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Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. oceňuje úsilí úřadu o zvýšení 

transparentnosti jeho činnosti i údajů, které 

ke své činnosti používá; uznává, že v 

současné době existují určitá právní 

omezení, jež úřadu brání ve zvyšování 

transparentnosti údajů; zdůrazňuje, že 

účelem zveřejňování je umožnit 

reprodukovatelnost práce úřadu a kroky 

směřující k transparentnosti procesů při 

posuzování rizik jsou tudíž vítanými 

prvními kroky; měla by být nicméně 

zajištěna i transparentnost údajů; v tomto 

ohledu vítá, že úřad v prosinci 2013 zahájil 

iniciativu zaměřenou na transparentnost; 

v této souvislosti vítá lepší prezentaci a 

přístupnost informací a dokumentů na 

internetové stránce úřadu a další opatření 

přijatá za účelem vytvoření „otevřeného 

úřadu EFSA“ , jako jsou stanoviska k 

hodnocení rizik a jejich dopadu na občany 

Unie ; povzbuzuje úřad, aby v tomto 

přístupu pokračoval; 

19. oceňuje úsilí úřadu o zvýšení 

transparentnosti jeho činnosti i údajů, které 

ke své činnosti používá; kritizuje 

skutečnost, že v současné době existují 

určitá právní omezení, jež úřadu brání ve 

zvyšování transparentnosti údajů; 

zdůrazňuje, že účelem zveřejňování je 

umožnit reprodukovatelnost práce úřadu a 

kroky směřující k transparentnosti procesů 

při posuzování rizik jsou tudíž vítanými 

prvními kroky; měla by být nicméně 

zajištěna i transparentnost údajů; v tomto 

ohledu vítá, že úřad v prosinci 2013 zahájil 

iniciativu zaměřenou na transparentnost; 

v této souvislosti vítá lepší prezentaci a 

přístupnost informací a dokumentů na 

internetové stránce úřadu a další opatření 

přijatá za účelem vytvoření „otevřeného 

úřadu EFSA“ , jako jsou stanoviska k 

hodnocení rizik a jejich dopadu na občany 

Unie ; povzbuzuje úřad, aby v tomto 

přístupu pokračoval; vyzdvihuje potřebu 

překonat právní omezení spojená s 

transparentností, a to všemi dostupnými 

nástroji; 

Or. en 
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Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. bere na vědomí znepokojení 

veřejného mínění ohledně využívání 

důvěrných informací, jehož se úřad 

dopouští v průběhu vyhodnocování látek, 

jejichž uvedení na trh je požadováno; 

konstatuje, že tyto obavy vedou k tomu, že 

veřejnost ztrácí důvěru v nezávislost a 

autoritu úřadu; zdůrazňuje, že je třeba 

tento trend zvrátit; doporučuje, aby úřad 

vyhodnocoval dopady na zdraví a životní 

prostředí výhradně na základě vědeckých 

údajů, které jsou plně dostupné a byly 

zveřejněny poté, co bylo provedeno 

vzájemné hodnocení (peer review);  

doporučuje, aby úřad o tomto doporučení 

informoval zpravodajský členský stát; 

Or. en 

 

 


