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20.4.2016 A8-0086/5 

Ändringsförslag  5 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 

2015/2176(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 9a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 9a. Europaparlamentet anser att 

myndighetens nuvarande policy för 

oberoende, som endast förbjuder 

uppenbara och allmänna 

intressekonflikter och uteslutande 

bedömer intresse i förhållande till det 

specifika mandatet för de vetenskapliga 

panelerna och arbetsgrupperna, inte är ett 

sofistikerat och kraftfullt sätt att undvika 

potentiella intressekonflikter. Parlamentet 

anser att myndighetens nuvarande policy 

för oberoende och 

genomförandebestämmelserna varken är 

”kraftfulla” eller ”sofistikerade” utan 

förblir dyra och ineffektiva, och att dess 

begränsade avsikt att tillämpa en 

karensperiod när det gäller 

tillämpningsområdet för panelens mandat 

är helt otillräcklig. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

20.4.2016 A8-0086/6 

Ändringsförslag  6 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 

2015/2176(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 9b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 9b. Europaparlamentet uppmanar 

myndigheten att se över både sin policy 

för oberoende och de dithörande 

genomförandebestämmelserna på ett sätt 

som säkerställer att inga relevanta 

ekonomiska intressen faller inom 

myndighetens behörighetsområde. 

Parlamentet påminner i detta avseende 

myndigheten om den 

ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens 

upprepade krav på att hänsyn ska tas till 

myndighetens mandat och inte till den 

berörda panelen när man bedömer om det 

föreligger en intressekonflikt. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/7 

Ändringsförslag  7 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 

2015/2176(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet välkomnar att 

myndigheten, för att stärka sitt oberoende 

och sin policy för intressekonflikter 

rörande expertgrupper, under 2014 

genomförde en efterhandsanalys av sina 

regler för intresseförklaringar. Parlamentet 

noterar att denna analys ledde till en 

granskning och antagandet av en ny, 

enklare och mer sofistikerad version av 

dessa regler. Parlamentet uppmanar 

myndigheten att regelbundet genomföra 

analyser av sina policyer för att se till att 

myndighetens oberoende ständigt 

utvecklas. 

12. Europaparlamentet konstaterar att 

myndigheten, för att stärka sitt oberoende 

och sin policy för intressekonflikter 

rörande expertgrupper, under 2014 

genomförde en efterhandsanalys av sina 

regler för intresseförklaringar. Parlamentet 

noterar bekymrat att trots att denna analys 

ledde till en granskning och till antagandet 

av en ny och enklare version av dessa 

regler gjordes inga väsentliga ändringar. 

Framför allt påminner parlamentet med 

stor oro myndigheten om att man inte har 

tagit hänsyn till de väsentliga ändringar 

som den ansvarsfrihetsbeviljande 

myndigheten krävde. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/8 

Ändringsförslag  8 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 

2015/2176(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 15a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15a. Europaparlamentet påminner 

myndigheten om att kommersiella 

sekretessklausuler inte får hindra 

offentliggörandet av uppgifter av 

tvingande hänsyn till allmänintresset för 

hälsa och säkerhet. Parlamentet 

uppmuntrar myndigheten att tolka det 

befintliga rättsliga skyddet av 

kommersiella intressen så restriktivt som 

möjligt.  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/9 

Ändringsförslag  9 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 

2015/2176(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet noterar med oro att 

myndigheten, för att både uppnå samarbete 

med toppakademiker inom branschen och 

ha den mest effektiva policyn för 

intressekonflikter, använder ett system för 

att bedöma experternas intressen, vilket 

beaktar experternas roll och uppdraget för 

den vetenskapliga arbetsgrupp eller panel 

som experten skulle delta i gentemot ett 

antal olika kriterier. Parlamentet noterar 

vidare att myndigheten under 2016 

kommer att genomföra en undersökning av 

sitt befintliga system för att upptäcka 

intressekonflikter som en del av den 

regelbundna kontrollen av myndighetens 

oberoendepolicy. Parlamentet uppmanar 

myndigheten att informera den 

ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 

resultatet av kontrollen och om de 

anpassningar som är nödvändiga att göra 

av förfarandena för att välja ut experter och 

kontrollera deras kvalifikationer. 

9. Europaparlamentet noterar att 

myndigheten, för att både uppnå samarbete 

med toppakademiker inom branschen och 

ha den mest effektiva policyn för 

intressekonflikter, använder ett system för 

att bedöma experternas intressen, vilket 

beaktar experternas roll och uppdraget för 

den vetenskapliga arbetsgrupp eller panel 

som experten skulle delta i gentemot ett 

antal olika kriterier. Parlamentet noterar 

vidare att myndigheten under 2016 

kommer att genomföra en undersökning av 

sitt befintliga system för att upptäcka 

intressekonflikter som en del av den 

regelbundna kontrollen av myndighetens 

oberoendepolicy. Parlamentet uppmanar 

myndigheten att informera den 

ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 

resultatet av kontrollen och om de 

anpassningar som är nödvändiga att göra 

av förfarandena för att välja ut experter och 

kontrollera deras kvalifikationer. 

Or. en 

 

 


