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Дерек Вон 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 

2014 година: Европейски орган за безопасност на храните 

COM(2015)0377 – C8-0221/2015 – 2015/2176(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. признава усилията на Органа за 

подобряване на прозрачността на своята 

работа, както и на данните, които 

използва за нея; признава 

съществуващите правни ограничения за 

увеличаване на прозрачността на 

данните; подчертава, че целта за 

оповестяване на данните е да се направи 

възможно възпроизвеждането на 

работата на Органа и че следователно 

стъпките, предприети за подобряване на 

прозрачността на процесите при 

оценката на риска, са добре дошли като 

начало, но че трябва да се гарантира и 

прозрачността на данните; във връзка с 

това приветства стартирането през 

януари 2013 г. на инициативата за 

прозрачност; приветства в този контекст 

подобреното представяне и 

достъпността на информацията и 

документите на уеб страницата на 

Органа и останалите действия, като 

становищата за оценка на рисковете и 

въздействието, което последните имат 

за гражданите на Съюза, предприети в 

посока на превръщането на ЕОБХ в 

отворена институция; насърчава Органа 

да продължи напредъка си в тази 

насока; 

19. признава усилията на Органа за 

подобряване на прозрачността на своята 

работа, както и на данните, които 

използва за нея; критикува 

съществуващите правни ограничения за 

увеличаване на прозрачността на 

данните; подчертава, че целта за 

оповестяване на данните е да се направи 

възможно възпроизвеждането на 

работата на Органа и че следователно 

стъпките, предприети за подобряване на 

прозрачността на процесите при 

оценката на риска, са добре дошли като 

начало, но че трябва да се гарантира и 

прозрачността на данните; във връзка с 

това приветства стартирането през 

януари 2013 г. на инициативата за 

прозрачност; приветства в този контекст 

подобреното представяне и 

достъпността на информацията и 

документите на уеб страницата на 

Органа и останалите действия, като 

становищата за оценка на рисковете и 

въздействието, което последните имат 

за гражданите на Съюза, предприети в 

посока на превръщането на ЕОБХ в 

отворена институция; насърчава Органа 

да продължи напредъка си в тази 

насока; и подчертава необходимостта 

от преодоляване на правните 

ограничения във връзка с 
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прозрачността с всички възможни 

инструменти; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 19 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19a. признава опасенията на 

общественото мнение относно 

използването на поверителна 

информация по време на 

извършваните от Органа оценки, по 

отношение на веществата, които 

трябва да бъдат пуснати на пазара; 

отбелязва, че тези опасения карат 

обществеността да губи доверие в 

независимостта и авторитета на 

Органа; подчертава, че е необходимо 

да се обърне тази тенденция; 

препоръчва на Органа да оценява 

последиците за здравето и околната 

среда единствено въз основа на научна 

информация, която е напълно 

достъпна и се публикува след процес 

на партньорска проверка; препоръчва 

Органът да съобщи тази препоръка на 

докладващата държава членка; 

Or. en 

 

 


