Verejná konzultácia k príručke na identifikáciu biologickej relevantnosti nežiaducich
/pozitívnych účinkoch na zdravie pri experimentálnych štúdiách na zvieratách a ľuďoch
Návrh príručky (1.22 MB)
Vyhlásenie o ochrane súkromia (82.92 KB)
Vedecký výbor EFSA pripravil návrh príručky, ktorý poskytuje všeobecné informácie a kritériá na
posúdenie biologickej relevantnosti, a to najmä pri rozhodovaní o tom, či pozorovaný účinok je
biologicky relevantný, t.j. je nepriaznivý (alebo vykazuje priaznivý účinok na zdravie), alebo nie.
Toto stanovisko objasňuje niektoré definície a pojmy, ako reakcia na biologického systému na
expozíciu, spôsobu pôsobenia a nepriaznivý účinok na metabolické dráhy, prahové hodnoty,
kritický efekt, modelovacie prístupy, biomarkery, ktoré sú zásadné pre posúdenie biologickej
relevantnosti. Pre ilustráciu použiteľnosti navrhovaného prístupu je k príručke anexovaných
niekoľko prípadových štúdií pokrývajúcich rôzne oblasti pôsobnosti úradu EFSA. V nadväznosti na
túto verejnú konzultáciu, vedecký výbor preskúma zaslané pripomienky a po zvážení ich
relevantnosti ich zapracuje do finálnej verzie príručky.
V súlade s politikou EFSA o otvorenosti a transparentnosti a v snahe prijímať pripomienky od
vedeckej komunity a ostatných stakeholderov, úrad EFSA spustil verejné pripomienkové konanie
k návrhu vyššie spomenutej príručky. Zainteresované strany sa vyzývajú, aby predložili písomné
pripomienky do 1. mája 2017.
Na predloženie pripomienok je nutné použiť elektronickú šablónu s referenciou na konkrétny riadok
a stranu dokumentu. Prostredníctvom šablóny je možné zadávať aj všeobecné pripomienky. Pri
zadávaní pripomienok je nutné brať do úvahy, že po 2 hodinách neaktivity, bude Vaša práca
v šablóne ukončená a vložené pripomienky nebudú zaznamenané. Preto v prípade, že šablóna bude
ponechaná v nečinnosti po nejakú dobu, je potrebné šablónu opäť otvoriť cez link, resp.
„refreshnúť“ stránku.
Ak by ste chceli predložiť dátové sety, alebo odoslať súbory, ktoré podporia Vaše komentáre,
pošlite e-mail na adresu: SCER.PublicConsult.85@efsa.europa.eu
Upozorňujeme, že pripomienky nebudú vzaté do úvahy, ak:
• budú podané po dátume uzávierky verejnej konzultácie;
• nebudú súvisieť s obsahom dokumentu;
• budú obsahovať sťažnosti proti inštitúciám, osobné obvinenia, irelevantné alebo urážlivé
vyhlásenie alebo materiálu;
• sa budú vzťahovať k aspektom politiky alebo riadenia rizika, ktoré sú mimo rámca činnosti
EFSA.
EFSA bude posudzovať všetky pripomienky od zainteresovaných strán, ktoré budú predložené v
súlade s vyššie uvedenými kritériami. Tieto pripomienky budú ďalej posúdené Vedeckým výborom
EFSA a v prípade relevantnosti budú vzaté do úvahy.
Všetky prijaté pripomienky budú zverejnené. Pripomienky predložené jednotlivcami, ako fyzickými
osobami, budú prezentované anonymne. Pripomienky predložené v mene organizácie, sa zobrazia
pod názvom organizácie.
Submit comments (deadline: 1 May 2017)

