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19 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. pripažįsta Tarnybos pastangas padidinti 

savo veiklos ir jai vykdyti naudojamų 

duomenų skaidrumą; pripažįsta esamus 

teisinius suvaržymus, su kuriais ji susiduria 

užtikrindama didesnį duomenų skaidrumą; 

pabrėžia, kad duomenų atskleidimu 

siekiama užtikrinti Tarnybos darbo 

atkuriamumą, taigi, priemonės, kurių 

imtasi siekiant rizikos vertinimo proceso 

skaidrumo, yra palankiai vertinamas 

pirmasis žingsnis, tačiau reikėtų užtikrinti 

ir duomenų skaidrumą; šiomis 

aplinkybėmis palankiai vertina tai, kad 

2013 m. sausio mėn. pradėta įgyvendinti 

skaidrumo iniciatyva; atsižvelgdamas į tai, 

džiaugiasi, kad Tarnybos pradžios 

tinklalapyje geriau pateikiama ir lengviau 

randama informacija ir dokumentai ir kad, 

siekiant atviros EFSA, imtasi kitų veiksmų, 

pavyzdžiui, rengiamos rizikos vertinimo 

nuomonės ir tiriamas jų poveikis Sąjungos 

piliečiams; ragina Tarnybą ir toliau dirbti 

šia linkme; 

19. pripažįsta Tarnybos pastangas padidinti 

savo veiklos ir jai vykdyti naudojamų 

duomenų skaidrumą; kritikuoja esamus 

teisinius suvaržymus, su kuriais ji susiduria 

užtikrindama didesnį duomenų skaidrumą; 

pabrėžia, kad duomenų atskleidimu 

siekiama užtikrinti Tarnybos darbo 

atkuriamumą, taigi, priemonės, kurių 

imtasi siekiant rizikos vertinimo proceso 

skaidrumo, yra palankiai vertinamas 

pirmasis žingsnis, tačiau reikėtų užtikrinti 

ir duomenų skaidrumą; šiomis 

aplinkybėmis palankiai vertina tai, kad 

2013 m. sausio mėn. pradėta įgyvendinti 

skaidrumo iniciatyva; atsižvelgdamas į tai, 

džiaugiasi, kad Tarnybos pradžios 

tinklalapyje geriau pateikiama ir lengviau 

randama informacija ir dokumentai ir kad, 

siekiant atviros EFSA, imtasi kitų veiksmų, 

pavyzdžiui, rengiamos rizikos vertinimo 

nuomonės ir tiriamas jų poveikis Sąjungos 

piliečiams; ragina Tarnybą ir toliau dirbti 

šia linkme; pabrėžia, kad reikia išspręsti 

teisinius apribojimus, susijusius su visų 

galimų priemonių skaidrumu; 

Or. en 
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 19a. pripažįsta visuomenės susirūpinimą 

dėl konfidencialios informacijos 

naudojimo Tarnybai atliekant cheminių 

medžiagų, kurios turi pateikti į rinką, 

vertinimus; pažymi, kad dėl šio 

susirūpinimo visuomenė gali prarasti 

pasitikėjimą Tarnybos nepriklausomumu 

ir autoritetu; pabrėžia, kad reikia keisti 

šią tendenciją; rekomenduoja, kad 

institucija poveikį sveikatai ir aplinkai 

vertintų remdamasi vien tik moksline 

informacija, kuri yra visiškai prieinama ir 

skelbiama pasibaigus tarpusavio peržiūros 

procesui; rekomenduoja Tarnybai pateikti 

šią rekomendaciją valstybei narei 

ataskaitos rengėjai; 

Or. en 

 

 


