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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Αρχής 

να βελτιώσει τη διαφάνεια των εργασιών 

της καθώς και των δεδομένων που 

χρησιμοποιεί στις εργασίες της· 

αναγνωρίζει τους υφιστάμενους νομικούς 

περιορισμούς που αντιμετωπίζει για την 

αύξηση της διαφάνειας των δεδομένων· 

τονίζει ότι στόχος της αποκάλυψης 

στοιχείων είναι να καταστεί δυνατή η 

αναπαραγωγιμότητα των εργασιών της 

Αρχής και, ως εκ τούτου, τα μέτρα που 

ελήφθησαν για την ενίσχυση της 

διαφάνειας της διαδικασίας αξιολόγησης 

του κινδύνου αποτελούν ένα πρώτο θετικό 

βήμα, ωστόσο θα πρέπει επίσης να 

διασφαλιστεί και η διαφάνεια των 

δεδομένων· επικροτεί, εν προκειμένω, τη 

δρομολόγηση της πρωτοβουλίας για τη 

διαφάνεια, τον Ιανουάριο του 2013· 

εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την 

ικανοποίησή του για τη βελτιωμένη 

παρουσίαση και προσβασιμότητα των 

πληροφοριών και των εγγράφων στην 

αρχική ιστοσελίδα της Αρχής, καθώς και 

για τις άλλες δράσεις που ανελήφθησαν για 

μια «ανοιχτή EFSA», όπως οι 

γνωμοδοτήσεις αξιολόγησης των κινδύνων 

και του αντικτύπου τους στους πολίτες της 

Ένωσης· προτρέπει την Αρχή να συνεχίσει 

στην κατεύθυνση αυτή· 

19. αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Αρχής 

να βελτιώσει τη διαφάνεια των εργασιών 

της καθώς και των δεδομένων που 

χρησιμοποιεί στις εργασίες της· εκφράζει 

την αποδοκιμασία του για τους 

υφιστάμενους νομικούς περιορισμούς που 

αντιμετωπίζει για την αύξηση της 

διαφάνειας των δεδομένων· τονίζει ότι 

στόχος της αποκάλυψης στοιχείων είναι να 

καταστεί δυνατή η αναπαραγωγιμότητα 

των εργασιών της Αρχής και, ως εκ 

τούτου, τα μέτρα που ελήφθησαν για την 

ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας 

αξιολόγησης του κινδύνου αποτελούν ένα 

πρώτο θετικό βήμα, ωστόσο θα πρέπει 

επίσης να διασφαλιστεί και η διαφάνεια 

των δεδομένων· επικροτεί, εν προκειμένω, 

τη δρομολόγηση της πρωτοβουλίας για τη 

διαφάνεια, τον Ιανουάριο του 2013· 

εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την 

ικανοποίησή του για τη βελτιωμένη 

παρουσίαση και προσβασιμότητα των 

πληροφοριών και των εγγράφων στην 

αρχική ιστοσελίδα της Αρχής, καθώς και 

για τις άλλες δράσεις που ανελήφθησαν για 

μια «ανοιχτή EFSA», όπως οι 

γνωμοδοτήσεις αξιολόγησης των κινδύνων 

και του αντικτύπου τους στους πολίτες της 

Ένωσης· προτρέπει την Αρχή να συνεχίσει 

στην κατεύθυνση αυτή· και τονίζει την 

ανάγκη να ξεπεραστούν οι νομικοί 

περιορισμοί που αφορούν τη διαφάνεια με 
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 19α. αναγνωρίζει τις ανησυχίες της 

κοινής γνώμης σχετικά με τη χρήση 

εμπιστευτικών πληροφοριών κατά τη 

διάρκεια των αξιολογήσεων από την 

Αρχή, όσον αφορά τις ουσίες που πρέπει 

να διατεθούν στην αγορά· επισημαίνει ότι 

οι ανησυχίες αυτές οδηγούν σε απώλεια 

της εμπιστοσύνης του κοινού στην 

ανεξαρτησία και το κύρος της Αρχής· 

τονίζει την ανάγκη να αντιστραφεί αυτή η 

τάση· συνιστά στην Αρχή να αξιολογεί τις 

επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον 

αποκλειστικά βάσει επιστημονικών 

στοιχείων τα οποία είναι πλήρως 

προσβάσιμα και δημοσιεύονται έπειτα 

από διαδικασία αξιολόγησης από 

ομοτίμους· συνιστά στην Αρχή να 

κοινοποιεί την παρούσα σύσταση στο 

κράτος μέλος εισηγητή· 

Or. en 

 

 


