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LYHYET PERUSTELUT

Historialliset arkistot ovat aina olleet merkittäviä länsimaisten valtioiden toiminnalle, jonka 
toimivuus perustuu kirjalliselle kulttuurille. Jo muinaisen Rooman valtakunnassa Tabularium 
(valtionarkisto) sijaitsi keskellä symbolista keskusta Forum Romanumia.

Euroopan unionin toimielinten historialliset arkistot ovat osa Euroopan kulttuuriperintöä, ja 
niiden avaaminen yleisölle palvelee akateemisia, koulutuksellisia ja kulttuurisia päämääriä ja 
intressejä. Näitä intressejä suojellaan primaarilainsäädännöllä, sillä unioni ”kunnioittaa 
kulttuuriensa ja kieltensä rikkautta ja monimuotoisuutta sekä huolehtii Euroopan 
kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä”1 Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
mukaan ”Taiteen ja tieteellisen tutkimuksen vapaus turvataan. Akateemista vapautta 
kunnioitetaan.” 2

Lisäksi asetuksen 354/1983 johdanto-osan 4 kappaleen mukaan ”arkistojen käyttö ja kriittinen 
tarkastelu eivät ainoastaan palvele historian tutkimusta yleisesti vaan myös auttavat 
asianomaisten tahojen toimintaa yhteisön tasolla ja helpottavat näin yhteisöjen tavoitteiden 
toteuttamista”.

Komission ehdotuksen tavoite on vahvistaa yliopistollisen Eurooppa-instituutin asemaa 
toimielinten historiallisten arkistojen hoitajana ja varmistaa kunnollinen oikeusperusta ja 
rahoituspohja EU:n ja yliopistollisen Eurooppa-instituutin kumppanuudelle.3 Näin ollen olisi 
ehdotuksen tavoitteiden vastaista, jos EU:n oikeudellinen tai rahoituksellinen tilanne olisi 
huonompi säädöksen hyväksymisen jälkeen kuin nykyään.4

Komission ehdotus (COM(2012)0456), sellaisena kuin se on neuvoston muuttamana, sisältää 
seuraavat rakenteelliset järjestelyt, jotka parantaisivat nykyistä tilannetta:

― Historiallisten arkistojen tallettaminen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin määrätään 
toimielimille pakolliseksi EU:n sekundaarilainsäädännön perusteella.

― Unionin tuomioistuimen ja Euroopan keskuspankin toiminnan luonteen takia on 
perusteltua, että niitä ei velvoiteta tallettamaan historiallisia arkistojaan yliopistolliseen 
Eurooppa-instituuttiin tämän asetuksen mukaisesti. Nämä toimielimet voivat kuitenkin 
vapaaehtoisesti tallettaa arkistojaan Eurooppa-instituuttiin.

― Toimielinten historiallisten arkistojen tallettaminen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin 
ei vaikuta arkistojen omistukseen tai suojeluun, joista säädetään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteenä olevan Euroopan unionin erioikeuksista ja 
vapauksista tehdyn pöytäkirjan 2 artiklassa.

                                               
1 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan 4 alakohta.
2 13 artikla.
3 COM(2012)456, perustelut, kohta 1.2.
4 Komission edustamien Euroopan yhteisöjen ja Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituutin välisessä 
17. joulukuuta 1984 tehdyssä sopimuksessa määritetty tilanne.
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― Kullakin arkistojaan tallettavalla toimielimellä on oikeus saada tietoja arkistojensa 
hallinnoinnista ja suorittaa tarkastuksia.

― Arkistojen hallinnoinnin kustannukset rahoitetaan Euroopan unionin budjetista. Kulujen 
jakaminen toimielinten kesken perustuu puolueettomille kriteereille.

― Kukin toimielin vahvistaa tulevan asetuksen soveltamista koskevat sisäiset säännöt.

― Komission täytyy tehdä arkistoja tallettavien toimielinten puolesta 
kumppanuuspuitesopimus yliopistollisen Eurooppa-instituutin kanssa, jotta voidaan 
toimeenpanna yksityiskohtaiset säännöt EU:n toimielinten ja Eurooppa-instituutin vastuista ja 
asemasta. Tämän sopimuksen on noudatettava tulevan asetuksen ja perussopimusten 
määräyksiä.

Näin ollen valmistelija ehdottaa, että perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 
pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa esittämään parlamentille, että se antaa 
hyväksyntänsä.

******

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa esittämään parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä.


