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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (sellaisena kuin se on Amsterdamin vuonna 1997 
tehdyllä sopimuksella muutettuna) 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisön toimielinten ja 
elinten on tehtävä päätöksensä mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä 
kansalaisia. Jotta kansalaiset ja vaaleilla valitut elimet voivat osallistua 
tarkoituksenmukaisesti poliittiseen prosessiin ja vaatia julkisia viranomaisia tilille, on niiden 
siksi voitava tutustua mahdollisimman laajasti yhteisön toimielinten hallussa oleviin 
asiakirjoihin. 

Huolimatta siitä, että yhteisön toimielimet ovat edistyneet avoimuuden saralla, ei tilanne ole 
suinkaan paras mahdollinen ja yhteisön toimielinten asiakirjojen saamista yleisön 
tutustuttavaksi koskevan asetuksen 1049/2001 nyt käsiteltävänä olevaa uudelleenlaadintaa 
olisi pidettävä lisäaskeleena kohti sellaisen hallinnollisen ympäristön luomista, jossa tiedon 
helppo saatavuus on oletusarvo poikkeustapauksen sijaan.

Komission asetukseen tosiasiallisesti ehdottamat tarkistukset aiheuttavat kuitenkin 
pettymyksen, sillä lukuisissa tapauksissa komission ehdotukset merkitsevät askelta taaksepäin 
sen sijaan, että niillä otettaisiin rohkeasti askel eteenpäin pyrittäessä entistä laajempaan 
avoimuuteen. Valmistelija katsoo, että jo muodostuneen oikeuskäytännön ja muiden asiaan 
liittyvien tekstien, kuten Århusin yleissopimuksen sisällyttämisen ja vakiinnuttamisen 
asetukseen olisi pitänyt johtaa toisenlaisen lähestymistavan omaksumiseen 
uudelleenarvioinnissa.

Valmistelija pitää lisäksi valitettavana komission päätöstä soveltaa tähän uudelleenarviointiin 
uudelleenlaadintamenettelyä, sillä se ei vastaa niitä tavoitteita, jotka määriteltiin 
uudelleenlaadintamenettelystä tehdyssä toimielintenvälisessä sopimuksessa, jossa menettelyä 
kaavaillaan käytettävän täysin erilaisissa tilanteissa. Ottaen huomioon, että mainitussa 
menettelyssä Euroopan parlamentin mahdollisuudet muuttaa ehdotusta on rajoitettu niihin 
kohtiin, joita komissio on tarkistanut, olisi sen soveltamista harkittava tarkkaan. 
Uudelleenlaadintamenettelyn huono soveltuvuus monimutkaiseen uudelleenarviointiin, jossa 
tiettyihin kohtiin tehdyt muutokset vaikuttavat toisiin säännöksiin tekstissä, merkitsee 
käytännössä sitä, että Euroopan parlamentin on turvauduttava toistuvasti toimielintenväliseen 
sopimukseen sisältyvään poikkeusmahdollisuuteen. 

Merkittävin muutos huonompaan suuntaan on komission antama uusi määritelmä (3 artikla) 
käsitteelle "asiakirja", joka on koko asetuksen avainkäsite. Valmistelija on sitä mieltä, että sen 
sijaan, että määritelmää kavennetaan, mitä komissio tosiasiassa esittää, sitä olisi laajennettava 
niin, että se kattaa välineestä ja päätöksenteon vaiheesta riippumatta kaiken sisällön, joka 
koskee toimielinten vastuualueiden piiriin kuuluvia kysymyksiä.

Vetoomusvaliokunta pitää sormeaan unionin pulssilla mitä tulee yhteisön lainsäädännön, 
politiikkojen ja ohjelmien soveltamiseen liittyviin puutteisiin, ja valiokunta huomaa jatkuvasti 
kansalaisten olevan hyvin tietoisia kyseisistä puutteista, koska ne vaikuttavat heihin suoraan 
ja koska he saavat välitöntä etua rikkomusten korjaamisesta ja/tai muutoksenhausta.
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Kansalaisille on erityisen tärkeää, että kun on kyse esimerkiksi rikkomismenettelyistä, jotka 
usein perustuvat kansalaisten vetoomuksiin, kaikkiin asiakirjoihin on mahdollista tutustua 
vapaasti kaikissa kyseiseen menettelyyn kuuluvien tutkimusten vaiheissa. Tämä koskee myös 
jäsenvaltioiden toimittamia asiakirjoja. Valmistelija huomauttaa siksi, että komission ehdotus, 
jonka mukaan jäsenvaltioille myönnetään oikeus evätä niiden oman kansallisen lainsäädännön 
nojalla mahdollisuus tutustua asiakirjoihin (5 artikla), on vastoin Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja siksi sitä ei voi hyväksyä. Muita poikkeuksia kuin niitä, 
jotka on vahvistettu 4 artiklassa ("Poikkeukset"), ei pitäisi soveltaa kansalaisten oikeuteen 
tutustua asiakirjoihin. Mitä tulee 9 artiklaan ("Arkaluonteiset asiakirjat"), on tärkeää, että 
toimielimet vahvistavat kyseisten asiakirjojen luokittelua koskevat yhteiset säännöt ja että 
nämä säännöt julkistetaan.

Valmistelija katsoo myös, että asetukseen olisi syytä sisällyttää Euroopan oikeusasiamiehen 
ehdotus, jonka mukaan hän toimisi riippumattomana välittäjänä tapauksissa, joissa toimielin 
on evännyt kokonaan tai osittain oikeuden tutustua asiakirjaan ja joissa hakija kyseenalaistaa 
asianosaiselle edulle koituvan haitan todellisuuden ja/tai katsoo, että ylivoimainen yleinen etu 
edellyttää asiakirjan luovuttamista. Tässä tilanteessa oikeusasiamies voisi tarkastaa asiakirjan, 
puntaroida puolueettomasti haittaa ja/tai ylivoimaista yleistä etua ja antaa lausuntonsa 
toimielimelle ja hakijalle asiakirjan sisältöä paljastamatta. Mikäli oikeusasianmiehen 
kuulemisen jälkeen tutustumiskielto pysyy voimassa, voi hakija halutessaan tehdä uudistetun 
hakemuksen.

Tämä menettely ei millään tavoin heikentäisi hakijan asetuksen mukaisia oikeuksia, vaan se 
tukisi ja ohjaisi käytännönläheisesti toimielintä, joka saattaa otaksua lainmukaisen 
velvollisuutensa olevan evätä tutustumisoikeus, ja lisäisi hakijan luottamusta siihen, että kun 
hänen hakemuksensa on hylätty, haitan todennäköisyys on todellinen ja luovuttamiseen 
liittyvän ylivoimaisen yleisen edun mahdollisuus on selvitetty perusteellisesti ja 
puolueettomasti. Toinen tähän menettelyyn liittyvä etu olisi se, että eri toimielimistä 
oikeusasiamiehelle toimitetut hylkäävät päätökset käsitellään johdonmukaisesti ja 
oikeudenmukaisesti.

Valmistelija katsoo, että tuskin voidaan olettaa Euroopan avoimuusaloitteen tuottavan 
myönteisiä tuloksia, mikäli hakijat eivät voi helposti löytää ja saada haltuunsa haluamiaan 
tietoja. Tämän asetuksen yhteydessä olisi toimielinten siksi varmistettava, että asiakirjat 
toimitetaan yhteisen rajapinnan kautta niiden asiakirjarekistereihin, ja niiden olisi otettava 
käyttöön yhden ainoan yhteyspisteen järjestelmä.

Kun asiakirjat toimitetaan sähköisesti olisi niiden oltava avointen standardien mukaisissa 
formaateissa. Pyrkimys avoimuuteen on tuomittu epäonnistumaan, mikäli kansalaiset 
pakotetaan käyttämään suljettuja ohjelmistoja, jotka ovat yhteensopivia toimielinten atk-
ympäristön kanssa. Valmistelija on esittänyt asiaan liittyviä tarkistuksia (10 ja 11 artikla), 
mukaan lukien määräajan, johon mennessä toimielinten on varmistettava, että asiakirjat 
toimitetaan avointen standardien mukaisissa formaateissa ja että toimielinten 
tietoliikenneympäristöt eivät muodosta estettä asiakirjojen julkiselle saatavuudelle. 

Parlamentaarisen seurannan varmistamiseksi valmistelija korostaa, että Euroopan parlamentin 
on voitava valvoa riittävästi arkaluonteisia asiakirjoja. Kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen kanssa tehdyt kahdenväliset sopimukset eivät saisi estää neuvostoa tai komissiota 
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antamasta tietoja Euroopan parlamentille. Tässä yhteydessä on tärkeää, että toimielinten 
työjärjestysten muuttamiselle asetetaan määräajat ja että komissio tarkistaa kyseisten 
työjärjestysten yhdenmukaisuuden muutetun asetuksen kanssa. Kuten tehtiin nykyisenkin 
asetuksen kohdalla olisi komissiota lisäksi pyydettävä antamaan kertomus tarkistetun 
asetuksen täytäntöönpanosta ja ehdottamaan tarvittaessa suosituksia täytäntöönpanon 
parantamiseksi.

TARKISTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
1 artiklan toisessa kohdassa vahvistetaan 
avoimuuden periaate ilmaisemalla, että 
sopimus merkitsee uutta vaihetta 
kehityksessä sellaisen yhä läheisemmän 
Euroopan kansojen välisen liiton 
luomiseksi, jossa päätökset tehdään 
mahdollisimman avoimesti ja 
mahdollisimman lähellä kansalaisia.

(2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
1 artiklan toisessa kohdassa vahvistetaan 
avoimuuden periaate ilmaisemalla, että 
sopimus merkitsee uutta vaihetta 
kehityksessä sellaisen yhä läheisemmän 
Euroopan kansojen välisen liiton 
luomiseksi, jossa päätökset tehdään 
mahdollisimman avoimesti ja 
mahdollisimman lähellä kansalaisia. Tämä 
vahvistetaan uudelleen Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 42 artiklassa ja 
Maastrichtin sopimukseen liitetyssä 
julistuksessa N:o 17 sekä Laekenin 
julistuksessa, jolla sekä lisättiin 
päätöksenteon avoimuutta että 
vahvistettiin oikeutta tutustua 
asiakirjoihin EY:n perustamissopimuksen 
255 artiklan mukaisesti, mikä puolestaan 
lujittaa toimielinten demokraattista 
luonnetta ja kansalaisten luottamusta 
hallintoa kohtaan. Avoimuuden 
periaatteen toteuttamiseen olisi varattava 
riittävästi voimavaroja, koska näin 
voidaan lisätä legitiimiyttä ja tehokkuutta 
sekä vastuullisuutta kansalaisille ja 
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samalla lujittaa demokratian periaatteita 
ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. 

Perustelu

Tietojen ja asiakirjojen hallinnointi, kansalaisten tiedonsaantioikeuden toteuttaminen ja 
kansalaisviestintä ovat toimintoja, jotka edellyttävät paljon voimavaroja. Riittävien 
voimavarojen varaaminen tähän tarkoitukseen olisi nähtävä investointina, jota tarvitaan, 
jotta voidaan varmistaa EU:n toimielinten ja muiden elinten tehokkuus ja avoimuus.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen tarkoituksena on Tämän asetuksen tarkoituksena on
a) määritellä ne julkiseen tai yksityiseen 
etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja 
rajoitukset, jotka koskevat EY:n 
perustamissopimuksen 255 artiklassa 
tarkoitettua oikeutta tutustua Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission, 
jäljempänä ’toimielimet’, asiakirjoihin, 
siten, että yleisölle myönnetään 
mahdollisimman laaja oikeus tutustua 
kyseisiin asiakirjoihin;

a) määritellä ne julkiseen tai yksityiseen 
etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja 
rajoitukset, jotka koskevat EY:n 
perustamissopimuksen 255 artiklassa 
tarkoitettua oikeutta tutustua Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission, 
jäljempänä ’toimielimet’, asiakirjoihin, 
siten, että varmistetaan, että yleisölle 
annetaan mahdollisimman laaja oikeus 
tutustua kyseisiin asiakirjoihin

b) luoda säännöt, jotka takaavat tämän 
oikeuden mahdollisimman helpon käytön;

b) luoda säännöt, jotka takaavat tämän 
oikeuden mahdollisimman helpon käytön;

c) edistää asiakirjoihin 
tutustumismahdollisuutta koskevia hyviä 
hallintokäytäntöjä.

c) varmistaa, että käytetään asiakirjoihin 
tutustumismahdollisuutta koskevia hyviä 
hallintokäytäntöjä

Perustelu

Toimielinten on huolehdittava avoimuuden ja hyvän hallinnon käytäntöjen noudattamisesta.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä 
ja oikeushenkilöllä on oikeus tutustua 
toimielinten asiakirjoihin tässä asetuksessa 
määriteltyjen periaatteiden, edellytysten ja 
rajoitusten mukaisesti.

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä 
ja oikeushenkilöllä on oikeus tutustua 
toimielinten asiakirjoihin tässä asetuksessa 
määriteltyjen periaatteiden, edellytysten ja 
rajoitusten mukaisesti.

2. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
toimielimen hallussa oleviin asiakirjoihin, 
nimittäin toimielimen laatimiin tai sen 
vastaanottamiin ja sen hallussa oleviin 
asiakirjoihin, jotka liittyvät toimielimen 
vastuualueeseen kuuluvia politiikkoja, 
toimintaa ja päätöksiä koskevaan 
asiaan kaikilla Euroopan unionin 
toiminnan aloilla.

2. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
toimielimen hallussa oleviin asiakirjoihin, 
nimittäin toimielimen laatimiin tai sen 
vastaanottamiin ja sen hallussa oleviin 
asiakirjoihin, jotka liittyvät toimielimen 
suoraan tai välilliseen vastuualueeseen ja 
toimivaltaan kuuluvia politiikkoja, 
toimintaa, tutkimuksia ja päätöksiä 
koskevaan asiaan kaikilla Euroopan 
unionin toiminnan aloilla.

3. Yleisön on saatava tutustua asiakirjoihin 
joko kirjallisen hakemuksen perusteella tai 
suoraan sähköisessä muodossa tai 
rekisteristä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 4 ja 9 artiklan soveltamista. 
Erityisesti lainsäädäntömenettelyn 
yhteydessä laadittuihin tai 
vastaanotettuihin asiakirjoihin on voitava 
tutustua suoraan 12 artiklan mukaisesti.

3. Yleisön on saatava tutustua asiakirjoihin 
joko kirjallisen hakemuksen perusteella tai 
suoraan sähköisessä muodossa tai 
rekisteristä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 4 ja 9 artiklan soveltamista. 
Erityisesti lainsäädäntömenettelyn 
yhteydessä laadittuihin tai 
vastaanotettuihin asiakirjoihin on voitava 
tutustua suoraan 12 artiklan mukaisesti. 
Kaikkien tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien toimielinten 
on käytettävä samanlaisia 
hakemuslomakkeita, jotka on 
asianmukaisesti käännettävä Euroopan 
unionin kaikille virallisille kielille.

4. Arkaluonteisiksi 9 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti luokiteltuihin asiakirjoihin 
sovelletaan kyseisen artiklan mukaista 
erityismenettelyä.

4. Arkaluonteisiksi 9 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti luokiteltuihin asiakirjoihin 
sovelletaan kyseisen artiklan mukaista 
erityismenettelyä.

5. Tätä asetusta ei sovelleta muiden tahojen 
kuin toimielinten tuomioistuimille 
toimittamiin asiakirjoihin.

5. Tätä asetusta ei sovelleta muiden tahojen 
kuin toimielinten tuomioistuimille 
toimittamiin asiakirjoihin.

6. Asiakirjoja, jotka ovat osa 
yksittäistapausta koskevaan toimeen 
kohdistuvan menettelyn tai tutkinnan 
hallinnollista aineistoa, ei anneta yleisön 

6. Asiakirjoja, jotka ovat osa 
yksittäistapausta koskevaan toimeen 
kohdistuvan menettelyn tai tutkinnan 
hallinnollista aineistoa, ei anneta yleisön 
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tutustuttavaksi ennen kuin tutkinta on 
päätetty tai kyseinen toimi on lopullinen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta EY:n 
lainsäädännöllä perustettuja asianosaisten 
erityisiä oikeuksia tutustua asiakirjoihin. 
Yleisön saataville ei kuitenkaan aseteta 
asiakirjoja, jotka sisältävät tietoja, jotka 
toimielin on kerännyt tai saanut 
luonnollisilta tai oikeushenkilöiltä 
tällaisten tutkintamenettelyjen yhteydessä.

tutustuttavaksi ennen kuin tutkinta on 
päätetty tai kyseinen toimi on lopullinen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta EY:n 
lainsäädännöllä perustettuja asianosaisten 
erityisiä oikeuksia tutustua asiakirjoihin. 
Yleisön saataville ei kuitenkaan aseteta 
asiakirjoja, jotka sisältävät tietoja, jotka 
toimielin on kerännyt tai saanut 
luonnollisilta tai oikeushenkilöiltä 
tällaisten tutkintamenettelyjen yhteydessä.

7. Tämä asetus ei rajoita kansainvälisen 
oikeuden välineisiin tai toimielinten niiden 
täytäntöönpanemiseksi antamiin säädöksiin 
perustuvaa yleisön oikeutta tutustua 
toimielinten hallussa oleviin asiakirjoihin.

7. Tämä asetus ei rajoita kansainvälisen 
oikeuden välineisiin tai toimielinten niiden 
täytäntöönpanemiseksi antamiin säädöksiin 
perustuvaa yleisön laajempaa oikeutta 
tutustua toimielinten hallussa oleviin 
asiakirjoihin.

Perustelu

 Tarkoitus ei ole muuttaa Århusin yleissopimukseen ja muihin kansainvälisen oikeuden 
säädöksiin ja niiden täytäntöönpanosäädöksiin perustuvaa oikeutta saada tietoja 7 kohtaan 
tehdyllä lisäyksellä "laajempaa", vaan ainoastaan tehdä tekstistä selkeämpää.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta  e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ympäristöasioita, kuten harvinaisten 
lajien pesimispaikkoja.

Poistetaan.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Seuraavia asiakirjoja ei anneta 
tutustuttaviksi, jos niiden sisältämien 
tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi 
vakavasti 
toimielinten päätöksentekomenettelyä:

3. Seuraavia asiakirjoja ei anneta 
tutustuttaviksi, jos niiden sisältämien 
tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi 
vakavasti toimielinten 
päätöksentekomenettelyä:

a) asiakirjat, jotka liittyvät asiaan, josta ei 
ole tehty päätöstä;

a) asiakirjat, jotka liittyvät asiaan, josta ei 
ole tehty päätöstä ja jossa noudatetaan 
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avoimuutta koskevia sääntöjä;
b) asiakirjat, jotka sisältävät sisäiseen 
käyttöön tarkoitettuja mielipiteitä osana 
asianomaisten toimielinten neuvotteluja ja 
alustavia keskusteluja, päätöksen 
tekemisen jälkeenkään.

b) asiakirjat, jotka sisältävät sisäiseen 
käyttöön tarkoitettuja mielipiteitä osana 
asianomaisten toimielinten neuvotteluja ja 
alustavia keskusteluja, päätöksen 
tekemisen jälkeenkään ja kohtuullisen 
ajan kuluessa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Asiakirjat, joiden julkistaminen 
aiheuttaisi ympäristönsuojelullisen riskin, 
kuten harvinaisten lajien 
pesimispaikkojen ilmaiseminen, 
julkistetaan ainoastaan tiedon 
saatavuutta, yleisön osallistumista 
päätöksentekoon sekä oikeuden 
saatavuutta ympäristöasioissa koskevan 
Århusin yleissopimuksen määräysten 
soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja 
elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1367/20061

säännösten mukaisesti.
______________________________
1 EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13.

Perustelu

Uuden 4 a artiklan tarkoituksena on ottaa täysimääräisesti huomioon Århusin yleissopimus ja 
asiassa Turco annetussa tuomiossa (C-39/05 P ja C-52/05) esitetyt periaatteet.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio ja neuvosto antavat Euroopan 
parlamentille tietoja arkaluonteisista 
asiakirjoista toimielinten sopimien 
järjestelyjen mukaisesti.

7. Komissio ja neuvosto takaavat 
Euroopan parlamentin harjoittaman 
arkaluonteisten asiakirjojen 
asianmukaisen valvonnan toimielinten 
sopimien julkistettavien järjestelyjen 
mukaisesti.

Perustelu

Cashmanin tapausta koskevan päätöslauselman suosituksen mukaisesti parlamentaarisen 
valvonnan suhteen asetuksessa olisi varmistettava, että Euroopan parlamentti valvoo 
asianmukaisesti arkaluonteisia asiakirjoja.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asiakirjat toimitetaan sellaisena 
toisintona ja sellaisessa muodossa, jossa ne 
ovat (mukaan lukien sähköinen tai muu 
muoto, kuten pistekirjoitus, tavallista 
suurempi tekstikoko tai nauha), ottaen 
hakijan toivomukset huomioon 
täysimääräisesti.

3. Asiakirjat toimitetaan jollakin EU:n 
virallisella kielellä sellaisena toisintona ja 
sellaisessa muodossa, jossa ne ovat 
(mukaan lukien sähköinen tai muu muoto, 
kuten pistekirjoitus, tavallista suurempi 
tekstikoko tai nauha), ottaen hakijan 
toivomukset huomioon täysimääräisesti.
Oikeutta tutustua asiakirjoihin ei saa 
rajoittaa toimielimen atk-ympäristössä 
käytetyillä ohjelmistoilla tai 
käyttöjärjestelmillä.

Perustelu

Toimielinten tulisi tarttua tämän asetuksen uudelleenarvioinnin tarjoamaan tilaisuuteen ottaa 
avoimet standardit käyttöön. Asetuksen perusperiaatteet ja sen oikeusperusta huomioon 
ottaen on selvää, että asiakirjojen saatavuutta ei pidä rajoittaa toimielimen käyttämän 
ohjelmiston tai käyttöjärjestelmän avulla. 
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muut asiakirjat ja erityisesti politiikan 
tai strategian kehittämiseen liittyvät 
asiakirjat on mahdollisuuksien mukaan 
asetettava suoraan saataville sähköisessä 
muodossa.

2. Erityisesti asiakirjojen, jotka on 
laadittu tai vastaanotettu EU:n säädösten 
tai muiden kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien 
soveltamisalaltaan yleisten säädösten 
antamiseen liittyvien menettelyjen 
yhteydessä, olisi oltava suoraan yleisön 
saatavilla, jollei 4 ja 9 artiklassa toisin 
säädetä.

Perustelu

 Ks. 12 artiklan 4 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu. 

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kukin toimielin määrittelee 
menettelysäännöissään muut luokat, 
joihin kuuluvat asiakirjat ovat suoraan 
yleisön saatavilla.

4. Toimielimet perustavat yhteisen 
käyttöliittymän asiakirjarekistereilleen ja 
takaavat erityisesti, että asiakirjat, jotka on 
laadittu tai vastaanotettu EU:n säädösten 
tai muiden kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien 
soveltamisalaltaan yleisten säädösten 
antamiseen liittyvien menettelyjen 
yhteydessä, ovat suoraan yleisön saatavilla 
samasta paikasta.

Perustelu

12 artiklan 2 ja 4 kohtaa on muutettu Cashman-päätöslauselmassa annettujen suositusten 2 ja 
5 huomioon ottamiseksi ja nykyisten normien tiukentamiseksi.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
13 artikla  2 kohta  a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jäsenvaltion neuvostolle EY:n 
perustamissopimuksen 67 artiklan 
1 kohdan tai EU-sopimuksen 34 artiklan 
2 kohdan mukaisesti esittämät aloitteet;

a) jäsenvaltion neuvostolle EU-sopimuksen 
34 artiklan 2 kohdan mukaisesti esittämät 
aloitteet;

Perustelu

Jäsenvaltiot eivät enää voi esittää aloitteita EY:n perustamissopimuksen 67 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
17 artikla  1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio julkaisee viimeistään … 
kertomuksen tämän asetuksen 
periaatteiden toteuttamisesta ja antaa 
suosituksia, joihin sisältyy tarvittaessa 
ehdotuksia asetuksen tarkistamiseksi 
muuttuneen tilanteen edellyttämällä 
tavalla ja toimintasuunnitelma 
toimielinten toteutettaviksi tarkoitetuista 
toimenpiteistä.

Perustelu

Samoin kuin nykyisen asetuksen kohdalla olisi laadittava kertomus asetuksen 
täytäntöönpanosta ja siinä olisi tarvittaessa annettava parannussuosituksia ja -ehdotuksia. 
Säännöksen poistaminen merkitsee asetuksen de facto -muuttamista. 
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