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LYHYET PERUSTELUT

Asetus 1049/2001 EU:n asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi oli merkittävä askel 
kohti suurempaa avoimuutta unionissa. Se on niiden kahdeksan vuoden aikana, jotka se on 
ollut voimassa, edistänyt avoimempaa hallintokulttuuria EU:n toimielimissä.

Lissabonin sopimus nostaa avoimuuden merkityksen uudelle tasolle. SEU-sopimuksen 
10 artiklan 3 kohdassa nimittäin todetaan seuraavasti: "Kaikilla kansalaisilla on oikeus 
osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa. Päätökset tehdään mahdollisimman 
avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia."

Uusi sopimus laajentaa selvästi asetuksen soveltamisalaa. Aiemmin perussopimuksessa 
edellytettiin avoimuutta ainoastaan parlamentilta, neuvostolta ja komissiolta, ja nyt SEUT-
sopimuksen 15 artiklassa todetaan, että "kaikilla [...] kansalaisilla [...] on oikeus tutustua 
unionin toimielinten, elinten ja laitosten asiakirjoihin niiden tallennemuodosta riippumatta".

Parlamentti on useaan otteeseen pyytänyt komissiota esittämään uuden ehdotuksen asetuksen 
1049/2001 uudelleenlaatimiseksi siten, että otetaan huomioon Lissabonin sopimuksen sen 
oikeusperustaan tuomat muutokset. Viime joulukuussa parlamentti hyväksyi päätöslauselman, 
jossa se totesi, että asetus olisi saatettava pikaisesti ajan tasalle, sekä piti valitettavana, että 
komissio ei ollut tehnyt muutettua ehdotusta.

Sen jälkeen kun komissio antoi ehdotuksensa vuonna 2008, tuomioistuin on lisäksi tehnyt 
joitakin hyvin tärkeitä päätöksiä oikeudesta tutustua asiakirjoihin. Merkittävin näistä on 
Turco-asia (T-84/03 Turco v. neuvosto), jossa tuomioistuin päätti, että myös oikeudellisten 
yksiköiden lausuntoihin pitäisi voida tutustua. Päätelmissään tuomioistuin totesi, että 
"avoimuus.[...] myötävaikuttaa toimielinten suurempaan legitimiteettiin suhteessa 
kansalaisiin ja lisää kansalaisten luottamusta".

Komissio on kuitenkin kieltäytynyt tekemästä uutta ehdotusta. Ainoa muutos, jonka komissio 
itse asiassa on tehnyt, on asetuksen oikeusperustan/oikeusperustojen muuttaminen viime 
joulukuun kokoomatiedonannossa.

Tässä tilanteessa asiasta vastaava kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 
on päättänyt, että parlamentin olisi tehtävä komission asemesta tarvittavat muutokset, joilla 
asetus saadaan vastaamaan Lissabonin sopimuksen vaatimuksia.

Komission ehdotus

Meidän on nyt pakko edetä komission vuodelta 2008 peräisin olevan ehdotuksen pohjalta. 
Valitettavasti ehdotus ei nosta unionin avoimuutta uuden perussopimuksen vaatimalle tasolle. 
Päinvastoin, monet komission ehdottamista muutoksista peräti laskisivat nykyistä tasoa.

Vakavin näistä on komission 3 artiklaan esittämä muutos, joka merkittävästi rajoittaisi 
asiakirjan määritelmää. Esittelijä katsoo, että olisi säilytettävä nykyinen määritelmä, joka 
kattaa kaikki merkitykselliset asiakirjat eikä vain rekisteröityjä asiakirjoja.
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Toinen esittelijän mielestä huolestuttava tarkistus koskee 5 artiklan mukaista jäsenvaltioiden 
oikeutta olla luovuttamatta asiakirjoja. Komission ehdottama sanamuoto antaisi jäsenvaltioille 
rajoittamattoman oikeuden evätä oikeuden tutustua jäsenvaltiosta peräisin oleviin 
asiakirjoihin vedoten kansalliseen lainsäädäntöönsä. Toimielimet voivat ottaa huomioon vain 
asetukseen perustuvat syyt, mutta eivät kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia syitä. 
Tällainen oikeus vesittäisi avoimuuden periaatteen ja jättäisi sen noudattamisen täysin 
jäsenvaltioiden harkinnan varaan. Asetuksen 4 artiklassa lueteltujen poikkeusten olisi 
riitettävä. Jos ne eivät riitä, muutokset olisi tehtävä tarkistamalla 4 artiklaa eikä antamalla 
jäsenvaltioille rajattomia oikeuksia.

Asetuksen tarkoitus

Kuten asetuksen otsikossa todetaan, se koskee asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi. 
Päätavoitteenamme on taata kansalaisten oikeudet osallistua demokratian toteuttamiseen 
unionissa myöntämällä mahdollisimman laajat oikeudet tutustua EU:n asiakirjoihin.

Esittelijän mukaan olisi erotettava selkeästi toisistaan yhtäältä "asiakirjojen julkinen 
saatavuus" ja "kansalaisten tiedonsaanti- ja osallistumisoikeus" ja toisaalta toimielinten oikeus 
saada tietoa ja tutustua jopa luottamuksellisiin asiakirjoihin. Viimeksi mainittu voidaan 
ratkaista toimielinten välisellä sopimuksella.

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Soveltamisala

1. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
unionin toimielimen, elimen tai laitoksen 
hallussa oleviin asiakirjoihin, toisin 
sanoen sen laatimiin tai sen 
vastaanottamiin sekä sille kuuluviin 
asiakirjoihin kaikilla Euroopan unionin 
toiminnan aloilla.
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2. Yleisön on saatava tutustua 
asiakirjoihin joko sähköisesti Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä tai 
toimielimen, elimen tai laitoksen 
virallisessa rekisterissä taikka kirjallisen 
hakemuksen perusteella.
Lainsäädäntömenettelyn yhteydessä 
laadittuihin tai vastaanotettuihin 
asiakirjoihin on voitava tutustua suoraan 
tämän asetuksen 5 a artiklan mukaisesti.
3. Tällä asetuksella ei rajoiteta 
kansainvälisen oikeuden välineisiin tai 
toimielinten niiden 
täytäntöönpanemiseksi antamiin 
säädöksiin tai jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöön perustuvaa yleisön 
laajennettua oikeutta tutustua 
toimielinten, elinten tai laitosten hallussa 
oleviin asiakirjoihin.

Or. en

Perustelu

Ehdotetussa säädöksessä esitetään kaikkia EU:n toimielimiä, elimiä ja laitoksia koskevat 
yleiset puitteet.

Tarkistus 2

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 
muuten kirjattu tai jonka toimielin on 
vastaanottanut; sähköisiin tallennus-, 
käsittely- ja hakujärjestelmiin sisältyvät 
tiedot ovat asiakirjoja, jos ne voidaan 
poimia paperitulosteena tai sähköisessä 

a) 'asiakirjalla' mitä tahansa aineistoa tai
tallennetta (paperille tulostettua tai 
sähköisessä muodossa tallennettua tekstiä 
taikka ääni- tai kuvatallennetta tai 
audiovisuaalista tallennetta), joka koskee 
toimielimen, elimen tai laitoksen 
vastuualueeseen kuuluvia politiikkoja, 
toimintaa ja päätöksiä; sähköisiin 
tallennus-, käsittely- ja hakujärjestelmiin
(myös toimielimen, elimen tai laitoksen 
työssä käytettyihin ulkoisiin järjestelmiin) 
sisältyviä tietoja pidetään yhtenä 
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muodossa olevana jäljennöksenä käyttäen 
järjestelmässä saatavilla olevia välineitä

asiakirjana tai asiakirjoina, jos ne voidaan 
poimia yhtenä tai useampana
paperitulosteena tai sähköisessä muodossa
olevina jäljennöksinä käyttäen 
järjestelmän käyttämiseen saatavilla olevia 
välineitä

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama tarkistus rajoittaisi yleisön oikeuden tutustua asiakirjoihin koskemaan 
vain pientä määrää asiakirjoja. Tämä vähentäisi selvästi avoimuutta nykyiseen tilanteeseen 
verrattuna.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) tuomioistuinmenettelyihin liittyvän
oikeudellisen neuvonannon suojaa;

Or. en

Perustelu

Tuomioistuin totesi asiassa Turco antamassaan tuomiossa, että lainsäädäntöaloitteita 
koskevan oikeudellisen neuvonannon julkistaminen lisää lainsäädäntöprosessin avoimuutta ja 
läpinäkyvyyttä ja vahvistaa EU:n kansalaisten demokraattisia oikeuksia.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 5

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 tietojen
ilmaisemista. Yleistä etua ja tietojen 
ilmaisemista harkittaessa on painotettava 
sitä, että pyydetyt asiakirjat liittyvät 
perusoikeuksien suojaamiseen tai 
ihmisten terveydelle aiheutuviin riskeihin.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 1367/2006 mukaan ylivoimainen yleinen etu edellyttää ympäristöpäästöihin 
liittyvien tietojen julkistamista. Samalla tavoin ylivoimaisen yleisen edun olisi katsottava 
edellyttävän myös perusoikeuksien suojaamista tai ihmisten terveydelle aiheutuvia riskejä 
koskevien tietojen julkistamista.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Henkilötietoja ei saa julkistaa, jos 
julkistaminen aiheuttaisi haittaa kyseisen 
henkilön yksityisyydelle tai 
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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.

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, 
miksi kyseisessä tapauksessa yleinen etu 
menee kyseisen henkilön etujen edelle.
Jos toimielin, elin tai laitos evää oikeuden 
saada tutustua asiakirjaan 1 kohdan 
perusteella, sen on tutkittava, voidaanko 
antaa oikeus tutustua asiakirjan osiin.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei oteta riittävästi huomioon tarvetta kyseisten perusoikeuksien 
soveltamisen tasapuolisuuteen eikä myöskään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 
asiassa Bavarian Lager antamaa tuomiota.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä tässä artiklassa säädettyjä 
poikkeuksia sovelletaan ainoastaan niin 
kauan kuin suojelu on asiakirjan sisällön 
kannalta perusteltua. Poikkeuksia voidaan 
soveltaa enintään 30 vuoden ajan. Kun 
kyseessä ovat henkilötietojen suojaa tai 
kaupallisia etuja koskevien poikkeusten 
piiriin kuuluvat asiakirjat ja 
arkaluonteiset asiakirjat, poikkeuksia 
voidaan tarvittaessa soveltaa tämän 
jälkeenkin.

7. Edellä tässä artiklassa säädettyjä 
poikkeuksia ei sovelleta asiakirjoihin, 
jotka toimitetaan sellaisten menettelyjen 
yhteydessä, jotka koskevat 
lainsäädäntöasiakirjan tai 
soveltamisalaltaan yleisen muun kuin 
lainsäädäntöasiakirjan hyväksymistä. 
Poikkeuksia sovelletaan ainoastaan niin 
kauan kuin suojelu on asiakirjan sisällön 
kannalta perusteltua. Poikkeuksia voidaan 
soveltaa enintään 30 vuoden ajan.

Or. en

Perustelu

Tuomioistuin totesi asiassa Turco antamassaan tuomiossa, että lainsäädäntöaloitteita 
koskevan oikeudellisen neuvonannon julkistaminen lisää lainsäädäntöprosessin avoimuutta ja 
läpinäkyvyyttä ja vahvistaa EU:n kansalaisten demokraattisia oikeuksia.

Tarkistus 8

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 

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, elin tai laitos luovuttaa 
asiakirjan, paitsi jos jäsenvaltio esittää syyt 
sille, miksi asiakirjaa ei tule luovuttaa, 
4 artiklassa mainittujen poikkeusten
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jäsenvaltion oman lainsäädännön 
sisältämien, kyseisen asiakirjan 
luovuttamisen estävien säännösten
nojalla. Toimielin hyväksyy jäsenvaltion 
perustelut siltä osin kuin ne perustuvat 
tässä asetuksessa säädettyihin 
poikkeuksiin.

nojalla. Toimielin, elin tai laitos arvioi
jäsenvaltion perustelut.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille ei tulisi antaa ehdotonta oikeutta vedota omaan lainsäädäntöönsä. Asetuksen 
4 artiklaan sisältyvien poikkeusten olisi oltava riittävä syy luovuttamisesta kieltäytymiseen.


