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Ændringsforslag 1
Mick Wallace, Clare Daly

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA's) 
bidrag til sikkerheden i Unionens fødevare- 
og foderkæde og over dens store indsats 
med at yde ansvarlige for risikostyring 
omfattende, uafhængig og ajourført 
videnskabelig rådgivning i spørgsmål 
vedrørende fødevarekæden, med på en klar 
måde at informere offentligheden om sine 
output og om de oplysninger, som de er 
baseret på, samt med at samarbejde med 
interessenter og institutionelle partnere 
med henblik på at fremme sammenhængen 
i og tilliden til 
fødevaresikkerhedssystemet;

1. glæder sig over Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA's) 
bidrag til sikkerheden i Unionens fødevare- 
og foderkæde og understreger behovet for 
at yde ansvarlige for risikostyring 
omfattende, uafhængig og ajourført 
videnskabelig rådgivning i spørgsmål 
vedrørende fødevarekæden, med på en klar 
måde at informere offentligheden om sine 
output og om de oplysninger, som de er 
baseret på, samt med at samarbejde med 
interessenter og institutionelle partnere 
med henblik på at fremme sammenhængen 
i og tilliden til 
fødevaresikkerhedssystemet;

Or. en

Ændringsforslag 2
Tilly Metz

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at EFSA's endelige 
budget for 2019 var på 79 986 785 EUR, 
hvilket svarer til en stigning på 1 % 
sammenlignet med 2018; bemærker, at 
hele beløbet stammer fra Unionens budget; 
bemærker med tilfredshed, at 
budgetovervågningsindsatsen i 2019 
resulterede i en gennemførelsesgrad på 100 
% for forpligtelsesbevillinger og 91 % for 
betalingsbevillinger;

2. bemærker, at EFSA's endelige 
budget for 2019 var på 79 986 785 EUR, 
hvilket svarer til en stigning på 1 % 
sammenlignet med 2018; bemærker, at 
hele beløbet stammer fra Unionens budget; 
bemærker med tilfredshed, at 
budgetovervågningsindsatsen i 2019 
resulterede i en gennemførelsesgrad på 
100 % for forpligtelsesbevillinger og 91 % 
for betalingsbevillinger; bemærker med 
bekymring, at EFSA som en af Unionens 
reguleringsorganer med ansvar for 
risikovurdering af regulerede produkter 
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ikke modtager tilstrækkelige ressourcer til 
effektivt at kunne varetage sine 
ansvarsområder; insisterer på, at EFSA 
tildeles tilstrækkelige ressourcer til at 
udføre sine opgaver;

Or. en

Ændringsforslag 3
Mick Wallace, Clare Daly

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at EFSA's endelige 
budget for 2019 var på 79 986 785 EUR, 
hvilket svarer til en stigning på 1 % 
sammenlignet med 2018; bemærker, at 
hele beløbet stammer fra Unionens budget; 
bemærker med tilfredshed, at 
budgetovervågningsindsatsen i 2019 
resulterede i en gennemførelsesgrad på 100 
% for forpligtelsesbevillinger og 91 % for 
betalingsbevillinger;

2. bemærker, at EFSA's endelige 
budget for 2019 var på 79 986 785 EUR, 
hvilket svarer til en stigning på 1 % 
sammenlignet med 2018; understreger, at 
hele beløbet stammer fra Unionens budget, 
og at dette bidrager til EFSA's 
uafhængighed; bemærker med tilfredshed, 
at budgetovervågningsindsatsen i 2019 
resulterede i en gennemførelsesgrad på 100 
% for forpligtelsesbevillinger og 91 % for 
betalingsbevillinger;

Or. en

Ændringsforslag 4
Mick Wallace, Clare Daly

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. gentager, at 
forskningsfinansieringen fra 
virksomheder, der hører under EFSA's 
ansvarsområde, ikke betragtes som 
relevant i forbindelse med 
afkølingsperioden, så længe de 
pågældende beløb ikke udgør mere end 
25 % af det samlede forskningsbudget, der 
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forvaltes af eksperten og/eller dennes 
forskningshold, og at tærsklen anvendes 
på individuelle kilder frem for på alle 
private kilder tilsammen; opfordrer på ny 
til, at denne politik hurtigst muligt 
ajourføres for at fjerne 
finansieringstærsklen fra EFSA's 
uafhængighedspolitik og sikre, at 
eksperternes interesser tages i betragtning 
inden for rammerne af EFSA's 
overordnede ansvarsområde i 
overensstemmelse med Parlamentets 
gentagne anmodninger herom;

Or. en

Ændringsforslag 5
Tilly Metz, Anja Hazekamp

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. bemærker med tilfredshed, at 
EFSA aktivt bevæger sig i retning af 
banebrydende teknologier ved at 
indarbejde nye metoder og kunstig 
intelligens for at undgå forsøgsmetoder 
ved brug af dyr; glæder sig navnlig over 
anvendelsen af in vitro-batteritest i 
forbindelse med 
neuroudviklingsforstyrrelser hos børn;

Or. en

Ændringsforslag 6
Tilly Metz, Anja Hazekamp

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. glæder sig over EFSA's 
bestræbelser på at øge anvendelsen af nye 
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metoder i agenturets vurdering af risikoen 
for menneskers sundhed for at mindske 
og erstatte behovet for dyrebaserede 
verificeringsundersøgelser, således at 
størstedelen af EFSA's anmodninger om 
supplerende data senest i 2027 vil være 
baseret på nye metoder;

Or. en

Ændringsforslag 7
Tilly Metz

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. fremhæver, at Parlamentet i 2019 
fremsatte 16 indsigelser mod import af 
genetisk modificerede afgrøder til 
fødevarer og foder; fremhæver, at en af 
årsagerne til disse indsigelser er mangler i 
den risikovurdering, som EFSA's Panel 
for Genetisk Modificerede Organismer 
har foretaget; opfordrer indtrængende 
EFSA til hurtigst muligt at tage fat på og 
afhjælpe disse mangler; der henviser til, 
at disse mangler bl.a. omfatter manglende 
test af cocktaileffekter fra herbicidrester, 
Bacillus thuringiensis (Bt-toksiner) og 
plantebestanddele, virkningen af øget 
sprøjtning af supplerende herbicider på 
den genetisk modificerede plantes 
samlede sikkerhed samt manglen på 
passende toksicitetstest af Bt-proteiner;

Or. en

Ændringsforslag 8
Monika Beňová, Simona Bonafè

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer Kommissionen til i 
behørigt begrundede tilfælde at give 
EFSA et sæt midler, således at det kan 
anvende dets budget på den mest 
virkningsfulde måde, hvilket bl.a. bør 
omfatte muligheden for at ansætte 
kontraktansatte ud over 
stillingsfortegnelserne for en begrænset 
periode og uden at overskride EFSA's 
vedtagne årlige budgetramme; mener, at 
en sådan fleksibilitet vil gøre det muligt at 
fremskynde genopretningen af det 
kumulerede efterslæb af øget arbejde på 
forskellige områder, hovedsagelig på 
grund af en stor mangel på menneskelige 
ressourcer;

Or. en

Ændringsforslag 9
Tilly Metz

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. mener, at EFSA bør være særligt 
opmærksom på den offentlige mening og 
forpligte sig til åbenhed og 
gennemsigtighed;

6. mener, at EFSA bør være særligt 
opmærksom på den offentlige mening og 
forpligte sig til åbenhed og 
gennemsigtighed; beklager, at EFSA i 
forbindelse med den toårige 
afkølingsperiode i sin politik om 
uafhængighed stadig medtager 
forpligtelsen til kun at screene 
eksperternes interesser i forhold til 
mandatet for den videnskabelige gruppe, 
som eksperten ansøger om at være en del 
af; er uenig i agenturets påstande om, at 
den nuværende politik er en "solid og 
avanceret måde at undgå potentielle 
konflikter på"; opfordrer atter til, at 
politikken opdateres hurtigst muligt for at 
sikre, at eksperternes interesser betragtes 
inden for rammerne af EFSA's samlede 
ansvarsområde, hvilket Parlamentet 
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gentagne gange har opfordret til; minder 
EFSA om, at agenturet med henblik på at 
bevare EFSA's panelers uafhængighed 
kan få adgang til al den ekspertise, det 
har brug for, ved at invitere eksperter til 
at deltage i høringer uden at give dem ret 
til at deltage i panelets drøftelser og 
udarbejde konklusioner;

Or. en

Ændringsforslag 10
Tilly Metz

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. beklager, at 
forskningsfinansieringen fra 
virksomheder inden for EFSA's 
ansvarsområde ikke betragtes som 
relevant i forbindelse med 
afkølingsperioden, så længe de 
pågældende beløb ikke udgør mere end 25 
% af det samlede forskningsbudget, der 
forvaltes af eksperterne og/eller deres 
forskningshold, og at tærsklen anvendes 
på individuelle kilder frem for på alle 
private kilder tilsammen; opfordrer atter 
til, at finansieringstærsklen fjernes fra 
EFSA's uafhængighedspolitik i 
overensstemmelse med Parlamentets 
gentagne anmodninger herom; 
understreger, at EFSA's direkte 
afvisning1a af Europa-Parlamentets 
bekymringer vedrørende denne svaghed i 
EFSA's uafhængighedspolitik ikke er 
acceptabel;
_________________
1a EFSA-opfølgningsrapport om Europa-
Parlamentets henstillinger vedrørende 
decharge til EFSA for 2018 — 28. august 
2020

Or. en
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Ændringsforslag 11
Mick Wallace, Clare Daly

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. noterer sig vedtagelsen af 
forordning (EU) nr. 2019/13812(den nye 
forordning om åbenhed), der har til formål 
at forbedre åbenheden i EU's 
risikovurdering i fødevarekæden og 
navnlig at styrke pålideligheden, 
objektiviteten og uafhængigheden af de 
undersøgelser, der anvendes af EFSA; 
bemærker, at EFSA i 2019 investerede i alt 
3,03 fuldtidsækvivalenter og lidt over 196 
000 EUR i gennemførelsen af sin politik 
om uafhængighed og håndtering af 
interessekonflikter;

7. noterer sig, at forordning (EU) 
2019/13812 (den nye forordning om 
åbenhed), som er en direkte reaktion på 
det vellykkede europæiske borgerinitiativ 
"Stop Glyphosat", blev vedtaget med det 
formål at forbedre åbenheden i 
risikovurderinger i fødevarekæden og 
navnlig at styrke pålideligheden, 
objektiviteten og uafhængigheden af de 
undersøgelser, der anvendes af EFSA; 
bemærker, at EFSA i 2019 investerede i alt 
3,03 fuldtidsækvivalenter og lidt over 
196 000 EUR i gennemførelsen af sin 
politik om uafhængighed og håndtering af 
interessekonflikter;

_________________ _________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/1381 af 20. juni 
2019 om åbenhed og bæredygtighed i EU's 
risikovurdering i fødevarekæden og om 
ændring af forordning (EF) nr. 178/2002, 
(EF) nr. 1829/2003, (EF) nr. 1831/2003, 
(EF) nr. 2065/2003, (EF) nr. 1935/2004, 
(EF) nr. 1331/2008, (EF) nr. 1107/2009, 
(EU) 2015/2283 og direktiv 2001/18/EF 
(EUT L 231 af 6.9.2019, s. 1).

2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/1381 af 20. juni 
2019 om åbenhed og bæredygtighed i EU's 
risikovurdering i fødevarekæden og om 
ændring af forordning (EF) nr. 178/2002, 
(EF) nr. 1829/2003, (EF) nr. 1831/2003, 
(EF) nr. 2065/2003, (EF) nr. 1935/2004, 
(EF) nr. 1331/2008, (EF) nr. 1107/2009, 
(EU) 2015/2283 og direktiv 2001/18/EF 
(EUT L 231 af 6.9.2019, s. 1).

Or. en


