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Tarkistus 63
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Asiakirjojen saaminen yleisön 
tutustuttavaksi on yksi hyvien 
hallintokäytänteiden kulmakivistä. Tämän 
lisäksi on varmistettava, että toimielinten 
työskentelyä kohennetaan huolehtimalla, 
että ne voivat perehtyä toistensa 
asiakirjoihin. Asiakirjojen avoimuuden ja 
saatavuuden parantamiseksi olisi 
laadittava toimielinten välinen sopimus.

Or. en

Tarkistus 64
Michael Cashman

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Neuvosto ja komissio käyttävät 
lainsäädäntövaltaansa, kun ne 
yhteistyössä Euroopan parlamentin 
kanssa hyväksyvät, myös silloin kun ne 
toimivat siirretyn toimivallan nojalla, 
yleisesti päteviä säädöksiä, jotka ovat 
oikeudellisesti sitovia jäsenvaltioissa tai 
sitovat oikeudellisesti jäsenvaltioita, kun 
ne antavat asetuksia, direktiivejä, 
puitepäätöksiä tai päätöksiä 
perussopimusten asianmukaisten 
artiklojen mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 65
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) EU:n toimielimet käyttävät 
lainsäädäntövaltaansa kun ne hyväksyvät 
perussopimuksessa asiasta annettujen 
määräysten perusteella yleisesti päteviä 
säädöksiä, jotka ovat oikeudellisesti 
sitovia. 

Or. en

Tarkistus 66
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tämän asetuksen ja yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
annetun asetuksen (EY) N:o 45/2001 
välille olisi luotava selkeä yhteys 
henkilötietojen luovuttamisen osalta.

(10) Yhteisön toimielinten ja elinten olisi 
käsiteltävä henkilötietoja noudattaen 
täysimääräisesti rekisteröityjen oikeuksia 
sellaisina kuin ne ovat määritettyinä 
yksilöiden suojelusta yhteisöjen 
toimielinten ja elinten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 45/2001.

Or. en
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Tarkistus 67
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Laajempi mahdollisuus tutustua 
asiakirjoihin olisi myönnettävä tapauksissa, 
joissa toimielimet toimivat lainsäätäjinä, 
myös silloin kun ne toimivat siirretyn 
toimivallan nojalla, kuitenkin siten, että 
samalla säilytetään toimielinten 
päätöksenteon tehokkuus. Tällaisten 
asiakirjojen olisi oltava mahdollisimman 
laajasti suoraan yleisön tutustuttavissa.

(12) EY:n perustamissopimuksen artiklan 
1 kohdan ja asetuksen (EY) 
N:o 1049/2001 täytäntöönpanoa koskevan 
EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti laajempi mahdollisuus tutustua 
asiakirjoihin olisi myönnettävä tapauksissa, 
joissa toimielimet toimivat lainsäätäjinä, 
myös silloin kun ne toimivat siirretyn 
toimivallan nojalla. Säädöstekstit olisi 
laadittava selkeästi ja ymmärrettävästi1 ja 
julkaistava Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä. Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi päätettävä 
lainsäädännön parantamiskäytäntöjen, 
laatimismallien ja -tekniikoiden sekä 
valmisteluasiakirjojen elinkaaren 
jäljittämistä ja menettelyyn osallistuvien 
muiden toimielinten ja elinten käyttöön 
antamista koskevista teknisistä 
ratkaisuista tämän asetuksen mukaisesti, 
ja päätös olisi julkaistava Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.
1Toimielinten välinen sopimus, tehty 22 päivänä 
joulukuuta 73, yhteisön lainsäädännön 
valmistelun laatua koskevista yhteisistä 
suuntaviivoista (EYVL C 73, 17.3.1999, s.1).

Or. en

Tarkistus 68
Hartmut Nassauer

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Asiakirjojen, jotka liittyvät muihin 
kuin lainsäädäntömenettelyihin, kuten 
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yksittäistapausta koskeviin sitoviin 
toimiin, tai päätelmien, suositusten tai 
päätöslauselmien olisi oltava helposti 
saatavissa perusoikeuskirjan 41 artiklan 
mukaisesti niin, että samalla säilytetään 
toimielinten päätöksentekoprosessin 
tehokkuus, perusteltujen yksityisten 
etujen suojeleminen esimerkiksi 
kilpailulainsäädäntö- ja 
kartellitapauksissa sekä hankinta- ja 
valintamenettelyissä sekä rekisteröityjen 
yksilönoikeudet asetuksen (EY) N:o 
1049/2001 mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 69
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Toimielinten kaikkien asiakirjojen 
olisi pääsääntöisesti oltava yleisön 
tutustuttavissa. Tiettyjä yleisiä ja yksityisiä 
etuja on kuitenkin suojattava 
poikkeussäännöksin. Toimielimillä olisi 
oltava mahdollisuus suojata sisäisiä 
keskustelujaan ja neuvottelujaan silloin, 
kun se on välttämätöntä, jotta voidaan 
turvata toimielinten kyky hoitaa tehtäviään.
Poikkeuksia arvioidessaan toimielinten 
olisi kaikilla unionin toiminnan aloilla 
otettava huomioon henkilötietojen suojaa 
koskevat yhteisön lainsäädännön 
periaatteet.

(17) Toimielinten ja niiden toimintaa 
koskevien kaikkien asiakirjojen olisi 
pääsääntöisesti oltava kirjattuja ja yleisön 
tutustuttavissa. Tutustuminen koko 
asiakirjaan tai sen osaan olisi kuitenkin 
voitava kieltää yleisten ja yksityisten 
etujen vuoksi, sillä toimielimet voivat
suojata sisäisiä keskustelujaan ja 
neuvottelujaan silloin, kun se on 
välttämätöntä, jotta voidaan turvata 
toimielinten kyky hoitaa tehtäviään.

Or. en
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Tarkistus 70
Michael Cashman

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kaikkien sääntöjen, jotka koskevat 
toimielinten asiakirjojen saamista 
tutustuttaviksi, olisi oltava tämän 
asetuksen mukaisia.

(18) Tässä asetuksessa määritellään EY:n 
perustamissopimuksen 255 artiklan 
2 kohdan mukaisesti ja yksityiskohtaisesti 
asiakirjoihin tutustumisoikeutta koskevat 
yleiset periaatteet ja rajoitukset julkisen 
tai yksityisen edun huomioon ottamiseksi;
kaikkien muiden EU:n sääntöjen olisi 
oltava näiden periaatteiden ja rajoitusten
mukaisia.

Or. en

Tarkistus 71
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kaikkien sääntöjen, jotka koskevat 
toimielinten asiakirjojen saamista 
tutustuttaviksi, olisi oltava tämän asetuksen 
mukaisia.

(18) Kaikkien sääntöjen, jotka koskevat 
toimielinten asiakirjojen saamista 
tutustuttaviksi, olisi oltava tämän asetuksen 
mukaisia, koska asetus koskee EY:n 
perustamissopimuksen 255 artiklan 
2 kohdan täytäntöönpanoa.

Or. en
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Tarkistus 72
Hartmut Nassauer

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tutustumisoikeuden täysimääräisen 
toteutumisen varmistamiseksi olisi 
noudatettava kaksivaiheista 
hallintomenettelyä, johon sisältyisi lisäksi 
mahdollisuus tuomioistuinkäsittelyyn tai 
kannella oikeusasiamiehelle.

(19) Kansalaisten asiakirjoihin 
tutustumisoikeuden täysimääräisen 
toteutumisen ja helpottamisen 
varmistamiseksi:

– lainsäädäntömenettelyyn liittyvien 
tekstien olisi oltava saatavissa sähköisesti 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
– muiden asiakirjojen tai ainakin 
asianomaisten viitteiden olisi oltava
saatavissa toimielinten välisen rekisterin 
avulla; kaksivaiheista hallintomenettelyä 
olisi sovellettava turvaluokiteltujen 
asiakirjojen sekä niiden asiakirjojen 
julkisuuteen, jotka eivät ole suoraan 
saatavissa,
toimielimen kieltäytymisestä olisi voitava
valittaa tuomioistuimelle tai EU:n 
oikeusasiamiehelle.

Or. en

Tarkistus 73
Michael Cashman

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – b a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) ottaa käyttöön toimielinten hallussa 
olevien tietojen ja asiakirjojen 
uudelleenkäyttöä koskevat yhteiset 
säännöt panemalla soveltuvin osin 
täytäntöön periaatteet, joita on käsitelty 
julkisen sektorin hallussa olevien tietojen 
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uudelleenkäytöstä 17 päivänä 
marraskuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2003/98/EY*,
* EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta vastaa mietintöluonnoksen tarkistusta 17 ja sillä pyritään velvoittamaan EU:n 
toimielimet EU-tietojen julkiseen uudelleenkäyttöön, kuten edellytetään julkisen sektorin 
hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 17. marraskuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/98/EY ja monikielisyyttä ja yleistä pääsyä 
verkkoon koskevan, Unescon 32. yleiskokouksessa (lokakuussa 2003) hyväksytyn suosituksen 
15 kohdassa. 

Tarkistus 74
Michael Cashman

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Asiakirjoihin tutustumiseen oikeutetut ja 
soveltamisala

Asiakirjoihin tutustumiseen oikeutetut

Or. en

Tarkistus 75
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Asiakirjoihin tutustumiseen oikeutetut ja 
soveltamisala

Asiakirjoihin tutustumiseen oikeutetut

Or. en
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Tarkistus 76
Michael Cashman

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 77
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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, 
toisin sanoen toimielimen laatimiin tai sen 
vastaanottamiin ja sen hallussa oleviin 
asiakirjoihin kaikilla Euroopan unionin 
toiminnan aloilla.

Or. en
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Tarkistus 78
Michael Cashman

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 79
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 sähköisesti Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä tai toimielimen 
virallisessa rekisterissä taikka kirjallisen 
hakemuksen perusteella.
Lainsäädäntömenettelyn yhteydessä 
laadittuihin tai vastaanotettuihin 
asiakirjoihin on voitava tutustua suoraan 
5 a artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 80
Michael Cashman

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 81
Michael Cashman

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 82
Michael Cashman

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Asiakirjoja, jotka ovat osa 
yksittäistapausta koskevaan toimeen 
kohdistuvan menettelyn tai tutkinnan 
hallinnollista aineistoa, ei anneta yleisön 
tutustuttavaksi ennen kuin tutkinta on 
päätetty tai kyseinen toimi on lopullinen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta EY:n 
lainsäädännöllä perustettuja asianosaisten 

2. Asiakirjoja, jotka ovat osa 
yksittäistapausta koskevaan toimeen 
kohdistuvan, kilpailua koskevan tai 
kauppaa suojaavan menettelyn tai 
tutkinnan hallinnollista aineistoa, ei anneta 
yleisön tutustuttavaksi ennen kuin tutkinta 
on päätetty tai kyseinen toimi on 
lopullinen, sanotun kuitenkaan 
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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.

rajoittamatta EY:n lainsäädännöllä 
perustettuja ja Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisia 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.

Or. en

Tarkistus 83
Michael Cashman

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 84
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 
tai jäsenvaltioiden lainsäädäntöön 
perustuvaa yleisön tehostettua oikeutta 
tutustua toimielinten hallussa oleviin 
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asiakirjoihin.

Or. en

Tarkistus 85
Michael Cashman

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’asiakirjalla’ mitä tahansa tallennetta 
(paperille tulostettua tai sähköisessä 
muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni-
tai kuvatallennetta tai audiovisuaalista 
tallennetta), jonka toimielin on laatinut ja 
virallisesti toimittanut yhdelle tai 
useammalle vastaanottajalle tai joka on 
muuten kirjattu tai jonka toimielin on 
vastaanottanut; sähköisiin tallennus-, 
käsittely- ja hakujärjestelmiin sisältyvät 
tiedot ovat asiakirjoja, jos ne voidaan 
poimia paperitulosteena tai sähköisessä 
muodossa olevana jäljennöksenä käyttäen 
järjestelmässä saatavilla olevia välineitä

a) 'asiakirjalla' mitä tahansa tallennetta 
(paperille tulostettua tai sähköisessä 
muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni-
tai kuvatallennetta tai audiovisuaalista 
tallennetta), joka koskee toimielimen 
vastuualueeseen kuuluvia politiikkoja, 
toimintaa ja päätöksiä; sähköisiin 
tallennus-, käsittely- ja hakujärjestelmiin 
(mukaan lukien toimielinten työssä 
käytetyt ulkoiset järjestelmät) sisältyvien 
tietojen on katsottava muodostavan 
asiakirjan tai asiakirjoja, jos ne voidaan 
poimia yhtenä tai useampana
paperitulosteena tai sähköisessä muodossa 
olevina jäljennöksinä käyttäen kaikkia 
järjestelmän käyttämiseen kohtuudella
saatavilla olevia välineitä; toimielimen, 
joka aikoo luoda uuden sähköisen 
tallennusjärjestelmän tai olennaisesti 
muuttaa käytössä olevaa järjestelmää, on 
otettava huomioon sen mahdollinen 
vaikutus tämän asetuksen mukaiseen 
asiakirjojen julkisuuteen ja edistettävä 
avoimuuden tavoitetta;
Toimielinten sähköisiin 
arkistointijärjestelmiin arkistoitujen 
tietojen hakutoimintoja on mukautettava, 
jotta voidaan huolehtia sellaisista yleisön 
pyynnöistä, joista ei voida huolehtia 
käyttäen järjestelmässä jo saatavilla 
olevia välineitä.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää varmistaa, että toimielinten olisi harkittava parasta tapaa huolehtia yleisön 
toistuvista pyynnöistä, joista ei voida huolehtia toimielinten tietokannoissa jo käytettävissä 
olevilla toiminnoilla. 

Tarkistus 86
Marco Cappato

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’asiakirjalla’ mitä tahansa tallennetta 
(paperille tulostettua tai sähköisessä 
muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni-
tai kuvatallennetta tai audiovisuaalista 
tallennetta), jonka toimielin on laatinut ja 
virallisesti toimittanut yhdelle tai 
useammalle vastaanottajalle tai joka on 
muuten kirjattu tai jonka toimielin on 
vastaanottanut; sähköisiin tallennus-, 
käsittely- ja hakujärjestelmiin sisältyvät 
tiedot ovat asiakirjoja, jos ne voidaan 
poimia paperitulosteena tai sähköisessä 
muodossa olevana jäljennöksenä käyttäen 
järjestelmässä saatavilla olevia välineitä

a) 'asiakirjalla' fyysisestä tai sähköisestä 
tallennusmenetelmästä riippumatta mitä 
tahansa tietoa tai tallennetta (tekstiä taikka 
ääni- tai kuvatallennetta tai 
audiovisuaalista tallennetta ja 
tiedonkäsittelyjärjestelmiä koskevia 
ohjeita), joka koskee toimielimen 
vastuualueeseen kuuluvia politiikkoja, 
toimintaa ja päätöksiä, mukaan lukien
sähköisiin tallennus-, käsittely- ja 
hakujärjestelmiin sisältyvät tiedot (ja 
toimielinten työssä käytetyt ulkoiset 
järjestelmät);

toimielimen, joka aikoo luoda uuden 
sähköisen tallennusjärjestelmän tai 
merkittävästi muuttaa käytössä olevaa 
järjestelmää, on arvioitava sen 
mahdollista vaikutusta tämän asetuksen 
mukaiseen asiakirjojen julkisuuteen ja 
edistettävä avoimuuden tavoitetta;

Or. en
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Tarkistus 87
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’asiakirjalla’ mitä tahansa tallennetta 
(paperille tulostettua tai sähköisessä 
muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni-
tai kuvatallennetta tai audiovisuaalista 
tallennetta), jonka toimielin on laatinut ja 
virallisesti toimittanut yhdelle tai 
useammalle vastaanottajalle tai joka on 
muuten kirjattu tai jonka toimielin on 
vastaanottanut; sähköisiin tallennus-, 
käsittely- ja hakujärjestelmiin sisältyvät 
tiedot ovat asiakirjoja, jos ne voidaan 
poimia paperitulosteena tai sähköisessä 
muodossa olevana jäljennöksenä käyttäen 
järjestelmässä saatavilla olevia välineitä

a) 'asiakirjalla' mitä tahansa tallennetta 
(paperille tulostettua tai sähköisessä 
muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni-
tai kuvatallennetta tai audiovisuaalista 
tallennetta), jonka toimielin on laatinut ja 
virallisesti toimittanut yhdelle tai 
useammalle vastaanottajalle tai joka on 
muuten kirjattu tai jonka toimielin on 
vastaanottanut; sähköisiin tallennus-, 
käsittely- ja hakujärjestelmiin sisältyvien 
tietojen (mukaan lukien toimielinten 
työssä käytetyt ulkoiset järjestelmät) on 
katsottava muodostavan asiakirjan tai 
asiakirjoja, jos ne voidaan poimia yhtenä 
tai useampana paperitulosteena tai 
sähköisessä muodossa olevina 
jäljennöksinä käyttäen kaikkia 
järjestelmän käyttämiseen kohtuudella 
saatavilla olevia välineitä; toimielimen, 
joka aikoo luoda uuden sähköisen 
tallennusjärjestelmän tai olennaisesti 
muuttaa käytössä olevaa järjestelmää, on 
arvioitava sen mahdollista vaikutusta 
tämän asetuksen mukaiseen asiakirjojen 
julkisuuteen ja edistettävä avoimuuden 
tavoitetta;

Or. en

Tarkistus 88
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’asiakirjalla’ mitä tahansa tallennetta a) 'asiakirjalla' mitä tahansa tallennetta 
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(paperille tulostettua tai sähköisessä 
muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni-
tai kuvatallennetta tai audiovisuaalista 
tallennetta), jonka toimielin on laatinut ja 
virallisesti toimittanut yhdelle tai 
useammalle vastaanottajalle tai joka on 
muuten kirjattu tai jonka toimielin on 
vastaanottanut; sähköisiin tallennus-, 
käsittely- ja hakujärjestelmiin sisältyvät 
tiedot ovat asiakirjoja, jos ne voidaan 
poimia paperitulosteena tai sähköisessä 
muodossa olevana jäljennöksenä käyttäen 
järjestelmässä saatavilla olevia välineitä

(paperille tulostettua tai sähköisessä 
muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni-
tai kuvatallennetta tai audiovisuaalista 
tallennetta); sähköisiin tallennus-, 
käsittely- ja hakujärjestelmiin sisältyvät 
tiedot ovat asiakirjoja, jos ne voidaan 
poimia paperitulosteena tai sähköisessä 
muodossa olevana jäljennöksenä käyttäen 
järjestelmässä saatavilla olevia välineitä;
sähköisiin tallennus-, käsittely- ja 
hakujärjestelmiin sisältyvän tietokoosteen 
katsotaan kuitenkin olevan toimielimen 
hallussa ainoastaan siinä tapauksessa, 
että toimielin voi saattaa sen saataville 
tavanomaisin keinoin;

Or. en

Perustelu

Ehdotettu asiakirjan määritelmä on liian kapea-alainen. Asiakirja on tässä asetuksessa 
tarkoitettu asiakirja ainoastaan siinä tapauksessa, että se on toimitettu virallisesti tai kirjattu 
muulla tavoin.

Tarkistus 89
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’asiakirjalla’ mitä tahansa tallennetta 
(paperille tulostettua tai sähköisessä 
muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni-
tai kuvatallennetta tai audiovisuaalista 
tallennetta), jonka toimielin on laatinut ja 
virallisesti toimittanut yhdelle tai 
useammalle vastaanottajalle tai joka on 
muuten kirjattu tai jonka toimielin on 
vastaanottanut; sähköisiin tallennus-, 
käsittely- ja hakujärjestelmiin sisältyvät 
tiedot ovat asiakirjoja, jos ne voidaan 
poimia paperitulosteena tai sähköisessä 
muodossa olevana jäljennöksenä käyttäen 

a) 'asiakirjalla' mitä tahansa tallennetta 
(paperille tulostettua tai sähköisessä 
muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni-
tai kuvatallennetta tai audiovisuaalista 
tallennetta), jonka toimielin on laatinut ja 
joka on sen hallussa tai muuten kirjattu tai 
jonka toimielin on vastaanottanut; 
sähköisiin tallennus-, käsittely- ja 
hakujärjestelmiin sisältyvät tiedot ovat 
asiakirjoja, jos ne voidaan poimia 
paperitulosteena tai sähköisessä muodossa 
olevana jäljennöksenä käyttäen 
järjestelmässä saatavilla olevia välineitä 
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järjestelmässä saatavilla olevia välineitä 

Or. ro

Perustelu

Asiakirjan toimittamista koskeva edellytys on tarpeeton. Sen sijaan asiakirjan hallussa pitoa 
koskeva edellytys on tarpeen.

Tarkistus 90
Michael Cashman

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) 'lainsäädäntöasiakirjoilla' 
asiakirjoja, jotka on laadittu tai 
vastaanotettu sellaisten säädösten – myös 
siirretyn toimivallan nojalla annettujen 
säädösten – antamiseen liittyvien 
menettelyjen yhteydessä, joilla ei ole 
yleistä soveltamisalaa ja jotka joko sitovat 
jäsenvaltioita tai ovat niissä sitovia, ja 
joiden hyväksymisen osalta 
perustamissopimus, vaikka vain 
vapaaehtoiselta pohjalta, edellyttää 
parlamentin päätöstä tai osallistumista;

Or. en

Tarkistus 91
Hartmut Nassauer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) 'lainsäädäntöasiakirjoilla' 
asiakirjoja, jotka on laadittu tai 
vastaanotettu sellaisten säädösten 
antamiseen liittyvien menettelyjen 
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yhteydessä, jotka ovat oikeudellisesti 
sitovia ja joilla ei ole yleistä 
soveltamisalaa;

Or. en

Tarkistus 92
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta– johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Toimielimet kieltäytyvät antamasta 
tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka sisältämien 
tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi:

2. Toimielimet kieltäytyvät antamasta 
tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka sisältämien 
tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi yleisiä 
tai yksityisiä etuja, jotka liittyvät:

Or. en

Tarkistus 93
Hartmut Nassauer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta– johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Toimielimet kieltäytyvät antamasta 
tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka sisältämien 
tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi:

2. Toimielimet kieltäytyvät antamasta 
tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka sisältämien 
tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi 
sellaisten yleisten tai yksityisten etujen 
suojaa, jotka liittyvät:

Or. en
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Tarkistus 94
Marco Cappato

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta– b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) immateriaalioikeuksien suojaa; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 95
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta– c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) oikeudellisen neuvonannon sekä 
tuomioistuin-, välimies- ja 
riitojenratkaisumenettelyjen suojaa;

c) oikeudelliseen neuvonantoon sekä 
tuomioistuinmenettelyyn, lukuun 
ottamatta oikeudellisia lausuntoja, jotka 
annetaan sellaisten menettelyjen 
yhteydessä, joissa annetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 
säädöksiä tai muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 
soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä;

Or. en

Perustelu

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi oikeusasiassa Turco antamassaan tuomiossa, että 
lainsäädäntöaloitteita koskevan oikeudellisen neuvonannon julkistaminen lisää 
lainsäädäntöprosessin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja vahvistaa EU:n kansalaisten 
demokraattisia oikeuksia.
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Tarkistus 96
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta– c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) oikeudellisen neuvonannon sekä 
tuomioistuin-, välimies- ja 
riitojenratkaisumenettelyjen suojaa;

c) oikeudelliseen neuvonantoon sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tehostettua 
avoimuutta, jota edellytetään EU:n 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien 
säädösten ja muiden kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien 
soveltamisalaltaan yleisten säädösten 
antamista koskevissa menettelyissä; 
tuomioistuin-, välimies- ja 
riitojenratkaisumenettelyihin;

Or. en

Tarkistus 97
Marco Cappato

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta– c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) oikeudellisen neuvonannon sekä 
tuomioistuin-, välimies- ja 
riitojenratkaisumenettelyjen suojaa;

c) oikeudelliseen neuvonantoon, johon on 
turvauduttu yksinomaan sellaisessa 
tuomioistuin- tai 
riitojenratkaisumenettelyssä, jossa 
toimielin on yksi osapuolista;

Or. en
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Tarkistus 98
Marco Cappato

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta– e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) valintamenettelyjen riippumattomuutta 
ja puolueettomuutta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 99
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta– e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) valintamenettelyjen riippumattomuutta
ja puolueettomuutta.

e) julkisia hankintoja tai henkilöstön 
palvelukseen ottamista koskevien 
valintamenettelyjen riippumattomuuteen 
ja puolueettomuuteen.

Or. en

Tarkistus 100
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta– johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. Rajoittamatta tehostettua avoimuutta, 
jota edellytetään EU:n 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien 
säädösten ja muiden kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien 
soveltamisalaltaan yleisten säädösten 
antamista koskevissa menettelyissä, 
seuraavia asiakirjoja ei anneta 
tutustuttaviksi, jos niiden sisältämien 
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tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi 
vakavasti toimielinten 
päätöksentekomenettelyä:

Or. en

Tarkistus 101
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta– a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) asiakirjat, jotka liittyvät asiaan, josta ei 
ole tehty päätöstä, ja rakentava tulos 
saattaisi vaarantua, jos niiden sisältämät 
tiedot ilmaistaisiin ennen niiden loppuun 
saattamista;

Or. en

Tarkistus 102
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 ja 3 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia sovelletaan, jollei 
ylivoimainen yleinen etu edellytä 
ilmaisemista. Tämän artiklan 2 kohdan 
a alakohtaa sovellettaessa ylivoimaisen 
yleisen edun katsotaan edellyttävän
tietojen julkaisemista, kun pyydetyt tiedot
liittyvät ympäristöpäästöihin.

4. Edellä 2 ja 3 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia sovelletaan, jollei 
ylivoimainen yleinen etu edellytä 
ilmaisemista. Vahva yleinen etu edellyttää 
tietojen ilmaisemista, kun pyydetyt 
asiakirjat on laadittu tai vastaanotettu 
menettelyissä, jotka koskevat EU:n 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien 
säädösten ja muiden kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien 
soveltamisalaltaan yleisten säädösten 
antamista. Yleistä etua ja tietojen 
ilmaisemista harkittaessa on painotettava 
sitä, että pyydetyt asiakirjat liittyvät
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perusoikeuksien suojaamiseen tai 
oikeuteen elää terveellisessä ympäristössä.

Or. en

Tarkistus 103
Marco Cappato

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 ja 3 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia sovelletaan, jollei 
ylivoimainen yleinen etu edellytä 
ilmaisemista. Tämän artiklan 2 kohdan 
a alakohtaa sovellettaessa ylivoimaisen 
yleisen edun katsotaan edellyttävän tietojen 
julkaisemista, kun pyydetyt tiedot liittyvät 
ympäristöpäästöihin.

4. Edellisissä kohdissa säädettyjä 
poikkeuksia sovelletaan, jollei 
ylivoimainen yleinen etu edellytä 
ilmaisemista. Mainitun ylivoimaisen 
yleisen edun katsotaan edellyttävän tietojen 
julkaisemista, kun pyydetyt tiedot liittyvät 
ympäristöpäästöihin, 
julkisuusperiaatteeseen, demokratiaan, 
oikeusvaltioperiaatteeseen, 
perusoikeuksien suojaamiseen erityisesti 
oikeuteen elää terveellisessä ympäristössä.

Or. en

Tarkistus 104
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 ja 3 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia sovelletaan, jollei 
ylivoimainen yleinen etu edellytä 
ilmaisemista. Tämän artiklan 2 kohdan 
a alakohtaa sovellettaessa ylivoimaisen 
yleisen edun katsotaan edellyttävän tietojen 
julkaisemista, kun pyydetyt tiedot liittyvät 
ympäristöpäästöihin.

4. Edellä 2 ja 3 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia sovelletaan, jollei 
ylivoimainen yleinen etu edellytä 
ilmaisemista. Tämän artiklan 2 kohdan a ja 
d alakohtaa sovellettaessa ylivoimaisen 
yleisen edun katsotaan edellyttävän tietojen 
julkaisemista, kun pyydetyt tiedot liittyvät 
ympäristöpäästöihin, lukuun ottamatta 
tutkintatapauksia, etenkään niitä, joissa 
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saattaa olla kyse yhteisön lainsäädännön 
rikkomisesta. 

Tässä artiklassa vahvistettuja muita 
poikkeuksia harkittaessa toimielimen on 
otettava huomioon yleinen etu, jota 
tietojen ilmaiseminen palvelisi, ja se, 
liittyvätkö kyseiset tiedot 
ympäristöpäästöihin, kun pyyntö koskee 
ympäristötietoihin tutustumista.

Or. en

Tarkistus 105
Marco Cappato

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Ympäristöpäästöt määritellään 
neuvoston direktiivin 96/61/EY mukaisesti 
yhdestä tai useammasta lähteestä suoraan 
tai epäsuorasti ilmaan, veteen tai 
maaperään päästetyiksi aineiksi, 
tärinäksi, lämmöksi tai meluksi.

Or. en

Tarkistus 106
Marco Cappato

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Toimielimen ja myyjän välisiä julkisia 
hankintoja koskevien sopimusten tai 
puitesopimusten tietojen ilmaisemiseen ei 
sovelleta 2  kohdassa vahvistettuja 
poikkeuksia.

Or. en
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Tarkistus 107
Marco Cappato

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Viranhaltijoiden, virkamiesten ja 
eturyhmien edustajien nimet, arvonimet ja 
tehtävät on julkistettava ammatillisen 
toiminnan yhteydessä, paitsi jos tietojen 
julkistaminen olisi erityisten syiden vuoksi 
haitallista kyseisten henkilöiden kannalta. 
Muita henkilötietoja julkistettaessa on 
noudatettava lainmukaista henkilötietojen 
käsittelyä koskevia edellytyksiä, joista 
säädetään yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä annetussa 
EY:n lainsäädännössä.

5. Viranhaltijoiden, virkamiesten ja 
eturyhmien edustajien nimet, arvonimet ja 
tehtävät on julkistettava ammatillisen 
toiminnan yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 108
Hartmut Nassauer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Viranhaltijoiden, virkamiesten ja 
eturyhmien edustajien nimet, arvonimet ja 
tehtävät on julkistettava ammatillisen 
toiminnan yhteydessä, paitsi jos tietojen 
julkistaminen olisi erityisten syiden vuoksi 
haitallista kyseisten henkilöiden kannalta. 
Muita henkilötietoja julkistettaessa on 
noudatettava lainmukaista henkilötietojen 
käsittelyä koskevia edellytyksiä, joista 
säädetään yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä annetussa EY:n 
lainsäädännössä.

5. Toimielinten on julkistettava 
viranhaltijoiden, virkamiesten ja 
eturyhmien edustajien nimet, arvonimet ja 
tehtävät on julkistettava ammatillisen 
toiminnan yhteydessä, paitsi jos tietojen 
julkistaminen olisi erityisten syiden vuoksi 
haitallista kyseisten henkilöiden kannalta. 
Muita henkilötietoja julkistettaessa on 
noudatettava lainmukaista henkilötietojen 
käsittelyä koskevia edellytyksiä, joista 
säädetään yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä annetussa EY:n 
lainsäädännössä.
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Or. en

Tarkistus 109
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a) Tässä artiklassa vahvistettujen 
poikkeusten ei katsota viittaavan yleisen 
edun mukaisiin Euroopan unionin
rahastojen edunsaajia koskeviin tietoihin, 
jotka ovat saatavilla rahoituksen 
avoimuutta koskevassa järjestelmässä. 

Or. ro

Perustelu

Tällaisten tietojen voitaisiin katsoa olevan luonteeltaan kaupallisia kun edunsaajat ovat 
kaupallisia yhtiöitä.

Tarkistus 110
Michael Cashman

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kyse on kolmannen asiakirjasta, 
toimielin kuulee tätä arvioidakseen, onko 
4 artiklassa mainittua poikkeusta 
sovellettava, paitsi jos on selvää, että 
asiakirja on luovutettava tai sitä ei tule 
luovuttaa.

1. Jos kyse on kolmannen asiakirjasta, 
toimielimet ilmaisevat sen tiedot
kuulematta asiakirjan luovuttajaa, jos on 
selvää, että mitään tässä asetuksessa 
tarkoitetuista poikkeuksista ei voida 
soveltaa. Kolmatta kuullaan, jos kyseinen 
osapuoli on asiakirjaa luovuttaessaan 
pyytänyt erityiskohtelua, jotta voidaan 
arvioida, onko jotain tässä asetuksessa 
tarkoitettua poikkeusta sovellettava.

Or. en
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Tarkistus 111
Marco Cappato

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos hakemus koskee jäsenvaltiosta 
peräisin olevaa asiakirjaa, jota ei toimiteta 
osana menettelyjä, joissa annetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 
säädöksiä tai muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 
soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, 
asiassa on kuultava kyseisen jäsenvaltion 
viranomaisia. Asiakirjaa hallussaan pitävä 
toimielin luovuttaa asiakirjan, paitsi jos 
jäsenvaltio esittää syyt sille, miksi 
asiakirjaa ei tule luovuttaa, joko
4 artiklassa mainittujen poikkeusten tai 
jäsenvaltion oman lainsäädännön 
sisältämien, kyseisen asiakirjan 
luovuttamisen estävien säännösten 
nojalla. Toimielin hyväksyy jäsenvaltion 
perustelut siltä osin kuin ne perustuvat 
tässä asetuksessa säädettyihin 
poikkeuksiin.

2. Jos hakemus koskee muuna kuin 
neuvoston jäsenenä toimivasta 
jäsenvaltiosta peräisin olevaa asiakirjaa, 
joka ei koske välittömästi EU:n 
lainsäädännön ja politiikan hyväksymistä 
tai täytäntöönpanoa ennen kuin 
mahdolliset tuomioistuinmenettelyt on 
käynnistetty, asiassa voidaan kuulla 
kyseisen jäsenvaltion viranomaisia. 
Asiakirjaa hallussaan pitävä toimielin 
luovuttaa asiakirjan, paitsi jos jäsenvaltio 
esittää syyt sille, miksi asiakirjaa ei tule 
luovuttaa 4 artiklassa mainittujen 
poikkeusten nojalla.

Or. en

Tarkistus 112
Marco Cappato

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Avoimuutta koskevat periaatteet

1. EY:n perustamissopimuksen 6 artiklan 
1 kohdan mukaisten demokratian 
periaatteiden ja asetuksen (EY) 
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N:o 1049/2001 täytäntöönpanoa koskevan 
EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti erityisesti tapauksissa, joissa 
toimielimet toimivat lainsäätäjinä, myös 
silloin kun ne toimivat siirretyn 
toimivallan nojalla, toimielimet sallivat 
kaikkien toimiensa mahdollisimman 
laajan julkisuuden. 
2. Asiakirjoihin, jotka liittyvät 
toimielinten lainsäädäntömenettelyihin, 
kansalaisyhteiskunnan alustavaan 
kuulemiseen ja vaikutusten arviointiin, ja 
kaikkiin muihin valmisteluasiakirjoihin 
sekä kaikkiin muihin EU:n politiikan 
täytäntöönpanoa ja soveltamista koskeviin 
asiakirjoihin, myös luonteeltaan 
rahoitusta käsitteleviin asiakirjoihin on, 
etenkin silloin kun ne kytkeytyvät 
lainsäädäntömenettelyyn, voitava tutustua 
käyttäjäystävällisellä toimielinten 
yhteisellä verkkosivulla ja ne on 
julkaistava Euroopan unionin virallisen 
lehden erillisessä sarjassa.
3. Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
yhteydessä lainsäädäntöehdotukset sekä 
EU:n muut säädöstekstit laaditaan 
selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla ja 
toimielimet sopivat yhteisistä 
suuntaviivoista oikeusvarmuuden 
parantamiseksi Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti.
4. Lainsäädäntömenettelyn yhteydessä 
kukin päätöksentekoprosessiin osallistuva 
toimielin tai muu elin julkistaa 
valmisteluasiakirjansa ja kaikki niihin 
liittyvät tiedot, kuten oikeudelliset 
lausunnot, Euroopan unionin virallisen 
lehden erillisessä sarjassa sekä yhteisellä 
verkkosivustolla, joka sisältää menettelyn 
elinkaaren kokonaisuudessaan.
5. Hyväksytyt säädökset julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
13 artiklan mukaisesti.
6. Jäsenvaltioiden olisi unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden välisiä 
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suhteita säätelevän lojaalin yhteistyön 
periaatteen mukaisesti taattava 
kansallisella tasolla vähintään sama 
avoimuuden taso, joka EU:n tasolla 
taataan EU:n sääntöjen soveltamisen 
yhteydessä, julkaisemalla oikea-aikaisesti 
ja selkeästi omissa virallisissa lehdissään 
tekstit tai viittaukset EU:n toimielinten 
säädösten kansallisiin 
täytäntöönpanotoimiin.
7. Kaikki aloitteet ja asiakirjat, jotka 
mahdollinen asianomainen osapuoli on 
tehnyt tai laatinut tarkoituksenaan 
vaikuttaa päätöksentekoon jollakin 
tavalla, ovat julkisia.
8. Toimielimet sopivat yhteisestä 
toimielinten välisestä rekisteristä, johon 
kirjataan kaikki edunvalvojat ja kaikki 
muut asianosaiset.

Or. en

Tarkistus 113
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asiakirjoihin tutustumista koskevat 
hakemukset käsitellään välittömästi. 
Hakijalle lähetetään vastaanottoilmoitus. 
Viidentoista työpäivän kuluessa 
hakemuksen kirjaamisesta toimielin joko 
päättää antaa pyydetyn asiakirjan 
tutustuttavaksi ja antaa asiakirjan 
tutustuttavaksi 10 artiklan mukaisesti tässä 
määräajassa tai ilmoittaa kirjallisesti, mistä 
syystä hakemus on hylätty kokonaan tai 
osittain, sekä hakijan oikeudesta tämän 
artiklan 4 kohdan mukaisesti tehdä 
uudistettu hakemus.

1. Asiakirjoihin tutustumista koskevat 
hakemukset käsitellään välittömästi. 
Hakijalle lähetetään vastaanottoilmoitus. 
Enintään viidentoista työpäivän kuluessa 
hakemuksen kirjaamisesta toimielin joko 
päättää antaa pyydetyn asiakirjan 
tutustuttavaksi ja antaa asiakirjan 
tutustuttavaksi 10 artiklan mukaisesti tässä 
määräajassa tai ilmoittaa kirjallisesti, mistä 
syystä hakemus on hylätty kokonaan tai 
osittain, sekä hakijan oikeudesta tämän 
artiklan 4 kohdan mukaisesti tehdä 
uudistettu hakemus.

Or. ro
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Perustelu

Eri ajanjaksot olisi tulkittava enimmäisaikarajoiksi.

Tarkistus 114
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poikkeuksellisesti, esimerkiksi silloin, 
kun hakemus koskee erittäin pitkää 
asiakirjaa tai erittäin suurta määrää 
asiakirjoja, 1 kohdassa säädettyä 
määräaikaa voidaan jatkaa viidellätoista 
työpäivällä edellyttäen, että hakijalle 
ilmoitetaan tästä ennakolta ja että lykkäys 
perustellaan yksityiskohtaisesti.

2. Poikkeuksellisesti, esimerkiksi silloin, 
kun hakemus koskee erittäin pitkää 
asiakirjaa tai erittäin suurta määrää 
asiakirjoja, 1 kohdassa säädettyä 
määräaikaa voidaan jatkaa enintään
viidellätoista työpäivällä edellyttäen, että 
hakijalle ilmoitetaan tästä ennakolta ja että 
lykkäys perustellaan yksityiskohtaisesti.

Or. ro

Perustelu

Eri ajanjaksot olisi tulkittava enimmäisaikarajoiksi.

Tarkistus 115
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos hakemus hylätään kokonaan tai 
osittain, hakija voi viidentoista työpäivän 
kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut 
toimielimen vastauksen, tehdä uudistetun 
hakemuksen ja pyytää toimielintä 
tarkistamaan kantaansa.

3. Jos hakemus hylätään kokonaan tai 
osittain ja jos hakija kyseenalaistaa sen, 
ovatko kyseiset edut todella 
vahingoittuneet, ja/tai katsoo, että 
ylivoimainen yleinen etu edellyttää 
asiakirjan luovuttamista, hakija voi 
pyytää Euroopan oikeusasiamiestä 
esittämään puolueettoman ja tasapuolisen 
näkemyksen edun vahingoittumisesta 
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ja/tai ylivoimaisesta yleistä edusta. Mikäli 
toimielin päättää pitää täyskiellon tai 
osittaisen kiellon voimassa sen jälkeen, 
kun Euroopan oikeusasiamies on antanut 
lausuntonsa, hakija voi viidentoista 
työpäivän kuluessa siitä, kun hän on 
vastaanottanut toimielimen vastauksen, 
tehdä uudistetun hakemuksen ja pyytää 
toimielintä tarkistamaan kantaansa.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 7 artiklan 3 kohtaa tarkistetaan sisällyttämällä menettely sellaisia tapauksia 
varten, jossa hakija epäilee, ovatko edut todella vahingoittuneet, ja/tai katsoo, että tietojen 
ilmaiseminen on ylivoimaisen edun mukaista. Oikeusasiamies voisi arvioida kysymyksiä 
vahingoittumisesta tai ylivoimaisesta yleisestä edusta ja raportoida toimielimelle ja hakijalle.

Tarkistus 116
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos hakemus hylätään kokonaan tai 
osittain, hakija voi viidentoista työpäivän 
kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut 
toimielimen vastauksen, tehdä uudistetun 
hakemuksen ja pyytää toimielintä 
tarkistamaan kantaansa.

3. Jos hakemus hylätään kokonaan tai 
osittain, hakija voi viimeistään viidentoista 
työpäivän kuluessa siitä, kun hän on 
vastaanottanut toimielimen vastauksen, 
tehdä uudistettu hakemus ja pyytää 
toimielintä tarkistamaan kantaansa.

Or. ro

Perustelu

Eri ajanjaksot olisi tulkittava enimmäisaikarajoiksi.
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Tarkistus 117
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Uudistetut hakemukset käsitellään 
välittömästi. Kolmenkymmenen työpäivän 
kuluessa hakemuksen kirjaamisesta 
toimielin joko päättää antaa pyydetyn 
asiakirjan tutustuttavaksi ja antaa asiakirjan 
tutustuttavaksi 10 artiklan mukaisesti tässä 
määräajassa tai ilmoittaa kirjallisesti, mistä 
syystä hakemus on hylätty kokonaan tai 
osittain. Jos toimielin kieltäytyy antamasta 
asiakirjaa kokonaan tai osittain 
tutustuttavaksi, se ilmoittaa hakijalle tämän 
käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista.

1. Uudistetut hakemukset käsitellään 
välittömästi. Enintään kolmenkymmenen 
työpäivän kuluessa hakemuksen 
kirjaamisesta toimielin joko päättää antaa 
pyydetyn asiakirjan tutustuttavaksi ja antaa 
asiakirjan tutustuttavaksi 10 artiklan 
mukaisesti tässä määräajassa tai ilmoittaa 
kirjallisesti, mistä syystä hakemus on 
hylätty kokonaan tai osittain. Jos toimielin 
kieltäytyy antamasta asiakirjaa kokonaan 
tai osittain tutustuttavaksi, se ilmoittaa 
hakijalle tämän käytettävissä olevista 
oikeussuojakeinoista.

Or. ro

Perustelu

Eri ajanjaksot olisi tulkittava enimmäisaikarajoiksi.

Tarkistus 118
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poikkeuksellisesti esimerkiksi silloin, 
kun hakemus koskee erittäin pitkää 
asiakirjaa tai erittäin suurta määrää 
asiakirjoja, 1 kohdassa säädettyä 
määräaikaa voidaan jatkaa viidellätoista 
työpäivällä edellyttäen, että hakijalle 
ilmoitetaan tästä ennakolta ja että lykkäys 
perustellaan yksityiskohtaisesti.

2. Poikkeuksellisesti, esimerkiksi silloin, 
kun hakemus koskee erittäin pitkää 
asiakirjaa tai erittäin suurta määrää 
asiakirjoja, 1 kohdassa säädettyä 
määräaikaa voidaan jatkaa enintään
viidellätoista työpäivällä edellyttäen, että 
hakijalle ilmoitetaan tästä ennakolta ja että 
lykkäys perustellaan yksityiskohtaisesti.
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Or. ro

Perustelu

Eri ajanjaksot olisi tulkittava enimmäisaikarajoiksi.

Tarkistus 119
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tämän asetuksen säännösten 
soveltamisesta vastaavan toimielimen 
työntekijän esittämä nimenomainen tai 
epäsuora kielto merkitsee asetuksen 
rikkomista ja johtaa kurinpitovastuuseen.

Or. ro

Perustelu

Tarvitaan jonkinlaiset takeet siitä, että oikeutta tutustua asiakirjoihin voidaan toteuttaa 
käytännössä.

Tarkistus 120
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Jos hakija pyytää tiedot saatuaan uutta 
tietoa toimielinten asiakirjoista, pyyntöä 
käsitellään uutena hakemuksena ja 
vastaus lähetetään 7 ja 8 artiklan 
mukaisesti. Selvityksiä tai tutkimuksia 
omiin tarkoituksiinsa tai ammatillisiin 
tarkoituksiin tekevien henkilöiden on 
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voitava tutustua viranomaisten tai 
toimielinten hallussa oleviin asiakirjoihin.

Or. ro

Perustelu

On tarpeen säätää tilanteista, joissa hakija haluaa lisätietoja.

Tarkistus 121
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Tietoja, jotka suosivat henkilön tai 
toimielimen tekemää rikosta tai salaavat 
sen, ei voida sisällyttää arkaluonteisten 
asiakirjojen luokkaan kuuluviin 
asiakirjoihin.

Or. ro

Perustelu

Tällaisia asiakirjoja ei voida sisällyttää asiakirjaluokkaan, johon yleisö ei voi tutustua.

Tarkistus 122
Marco Cappato

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 

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 ja teknisen 
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täysimääräisesti. neutraaliuden vaatimus huomioon 
täysimääräisesti.

Or. en

Tarkistus 123
Marco Cappato

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Asiakirjan sisällön on oltava 
saatavilla syrjimättä heikkonäköisiä, 
työkieltä tai käyttöjärjestelmän tarjoajaa. 
Toimielinten on järjestettävä hakijalle 
todellinen pääsy asiakirjojen sisältöön 
ilman teknistä syrjintää.

Or. en

Tarkistus 124
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämä asetus ei vaikuta EY:n tai 
kansallisessa lainsäädännössä 
säädettyihin tietojen saatavuutta koskeviin 
yksityiskohtaisiin sääntöihin, kuten 
palkkion maksamiseen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 125
Marco Cappato

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämä asetus ei vaikuta EY:n tai 
kansallisessa lainsäädännössä 
säädettyihin tietojen saatavuutta koskeviin 
yksityiskohtaisiin sääntöihin, kuten 
palkkion maksamiseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 126
Marco Cappato

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toteuttaakseen käytännössä tämän 
asetuksen mukaiset kansalaisten oikeudet, 
kukin toimielin takaa yleisölle pääsyn 
asiakirjarekisteriin. 

1. Toteuttaakseen käytännössä tämän 
asetuksen mukaiset kansalaisten oikeudet, 
kukin toimielin takaa yleisölle pääsyn koko 
asiakirjarekisteriin.

Rekisterin olisi oltava käytettävissä 
sähköisesti. 

a) Rekisterin olisi oltava käytettävissä 
sähköisesti.

Viittaukset asiakirjoihin kirjataan 
rekisteriin viipymättä.

b) Viittaukset asiakirjoihin kirjataan 
rekisteriin viipymättä.

c) Toimielinten rekistereissä on oltava 
helppokäyttöinen käyttöliittymä kaikkien 
jäsenvaltioiden kielillä ja niiden on oltava 
yhteentoimivuutta, teknistä neutraaliutta 
ja esteetöntä pääsyä koskevien 
periaatteiden mukaisia.
d) Rekistereissä on oltava yksinkertaiset ja 
staattiset pitkän aikavälin hyperlinkit 
tallennettuihin sähköisiin asiakirjoihin.
e) Toimielinten on mahdollisuuksien 
mukaan huolehdittava sähköisen 
rekisterin lähdekoodin uudelleenkäytöstä 
Euroopan unionin julkisen 
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käyttöoikeuden mukaisesti.
f) sähköisiä kirjallisia asiakirjoja on 
pidettävä saatavilla kansainvälisiä 
standardeja, kuten ISO/IEC 32000:2008-, 
ISO/IEC 26300:2006- tai ISO/IEC 
15445:2000-standardia tai uudempia 
versioita hyödyntävissä rekistereissä, jos 
se on mahdollista.
g) Toimielinten on otettava 
asiakirjarekistereitään varten käyttöön 
yhteinen käyttöliittymä ja luotava ...* yksi 
ainoa yhteyspiste, jossa asiakirjoihin voi 
tutustua suoraan.
* EUVL: vuoden kuluttua tämän asetuksen 
antamisesta.

Or. en

Tarkistus 127
Marco Cappato

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. Euroopan parlamentin on lisäksi 
luotava parlamentin jäsenten toimintaa 
koskeva rekisteri, varmistettava 
asianmukainen julkisuus ja taattava 
pääsy tietoihin, jotka koskevat muun 
muassa jäsenten toimintaa, osallistumista 
ja läsnäoloa, korvausten käyttöä ja 
taloudellisten etujen ilmoittamista. 
Kaikkien tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien toimielinten 
on luotava samanlaiset rekisterit, jotta 
Euroopan unionin vastuuvelvollisuus ja 
legitimiteetti voidaan varmistaa.

Or. en
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Tarkistus 128
Marco Cappato

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 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.

1. Toimielinten on saatettava kaikki 
asiakirjat suoraan yleisön tutustuttavaksi 
sähköisessä muodossa tai rekisterin 
avulla, ja tämä pätee erityisesti 
asiakirjoihin, jotka on laadittu tai 
vastaanotettu EU:n säädösten tai muiden 
kuin lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävien soveltamisalaltaan yleisten 
säädösten antamiseen liittyvien 
menettelyjen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 129
Marco Cappato

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. Muut asiakirjat ja erityisesti politiikan 
tai strategian kehittämiseen tai 
täytäntöönpanoon liittyvät asiakirjat 
on periaatteessa asetettava suoraan 
saataville sähköisessä muodossa.

Or. en
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Tarkistus 130
Marco Cappato

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 131
Marco Cappato

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Julkisuuden ja paremman 
dokumentoinnin periaate

1. Kunkin toimielimen on varmistettava 
toimintansa asianmukainen julkisuus, ja 
seuraavia seikkoja koskevien tietojen 
saatavilla olo ja niiden dokumentointi: 
a) aikataulut ja sähköiset kalenteria 
koskevat tiedot,
b) työjärjestykset ja hallintomenettelyt,
c) työryhmät,
d) sen neuvoa-antavien ryhmien kuten 
komission korkean tason työryhmien 
jäsenyys, ja toimielimelle laadittujen 
selvitysten tekijät,
e) kuulemisten, kokousten, konferenssien 
ja sidosryhmien kuulemisten 
audiovisuaalinen suoratoisto ja 
tallentaminen,
f) teknisesti neutraalien tietoformaattien 
käyttö ja esteettömän pääsyn ennakoiva 
tukeminen.
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2. Kaikki yhden toimielimen laatimat ja 
virallisesti yhdelle tai useammalle 
vastaanottajalle luovutetut asiakirjat tai 
toimielimen vastaanottamat asiakirjat on 
kirjattava rekisteriin ainakin sisäisesti.
3. Toimielinten olisi mahdollisimman 
laajalti annettava yleisölle pääsy 
asiakirjoissaan käytettyjen formaattien ja 
protokollien eritelmiin, ja sallittava 
täytäntöönpano ja käyttö ilman 
rajoituksia tai syrjintää. 
4. Toimielinten on dokumentoitava 
3 kohdan noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 132
Marco Cappato

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Seuraamukset

Jos toimielin jättää täyttämättä tässä 
asetuksessa tarkoitetut velvoitteet 
käsitellessään asiakirjojen saamista 
koskevaa tiettyä pyyntöä, hakijalle taataan 
automaattisesti tutustuminen pyydettyihin 
asiakirjoihin.
Jos toimielinten palveluksessa oleva 
virkamies tai muu toimihenkilö tahallaan 
tai tuottamuksellisesti jättää täyttämättä 
tämän asetuksen mukaiset 
velvollisuutensa, hänelle voidaan määrätä 
kurinpitoseuraamus Euroopan yhteisöjen 
virkamiehiin sovellettavien 
henkilöstösääntöjen ja muuhun 
henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen mukaisesti.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE418.177v01-00 42/44 AM\761528FI.doc

FI

Tarkistus 133
Hartmut Nassauer

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimielinten on julkaistava 
organisaatiorakenteensa, josta käy ilmi 
niiden sisäisten yksikköjen toimivaltuudet.

Or. en

Tarkistus 134
Marco Cappato

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimielimet perustavat toimielinten 
välisen komitean, jonka tehtävänä on tutkia 
parhaita käytäntöjä, tarkastella mahdollisia 
ristiriitoja ja keskustella asiakirjoihin 
tutustumista koskevasta tulevasta 
kehityksestä.

2. Toimielimet perustavat toimielinten 
välisen 255 artiklan komitean, jonka 
tehtävänä on tutkia ja vaihtaa parhaita 
käytäntöjä, havaita tutustuttavuuden ja 
käytettävyyden esteitä ja julkaisemattomia 
tietolähteitä, tarkastella mahdollisia 
ristiriitoja, edistää yhteentoimivuutta ja 
rekistereiden uudelleenkäyttöä ja 
sulautumista, standardoida
asiakirjakoodisto Euroopan 
standardoimisjärjestön avulla, luoda yksi 
ainoa EU-portaali sen varmistamiseksi, 
että kaikkiin EU:n asiakirjoihin voidaan 
tutustua, ja keskustella asiakirjoihin 
tutustumista koskevasta tulevasta 
kehityksestä.

Or. en
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Tarkistus 135
Marco Cappato

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta(uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimielinten on kuultava 
asiakirjoihin tutustumista koskevien 
palvelujen käyttäjiä voidakseen vastata 
paremmin näiden todellisiin tarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 136
Marco Cappato

Ehdotus asetukseksi
16 artikla 

Komission teksti Tarkistus

16 artikla Poistetaan.
Asiakirjojen jäljentäminen

Tällä asetuksella ei rajoiteta olemassa 
olevien tekijänoikeutta koskevien 
sääntöjen soveltamista, jotka saattavat 
rajoittaa kolmannen oikeutta saada 
asiakirjoista jäljennöksiä tai jäljentää tai 
hyödyntää luovutettuja asiakirjoja.

Or. en

Tarkistus 137
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
16 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella ei rajoiteta olemassa 
olevien tekijänoikeutta koskevien sääntöjen 

Tällä asetuksella ei rajoiteta olemassa 
olevien tekijänoikeutta koskevien sääntöjen 
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soveltamista, jotka saattavat rajoittaa 
kolmannen oikeutta saada asiakirjoista 
jäljennöksiä tai jäljentää tai hyödyntää 
luovutettuja asiakirjoja.

soveltamista, jotka saattavat rajoittaa 
kolmannen oikeutta jäljentää tai hyödyntää 
luovutettuja asiakirjoja.

Or. en

Perustelu

Nykyinen 16 artiklan sanamuoto on parempi kuin komission ehdottamat muutokset.
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