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Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. anerkender autoritetens indsats for at 

forbedre gennemsigtigheden af sit arbejde 

samt de oplysninger, den anvender i 

forbindelse hermed; anerkender de 

eksisterende retlige begrænsninger, den 

står over for i forbindelse med en 

forbedring af datagennemsigtigheden;  

understreger, at formålet med 

offentliggørelsen er at muliggøre 

reproducerbarhed af autoritetens arbejde, 

og at de skridt, der er taget i retning af 

gennemsigtighed inden for risikovurdering, 

derfor er et første positivt skridt, dog bør 

datagennemsigtigheden også sikres; glæder 

sig i denne forbindelse over, at 

gennemsigtighedsinitiativet blev iværksat i 

januar 2013; glæder sig i denne forbindelse 

over den forbedrede præsentation og 

tilgængelighed af oplysninger og 

dokumenter på autoritetens hjemmeside og 

andre tiltag, der træffes i retning af en 

"åben EFSA" såsom 

risikovurderingsmetoder og den 

indvirkning, de har på EU-borgere;  

tilskynder autoriteten til at gøre yderligere 

fremskridt i denne retning; 

19. anerkender autoritetens indsats for at 

forbedre gennemsigtigheden af sit arbejde 

samt de oplysninger, den anvender i 

forbindelse hermed; kritiserer de 

eksisterende retlige begrænsninger, den 

står over for i forbindelse med en 

forbedring af datagennemsigtigheden; 

understreger, at formålet med 

offentliggørelsen er at muliggøre 

reproducerbarhed af autoritetens arbejde, 

og at de skridt, der er taget i retning af 

gennemsigtighed inden for risikovurdering, 

derfor er et første positivt skridt, dog bør 

datagennemsigtigheden også sikres; glæder 

sig i denne forbindelse over, at 

gennemsigtighedsinitiativet blev iværksat i 

januar 2013; glæder sig i denne forbindelse 

over den forbedrede præsentation og 

tilgængelighed af oplysninger og 

dokumenter på autoritetens hjemmeside og 

andre tiltag, der træffes i retning af en 

"åben EFSA" såsom 

risikovurderingsmetoder og den 

indvirkning, de har på EU-borgere; 

tilskynder autoriteten til at gøre yderligere 

fremskridt i denne retning; understreger 

behovet for med alle mulige instrumenter 

at overvinde retlige begrænsninger i 

forbindelse med gennemsigtighed; 

Or. en 



 

AM\1092756DA.doc  PE579.922v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

20.4.2016 A8-0086/2 

Ændringsforslag  2 

Marco Valli, Marco Zanni, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Decharge 2014: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 

COM(2015)0377 – C8-0221/2015 – 2015/2176(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 19a. anerkender offentlighedens 

bekymring for så vidt angår anvendelsen 

af fortrolige oplysninger under 

autoritetens vurderinger med hensyn til 

stoffer, som ønskes markedsført; 

bemærker, at disse bekymringer resulterer 

i, at offentligheden mister tilliden til 

autoritetens uafhængighed og 

troværdighed; understreger, at det er 

nødvendigt at vende denne tendens; 

henstiller, at autoriteten udelukkende 

vurderer indvirkningerne på sundhed og 

miljø på grundlag af videnskabelige 

oplysninger, der er fuldt tilgængelige og 

offentliggøres efter en 

peerevalueringsproces; henstiller, at 

autoriteten informerer den rapporterende 

medlemsstat om denne henstilling; 

Or. en 

 

 


