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Pozmeňujúci návrh  1 

Marco Valli, Marco Zanni, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2014: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 

COM(2015)0377 – C8-0221/2015 – 2015/2176(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. oceňuje úsilie úradu zlepšiť 

transparentnosť svojej činnosti, ako aj 

údaje, ktoré na to používa; uznáva 

existujúce právne obmedzenia, ktorým 

úrad čelí pri snahe zvýšiť transparentnosť 

údajov; zdôrazňuje, že cieľom 

zverejňovania údajov je umožniť 

reprodukovateľnosť činnosti úradu, a preto 

sú kroky smerujúce k transparentnosti 

procesov hodnotenia rizika vítaným prvým 

krokom, ale mala by sa zaručiť aj 

transparentnosť údajov; v tejto súvislosti 

víta začatie iniciatívy za transparentnosť v 

januári 2013; rovnako víta aj zlepšenú 

prezentáciu a prístupnosť informácií a 

dokumentov na domovskej stránke úradu a 

ostatné kroky, ako sú stanoviská na 

hodnotenie rizík a vplyvu týchto rizík na 

občanov Únie, prijaté v záujme 

„otvoreného EFSA“; povzbudzuje úrad, 

aby ďalej napredoval v tomto smere; 

19. oceňuje úsilie úradu zlepšiť 

transparentnosť svojej činnosti, ako aj 

údaje, ktoré na to používa; kriticky hodnotí 

existujúce právne obmedzenia, ktorým 

úrad čelí pri snahe zvýšiť transparentnosť 

údajov; zdôrazňuje, že cieľom 

zverejňovania údajov je umožniť 

reprodukovateľnosť činnosti úradu, a preto 

sú kroky smerujúce k transparentnosti 

procesov hodnotenia rizika vítaným prvým 

krokom, ale mala by sa zaručiť aj 

transparentnosť údajov; v tejto súvislosti 

víta začatie iniciatívy za transparentnosť v 

januári 2013; rovnako víta aj zlepšenú 

prezentáciu a prístupnosť informácií a 

dokumentov na domovskej stránke úradu a 

ostatné kroky, ako sú stanoviská na 

hodnotenie rizík a vplyvu týchto rizík na 

občanov Únie, prijaté v záujme 

„otvoreného EFSA“; povzbudzuje úrad, 

aby ďalej napredoval v tomto smere; a 

zdôrazňuje, že je potrebné všetkými 

dostupnými prostriedkami prekonať 

právne obmedzenia súvisiace s 

transparentnosťou; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Marco Valli, Marco Zanni, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2014: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 

COM(2015)0377 – C8-0221/2015 – 2015/2176(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19a. uznáva znepokojenie verejnosti v 

súvislosti s využívaním dôverných 

informácií počas hodnotení zo strany 

úradu, pokiaľ ide o látky, ktorých 

umiestnenie na trh sa požaduje; 

poznamenáva, že toto znepokojenie vedie 

k strate dôvery verejnosti v nezávislosť a 

autoritu úradu; zdôrazňuje, že je potrebné 

zvrátiť tento trend; odporúča, aby úrad 

posúdil účinky na zdravie a životné 

prostredie výlučne na základe vedeckých 

informácií, ktoré sú v plnej miere 

prístupné a zverejnené v nadväznosti na 

proces partnerského preskúmania; 

odporúča, aby úrad oznámil toto 

odporúčanie spravodajskému členskému 

štátu; 

Or. en 

 

 


