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19. Jirrikonoxxi l-isforzi tal-Awtorità biex 

ittejjeb it-trasparenza tal-ħidma tagħha kif 

ukoll id-data li ntużat għal dan l-għan; 

jirrikonoxxi l-limitazzjonijiet legali 

eżistenti li hija taffaċċja biex iżżid it-

trasparenza tad-data; jenfasizza li l-għan 

tad-divulgazzjoni tad-data huwa li 

tagħmilha possibbli li tiġi riprodotta l-

ħidma tal-Awtorità u għalhekk il-miżuri 

meħuda lejn proċess trasparenti fil-

valutazzjoni tar-riskju huma meqjusa bħala 

l-ewwel pass pożittiv, madankollu għandha 

wkoll tiġi żgurata t-trasparenza tad-data; 

jilqa', f'dan ir-rigward, it-tnedija, 

f'Jannar 2013, tal-inizjattiva favur it-

trasparenza; jilqa', f'dan il-kuntest, il-

preżentazzjoni u l-aċċessibbiltà mtejba tal-

informazzjoni u d-dokumenti fil-homepage 

tal-Awtorità u azzjoni oħra meħuda, bħal 

opinjonijiet dwar il-valutazzjoni tar-riskju 

u l-impatt li għandhom fuq iċ-ċittadini tal-

Unjoni, favur "EFSA miftuħa"; 

jinkoraġġixxi lill-Awtorità tagħmel 

progress ulterjuri f'dan is-sens; 

19. Jirrikonoxxi l-isforzi tal-Awtorità biex 

ittejjeb it-trasparenza tal-ħidma tagħha kif 

ukoll id-data li ntużat għal dan l-għan; 

jikkritika l-limitazzjonijiet legali eżistenti 

li hija taffaċċja biex iżżid it-trasparenza 

tad-data; jenfasizza li l-għan tad-

divulgazzjoni tad-data huwa li tagħmilha 

possibbli li tiġi riprodotta l-ħidma tal-

Awtorità u għalhekk il-miżuri meħuda lejn 

proċess trasparenti fil-valutazzjoni tar-

riskju huma meqjusa bħala l-ewwel pass 

pożittiv, madankollu għandha wkoll tiġi 

żgurata t-trasparenza tad-data; jilqa', f'dan 

ir-rigward, it-tnedija, f'Jannar 2013, tal-

inizjattiva favur it-trasparenza; jilqa', f'dan 

il-kuntest, il-preżentazzjoni u l-

aċċessibbiltà mtejba tal-informazzjoni u d-

dokumenti fil-homepage tal-Awtorità u 

azzjoni oħra meħuda, bħal opinjonijiet 

dwar il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt li 

għandhom fuq iċ-ċittadini tal-Unjoni, favur 

"EFSA miftuħa"; jinkoraġġixxi lill-

Awtorità tagħmel progress ulterjuri f'dan 

is-sens; u jenfasizza l-ħtieġa li jintużaw l-

istrumenti kollha possibbli biex jingħelbu 

l-limitazzjonijiet legali relatati mat-

trasparenza; 

Or. en 
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 19a. Jirrikonoxxi t-tħassib tal-opinjoni 

pubblika dwar l-użu ta' informazzjoni 

kunfidenzjali matul l-evalwazzjonijiet tal-

Awtorità, fir-rigward ta' sustanzi li huma 

meħtieġa li jkunu fis-suq; jinnota li dan 

it-tħassib qiegħed iwassal lill-pubbliku 

biex jitlef il-fiduċja tiegħu fl-indipendenza 

u fl-awtorevolezza tal-Awtorità; jenfasizza 

l-ħtieġa li tinbidel din ix-xejra; 

jirrakkomanda li l-Awtorità tevalwa l-

effetti fuq is-saħħa u l-ambjent 

esklużivament abbażi ta' informazzjoni 

xjentifika li tkun disponibbli 

kompletament u ppubblikata wara proċess 

ta' rieżami bejn il-pari; jirrakkomanda li 

l-Awtorità tikkomunika din ir-

rakkomandazzjoni lill-Istat Membru 

rapporteur; 

Or. en 

 

 


