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Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. recunoaște eforturile depuse de 

Autoritate pentru a mări transparența 

activității sale și a datelor utilizate; 

recunoaște limitările juridice existente în 

calea creșterii transparenței datelor; 

subliniază că scopul dezvăluirii datelor este 

de a asigura reproductibilitatea muncii 

Autorității și că de aceea pașii făcuți în 

direcția transparenței procesului de 

evaluare a riscurilor sunt de apreciat ca o 

primă etapă, care însă ar trebui, de 

asemenea, urmată de măsuri vizând 

transparența datelor; salută, în această 

privință, lansarea, în ianuarie 2013, a 

inițiativei privind transparența; salută, în 

acest context, prezentarea mai clară a 

informațiilor și documentelor de pe site-ul 

Autorității și accesul îmbunătățit la acestea, 

precum și alte măsuri luate, precum 

rapoartele de evaluare a riscurilor și a 

impactului acestora asupra cetățenilor 

Uniunii, în vederea creșterii gradului de 

deschidere a EFSA; încurajează 

Autoritatea să își continue progresele în 

acest sens; 

19. recunoaște eforturile depuse de 

Autoritate pentru a mări transparența 

activității sale și a datelor utilizate; critică 

limitările juridice existente în calea 

creșterii transparenței datelor; subliniază că 

scopul dezvăluirii datelor este de a asigura 

reproductibilitatea muncii Autorității și că 

de aceea pașii făcuți în direcția 

transparenței procesului de evaluare a 

riscurilor sunt de apreciat ca o primă etapă, 

care însă ar trebui, de asemenea, urmată de 

măsuri vizând transparența datelor; salută, 

în această privință, lansarea, în ianuarie 

2013, a inițiativei privind transparența; 

salută, în acest context, prezentarea mai 

clară a informațiilor și documentelor de pe 

site-ul Autorității și accesul îmbunătățit la 

acestea, precum și alte măsuri luate, 

precum rapoartele de evaluare a riscurilor 

și a impactului acestora asupra cetățenilor 

Uniunii, în vederea creșterii gradului de 

deschidere a EFSA; încurajează 

Autoritatea să își continue progresele în 

acest sens; subliniază necesitatea de a 

depăși limitările legale referitoare la 

transparență prin toate instrumentele 

posibile; 

Or. en 
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Punctul 19 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. recunoaște preocupările opiniei 

publice față de utilizarea informațiilor 

confidențiale pe durata evaluărilor 

realizate de către Autoritate cu privire la 

substanțele a căror introducere pe piață 

este solicitată; ia act de faptul că aceste 

preocupări cauzează scăderea încrederii 

publice în independența și prestigiul 

Autorității; subliniază necesitatea de a 

inversa această tendință; recomandă ca 

Autoritatea să evalueze efectele asupra 

sănătății și mediului exclusiv pe baza 

informațiilor științifice care sunt 

accesibile integral și care sunt publicate 

în urma unui proces de evaluare inter 

pares; recomandă ca Autoritatea să 

comunice această recomandare statului 

membru raportor; 

Or. en 

 

 


