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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. võtab teadmiseks ameti püüdlused 

suurendada oma töö ja selleks kasutatavate 

andmete läbipaistvust; võtab teadmiseks 

andmete läbipaistvuse suurendamise 

õiguslikud piirangud; rõhutab, et 

avalikustamise eesmärk on teha 

võimalikuks ameti tööd korrata ning 

seetõttu on riskihindamise protsessi 

läbipaistvuse suurendamiseks võetud 

meetmed tervitatav esimene samm, kuid 

tagada tuleks ka andmete läbipaistvus; 

peab seepärast tervitatavaks 2013. aasta 

jaanuaris käivitatud läbipaistvuse algatust; 

väljendab sellega seoses heameelt teabe ja 

dokumentide parema esitamise ja 

juurdepääsetavuse üle ameti kodulehel ja 

muude algatuse „Open EFSA“ nimel 

võetavate meetmete üle, nagu 

riskihindamisega seotud arvamused ja 

nende mõju liidu kodanikele; julgustab 

ametit jätkama edasiminekut selles suunas; 

19. võtab teadmiseks ameti püüdlused 

suurendada oma töö ja selleks kasutatavate 

andmete läbipaistvust; kritiseerib andmete 

läbipaistvuse suurendamise õiguslikke 

piiranguid; rõhutab, et avalikustamise 

eesmärk on teha võimalikuks ameti tööd 

korrata ning seetõttu on riskihindamise 

protsessi läbipaistvuse suurendamiseks 

võetud meetmed tervitatav esimene samm, 

kuid tagada tuleks ka andmete läbipaistvus; 

peab seepärast tervitatavaks 2013. aasta 

jaanuaris käivitatud läbipaistvuse algatust; 

väljendab sellega seoses heameelt teabe ja 

dokumentide parema esitamise ja 

juurdepääsetavuse üle ameti kodulehel ja 

muude algatuse „Open EFSA“ nimel 

võetavate meetmete üle, nagu 

riskihindamisega seotud arvamused ja 

nende mõju liidu kodanikele; julgustab 

ametit jätkama edasiminekut selles suunas; 

rõhutab vajadust kasutada 

läbipaistvusega seotud õiguslikest 

piirangutest ülesaamiseks kõiki 

võimalikke vahendeid; 

Or. en 
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 19 a. võtab teadmiseks üldsuse mure 

konfidentsiaalse teabe kasutamise pärast 

ameti hindamiste käigus seoses ainetega, 

mille turule laskmist nõutakse; märgib, et 

selle mure tõttu võib üldsus kaotada 

usalduse ameti sõltumatuse ja 

autoriteetsuse vastu; rõhutab vajadust see 

suundumus ümber pöörata; soovitab 

ametil hinnata mõju tervisele ja 

keskkonnale üksnes sellise teadusliku 

teabe põhjal, mis on täielikult kättesaadav 

ja avaldatud pärast vastastikust 

hindamist; soovitab ametil edastada see 

soovitus referentliikmesriigile; 

Or. en 

 

 


