cselekvési tervet kellene 
készítenie a hiányosságok kiküszöbölésére, 
és annak végrehajtását az Európai 
Parlamentnek kellene felügyelnie, a 
lehetséges joghézagok megszüntetése 
érdekében pedig az Európai Parlamentnek 
vagy az európai jogalkotónak a jelenlegi 
szabályok módosításával kell 
kiküszöbölnie ezeket a problémákat; 

5. határozott meggyőződése, hogy a 
jelenleg hatályos szabályok be nem tartása 
esetén meg kell tenni a szükséges 
lépéseket; úgy véli, hogy ilyen esetekben a 
hatóságnak pontos ütemtervvel ellátott 
cselekvési tervet kellene készítenie a 
hiányosságok kiküszöbölésére, és annak 
végrehajtását az Európai Parlamentnek 
kellene felügyelnie, a lehetséges 
joghézagok megszüntetése érdekében 
pedig az Európai Parlamentnek vagy az 
európai jogalkotónak a jelenlegi szabályok 
módosításával kell kiküszöbölnie ezeket a 
problémákat; 

Or. fr

Módosítás 9
Corinne Lepage

Véleménytervezet
6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. figyelmesen tudomásul veszi mindazon 
új politikákat, szabályokat, végrehajtási 
intézkedéseket és fellépéseket, amelyeket 
2007 óta hoztak meg a tudományos 
szakértők és személyzet 
összeférhetetlenségének megakadályozása 
és enyhítése érdekében; elkötelezett e 
fellépések hatásainak nyomon követése 
iránt; a továbbiakban is rendszeres 
eszmecserére hívja az ügyvezető igazgatót 
és szorgalmazza az információcserét a 

6. figyelmesen tudomásul veszi mindazon 
új politikákat, szabályokat, végrehajtási 
intézkedéseket és fellépéseket, amelyeket 
2011 óta hoztak meg a tudományos 
szakértők és személyzet 
összeférhetetlenségének megakadályozása 
érdekében; elkötelezett e fellépések 
hatásainak nyomon követése iránt; a 
továbbiakban is rendszeres eszmecserére 
hívja az ügyvezető igazgatót és 
szorgalmazza az információcserét a 
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képviselői közül kijelölt kapcsolattartó 
személyen keresztül, valamint a hatóságnál 
kétévente tett látogatások révén is;  
emlékeztet rá, hogy a legutóbbi látogatásra 
2012 májusában került sor; 

képviselői közül kijelölt kapcsolattartó 
személyen keresztül, valamint a hatóságnál 
kétévente tett látogatások révén is;  
emlékeztet rá, hogy a legutóbbi látogatásra 
2012 májusában került sor; 

Or. fr

Módosítás 10
Esther de Lange

Véleménytervezet
6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. figyelmesen tudomásul veszi mindazon 
új politikákat, szabályokat, végrehajtási 
intézkedéseket és fellépéseket, amelyeket 
2007 óta hoztak meg a tudományos 
szakértők és személyzet 
összeférhetetlenségének megakadályozása 
és enyhítése érdekében; elkötelezett e 
fellépések hatásainak nyomon követése 
iránt; a továbbiakban is rendszeres 
eszmecserére hívja az ügyvezető igazgatót 
és szorgalmazza az információcserét a 
képviselői közül kijelölt kapcsolattartó 
személyen keresztül, valamint a hatóságnál 
kétévente tett látogatások révén is; 
emlékeztet rá, hogy a legutóbbi látogatásra 
2012 májusában került sor;

6. figyelmesen tudomásul veszi mindazon 
új politikákat, szabályokat, végrehajtási 
intézkedéseket és fellépéseket, amelyeket 
2007 óta hoztak meg a tudományos 
szakértők és személyzet 
összeférhetetlenségének megakadályozása 
és enyhítése érdekében; ezzel 
összefüggésben üdvözli a hatóság 
igazgatótanácsának magatartási kódexét 
és az összeférhetetlenségi nyilatkozatai 
felülvizsgálatával kapcsolatos aktív 
megközelítését, valamint az 
összeférhetetlenségek ellenőrzésére 
vonatkozó, 2012 júliusa óta hatályos új 
szabályokat, amelyeket proaktívan 
alkalmaztak a tudományos testületek 
megújításánál; elkötelezett e fellépések 
hatásainak nyomon követése iránt; a 
továbbiakban is rendszeres eszmecserére 
hívja az ügyvezető igazgatót, és 
szorgalmazza az információcserét a 
képviselői közül kijelölt kapcsolattartó 
személyen keresztül, valamint a hatóságnál 
kétévente tett látogatások révén is; 
emlékeztet rá, hogy a legutóbbi látogatásra 
2012 májusában került sor;

Or. en
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Módosítás 11
Renate Sommer

Véleménytervezet
6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. figyelmesen tudomásul veszi mindazon 
új politikákat, szabályokat, végrehajtási 
intézkedéseket és fellépéseket, amelyeket 
2007 óta hoztak meg a tudományos 
szakértők és személyzet 
összeférhetetlenségének megakadályozása 
és enyhítése érdekében; elkötelezett e 
fellépések hatásainak nyomon követése 
iránt; a továbbiakban is rendszeres 
eszmecserére hívja az ügyvezető igazgatót 
és szorgalmazza az információcserét a 
képviselői közül kijelölt kapcsolattartó 
személyen keresztül, valamint a hatóságnál 
kétévente tett látogatások révén is; 
emlékeztet rá, hogy a legutóbbi látogatásra 
2012 májusában került sor;

6. figyelmesen tudomásul veszi mindazon 
új politikákat, szabályokat, végrehajtási 
intézkedéseket és fellépéseket, amelyeket 
2007 óta hoztak meg a tudományos 
szakértők és személyzet 
összeférhetetlenségének megakadályozása 
és enyhítése érdekében; különösen üdvözli 
a függetlenségre és a tudományos 
döntéshozatali folyamatokra vonatkozó új 
irányelveket; elkötelezett e fellépések 
hatásainak nyomon követése iránt; a 
továbbiakban is rendszeres eszmecserére 
hívja az ügyvezető igazgatót, és 
szorgalmazza az információcserét a 
képviselői közül kijelölt kapcsolattartó 
személyen keresztül, valamint a hatóságnál 
kétévente tett látogatások révén is; 
emlékeztet rá, hogy a legutóbbi látogatásra 
2012 májusában került sor;

Or. de

Módosítás 12
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Véleménytervezet
7 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7. tájékoztatást kapott az EFSA igazgatási 
szintje és a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottság előadója közötti részletes 
levelezésről a mentesítés megadásának
elhalasztásáról szóló, a plenáris ülésen 
meghozott határozat előtt és után;

7. tájékoztatást kapott az EFSA igazgatási 
szintje és a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottság előadója közötti részletes 
levelezésről a mentesítésről szóló 
határozat elhalasztásáról szóló, a plenáris 
ülésen meghozott határozat előtt és után;

Or. en
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Módosítás 13
Renate Sommer

Véleménytervezet
8 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8. ismételten hangsúlyozza, hogy 
különjelentésében a Számvevőszék 
észrevételeket fogalmazott meg az 
igazgatótanács tagjainak érdekeltségi
nyilatkozataira vonatkozó felülvizsgálatról 
és a felvételi eljárásokról, ugyanakkor a 
hatóság 2010. évi beszámolóját 
megbízhatónak, jogszerűnek és 
szabályszerűnek találta;

8. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
Számvevőszék az igazgatótanács tagjainak 
érdekeltségi nyilatkozataira vonatkozó 
felülvizsgálatról és a felvételi eljárásokról 
szóló különjelentésében a hatóság 2010. 
évi beszámolóját megbízhatónak, 
jogszerűnek és szabályszerűnek találta;

Or. de

Módosítás 14
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Véleménytervezet
9 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9. üdvözli általánosságban az együttes 
nyilatkozattal kapcsolatos megállapodást és 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság decentralizált ügynökségekkel 
kapcsolatos közös megközelítését; 
emlékeztet arra, hogy a mentesítés 
szempontjából lényeges bizonyos témákat 
már napirendre tűztek; úgy véli, hogy a 
közös megközelítéssel kapcsolatos nyomon 
követésre vonatkozó ütemterv megfelelően 
figyelembe veszi ezeket a témákat;

9. üdvözli általánosságban az együttes 
nyilatkozattal kapcsolatos megállapodást és 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság decentralizált ügynökségekkel 
kapcsolatos közös megközelítését; 
emlékeztet arra, hogy a mentesítés 
szempontjából lényeges bizonyos témákat 
már napirendre tűztek; hangsúlyozza, hogy 
a közös megközelítéssel kapcsolatos 
nyomon követésre vonatkozó ütemtervnek
megfelelően figyelembe kell vennie ezeket 
a témákat;

Or. en
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Módosítás 15
Corinne Lepage

Véleménytervezet
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. úgy véli azonban, hogy a hatóság 
számára adandó mentesítéssel kapcsolatos 
határozat nem alapulhat további 
követelményeken, például OECD 
iránymutatásokon, amikor ezen 
követelmények végrehajtását hivatalosan 
sem az uniós jogalkotó, sem a hatóságon 
belüli konkrét szabályozás nem írja elő az 
adott mentesítési időszak során; felhívja 
az uniós intézményeket, hogy vizsgálják 
meg, célszerű-e további 
iránymutatásoknak az összes európai 
intézményre és szervre vonatkozó 
lehetséges közös keretbe történő 
belefoglalása és az azokkal kapcsolatos 
kötelezettségvállalás; 

törölve

Or. fr

Módosítás 16
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Véleménytervezet
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. úgy véli azonban, hogy a hatóság 
számára adandó mentesítéssel kapcsolatos 
határozat nem alapulhat további 
követelményeken, például OECD 
iránymutatásokon, amikor ezen 
követelmények végrehajtását hivatalosan 
sem az uniós jogalkotó, sem a hatóságon 
belüli konkrét szabályozás nem írja elő az 
adott mentesítési időszak során; felhívja az 
uniós intézményeket, hogy vizsgálják meg, 
célszerű-e további iránymutatásoknak az 

10. úgy véli, hogy a hatóság számára 
adandó mentesítéssel kapcsolatos 
határozatnak a magas színvonalú, 
nemzetközileg elismert számviteli, 
auditálási és pénzügyi beszámolási 
normák biztosítása érdekében az OECD 
iránymutatásain kell alapulnia; felhívja az 
uniós intézményeket, hogy foglalják bele 
az OECD iránymutatásait az összes 
európai intézményre és szervre vonatkozó 
közös munkakeretbe, és vállaljanak 
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összes európai intézményre és szervre 
vonatkozó lehetséges közös keretbe
történő belefoglalása és az azokkal 
kapcsolatos kötelezettségvállalás;

kötelezettséget azok betartására.

Or. en

Módosítás 17
Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. úgy véli azonban, hogy a hatóság 
számára adandó mentesítéssel kapcsolatos 
határozat nem alapulhat további 
követelményeken, például OECD 
iránymutatásokon, amikor ezen 
követelmények végrehajtását hivatalosan 
sem az uniós jogalkotó, sem a hatóságon 
belüli konkrét szabályozás nem írja elő az 
adott mentesítési időszak során; felhívja az 
uniós intézményeket, hogy vizsgálják meg, 
célszerű-e további iránymutatásoknak az 
összes európai intézményre és szervre 
vonatkozó lehetséges közös keretbe történő 
belefoglalása és az azokkal kapcsolatos 
kötelezettségvállalás;

10. úgy véli azonban, hogy a hatóság 
számára adandó mentesítéssel kapcsolatos 
határozat nem alapulhat további 
követelményeken, például OECD 
iránymutatásokon, amikor ezen 
követelmények végrehajtását hivatalosan 
sem az uniós jogalkotó, sem a hatóságon 
belüli konkrét szabályozás nem írja elő az 
adott mentesítési időszak során; felhívja az 
uniós intézményeket, hogy mihamarabb
vizsgálják meg, célszerű-e további 
iránymutatásoknak az összes európai 
intézményre és szervre vonatkozó 
lehetséges közös keretbe történő 
belefoglalása és az azokkal kapcsolatos 
kötelezettségvállalás;

Or. en

Módosítás 18
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Véleménytervezet
11 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. a rendelkezésre álló információk 
alapján ezért úgy véli, hogy az Európai 

11. a rendelkezésre álló információk 
alapján úgy véli, hogy az Európai 
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Élelmiszerbiztonsági Hatóság ügyvezető 
igazgatója számára megadható a 
mentesítés a hatóság 2010-es pénzügyi 
évre szóló költségvetésének végrehajtására 
vonatkozóan.

Élelmiszerbiztonsági Hatóság ügyvezető 
igazgatója számára nem adható meg a 
mentesítés a hatóság 2010-es pénzügyi 
évre szóló költségvetésének végrehajtására 
vonatkozóan.

Or. en


