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24.4.2017 A8-0098/1 

Poprawka  1 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4a. nie rozumie, dlaczego Urząd 

zatrudnił na stanowisku dyrektora ds. 

komunikacji lobbystę z przemysłu 

spożywczego, nie stosując przy tym okresu 

karencji; uważa, że taka decyzja jest 

szczególnie niefortunna w obecnym 

klimacie ostrej krytyki wobec Unii; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/2 

Poprawka  2 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. uznaje fakt, że od momentu 

przyjęcia strategii w zakresie niezależności 

w 2011 r. Urząd ocenia i zatwierdza 

wszystkie deklaracje interesów, składane 

przez jego ekspertów, co średnio oznacza 

6–7 tys. takich deklaracji rocznie, 

ocenianych i zatwierdzanych przez 

pracowników Urzędu, zgodnie z jego 

strategią w zakresie niezależności oraz 

przepisami dotyczącymi deklaracji 

interesów; odnotowuje, że oprócz tego 

pracownicy Urzędu niezajmujący się 

zwykłymi kontrolami, o których mowa 

powyżej, dwa razy w roku przeprowadzają 

dodatkowe kontrole w zakresie zgodności i 

wiarygodności; wzywa Urząd do 

opublikowania wyników kontroli w 

załączniku do sprawozdania rocznego; 

zauważa, że trwa przegląd strategii z 2011 

r., obejmujący konsultacje publiczne 

zaplanowane na wiosnę 2017 r. i 

przewidujący, że nowa strategia w zakresie 

niezależności zostanie przyjęta latem 2017 

r.; z niepokojem zauważa, że strategia 

Urzędu w zakresie zapobiegania 

konfliktom interesów i zarządzania nimi 

nie ma zastosowania do pracowników 

tymczasowych; 

14. uznaje fakt, że od momentu 

przyjęcia strategii w zakresie niezależności 

w 2011 r. Urząd ocenia i zatwierdza 

wszystkie deklaracje interesów składane 

przez jego ekspertów, co średnio oznacza 

6–7 tys. takich deklaracji rocznie, 

ocenianych i zatwierdzanych przez 

pracowników Urzędu, zgodnie z jego 

strategią w zakresie niezależności oraz 

przepisami dotyczącymi deklaracji 

interesów; wzywa Urząd do opublikowania 

wynagrodzeń za działalność 

zadeklarowaną przez ekspertów; 
odnotowuje, że oprócz tego pracownicy 

Urzędu niezajmujący się zwykłymi 

kontrolami, o których mowa powyżej, dwa 

razy w roku przeprowadzają dodatkowe 

kontrole w zakresie zgodności i 

wiarygodności; wzywa Urząd do 

opublikowania wyników kontroli w 

załączniku do sprawozdania rocznego; 

zauważa, że trwa przegląd strategii z 2011 

r., obejmujący konsultacje publiczne 

zaplanowane na wiosnę 2017 r. i 

przewidujący, że nowa strategia w zakresie 

niezależności zostanie przyjęta latem 2017 

r.; z niepokojem zauważa, że strategia 

Urzędu w zakresie zapobiegania 

konfliktom interesów i zarządzania nimi 

nie jest stosowana do pracowników 

tymczasowych; 
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24.4.2017 A8-0098/3 

Poprawka  3 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. nalega, aby Urząd spójnie 

realizował politykę niezależności, 

zwłaszcza w odniesieniu do 

przewodniczących i 

wiceprzewodniczących paneli; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/4 

Poprawka  4 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14b. z zaniepokojeniem zauważa, że 

przewodniczący działającego w ramach 

Urzędu panelu ds. pestycydów uczestniczy 

obecnie w projekcie badawczym 

finansowanym w połowie (na poziomie 

50 %) przez Europejskie Stowarzyszenie 

Ochrony Upraw; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/5 

Poprawka  5 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14c. z zaniepokojeniem zauważa, że 

według filmu dokumentalnego, który 26 

lutego wyemitowała telewizja France 5, 

czterech członków grupy roboczej ds. 

dwutlenku tytanu dodawanego do 

żywności (E171) wypowiadało się na 

posiedzeniu Europejskiego Instytutu 

Nauk Biologicznych (ILSI); przypomina 

Urzędowi, że ten sam instytut znalazł się w 

centrum skandalu, który doprowadził do 

odroczenia udzielenia Urzędowi 

absolutorium za 2012 r.; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/6 

Poprawka  6 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. wzywa Urząd, by dokonał 

przeglądu polityki dostępu do 

dokumentów zgodnie z wyrokami 

Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2016 

r.1a w sprawie wniosków o dostęp do 

dokumentów dotyczących środowiska; 

Trybunał orzekł, że gdy dana osoba składa 

wniosek o dostęp do dokumentów 

dotyczących środowiska, pojęcie 

„informacji o emisjach do środowiska” 

obejmuje m.in. informacje o charakterze i 

skutkach uwolnienia pestycydu do 

powietrza, wody lub gleby lub naniesienia 

go na rośliny, i że nie można powoływać 

się na poufność informacji handlowych 

lub przemysłowych, by uniemożliwić 

ujawnienie takich informacji; 

 _________________ 

 1a Wyroki w sprawie C-673/13 P 

Komisja przeciwko Stichting Greenpeace 

Nederland i PAN Europe oraz C-442/14 

Bayer CropScience i Stichting De 

Bijenstichting przeciwko College voor de 

toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden; 

zob. 

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

pplication/pdf/2016-11/cp160128en.pdf 
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24.4.2017 A8-0098/7 

Poprawka  7 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 28b. wzywa Urząd, by co do zasady przy 

ocenie produktów regulowanych korzystał 

tylko z analiz opublikowanych i 

zrecenzowanych przez środowisko 

naukowe, aby każdy naukowiec 

posiadający kwalifikacje w danej 

dziedzinie mógł powtórzyć ich wyniki; 

apeluje do Komisji o dokonanie przeglądu 

obowiązujących ram prawnych, aby Urząd 

mógł działać w ten sposób w bezpiecznych 

warunkach prawnych; sugeruje 

dokonanie tego przeglądu zgodnie z 

następującymi wymogami: a) niezbędne 

badania są prowadzone na etapie 

procedury znacznie wyprzedzającym 

wydanie zezwolenia; b) wyniki badań 

pochodzą z laboratoriów niezależnych od 

producentów; c) dane są w całości 

udostępniane społeczności naukowej; d) 

koszty pokrywa producent w taki sposób, 

by nie stawiać MŚP w sytuacji 

niekorzystnej w stosunku do wielkich 

korporacji; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/8 

Poprawka  8 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 28c. wzywa Urząd do systematycznego 

weryfikowania poprawności analiz 

naukowych, które wykorzystywane są w 

ocenach ryzyka, pod względem dobrej 

praktyki laboratoryjnej; 

Or. en 

 

 


