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20.4.2016 A8-0086/5 

Ændringsforslag  5 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Decharge 2014: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9a. mener, at autoritetens nuværende 

uafhængighedspolitik, der kun forbyder 

åbenlyse og generelle interessekonflikter 

og udelukkende vurderer interesser i 

henhold til det specifikke mandat for de 

videnskabelige panelers og 

arbejdsgruppers interesser, ikke er en 

avanceret og solid måde at undgå 

potentielle interessekonflikter på; mener, 

at autoritetens nuværende 

uafhængighedspolitik og 

gennemførelsesbestemmelser hverken er 

"solide" eller "avancerede" men forbliver 

dyre og ineffektive, og at dens begrænsede 

intentioner om gennemførelse af en 

afkølingsperiode for så vidt angår 

anvendelsesområdet for panelets mandat i 

høj grad er utilstrækkelige; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/6 

Ændringsforslag  6 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Decharge 2014: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9b. opfordrer autoriteten til at revidere 

både sin uafhængighedspolitik og de 

hermed forbundne 

gennemførelsesbestemmelser på en måde, 

der sikrer, at ingen relevante økonomiske 

interesser falder ind under autoritetens 

kompetenceområde; minder i den 

forbindelse autoriteten om de gentagne 

anmodninger fra dechargemyndigheden 

om at tage hensyn til autoritetens mandat 

og ikke det pågældende panel, når det 

vurderes, om der er tale om en 

interessekonflikt; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/7 

Ændringsforslag  7 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Decharge 2014: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. glæder sig over, at autoriteten i 2014 

gennemførte en efterfølgende analyse af 

sine regler om interesseerklæringer med 

henblik på at forbedre sin uafhængighed og 

politik vedrørende interessekonflikter; 

konstaterer, at denne analyse resulterede i 

en revision og vedtagelse af en ny, mere 

enkel og mere avanceret version af disse 

regler; opfordrer autoriteten til 

regelmæssigt at gennemføre analyser af 

sine politikker for at sikre den konstante 

udvikling af sin uafhængighed; 

12. bemærker, at autoriteten i 2014 

gennemførte en efterfølgende analyse af 

sine regler om interesseerklæringer med 

henblik på at forbedre sin uafhængighed og 

politik vedrørende interessekonflikter; 

konstaterer med bekymring, at der, på 

trods af at denne analyse resulterede i en 

revision og vedtagelse af en ny og mere 

enkel version af disse regler, ikke er 

gennemført væsentlige ændringer; minder 

især med stor bekymring autoriteten om, at 

der ikke er taget hensyn til de væsentlige 

ændringer, som dechargemyndigheden 

har anmodet om; 

Or. en 



 

AM\1092850DA.doc  PE579.922v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

20.4.2016 A8-0086/8 

Ændringsforslag  8 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Decharge 2014: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 15a. minder autoriteten om, at 

bestemmelser om 

forretningshemmeligheder ikke må gøre 

det muligt at hindre offentliggørelse af 

data på grund af den mere tungvejende 

offentlige interesse i sundhed og 

sikkerhed; opfordrer autoriteten til at 

fortolke den eksisterende retlige 

beskyttelse af kommercielle interesser så 

restriktivt som muligt; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/9 

Ændringsforslag  9 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Decharge 2014: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. noterer sig med bekymring, at 

autoriteten for både at kunne arbejde med 

de bedste akademikere i branchen og have 

den mest effektive politik vedrørende 

interessekonflikter som muligt, anvender et 

system til vurdering af eksperternes 

interesser, som tager hensyn til 

eksperternes rolle samt mandatet for den 

videnskabelige arbejdsgruppe eller det 

panel, som eksperten ville være medlem af, 

mod en række forskellige kriterier; 

bemærker endvidere, at autoriteten i 2016 

vil gennemføre en undersøgelse af de 

systemer, den har til rådighed med henblik 

på at afsløre interessekonflikter som led i 

den regelmæssige revision af dens politik 

om uafhængighed; opfordrer autoriteten til 

at underrette dechargemyndigheden om 

resultaterne af revisionen og til at træffe de 

nødvendige tilpasningsforanstaltninger i 

forbindelse med udvælgelse og vurdering 

af eksperter; 

9. noterer sig, at autoriteten for både at 

kunne arbejde med de bedste akademikere 

i branchen og have den mest effektive 

politik vedrørende interessekonflikter som 

muligt anvender et system til vurdering af 

eksperternes interesser, som tager hensyn 

til eksperternes rolle samt mandatet for den 

videnskabelige arbejdsgruppe eller det 

panel, som eksperten ville være medlem af, 

mod en række forskellige kriterier; 

bemærker endvidere, at autoriteten i 2016 

vil gennemføre en undersøgelse af de 

systemer, den har til rådighed med henblik 

på at afsløre interessekonflikter som led i 

den regelmæssige revision af dens politik 

om uafhængighed; opfordrer autoriteten til 

at underrette dechargemyndigheden om 

resultaterne af revisionen og til at træffe de 

nødvendige tilpasningsforanstaltninger i 

forbindelse med udvælgelse og vurdering 

af eksperter; 

Or. en 

 

 


