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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. elismeri a hatóság arra irányuló 

erőfeszítését, hogy javítsa munkája, 

valamint a felhasznált adatok 

átláthatóságát; tudomásul veszi az adatokra 

vonatkozó átláthatóság növelésének 

jelenlegi jogszabályi korlátait; 

hangsúlyozza, hogy az adatok 

nyilvánosságra hozatalának az a célja, 

hogy a hatóság munkája reprodukálható 

legyen, és ezért a kockázatértékelési 

folyamat átláthatóságának fokozása 

érdekében tett lépéseket örvendetes első 

lépésnek tekinti, de felhívja a figyelmet 

arra, hogy az adatok átláthatóságát is 

biztosítani kell; e tekintetben üdvözli az 

átláthatósági kezdeményezés 2013. januári 

elindítását; ezzel összefüggésben üdvözli, 

hogy a hatóság honlapján jobb 

megjelenítésben és hozzáférhetőbb 

formában teszik közzé az információkat és 

a dokumentumokat – úgymint a 

kockázatértékeléseket és az uniós 

polgárokra gyakorolt várható hatások 

elemzését –, illetve üdvözli a „Nyílt 

EFSA” irányába tett egyéb lépéseket; 

ösztönzi a hatóságot, hogy haladjon tovább 

ezen az úton; 

19. elismeri a hatóság arra irányuló 

erőfeszítését, hogy javítsa munkája, 

valamint a felhasznált adatok 

átláthatóságát; kritikával illeti az adatokra 

vonatkozó átláthatóság növelésének 

jelenlegi jogszabályi korlátait; 

hangsúlyozza, hogy az adatok 

nyilvánosságra hozatalának az a célja, 

hogy a hatóság munkája reprodukálható 

legyen, és ezért a kockázatértékelési 

folyamat átláthatóságának fokozása 

érdekében tett lépéseket örvendetes első 

lépésnek tekinti, de felhívja a figyelmet 

arra, hogy az adatok átláthatóságát is 

biztosítani kell; e tekintetben üdvözli az 

átláthatósági kezdeményezés 2013. januári 

elindítását; ezzel összefüggésben üdvözli, 

hogy a hatóság honlapján jobb 

megjelenítésben és hozzáférhetőbb 

formában teszik közzé az információkat és 

a dokumentumokat – úgymint a 

kockázatértékeléseket és az uniós 

polgárokra gyakorolt várható hatások 

elemzését –, illetve üdvözli a „Nyílt 

EFSA” irányába tett egyéb lépéseket; 

ösztönzi a hatóságot, hogy haladjon tovább 

ezen az úton; hangsúlyozza, hogy az 

átláthatóságot érintő összes jogi korlátot 

minden eszköz bevetésével fel kell 

számolni; 

Or. en 
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 19a. tudomásul veszi, hogy a közvélemény 

aggódik amiatt, hogy a piaci forgalomba 

hozott anyagok esetén végzett értékelések 

során a hatóság hogyan kezeli a bizalmas 

információkat; megjegyzi, hogy ezen 

aggodalmak következtében a polgárok 

elvesztik a hatóság függetlenségébe és 

megbízhatóságába vetett bizalmukat; 

hangsúlyozza, hogy ezt a tendenciát meg 

kell fordítani; javasolja, hogy a hatóság az 

egészségre és a környezetre gyakorolt 

hatást kizárólag olyan tudományos adatok 

alapján értékelje, amelyek teljes 

mértékben hozzáférhetőek, és amelyeket 

szakértői felülvizsgálatot követően 

közzétesznek; javasolja, hogy a hatóság 

tájékoztassa a referens tagállamot erről az 

ajánlásról; 

Or. en 

 

 


