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24.4.2017 A8-0098/1 

Tarkistus  1 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Vastuuvapaus 2015: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) 

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

Päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 4 a. ei ymmärrä, miksi viranomainen 

palkkasi elintarviketeollisuuden 

lobbaajan viestintäpäällikökseen ilman 

mitään karenssiaikaa; katsoo, että 

nykyisessä ilmapiirissä, jossa unionia 

arvostellaan voimakkaasti, kyseinen 

päätös on erityisen valitettava; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/2 

Tarkistus  2 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Vastuuvapaus 2015: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) 

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

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. toteaa, että viranomainen on 

vuodesta 2011 lähtien, jolloin 

riippumattomuutta koskevat 

toimintaperiaatteet hyväksyttiin, arvioinut 

ja hyväksynyt sata prosenttia 

asiantuntijoidensa toimittamista 

sidonnaisuuksia koskevista ilmoituksista, 

joiden vuotuinen kokonaismäärä on 

keskimäärin 6000–7 000 ilmoitusta ja jotka 

viranomaisen henkilöstö arvioi ja hyväksyy 

riippumattomuutta koskevien 

toimintalinjojen ja sidonnaisuuksista 

annettuja ilmoituksia koskevien sääntöjen 

mukaisesti; panee merkille, että 

viranomainen toteuttaa tämän lisäksi kaksi 

kertaa vuodessa vaatimusten mukaisuutta 

ja todenperäisyyttä koskevia 

lisätarkistuksia, joista vastaavat sellaiset 

henkilöstön jäsenet, jotka eivät osallistu 

edellä mainittuihin tavanomaisiin 

tarkistuksiin; kehottaa viranomaista 

julkaisemaan tarkistustensa tulokset 

vuosikertomuksensa liitteenä; toteaa, että 

vuoden 2011 toimintaperiaatteita koskeva 

tarkistaminen on meneillään, julkinen 

kuuleminen on suunniteltu kevääksi 2017 

ja riippumattomuutta koskevat uudet 

toimintaperiaatteet on tarkoitus hyväksyä 

kesään 2017 mennessä; panee 

huolestuneena merkille, että viranomainen 

ei sovella eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja 

14. toteaa, että viranomainen on 

vuodesta 2011 lähtien, jolloin 

riippumattomuutta koskevat 

toimintaperiaatteet hyväksyttiin, arvioinut 

ja hyväksynyt sata prosenttia 

asiantuntijoidensa toimittamista 

sidonnaisuuksia koskevista ilmoituksista, 

joiden vuotuinen kokonaismäärä on 

keskimäärin 6000–7 000 ilmoitusta ja jotka 

viranomaisen henkilöstö arvioi ja hyväksyy 

riippumattomuutta koskevien 

toimintalinjojen ja sidonnaisuuksista 

annettuja ilmoituksia koskevien sääntöjen 

mukaisesti; kehottaa viranomaista 

julkistamaan asiantuntijoiden 

ilmoittamista toimista maksetut palkkiot; 
panee merkille, että viranomainen toteuttaa 

tämän lisäksi kaksi kertaa vuodessa 

vaatimusten mukaisuutta ja 

todenperäisyyttä koskevia lisätarkistuksia, 

joista vastaavat sellaiset henkilöstön 

jäsenet, jotka eivät osallistu edellä 

mainittuihin tavanomaisiin tarkistuksiin; 

kehottaa viranomaista julkaisemaan 

tarkistustensa tulokset vuosikertomuksensa 

liitteenä; toteaa, että vuoden 2011 

toimintaperiaatteita koskeva tarkistaminen 

on meneillään, julkinen kuuleminen on 

suunniteltu kevääksi 2017 ja 

riippumattomuutta koskevat uudet 

toimintaperiaatteet on tarkoitus hyväksyä 
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hallintaa koskevia toimintaperiaatteita 

väliaikaiseen henkilöstöönsä; 

kesään 2017 mennessä; panee 

huolestuneena merkille, että viranomainen 

ei sovella eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja 

hallintaa koskevia toimintaperiaatteita 

väliaikaiseen henkilöstöönsä; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/3 

Tarkistus  3 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Vastuuvapaus 2015: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) 

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

Päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 14 a. vaatii viranomaista panemaan 

riippumattomuutta koskevat 

toimintaperiaatteensa täytäntöön 

johdonmukaisesti, erityisesti paneelien 

puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien 

osalta; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/4 

Tarkistus  4 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Vastuuvapaus 2015: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) 

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

Päätöslauselmaesitys 

14 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 14 b. on huolissaan siitä, että 

viranomaisen torjunta-ainepaneelin 

varapuheenjohtaja on tällä hetkellä 

osallisena tutkimushankkeessa, jonka 

rahoituksesta puolet (50 prosenttia) tulee 

Euroopan kasviensuojeluyhdistykseltä; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/5 

Tarkistus  5 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Vastuuvapaus 2015: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) 

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

Päätöslauselmaesitys 

14 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 14 c. on huolissaan siitä, että 

titaanidioksidi (E171) 

-elintarvikelisäainetta käsittelevän 

työryhmän neljä jäsentä piti 

puheenvuoron International Life Sciences 

Institute (ILSI) -organisaation 

kokouksessa France 5 -kanavalla 

26. helmikuuta esitetyn TV-dokumentin 

mukaan; muistuttaa viranomaista, että 

ILSI on sama organisaatio, joka oli 

viranomaisen vastuuvapauden 

lykkääntymiseen johtaneen skandaalin 

ytimessä vuonna 2012; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/6 

Tarkistus  6 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Vastuuvapaus 2015: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) 

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

Päätöslauselmaesitys 

28 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 28 a. kehottaa viranomaista 

tarkistamaan oikeutta tutustua 

asiakirjoihin koskevia 

toimintaperiaatteitaan ottaen huomioon 

unionin tuomioistuimen 23. marraskuuta 

2016 antamat tuomiot1 a, jotka koskevat 

pyyntöjä saada tutustua 

ympäristöasiakirjoihin; toteaa, että 

tuomioistuimen tuomioiden mukaan 

henkilön pyytäessä saada tutustua 

ympäristöasiakirjoihin ympäristöön 

joutuneita päästöjä koskevien tietojen 

käsite kattaa muun muassa tiedot, jotka 

koskevat ilmaan, veteen, maaperään tai 

kasvien pinnalle joutuneiden torjunta-

ainepäästöjen luonnetta ja vaikutuksia, ja 

että kaupallisten tai teollisten tietojen 

luottamuksellisuuteen ei voida vedota 

tällaisten tietojen ilmaisemisen 

estämiseksi; 

 _________________ 

 1 a Tuomiot asioissa C-673/13 P 

komissio v. Stichting Greenpeace 

Nederland ja PAN Europe sekä C-442/14 

Bayer CropScience ja Stichting De 

Bijenstichting v. College voor de toelating 

van gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden; ks. 

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

pplication/pdf/2016-11/cp160128en.pdf 
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Or. en 



 

AM\1124147FI.docx  PE603.718v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

24.4.2017 A8-0098/7 

Tarkistus  7 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Vastuuvapaus 2015: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) 

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

Päätöslauselmaesitys 

28 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 28 b. pyytää viranomaista käyttämään 

periaatteellisesti vain julkaistuja ja 

vertaisarvioituja tutkimuksia säänneltyjen 

tuotteiden arviointiin, jotta kuka tahansa 

alan pätevä tutkija voi toistaa tulokset; 

kehottaa komissiota tarkistamaan 

sovellettavaa oikeudellista kehystä, jotta 

viranomainen voi tehdä näin 

oikeudellisesti varmoissa olosuhteissa; 

ehdottaa, että kyseinen oikeudellinen 

arviointi tehdään seuraavien vaatimusten 

mukaisesti: a) tarvittava tutkimus 

suoritetaan paljon aikaisemmassa 

vaiheessa hyväksyntämenettelyä; 

b) todisteet tuotetaan laboratorioissa, 

jotka ovat tuottajista riippumattomia; 

c) tiedot ovat kokonaisuudessaan 

tiedeyhteisön saatavissa; d) tuottaja 

vastaa kustannuksista niin, että pk-

yrityksiä ei rangaista suuriin yrityksiin 

verrattuna; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/8 

Tarkistus  8 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Vastuuvapaus 2015: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) 

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

Päätöslauselmaesitys 

28 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 28 c. kehottaa viranomaista 

varmentamaan järjestelmällisesti 

riskinarvioinneissa käytettävien 

tieteellisten tutkimusten hyvän 

laboratoriokäytännön noudattamistason 

asianmukaisuuden; 

Or. en 

 

 


