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

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2011/2226(DEC)

31.8.2012

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 18

Förslag till yttrande
Jutta Haug
(PE494.532v01-00)

Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010
(2011/2226(DEC))



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

SV

AM_Com_NonLegOpinion



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

SV

Ändringsförslag 1
Renate Sommer

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Redan tidigare har Europaparlamentet 
tagit upp vissa brister i samband med
intressekonflikter, förklaringar om 
intressen samt transparens. Parlamentet 
vill specifikt nämna att den förra 
styrelseordföranden år 2010 underlät att 
meddela att hon ingick i styrelsen för 
International Life Sciences Institute (ILSI).
Det är värt att framhålla att ledamöterna i 
EFSA:s styrelse inte utses av verkställande 
direktören, och således inte heller kan 
avsättas av denne.

2. Redan tidigare har Europaparlamentet 
hänvisat till potentiella intressekonflikter. 
Parlamentet vill specifikt nämna att den 
förra styrelseordföranden år 2010 underlät 
att meddela att hon ingick i styrelsen för 
International Life Sciences Institute (ILSI).
Parlamentet konstaterar att ledamöterna i 
EFSA:s styrelse inte kan avsättas av den 
verkställande direktören.

Or. de

Ändringsförslag 2
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Redan tidigare har Europaparlamentet 
tagit upp vissa brister i samband med 
intressekonflikter, förklaringar om 
intressen samt transparens. Parlamentet vill 
specifikt nämna att den förra 
styrelseordföranden år 2010 underlät att 
meddela att hon ingick i styrelsen för 
International Life Sciences Institute (ILSI).
Det är värt att framhålla att ledamöterna i 
EFSA:s styrelse inte utses av verkställande 
direktören, och således inte heller kan 
avsättas av denne.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
farhågor kvarstår avseende de 
institutionella svagheter som ledde till
brister i samband med intressekonflikter, 
förklaringar om intressen samt transparens.  
Parlamentet vill specifikt nämna att den 
förra styrelseordföranden år 2010 underlät 
att meddela att hon ingick i styrelsen för 
International Life Sciences Institute (ILSI).
Det är värt att framhålla att ledamöterna i 
EFSA:s styrelse inte utses av verkställande 
direktören, och således inte heller kan 
avsättas av denne.
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Or. en

Ändringsförslag 3
Corinne Lepage

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Redan tidigare har Europaparlamentet 
tagit upp vissa brister i samband med 
intressekonflikter, förklaringar om 
intressen samt transparens. Parlamentet vill 
specifikt nämna att den förra 
styrelseordföranden år 2010 underlät att 
meddela att hon ingick i styrelsen för 
International Life Sciences Institute (ILSI).
Det är värt att framhålla att ledamöterna i 
EFSA:s styrelse inte utses av verkställande 
direktören, och således inte heller kan 
avsättas av denne.

2. Redan tidigare har Europaparlamentet 
tagit upp allvarliga brister i samband med 
intressekonflikter, förklaringar om 
intressen samt transparens. Parlamentet vill 
specifikt nämna att den förra 
styrelseordföranden år 2010 underlät att 
meddela att hon ingick i styrelsen för 
International Life Sciences Institute (ILSI), 
trots att ILSI finansieras av företag inom 
livsmedels-, kemi- och 
läkemedelssektorerna. Det är värt att 
framhålla att ledamöterna i EFSA:s styrelse 
inte utses av verkställande direktören, och 
således inte heller kan avsättas av denne. 

Or. fr

Ändringsförslag 4
Renate Sommer

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet har med oro noterat 
fall av ”svängdörrspraxis” och påpekar att 
man måste upprätta och tillämpa relevanta
åtgärder för att undvika sådana incidenter 
som undergräver myndighetens 
trovärdighet. Parlamentet är övertygat om 
att sådana åtgärder måste kompletteras 
med en uppsättning påföljder som 
tillämpas när dessa bestämmelser inte 

3. Europaparlamentet påpekar att man 
måste tillämpa åtgärder för att 
upprätthålla myndighetens trovärdighet. 
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respekteras.

Or. de

Ändringsförslag 5
Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet har med oro noterat 
fall av ”svängdörrspraxis” och påpekar att 
man måste upprätta och tillämpa relevanta 
åtgärder för att undvika sådana incidenter 
som undergräver myndighetens 
trovärdighet. Parlamentet är övertygat om 
att sådana åtgärder måste kompletteras med 
en uppsättning påföljder som tillämpas när 
dessa bestämmelser inte respekteras.

3. Europaparlamentet har med oro noterat 
fall av ”svängdörrspraxis” och påpekar att 
man omedelbart måste upprätta och 
tillämpa relevanta åtgärder för att undvika 
sådana incidenter som undergräver 
myndighetens trovärdighet. Parlamentet är 
övertygat om att sådana åtgärder måste 
kompletteras med en uppsättning påföljder 
som tillämpas när dessa bestämmelser inte 
respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 6
Corinne Lepage

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet har med oro noterat 
fall av ”svängdörrspraxis” och påpekar att 
man måste upprätta och tillämpa relevanta 
åtgärder för att undvika sådana incidenter 
som undergräver myndighetens 
trovärdighet. Parlamentet är övertygat om 
att sådana åtgärder måste kompletteras med 
en uppsättning påföljder som tillämpas när 
dessa bestämmelser inte respekteras.

3. Europaparlamentet har med oro noterat 
fall av ”svängdörrspraxis” och påpekar att 
man måste upprätta och tillämpa relevanta 
åtgärder för att undvika sådana incidenter 
som undergräver myndighetens 
trovärdighet. Parlamentet är övertygat om 
att sådana åtgärder måste kompletteras med 
en uppsättning påföljder som tillämpas när 
dessa bestämmelser inte respekteras. 
Parlamentet påpekar att Europeiska 
ombudsmannen ansåg att myndigheten 
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inte på lämpligt sätt hade behandlat en 
potentiell intressekonflikt som hängde 
samman med att chefen för enheten för 
genmodifierade organismer gick över till 
ett bioteknikföretag 2008, mindre än två 
månader efter det att den berörda 
anställda lämnat myndigheten utan 
tillämpning av någon karensperiod, och 
att parlamentet och ombudsmannen 
därför har uppmanat myndigheten att 
förbättra det sätt på vilket den tillämpar 
sina regler och förfaranden för att 
undvika framtida fall av 
”svängdörrspraxis”. 

Or. fr

Ändringsförslag 7
Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet är fast övertygat om 
att man måste vidta nödvändiga åtgärder 
om de gällande bestämmelserna inte skulle 
följas. I sådana fall måste myndigheten 
utarbeta en handlingsplan som syftar till att 
åtgärda bristerna, och dess genomförande 
bör övervakas av Europaparlamentet.
Parlamentet eller unionslagstiftaren måste 
ta sig an dessa problem genom att ändra 
nuvarande bestämmelser och förfaranden 
så att eventuella kryphål täpps till.

5. Europaparlamentet är fast övertygat om 
att man måste vidta nödvändiga åtgärder 
om de gällande bestämmelserna inte skulle 
följas. I sådana fall måste myndigheten 
utarbeta en handlingsplan som syftar till att 
åtgärda bristerna, och dess genomförande 
bör övervakas av Europaparlamentet. 
Parlamentet eller unionslagstiftaren måste 
snarast möjligt ta sig an dessa problem 
genom att ändra nuvarande bestämmelser 
och förfaranden så att eventuella kryphål 
täpps till.

Or. en

Ändringsförslag 8
Corinne Lepage
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Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet är fast övertygat om 
att man måste vidta nödvändiga åtgärder 
om de gällande bestämmelserna inte skulle 
följas. I sådana fall måste myndigheten 
utarbeta en handlingsplan som syftar till att 
åtgärda bristerna, och dess genomförande 
bör övervakas av Europaparlamentet.
Parlamentet eller unionslagstiftaren måste 
ta sig an dessa problem genom att ändra 
nuvarande bestämmelser och förfaranden 
så att eventuella kryphål täpps till.

5. Europaparlamentet är fast övertygat om 
att man måste vidta nödvändiga åtgärder 
om de gällande bestämmelserna inte skulle 
följas. I sådana fall måste byrån utarbeta en 
handlingsplan med en exakt tidsplan som 
syftar till att åtgärda bristerna, och dess 
genomförande bör övervakas av 
Europaparlamentet. Parlamentet eller 
unionslagstiftaren måste ta sig an dessa 
problem genom att ändra nuvarande 
bestämmelser och förfaranden så att 
eventuella kryphål täpps till. 

Or. fr

Ändringsförslag 9
Corinne Lepage

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet noterar noggrant alla 
nya policyer, bestämmelser, 
genomförandebestämmelser och 
genomförandeåtgärder som har införts 
sedan 2007 för att undvika och minska
intressekonflikter mellan vetenskapliga 
experter och EU-anställda. Parlamentet är 
beslutet att övervaka effekterna av dessa 
åtgärder. Parlamentet kommer regelbundet 
att bjuda in verkställande direktören för en 
diskussion för att främja 
informationsutbytet vilket också kommer 
att underlättas genom den kontaktperson 
som har utsetts bland 
parlamentsledamöterna och genom besök 
hos myndigheten vartannat år. Parlamentet 
påminner om att det senaste besöket ägde 
rum i maj 2012.

6. Europaparlamentet noterar noggrant alla 
nya policyer, bestämmelser, 
genomförandebestämmelser och 
genomförandeåtgärder som har införts 
sedan 2011 för att undvika 
intressekonflikter mellan vetenskapliga 
experter och EU-anställda. Parlamentet är 
beslutet att övervaka effekterna av dessa 
åtgärder. Parlamentet kommer regelbundet 
att bjuda in verkställande direktören för en 
diskussion för att främja 
informationsutbytet vilket också kommer 
att underlättas genom den kontaktperson 
som har utsetts bland 
parlamentsledamöterna och genom besök 
hos myndigheten vartannat år. Parlamentet 
noterar att det senaste besöket ägde rum i 
maj 2012. 
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Or. fr

Ändringsförslag 10
Esther de Lange

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet noterar noggrant alla 
nya policyer, bestämmelser, 
genomförandebestämmelser och 
genomförandeåtgärder som har införts 
sedan 2007 för att undvika och minska 
intressekonflikter mellan vetenskapliga 
experter och EU-anställda. Parlamentet är 
beslutet att övervaka effekterna av dessa 
åtgärder. Parlamentet kommer regelbundet 
att bjuda in verkställande direktören för en 
diskussion för att främja 
informationsutbytet vilket också kommer 
att underlättas genom den kontaktperson 
som har utsetts bland 
parlamentsledamöterna och genom besök 
hos myndigheten vartannat år. Parlamentet 
påminner om att det senaste besöket ägde 
rum i maj 2012.

6. Europaparlamentet noterar noggrant alla 
nya policyer, bestämmelser, 
genomförandebestämmelser och 
genomförandeåtgärder som har införts 
sedan 2007 för att undvika och minska 
intressekonflikter mellan vetenskapliga 
experter och EU-anställda. Parlamentet 
välkomnar i detta avseende den 
uppförandekod som antagits av Efsas 
styrelse och styrelsens aktiva 
tillvägagångssätt för att se över sina 
intresseförklaringar, samt de nya 
bestämmelserna för att undersöka 
intressekonflikter, som är i kraft sedan 
juli 2012, och som användes aktivt i 
samband med att de vetenskapliga 
panelerna förnyades. Parlamentet är 
beslutet att övervaka effekterna av dessa 
åtgärder. Parlamentet kommer regelbundet 
att bjuda in verkställande direktören för en 
diskussion för att främja 
informationsutbytet vilket också kommer 
att underlättas genom den kontaktperson 
som har utsetts bland 
parlamentsledamöterna och genom besök 
hos myndigheten vartannat år. Parlamentet 
påminner om att det senaste besöket ägde 
rum i maj 2012.

Or. en

Ändringsförslag 11
Renate Sommer
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Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet noterar noggrant alla 
nya policyer, bestämmelser, 
genomförandebestämmelser och 
genomförandeåtgärder som har införts 
sedan 2007 för att undvika och minska 
intressekonflikter mellan vetenskapliga 
experter och EU-anställda. Parlamentet är 
beslutet att övervaka effekterna av dessa 
åtgärder. Parlamentet kommer regelbundet 
att bjuda in verkställande direktören för en 
diskussion för att främja 
informationsutbytet vilket också kommer 
att underlättas genom den kontaktperson 
som har utsetts bland 
parlamentsledamöterna och genom besök 
hos myndigheten vartannat år. Parlamentet 
påminner om att det senaste besöket ägde 
rum i maj 2012.

6. Europaparlamentet noterar noggrant alla 
nya policyer, bestämmelser, 
genomförandebestämmelser och 
genomförandeåtgärder som har införts 
sedan 2007 för att undvika och minska 
intressekonflikter mellan vetenskapliga 
experter och EU-anställda. Parlamentet 
välkomnar särskilt de nya riktlinjerna om 
oberoende och vetenskapliga 
beslutsprocesser. Parlamentet är beslutet 
att övervaka effekterna av dessa åtgärder.
Parlamentet kommer regelbundet att bjuda 
in verkställande direktören för en 
diskussion för att främja 
informationsutbytet vilket också kommer 
att underlättas genom den kontaktperson 
som har utsetts bland 
parlamentsledamöterna och genom besök 
hos myndigheten vartannat år. Parlamentet 
påminner om att det senaste besöket ägde 
rum i maj 2012.

Or. de

Ändringsförslag 12
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet är informerat om den 
utförliga skriftväxlingen mellan 
EFSA:s administration och CONT:s 
föredragande före och efter beslutet i 
kammaren om att skjuta upp beslutet att 
bevilja ansvarsfrihet.

7. Europaparlamentet är informerat om den 
utförliga skriftväxlingen mellan 
EFSA:s administration och CONT:s 
föredragande både före och efter beslutet i 
kammaren om att skjuta upp beslutet att 
bevilja ansvarsfrihet.

Or. en
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Ändringsförslag 13
Renate Sommer

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet upprepar att 
revisionsrätten i sin särskilda rapport 
kommenterade översynen av
styrelseledamöternas intresseförklaringar 
och rekryteringsförfaranden, men 
samtidigt ansåg att myndighetens 
räkenskaper för 2010 var tillförlitliga, 
lagliga och korrekta.

8. Europaparlamentet upprepar att 
revisionsrätten i sin särskilda rapport om
styrelseledamöternas intresseförklaringar 
och rekryteringsförfaranden ansåg att 
myndighetens räkenskaper för 2010 var 
tillförlitliga, lagliga och korrekta.

Or. de

Ändringsförslag 14
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet välkomnar allmänt 
sett överenskommelsen om det 
gemensamma uttalandet om ett gemensamt 
tillvägagångssätt från Europaparlamentets, 
rådets och kommissionens sida när det 
gäller decentraliserade organ. Parlamentet 
påminner om att vissa element som är 
viktiga för beviljandet av ansvarsfrihet har 
tagits upp. Färdplanen för uppföljning av 
det gemensamma tillvägagångssättet 
kommer att vederbörligen behandla dessa 
frågor.

9. Europaparlamentet välkomnar allmänt 
sett överenskommelsen om det 
gemensamma uttalandet om ett gemensamt 
tillvägagångssätt från Europaparlamentets, 
rådets och kommissionens sida när det 
gäller decentraliserade organ. Parlamentet 
påminner om att vissa element som är 
viktiga för beviljandet av ansvarsfrihet har 
tagits upp. Parlamentet betonar att 
färdplanen för uppföljning av det 
gemensamma tillvägagångssättet 
vederbörligen måste behandla dessa frågor.

Or. en
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Ändringsförslag 15
Corinne Lepage

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet anser dock att 
beslutet om att bevilja myndigheten 
ansvarsfrihet inte kan baseras på 
ytterligare krav, t.ex. OECD:s riktlinjer, 
när efterlevnaden av dessa krav varken 
har krävts officiellt av unionslagstiftaren 
eller varit nödvändig genom särskilda 
arrangemang inom byråerna när de varit 
föremål för förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet. Parlamentet uppmanar 
EU-institutionerna att undersöka 
huruvida det är tillrådligt att inkludera 
ytterligare obligatoriska riktlinjer i en 
eventuell gemensam ram för EU:s 
samtliga institutioner och organ.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 16
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet anser dock att 
beslutet om att bevilja myndigheten 
ansvarsfrihet inte kan baseras på 
ytterligare krav, t.ex. OECD:s riktlinjer, 
när efterlevnaden av dessa krav varken 
har krävts officiellt av unionslagstiftaren 
eller varit nödvändig genom särskilda 
arrangemang inom byråerna när de varit 
föremål för förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet. Parlamentet uppmanar EU-
institutionerna att undersöka huruvida det 
är tillrådligt att inkludera ytterligare 

10. Europaparlamentet anser dock att 
beslutet om att bevilja myndigheten 
ansvarsfrihet bör baseras på OECD:s 
riktlinjer för att garantera internationellt 
erkända redovisnings- och 
revisionsstandarder samt standarder för 
ekonomisk redovisning av hög kvalitet. 
Parlamentet uppmanar EU-institutionerna 
att undersöka huruvida det är tillrådligt att 
införa OECD-riktlinjer i en gemensam 
arbetsram för EU:s samtliga institutioner 
och organ.
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obligatoriska riktlinjer i en eventuell
gemensam ram för EU:s samtliga 
institutioner och organ.

Or. en

Ändringsförslag 17
Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet anser dock att 
beslutet om att bevilja myndigheten 
ansvarsfrihet inte kan baseras på ytterligare 
krav, t.ex. OECD:s riktlinjer, när 
efterlevnaden av dessa krav varken har 
krävts officiellt av unionslagstiftaren eller 
varit nödvändig genom särskilda 
arrangemang inom byråerna när de varit 
föremål för förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet. Parlamentet uppmanar EU-
institutionerna att undersöka huruvida det 
är tillrådligt att inkludera ytterligare 
obligatoriska riktlinjer i en eventuell 
gemensam ram för EU:s samtliga 
institutioner och organ.

10. Europaparlamentet anser dock att 
beslutet om att bevilja myndigheten 
ansvarsfrihet inte kan baseras på ytterligare 
krav, t.ex. OECD:s riktlinjer, när 
efterlevnaden av dessa krav varken har 
krävts officiellt av unionslagstiftaren eller 
varit nödvändig genom särskilda 
arrangemang inom byråerna när de varit 
föremål för förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet. Parlamentet uppmanar EU-
institutionerna att snarast möjligt 
undersöka huruvida det är tillrådligt att 
inkludera ytterligare obligatoriska riktlinjer 
i en eventuell gemensam ram för EU:s 
samtliga institutioner och organ.

Or. en

Ändringsförslag 18
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet anser därför, på 
grundval av den information som finns 
tillgänglig, att verkställande direktören för 
Europeiska livsmedelsmyndigheten kan

11. Europaparlamentet anser, på grundval 
av den information som finns tillgänglig, 
att verkställande direktören för Europeiska 
livsmedelsmyndigheten inte bör beviljas 
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beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av 
myndighetens budget för budgetåret 2010.

ansvarsfrihet för genomförandet av 
myndighetens budget för budgetåret 2010.

Or. en


