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24.4.2017 A8-0098/1 

Ændringsforslag  1 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Decharge 2015: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 4a. forstår ikke, hvorfor autoriteten 

uden form for karensperiode ansatte en 

lobbyist fra fødevareindustrien som sin 

kommunikationsdirektør; mener, at en 

sådan beslutning er særlig beklagelig på 

nuværende tidspunkt, hvor der er stærk 

kritik af Unionen; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/2 

Ændringsforslag  2 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Decharge 2015: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. anerkender, at autoriteten siden 

vedtagelsen af sin uafhængighedspolitik i 

2011 har vurderet og valideret 100 % af 

interesseerklæringerne fra sine eksperter, 

hvilket i gennemsnit svarer til i alt mellem 

6 000 og 7 000 interesseerklæringer pr. år, 

som vurderes og valideres af autoritetens 

medarbejdere i overensstemmelse med 

dens politik om uafhængighed og dens 

regler om interesseerklæringer; noterer sig, 

at autoriteten derudover to gange om året 

gennemfører yderligere 

overensstemmelses- og 

sandfærdighedstjeks, og at disse foretages 

af medarbejdere, der ikke er involverede i 

de almindelige kontroller, som er nævnt 

ovenfor; opfordrer autoriteten til at 

offentliggøre resultaterne af sin kontrol i et 

bilag til den årlige beretning; bemærker, at 

der pågår en revision af 2011-politikken, at 

der i den forbindelse er planlagt en 

offentlig høring i foråret 2017, og at man 

har sat sig som mål at vedtage den nye 

uafhængighedspolitik senest i sommeren 

2017; konstaterer med bekymring, at 

autoritetens politik om forebyggelse og 

håndtering af interessekonflikter ikke 

finder anvendelse på midlertidigt ansatte 

medarbejdere; 

14. anerkender, at autoriteten siden 

vedtagelsen af sin uafhængighedspolitik i 

2011 har vurderet og valideret 100 % af 

interesseerklæringerne fra sine eksperter, 

hvilket i gennemsnit svarer til i alt mellem 

6 000 og 7 000 interesseerklæringer pr. år, 

som vurderes og valideres af autoritetens 

medarbejdere i overensstemmelse med 

dens politik om uafhængighed og dens 

regler om interesseerklæringer; opfordrer 

autoriteten til at offentliggøre vederlagene 

for de af eksperterne anmeldte aktiviteter; 
noterer sig, at autoriteten derudover to 

gange om året gennemfører yderligere 

overensstemmelses- og 

sandfærdighedstjeks, og at disse foretages 

af medarbejdere, der ikke er involverede i 

de almindelige kontroller, som er nævnt 

ovenfor; opfordrer autoriteten til at 

offentliggøre resultaterne af sin kontrol i et 

bilag til den årlige beretning; bemærker, at 

der pågår en revision af 2011-politikken, at 

der i den forbindelse er planlagt en 

offentlig høring i foråret 2017, og at man 

har sat sig som mål at vedtage den nye 

uafhængighedspolitik senest i sommeren 

2017; konstaterer med bekymring, at 

autoritetens politik om forebyggelse og 

håndtering af interessekonflikter ikke 

finder anvendelse på midlertidigt ansatte 

medarbejdere; 
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Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/3 

Ændringsforslag  3 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Decharge 2015: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14a. insisterer på, at autoriteten 

gennemfører sin uafhængighedspolitik 

konsekvent, særlig for formænd og 

næstformænd for dens paneler; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/4 

Ændringsforslag  4 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Decharge 2015: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14b. er bekymret over, at 

næstformanden for autoritetens panel for 

pesticider i øjeblikket er involveret i et 

forskningsprojekt, som finansieres med 

50 % af European Crop Protection 

Association; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/5 

Ændringsforslag  5 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Decharge 2015: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14c. er bekymret over, at fire 

medlemmer af arbejdsgruppen om 

fødevaretilsætningsstoffet titandioxid 

(E171) ifølge en tv-dokumentar, der blev 

sendt på France 5 den 26. februar, talte 

ved et møde i International Life Sciences 

Institute (ILSI); minder autoriteten om, at 

ILSI er samme institut, som stod i 

centrum for den skandale, der førte til 

udsættelsen af autoritetens decharge i 

2012; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/6 

Ændringsforslag  6 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Decharge 2015: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 28a. opfordrer autoriteten til at ændre 

sin aktindsigtspolitik i overensstemmelse 

med Domstolens dom af 23. november 

20161a om anmodninger om indsigt i 

miljødokumenter; Domstolen fastslog, at, 

når en person anmoder om indsigt i 

miljødokumenter, omfatter begrebet 

”oplysninger om emissioner til miljøet” 

bl.a. oplysninger om arten og 

virkningerne af udledninger af et pesticid 

i luften, vandet eller jordbunden eller på 

planter, og at fortroligheden af 

forretningsmæssige og industrielle 

oplysninger ikke kan påberåbes for at 

forhindre offentliggørelsen af sådanne 

oplysninger; 

 _________________ 

 1a Domme i sagerne C-673/13 P 

Kommissionen mod Stichting Greenpeace 

Nederland og PAN Europe og C-442/14 

Bayer CropScience og Stichting De 

Bijenstichting mod College voor de 

toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 

jf. 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/a

pplication/pdf/2016-11/cp160128en.pdf 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/7 

Ændringsforslag  7 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Decharge 2015: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 28b. anmoder om, at autoriteten 

principielt kun anvender offentliggjorte 

undersøgelser, der har været underkastet 

peer review, til at vurdere regulerede 

produkter, således at enhver forsker på 

området kan genskabe resultaterne; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til 

at tage de gældende retlige rammer op til 

revision for at sætte autoriteten i stand til 

at gøre dette under sikre retlige 

bestemmelser; foreslår, at denne juridiske 

revision sker i overensstemmelse med 

følgende krav: a) de nødvendige 

undersøgelser foretages meget tidligere i 

godkendelsesprocessen; b) beviserne 

fremlægges af laboratorier, der er 

uafhængige af producenterne; c) alle 

oplysninger er tilgængelige for det 

videnskabelige samfund; d) omkostninger 

bæres af producenten på en måde, som 

ikke straffer SMV'er i forhold til store 

virksomheder; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/8 

Ændringsforslag  8 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Decharge 2015: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 28c. opfordrer autoriteten til 

systematisk at kontrollere overholdelsen 

af principperne for god laboratoriepraksis 

(GLP) for de videnskabelige 

undersøgelser, der anvendes til 

risikovurderinger; 

Or. en 

 

 


