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24.4.2017 A8-0098/1 

Amendamentul  1 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 4a. este uimit de decizia Autorității de 

a angaja, fără nicio perioadă de reflecție, 

un lobbyist al industriei alimentare pe 

postul de director de comunicare; 

consideră că, având în vedere criticile 

puternice cu care se confruntă în prezent 

Uniunea, această decizie este deosebit de 

inoportună; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/2 

Amendamentul  2 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. ia act de faptul că, de la adoptarea, 

în 2011, a politicii sale privind 

independența, Autoritatea evaluează și 

validează 100 % din declarațiile de interese 

depuse de experții săi, ceea ce reprezintă în 

medie un total de 6 000-7 000 de declarații 

de interese pe an, care sunt evaluate și 

validate de personalul Autorității în 

conformitate cu politica acesteia privind 

independența și cu normele sale privind 

declarațiile de interese; constată că, pe 

lângă aceasta, Autoritatea realizează de 

două ori pe an verificări de conformitate și 

sinceritate prin intermediul personalului 

care nu participă la verificările obișnuite 

menționate mai sus; invită Autoritatea să 

publice rezultatele verificărilor sub formă 

de anexă la raportul său anual; constată că 

în prezent are loc revizuirea politicii 

adoptate în 2011, fiind prevăzute o 

consultare publică în primăvara lui 2017 și 

adoptarea noii politici privind 

independența până în vara lui 2017; 

observă cu îngrijorare că politica 

Autorității privind prevenirea și 

gestionarea conflictelor de interese nu se 

aplică personalului său interimar; 

14. ia act de faptul că, de la adoptarea, 

în 2011, a politicii sale privind 

independența, Autoritatea evaluează și 

validează 100 % din declarațiile de interese 

depuse de experții săi, ceea ce reprezintă în 

medie un total de 6 000-7 000 de declarații 

de interese pe an, care sunt evaluate și 

validate de personalul Autorității în 

conformitate cu politica acesteia privind 

independența și cu normele sale privind 

declarațiile de interese; invită Autoritatea 

să publice remunerațiile acordate 

experților pentru activitățile declarate; 
constată că, pe lângă aceasta, Autoritatea 

realizează de două ori pe an verificări de 

conformitate și sinceritate prin intermediul 

personalului care nu participă la verificările 

obișnuite menționate mai sus; invită 

Autoritatea să publice rezultatele 

verificărilor sub formă de anexă la raportul 

său anual; constată că în prezent are loc 

revizuirea politicii adoptate în 2011, fiind 

prevăzute o consultare publică în 

primăvara lui 2017 și adoptarea noii 

politici privind independența până în vara 

lui 2017; observă cu îngrijorare că politica 

Autorității privind prevenirea și 

gestionarea conflictelor de interese nu se 

aplică personalului său interimar; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/3 

Amendamentul  3 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. insistă ca Autoritatea să-și pună în 

aplicare în mod consecvent politica 

privind independența, mai ales în cazul 

președinților și vicepreședinților de 

comitete; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/4 

Amendamentul  4 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14b. este preocupat de faptul că unul 

dintre vicepreședinții Comitetului pentru 

pesticide din cadrul Autorității participă 

în prezent la un proiect de cercetare care 

este finanțat în proporție de 50% de 

Asociația Europeană pentru Protecția 

Plantelor (European Crop Protection 

Association); 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/5 

Amendamentul  5 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14c. este preocupat de faptul că patru 

membri ai grupului de lucru pentru 

adaosul alimentar dioxid de titan (E171) 

au luat cuvântul în cadrul unei reuniuni a 

Institutului Internațional pentru Științele 

Vitale (International Life Sciences 

Institute, ILSI), potrivit unui film 

documentar difuzat pe canalul de 

televiziune France 5 la 26 februarie; 

reamintește Autorității că ILSI este 

instituția care a provocat scandalul care a 

dus la amânarea descărcării de gestiune a 

Autorității în 2012; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/6 

Amendamentul  6 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. invită Autoritatea să își revizuiască 

politica privind accesul la documente, în 

conformitate cu hotărârile Curții de 

Justiție a Uniunii Europene din 23 

noiembrie 20161a privind solicitările de 

acordare a accesului la documente în 

materie de protecție a mediului; Curtea a 

stabilit că, atunci când o persoană solicită 

accesul la documente în materie de 

protecție a mediului, noțiunea de „date 

privind emisiile în mediu” se referă în 

special la informațiile privind natura și 

efectele răspândirii unui pesticid în aer, în 

apă, în sol sau pe plante, iar protecția 

confidențialității informațiilor comerciale 

și industriale nu poate fi opusă dezvăluirii 

unor astfel de informații; 

 _________________ 

 1a Hotărârile CJUE în cauzele C-

673/13 P Comisia/Stichting Greenpeace 

Nederland și PAN Europe și C-442/14 

Bayer CropScience și Stichting De 

Bijenstichting/College voor de toelating 

van gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden; a se vedea 

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

pplication/pdf/2016-11/cp160128ro.pdf 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/7 

Amendamentul  7 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28b. solicită ca Autoritatea să utilizeze 

sistematic numai studii publicate și 

evaluate inter pares atunci când 

evaluează produse reglementate, astfel 

încât rezultatele sale să poată fi reproduse 

de orice cercetător calificat din domeniul 

respectiv; îndeamnă Comisia să 

revizuiască cadrul juridic aplicabil pentru 

a-i permite Autorității să facă acest lucru 

în condiții legale; propune ca această 

revizuire a dispozițiilor juridice să aibă 

loc cu respectarea următoarelor condiții: 

(a) cercetările necesare trebuie să aibă loc 

cu mult mai timpuriu în procesul de 

autorizare; (b) dovezile trebuie să fie 

obținute de laboratoare care sunt 

independente de fabricanți; (c) datele 

trebuie să fie puse integral la dispoziția 

comunității științifice; (d) costurile 

trebuie să fie suportate de fabricant, astfel 

încât IMM-urile să nu fie penalizate 

comparativ cu marile întreprinderi; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/8 

Amendamentul  8 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28c. invită Autoritatea să verifice 

sistematic corectitudinea statutului 

privind bunele practici de laborator al 

studiilor științifice utilizate pentru 

evaluarea riscurilor; 

Or. en 

 

 


