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Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. atzīst Iestādes centienus uzlabot sava 

darba un tam izmantoto datu pārredzamību; 

atzīst esošos juridiskos ierobežojumus, kas 

tai apgrūtina palielināt datu pārredzamību; 

uzsver, ka publiskošanas mērķis ir dot 

iespēju reproducēt Iestādes darbu, tāpēc 

ceļā uz riska novērtēšanas procesa 

pārredzamību spertie soļi ir vērtējami 

atzinīgi, taču būtu jānodrošina arī datu 

pārredzamība; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 

to, ka 2013. gada janvārī Iestāde sāka 

īstenot pārredzamības iniciatīvu; tādēļ 

atzinīgi vērtē to, ka ir uzlabojies Iestādes 

mājas lapā pieejamās informācijas un 

dokumentu izklāsts un pieejamība un ka 

tiek veiktas citas darbības, lai nodrošinātu 

Iestādes atvērtību, piemēram, tiek izstrādāti 

riska novērtēšanas atzinumi un novērtēta 

ietekme uz Savienības iedzīvotājiem; 

mudina Iestādi turpināt uzlabot šo rādītāju; 

19. atzīst Iestādes centienus uzlabot sava 

darba un tam izmantoto datu pārredzamību; 

kritizē esošos juridiskos ierobežojumus, 

kas tai apgrūtina palielināt datu 

pārredzamību; uzsver, ka publiskošanas 

mērķis ir dot iespēju reproducēt Iestādes 

darbu, tāpēc ceļā uz riska novērtēšanas 

procesa pārredzamību spertie soļi ir 

vērtējami atzinīgi, taču būtu jānodrošina arī 

datu pārredzamība; šajā sakarībā atzinīgi 

vērtē to, ka 2013. gada janvārī Iestāde sāka 

īstenot pārredzamības iniciatīvu; tādēļ 

atzinīgi vērtē to, ka ir uzlabojies Iestādes 

mājas lapā pieejamās informācijas un 

dokumentu izklāsts un pieejamība un ka 

tiek veiktas citas darbības, lai nodrošinātu 

Iestādes atvērtību, piemēram, tiek izstrādāti 

riska novērtēšanas atzinumi un novērtēta 

ietekme uz Savienības iedzīvotājiem; 

mudina Iestādi turpināt uzlabot šo rādītāju; 

uzsver, ka ar visiem iespējamiem 

instrumentiem ir jāpārvar juridiski 

ierobežojumi, kas saistīti ar 

pārredzamību; 

Or. en 
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 19.a atzīst sabiedrības bažas par to, ka 

Iestāde savos novērtējumos par vielām, 

kuru laišana tirgū ir nepieciešama, 

izmanto konfidenciālu informāciju; 

norāda, ka šīs bažas mazina sabiedrības 

uzticēšanos Iestādes neatkarībai un 

autoritātei; uzsver, ka jāpanāk pretējais; 

iesaka Iestādei ietekmi uz veselību un vidi 

vērtēt tikai uz tādas zinātniskās 

informācijas pamata, kas ir pilnībā 

pieejama un publicēta pēc zinātniskas 

recenzēšanas; iesaka Iestādei šo 

ieteikumu paziņot ziņotājai dalībvalstij; 

Or. en 

 

 


