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Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. odnotowuje wysiłki Urzędu 

zmierzające do poprawy przejrzystości 

jego działań, jak i danych 

wykorzystywanych do tych działań; 

przyjmuje do wiadomości utrzymujące się 

ograniczenia prawne Urzędu, jeżeli chodzi 

o zwiększenie przejrzystości danych; 

podkreśla, że celem ujawniania jest 

umożliwienie odtwarzalności prac Urzędu, 

a zatem działania w kierunku 

przejrzystości procesów w dziedzinie 

oceny ryzyka są oczekiwanym pierwszym 

krokiem, jednak należy również zapewnić 

przejrzystość danych; w związku z tym 

przyjmuje z zadowoleniem podjętą w 

styczniu 2013 r. inicjatywę na rzecz 

przejrzystości; w tym kontekście z 

zadowoleniem przyjmuje lepszy sposób 

prezentowania informacji i dokumentów 

oraz ich większą dostępność na stronie 

internetowej Urzędu, a także inne podjęte 

działania – takie jak opinie w sprawie 

oceny ryzyka i ocena wpływu, jaki mają 

one na obywateli Unii – zmierzające ku 

„otwartemu EFSA”; zachęca Urząd do 

dalszych postępów w tym kierunku; 

19. odnotowuje wysiłki Urzędu 

zmierzające do poprawy przejrzystości 

jego działań, jak i danych 

wykorzystywanych do tych działań; 

krytycznie odnosi się do utrzymujących się 

ograniczeń prawnych Urzędu, jeżeli 

chodzi o zwiększenie przejrzystości 

danych; podkreśla, że celem ujawniania 

jest umożliwienie odtwarzalności prac 

Urzędu, a zatem działania w kierunku 

przejrzystości procesów w dziedzinie 

oceny ryzyka są oczekiwanym pierwszym 

krokiem, jednak należy również zapewnić 

przejrzystość danych; w związku z tym 

przyjmuje z zadowoleniem podjętą w 

styczniu 2013 r. inicjatywę na rzecz 

przejrzystości; w tym kontekście z 

zadowoleniem przyjmuje lepszy sposób 

prezentowania informacji i dokumentów 

oraz ich większą dostępność na stronie 

internetowej Urzędu, a także inne podjęte 

działania – takie jak opinie w sprawie 

oceny ryzyka i ocena wpływu, jaki mają 

one na obywateli Unii – zmierzające ku 

„otwartemu EFSA”; zachęca Urząd do 

dalszych postępów w tym kierunku; 

podkreśla również potrzebę 

przezwyciężenia ograniczeń prawnych 

związanych z przejrzystością w 

odniesieniu do wszystkich możliwych 

instrumentów; 
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 19a. odnotowuje obawy opinii publicznej 

dotyczące wykorzystania poufnych 

informacji podczas ocen 

przeprowadzanych przez Urząd 

związanych z substancjami, które mają 

zostać wprowadzone na rynek; zauważa, 

że te obawy prowadzą do utraty zaufania 

opinii publicznej, jeżeli chodzi o 

niezależność i wiarygodność Urzędu; 

podkreśla potrzebę odwrócenia tej 

tendencji; zaleca, aby Urząd ocenił wpływ 

na zdrowie i środowisko jedynie na 

podstawie informacji naukowych, które są 

ogólnie dostępne i publikowane w wyniku 

procesu wzajemnej oceny; zaleca, aby 

Urząd przekazał to zalecenie państwu 

członkowskiemu pełniącemu rolę 

sprawozdawcy; 
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