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Proposta de resolução Alteração 

19. Toma nota dos esforços envidados pela 

Autoridade no sentido de melhorar a 

transparência da atividade que desenvolve, 

bem como dos dados que utiliza; observa 

que o reforço da transparência dos dados é 

entravado devido às restrições legais a que 

está sujeita; realça que o objetivo da 

divulgação de dados é tornar possível a 

reprodutibilidade do trabalho da 

Autoridade e que, por conseguinte, as 

medidas tomadas no sentido da 

transparência no processo de avaliação dos 

riscos são um primeiro passo positivo, 

devendo, no entanto, ser igualmente 

assegurada a transparência dos dados; 

saúda, neste contexto, o lançamento, em 

janeiro de 2013, da iniciativa de 

transparência; congratula-se, neste 

contexto, com as melhorias introduzidas na 

apresentação e acessibilidade das 

informações e dos documentos na página 

principal do sítio web da Autoridade, bem 

como com outras medidas tomadas, como 

os pareceres relativos à avaliação dos 

riscos e o impacto que os mesmos têm nos 

cidadãos da União, tendo em vista uma 

"EFSA aberta"; incentiva a Autoridade a 

prosseguir nesta via; 

19. Toma nota dos esforços envidados pela 

Autoridade no sentido de melhorar a 

transparência da atividade que desenvolve, 

bem como dos dados que utiliza; critica o 

facto de o reforço da transparência dos 

dados ser entravado devido às restrições 

legais a que está sujeita; realça que o 

objetivo da divulgação de dados é tornar 

possível a reprodutibilidade do trabalho da 

Autoridade e que, por conseguinte, as 

medidas tomadas no sentido da 

transparência no processo de avaliação dos 

riscos são um primeiro passo positivo, 

devendo, no entanto, ser igualmente 

assegurada a transparência dos dados; 

saúda, neste contexto, o lançamento, em 

janeiro de 2013, da iniciativa de 

transparência; congratula-se, neste 

contexto, com as melhorias introduzidas na 

apresentação e acessibilidade das 

informações e dos documentos na página 

principal do sítio web da Autoridade, bem 

como com outras medidas tomadas, como 

os pareceres relativos à avaliação dos 

riscos e o impacto que os mesmos têm nos 

cidadãos da União, tendo em vista uma 

"EFSA aberta"; incentiva a Autoridade a 

prosseguir nesta via; realça a necessidade 

de tirar partido de todos os instrumentos 

disponíveis para superar as restrições 

jurídicas ligadas à transparência; 
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Proposta de resolução Alteração 

 19-A. Reconhece as preocupações 

veiculadas pela opinião pública sobre a 

utilização de informações confidenciais 

pela Autoridade no decurso de avaliações 

de substâncias para as quais é requerida a 

colocação no mercado; constata que estas 

preocupações têm levado a opinião 

pública a perder a confiança na 

independência e na legitimidade da 

Autoridade; sublinha a necessidade de 

inverter esta tendência; recomenda que a 

Autoridade avalie os efeitos na saúde e no 

ambiente exclusivamente com base nas 

informações científicas acessíveis na 

íntegra e publicadas após um processo de 

revisão pelos pares; recomenda que a 

Autoridade transmita a presente 

recomendação ao Estado-Membro 

relator; 
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