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Tarkistus 9
Constance Le Grip

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) Unionin toimielinten ja elinten olisi 
käsiteltävä henkilötietoja noudattaen 
täysimääräisesti tietojen kohteena olevien 
henkilöiden oikeuksia sellaisina kuin ne 
ovat säädettyinä 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. fr

Tarkistus 10
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Asiakirjojen, jotka liittyvät muihin 
kuin lainsäädäntömenettelyihin, 
esimerkiksi sellaisten sitovien toimien 
hyväksymiseen, joita ei sovelleta yleisesti, 
tai päätelmien, suositusten ja 
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 
palvelukseenottomenettelyissä samoin 
kuin tietojen kohteena olevien 
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henkilöiden oikeudet.

Or. fr

Tarkistus 11
Constance Le Grip

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 kaikkien asiakirjojen, 
jotka koskevat niiden toimintaa, olisi 
pääsääntöisesti oltava kirjattuja ja yleisön 
tutustuttavissa. Tutustuminen koko 
asiakirjaan tai sen osaan olisi kuitenkin 
voitava kieltää yleisten ja yksityisten 
etujen vuoksi, sillä toimielimillä on oikeus
suojata sisäisiä keskustelujaan ja 
neuvottelujaan silloin, kun se on 
välttämätöntä, jotta voidaan turvata 
toimielinten kyky hoitaa tehtäviään, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan parlamentin tarkasteluoikeutta.

Or. fr

Tarkistus 12
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta

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 

a) 'asiakirjalla' mitä tahansa tallennetta
(paperille tulostettua tai sähköisessä 
muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni-
tai kuvatallennetta tai audiovisuaalista 
tallennetta), joka on laadittu toimielimen 
nimissä ja toimitettu virallisesti yhdelle tai 
useammalle vastaanottajalle tai joka on 
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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

muuten kirjattu tai jonka toimielin on 
vastaanottanut Euroopan unionin 
toimivaltaan kuuluvassa asiassa;
sähköisiin tallennus-, käsittely- ja 
hakujärjestelmiin sisältyvät tiedot ovat 
asiakirjoja, jos ne voidaan poimia 
paperitulosteena tai sähköisessä muodossa 
olevana jäljennöksenä käyttäen 
järjestelmässä saatavilla olevia välineitä

Or. fr

Tarkistus 13
Constance Le Grip

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 asetuksessa (EY) N:o 45/2001 
tarkoitettujen yleisten tai yksityisten 
etujen suojaa, jotka koskevat:

Or. fr

Tarkistus 14
Constance Le Grip

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 jonka ilmaiseminen 
voisi vaikuttaa päätöksen lopputulokseen;

Or. fr
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Tarkistus 15
Enrique Guerrero Salom

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 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia sovelletaan, jollei 
ylivoimainen yleinen etu edellytä 
ilmaisemista. Arvioitaessa tietojen
ilmaisemisella saavutettavaa yleistä etua 
kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että
pyydetyt asiakirjat liittyvät
perusoikeuksien suojaamiseen, 
ympäristön suojeluun tai oikeuteen elää 
terveellisessä ympäristössä.

Or. es

Perustelu

Lisätään "ympäristön suojelu". Terveellisessä ympäristössä eläminen ei välttämättä merkitse 
samaa kuin ympäristönsuojelu.

Tarkistus 16
Constance Le Grip

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. Ylivoimainen yleinen etu 
edellyttää tietojen ilmaisemista, kun 
pyydetyt asiakirjat on laadittu tai 
vastaanotettu sellaisten menettelyjen 
yhteydessä, jotka koskevat unionin 
lainsäädäntöasiakirjan tai 
soveltamisalaltaan yleisen muun kuin 
lainsäädäntöasiakirjan hyväksymistä. 
Arvioitaessa tietojen ilmaisemisella 
saavutettavaa yleistä etua kiinnitetään 
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erityistä huomiota siihen, että pyydetyt 
asiakirjat liittyvät perusoikeuksien 
suojaamiseen tai oikeuteen elää 
terveellisessä ympäristössä.

Or. fr

Tarkistus 17
Anneli Jäätteenmäki

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. Henkilötietoja ei saa julkistaa, jos
julkistaminen aiheuttaisi haittaa kyseisen 
henkilön yksityisyydelle tai 
koskemattomuudelle. Tällaista haittaa ei 
aiheudu:

– jos tiedot liittyvät yksinomaan kyseisen 
henkilön ammatilliseen toimintaan, paitsi 
jos on syytä olettaa, että tietojen 
julkistaminen olisi erityisten syiden vuoksi 
haitallista kyseisen henkilön kannalta;
– jos tiedot liittyvät yksinomaan kyseiseen 
julkiseen henkilöön, paitsi jos on syytä 
olettaa, että tietojen julkistaminen olisi 
erityisten syiden vuoksi haitallista 
kyseisen henkilön tai muiden häneen 
liittyvien henkilöiden kannalta;
– jos tiedot on jo julkistettu kyseisen 
henkilön suostumuksella.
Henkilötiedot on kuitenkin julkistettava, 
jos ylivoimainen yleinen etu edellyttää 
julkistamista. Tällöin toimielimen, elimen 
tai laitoksen on perusteltava, mikä yleinen 
etu on kyseessä. Sen on perusteltava, 



PE445.988v01-00 8/11 AM\828951FI.doc

FI

miksi kyseisessä tapauksessa yleinen etu 
menee kyseisen henkilön etujen edelle.
Jos toimielin, elin tai laitos evää oikeuden 
saada tutustua asiakirjaan tämän kohdan 
perusteella, sen on arvioitava, voidaanko 
antaa oikeus tutustua asiakirjan osiin.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei oteta asianmukaisella tavalla huomioon sitä, että on saavutettava 
kyseessä olevien perusoikeuksien välinen tyydyttävä tasapaino.

Tarkistus 18
Enrique Guerrero Salom

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, elimet ja laitokset luovuttavat 
asiakirjan. Luovuttajaa ei tarvitse kuulla, 
jos on selvää, että sovelletaan jotain tässä 
asetuksessa säädetyistä poikkeuksista.  
Kolmatta kuullaan, jos tämä on asiakirjan 
antaessaan pyytänyt erityiskäsittelyä sen 
arvioimiseksi, voidaanko tässä 
asetuksessa säädettyjä poikkeuksia 
soveltaa.

Or. es

Perustelu

Aclaración linguística: "En el momento de entregar el documento" hay una falta de 
clarificación lingüística.¿Se refiere a "el momento en que el tercero entrega el documento a 
las instituciones, órganos u organismos"? ¿o a "el momento en que las instituciones, órganos 
u organismos entregan el documento del tercero al solicitante".

Si se trata del primer caso, el momento en que el tercero entrega el documento a las 
instituciones, órganos u organismos, se necesita una aclaración lingüística en la enmienda de 
Cashman,
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Si se trata del segundo caso, el momento en que las instituciones, órganos u organismos 
entregan el documento del tercero al solicitante, se opta por cambiar la frase de la enmienda 
a "si en el momento de pedirlo el documento al solicitante,  éstos [los terceros] han 
solicitado que sea tratado de una manera específica". La idea es que si se hace en el 
momento de entregarlo, la institución pierde legitimidad. Es un acto expost, después de que la 
institución, órgano u organismo haya autorizado la entrega del documento, si el tercero pide 
que se aplique una de las excepciones, entonces el acto perdería legitimidad. Por ello, es 
mejor que el tercero se pronuncie antes de la entrega del documento; es decir, cuando éste se 
pida.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 19
Enrique Guerrero Salom

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kukin toimielin nimeää 
vastuuhenkilön valvomaan, että kaikkia 
tässä artiklassa säädettyjä määräaikoja 
noudatetaan asianmukaisesti.

Or. es

Perustelu

Oikeusasiamies on suositellut nimeämään tiedotussihteerin, joka valvoo, että säädettyjä 
määräaikoja noudatetaan. 
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Tarkistus 20
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla 

Uusi hakemus

Jos hakija pyytää tiedot saatuaan uutta 
tietoa toimielinten asiakirjoista, pyyntöä 
käsitellään uutena hakemuksena 7 ja 
8 artiklan mukaisesti. 

Or. fr

Tarkistus 21
Enrique Guerrero Salom

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. Toimielimet, elimet ja laitokset antavat 
asiakirjat suoraan yleisön ja lojaalin 
yhteistyön periaatteen mukaisesti muiden 
toimielinten saataville sähköisessä 
muodossa tai rekisterissä, erityisesti 
sellaiset asiakirjat, jotka on laadittu tai 
vastaanotettu Euroopan unionin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien
säädösten tai muiden kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien 
soveltamisalaltaan yleisten säädösten 
antamiseen liittyvien menettelyjen 
yhteydessä.

Or. es

Perustelu

Asiakirjat on annettava saataville sähköisessä muodossa, jotta niihin voidaan tutustua 
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nopeasti ja tehokkaasti. Lisäys: "ja lojaalin yhteistyön periaatteen mukaisesti muiden 
toimielinten". Pelkästään "yleisön saataville" vaikuttaa riittämättömältä. Cashmanin tarkistus 
ja tämä pieni uudistus vaikuttavat aiheellisilta.


