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LYHYET PERUSTELUT

Kansainvälisen kaupan valiokunta suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, jonka 
tarkoituksena on vahvistaa joustavammat säännöt ja yksinkertaisemmat menettelyt koskien 
toimielinten asiakirjojen julkista saatavuutta.

Tarkistaminen koskee lähinnä kansalaisoikeuksia ja on luonteeltaan pikemminkin 
oikeudellinen ja perustuslaillinen (nämä alat eivät kuulu kansainvälisen kaupan valiokunnan 
toimivaltaan).

Lausunnon valmistelija katsoo kuitenkin, että komission ehdotusta olisi analysoitava erikseen, 
vaikka hän lukeekin kaupallisiin neuvotteluihin ja riita-asioihin liittyvät kaupan ja 
teollisuuden alan asiakirjat "arkaluonteisten asiakirjojen" luokkaan.

Tämän lausuntoluonnoksen sisältämät tarkistukset parantavat yhteyttä uudelleen laatimisen 
tavoitteiden ja ehdotusten sisällön välillä. Suosituimmuuskohtelu vaikuttaa hyödylliseltä ja 
tarpeelliselta, kunhan sen avulla ei pyritä lain ja kuluttajan edun vastaisesti salaamaan 
teollisuuden etuja ja siitä voidaan siirtyä "vallitsevaan julkiseen etuun".

Lausunnon valmistelijan mielestä tämä mahdollisuus jättää teollisuuden etu ulkopuolelle on 
tuotava tekstissä paremmin esille ottaen huomioon, että asetuksen tarkistamisen tärkein 
tavoite on palvella yleisöä ja tukea kansalaisia.

Yksi asetusehdotuksen tavoitteista on selkeyttää niitä poikkeuksia koskevia menettelyjä, 
joihin ei sovelleta avoimuus- ja julkistamissääntöjä. Näihin poikkeuksiin kuuluvat yhteiset 
taloudelliset edut, kuten edellisessäkin tekstissä. Ehdotuksessa mainitaan myös 
nimenomaisesti ne olosuhteet, joissa teollisuussalaisuuksia ei paljasteta ennen kuin kaikki 
tapaukset viedään oikeuteen kahdenvälisten erimielisyyksien ratkaisemiseksi tai ennen kuin 
otetaan käyttöön Maailman kauppajärjestön riitojenratkaisumekanismi (WTO:n 
riitojenratkaisuelin).

Näin komission ehdotus selkeyttää tekstiä ja lisäksi sillä suojellaan taloudellisia etuja, vaikka 
nykyään tekstiä käytetään perusteena EU:n WTO:n riitojenratkaisuelimelle jättämille 
kanteille.

Lisäksi ehdotuksessa mainitaan kauppaneuvotteluihin liittyviin luottamuksellisiin 
asiakirjoihin sovellettavat säännöt. Nämä Euroopan unionin kauppapolitiikan määrittelystä 
vastaavan 133 artiklan komitean muille julkisille toimielimille toimittavat asiakirjat ovat 
arkaluonteisia. Kansainvälisen kaupan valiokunta on tietoinen tarpeesta säilyttää näiden 
asiakirjojen luottamuksellisuus, ja se varaa itselleen oikeuden valvoa komission ja neuvoston 
täytäntöön panemaa kauppapolitiikkaa. Tällaisten arkaluonteisten asiakirjojen luokittelua ja 
saatavuutta koskevat säännöt määritellään komission 29. marraskuuta 2001 tekemässä 
päätöksessä komission sisäisten menettelysääntöjen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla 
K(2001)3031).

Komissio on viimeksi tarkistanut asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annettua 
asetusta vuonna 2001 heti arkaluonteisten asiakirjojen luokittelua koskevan asetuksen 
tarkistamisen jälkeen. Jos komission tavoitteena todellakin on parantaa kaiken tyyppisten 
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asiakirjojen julkista saatavuutta, on tarkistettava kaikkia sisäisiä sääntöjä.

Toisaalta kansainvälisen kaupan valiokunnan on noudatettava rajoitetusti saatavilla olevien 
tietojen luovuttamista koskevia tiukkoja sääntöjä jopa omien jäsentensä suhteen, sillä 
kyseessä olevat säännöt on laadittu 2001, jolloin tätä valiokuntaa ei ollut olemassa.

Lausunnon valmistelija korostaa näin ollen, että on välttämätöntä tarkistaa säännöllisin 
väliajoin komission arkaluonteisten asiakirjojen luokittelua ja luovuttamista muille 
toimielimille, Euroopan parlamentti mukaan lukien, koskevia sääntöjä.

Tämän julkista saatavuutta koskevan tarkistamisehdotuksen ei tulisi olla vain muodollisuus. 
Jotta tämä tarkistaminen onnistuisi, kaiken tyyppisten asiakirjojen saatavuutta kaikille 
oikeushenkilöille ja kansalaisille koskevaa prosessia olisi analysoitava kokonaisuudessaan. 
Niinpä lausunnon valmistelija katsoo, että EU:n lainsäädäntöprosessiin osallistumisen 
kannalta kansalaisten saama oikea tieto on perusoikeus ja että tästä syystä kaupallisia 
asiakirjoja ei tulisi sulkea tämän uudistuksen ulkopuolelle.

Näistä syistä lausunnon valmistelija esittää seuraavat tarkistukset:

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus-
ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arkaluonteisia ovat asiakirjat, jotka ovat 
peräisin toimielimistä tai niiden virastoista, 
jäsenvaltioista tai kolmansista maista tai 
kansainvälisistä järjestöistä ja joiden 
turvaluokitus on ”TRÈS SECRET/TOP 
SECRET”, ”SECRET” tai 
”CONFIDENTIEL” kyseisen toimielimen 
niiden sääntöjen mukaisesti, joilla 
suojellaan Euroopan unionin tai sen yhden 
tai useamman jäsenvaltion olennaisia etuja 
4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuilla aloilla, erityisesti yleisen 
turvallisuuden, puolustuksen ja 
sotilasasioiden osalta.

1. Arkaluonteisia ovat asiakirjat, jotka ovat 
peräisin toimielimistä tai niiden virastoista, 
jäsenvaltioista tai kolmansista maista tai 
kansainvälisistä järjestöistä ja joiden 
turvaluokitus on "TRÈS SECRET/TOP 
SECRET", "SECRET" tai 
"CONFIDENTIEL" kyseisen toimielimen 
laatimien ja säännöllisin väliajoin 
tarkistamien sääntöjen mukaisesti, joilla 
suojellaan Euroopan unionin tai sen yhden 
tai useamman jäsenvaltion olennaisia etuja 
4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuilla aloilla, erityisesti yleisen 
turvallisuuden, kansainvälisten ja 
kauppasuhteiden, puolustuksen ja 
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sotilasasioiden osalta.

Perustelu

Kunkin toimielimen on laadittava ja säännöllisin väliajoin tarkistettava omat sääntönsä, jotta 
asiakirjojen luokituskriteerit voidaan määritellä määrätyn ajan kuluessa. Euroopan unionin 
kauppapolitiikan määrittelystä vastaavan 133 artiklan komitean ja muiden poliittisten elinten 
välittämät asiakirjat kuuluvat arkaluonteisten asiakirjojen luokkaan. Kansainvälisen kaupan 
valiokunta on tietoinen tarpeesta säilyttää 133 artiklan komitean laatimien asiakirjojen 
luottamuksellisuus ja varaa itselleen oikeuden valvoa komission ja neuvoston täytäntöön 
panemaa kauppapolitiikkaa kansalaisten edun nimissä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hakija saa tutustua asiakirjoihin
toivomuksensa mukaan joko siten, että hän 
tutustuu asiakirjoihin toimielimen tiloissa 
tai siten, että hänelle toimitetaan niistä 
jäljennös, mukaan lukien sähköisessä 
muodossa oleva jäljennös, jos sellainen on 
saatavissa.

1. Hakija saa tutustua asiakirjoihin 
toivomuksensa mukaan joko siten, että hän 
tutustuu asiakirjoihin toimielimen tiloissa 
tai siten, että hänelle toimitetaan niistä 
jäljennös, mukaan lukien sähköisessä 
muodossa oleva jäljennös, jos sellainen on 
saatavissa. Hakijalta peritään korvaus 
jäljennösten ottamisesta ja lähettämisestä. 
Korvaus ei saa ylittää todellisia kopiointi-
ja lähetyskuluja. Asiakirjoihin 
tutustuminen toimielimen tiloissa, alle 
kahdenkymmenen A4-kokoisen sivun 
kopiointi ja tutustuminen suoraan 
sähköisessä muodossa tai rekisteristä on 
maksutonta.

Perustelu

Komissio haluaa luoda yksinkertaisempia menettelyjä asiakirjoihin tutustumista varten ja 
poistaa yksiselitteisen maininnan velvoitteestaan antaa asiakirjat käyttöön maksua vastaan, 
kun asiakirjojen määrä ylittää tietyn rajan. Tämä kohta on säilytettävä, vaikkakin 
parannettuna, sillä on kansalaisen velvollisuus maksaa pyytämistään jäljennöksistä. On 
kuitenkin normaalia, että tämän on oltava kansalaisten tiedossa samoin kuin jäljennöksistä 
perittävien maksujen laskentatapa ja että kansalaiset voivat tutustua asiakirjoihin maksutta 
silloin, kun niistä ei tarvitse ottaa jäljennöksiä.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimielinten on toteutettava välittömästi 
tarvittavat toimet asiakirjarekisterin 
perustamiseksi, ja sen on oltava 
käytettävissä 3 päivänä kesäkuuta 2002.

3. Toimielinten on toteutettava välittömästi 
tarvittavat toimet asiakirjarekisterin 
perustamiseksi, ja sen on oltava 
käytettävissä kuuden kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Johdonmukaisuuden varmistamiseksi on muutettava päivämäärää samalla kun muutetaan 
asiakirjaa ja otetaan käyttöön uusi aikataulu. Määräajan on oltava kunnianhimoisempi kuin 
viimeksi. Tämän tarkistamisen kohteena olevilla asiakirjoilla on oltava välitön ja todellinen 
vaikutus kansalaisille ja yrityksille (kaupankäynnin ja neuvottelujen osalta). Euroopan 
unionin toimielinten on myös toimittava viipymättä parantaakseen kansalaisille ja yrityksille 
tarjoamiaan palveluja ja antaakseen rekisterit kansalaisten käyttöön välittömästi uuden 
asetuksen voimaantulon jälkeen.
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