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NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o …/2013,

annettu …,

asetuksen (ETY, Euratom) N:o 354/83 muuttamisesta

toimielinten historiallisten arkistojen 

Firenzen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin tallettamisen osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 352 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,
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sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön historiallisten arkistojen 

avaamisesta yleisölle 1 päivänä helmikuuta 1983 annetun neuvoston asetuksen (ETY, 

Euratom) N:o 354/831 mukaan unionin historialliset arkistot säilytetään ja avataan kaikissa 

mahdollisissa tapauksissa yleisölle 30 vuoden kuluttua.

(2) Velvoitetta historiallisten arkistojen perustamiseen ja niiden avaamiseen yleisölle kaikissa 

mahdollisissa tapauksissa sovelletaan kaikkiin asetuksessa (ETY, Euratom) N:o 354/83 

tarkoitettuihin toimielimiin, jäljempänä 'toimielimet', siinä määrätyin edellytyksin.

(3) Asetuksessa (ETY, Euratom) N:o 354/83 säädetään, että kukin toimielin voi sijoittaa 

historiallisen arkistonsa sopivimpana pitämäänsä paikkaan.

(4) Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio päättivät vuonna 1984 tallettaa historialliset 

arkistonsa Firenzen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin, jäljempänä 'EUI', jossa ne ovat 

yleisön nähtävissä. Euroopan yhteisöt komission edustuksella ja EUI tekivät asiasta 

sopimuksen, jäljempänä 'tallettamissopimus', 17 päivänä joulukuuta 1984.

                                               

1 EYVL L 43, 15.2.1983, s.1.
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(5) Euroopan talous- ja sosiaalikomitea sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuin ovat 

sittemmin sopineet liittyvänsä tallettamissopimukseen. Euroopan investointipankki 

tallettaa omat historialliset arkistonsa EUI:hin tämän kanssa tekemänsä erillisen 

sopimuksen nojalla, joka allekirjoitettiin 1 päivänä heinäkuuta 2005, ja Euroopan 

investointipankin historia-arkistoa koskevien sääntöjen, jotka pankin hallitus hyväksyi

7 päivänä lokakuuta 2005,1 nojalla.

(6) Italian hallitus on antanut EUI:n käyttöön pysyvästi ja maksutta soveltuvat tilat, jotta 

talletetut arkistot voidaan säilyttää ja suojata tunnustettujen kansainvälisten standardien

mukaisesti ja jotta niihin voidaan tutustua paikan päällä.

(7) Toimielinten historiallisten arkistojen tallettamisella EUI:hin pyritään asettamaan nämä

arkistot saataville yhteen paikkaan sekä edistämään niihin tutustumista ja Euroopan 

yhdentymisen ja EU:n toimielinten historian tutkimusta. EUI on tunnettu Eurooppaan ja 

Euroopan yhdentymiseen keskittyvä akateemisen tutkimuksen ja oppimisen keskus. Sillä 

on lähes 30 vuoden kokemus unionin historiallisten arkistojen hallinnoinnista, se tarjoaa 

varta vasten näiden arkistojen säilyttämistä ja niihin tutustumista varten rakennetut 

nykyaikaiset varastointi- ja tutkimustilat, ja sillä on kansainvälinen maine kyseisten 

arkistojen keskuksena.

(8) Toimielinten historiallisten arkistojen tallettamisen jatkaminen EUI:ssa olisi sisällytettävä 

unionin lainsäädäntöön, mikä kuvastaisi instituutin asemaa toimielinten kumppanina niiden 

historiallisten arkistojen hallinnoinnissa.

                                               

1 EUVL C 289, 22.11.2005, s. 12.
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(9) Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin toimielimiin eikä sillä ei muutettaisi niiden 

vastuuta avata historialliset arkistonsa yleisölle, eikä sitä, että kunkin toimielimen 

historialliset arkistot säilyvät kyseisen toimielimen omistuksessa.

(10) Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan keskuspankin toiminnan erityisluonteen 

takia on kuitenkin perusteltua, että tämän asetuksen velvoite tallettaa historialliset arkistot 

EUI:hin ei koske niitä. Euroopan unionin tuomioistuin ja Euroopan keskuspankki voivat 

tallettaa historialliset arkistonsa EUI:hin vapaaehtoiselta pohjalta.

(11) Toimielinten ja EUI:n olisi mikäli mahdollista saatettava historialliset arkistot yleisön 

saataville digitoidussa ja digitaalisessa muodossa, jotta niihin voisi tutustua helpommin 

internetissä.

(12) EUI:hin talletettuihin unionin historiallisiin arkistoihin sisältyviä henkilötietoja olisi 

käsiteltävä yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa 

henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä 

joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/20011

mukaisesti.

(13) Komissio kuuli Euroopan tietosuojavaltuutettua tämän asetuksen antamiseen johtaneesta 

lainsäädäntöehdotuksesta asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti, ja hän antoi sitä 

koskevan lausuntonsa 10 päivänä lokakuuta 20122.

                                               

1 EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
2 EUVL C 28, 30.1.2013, s. 9.
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(14) Historiallisten arkistojen hallinnoinnista EUI:ssa, mukaan lukien niiden tallettaminen, 

saatavuus ja yleisön tutustuminen niihin, sekä toimielinten ja EUI:n keskinäisestä asemasta

ja vastuista olisi määrättävä kumppanuutta koskevassa puitesopimuksessa.

(15) EUI:lle unionin historiallisten arkistojen hallinnoinnista koituvat kustannukset olisi 

rahoitettava unionin yleisestä talousarviosta, ja kaikkien tallettavien toimielinten olisi 

vastattava niistä.

(16) Asetus (ETY, Euratom) N:o 354/83 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
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1 artikla

Muutetaan asetus (ETY, Euratom) N:o 354/83 seuraavasti:

1) Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti: 

"1. Kukin toimielin Euroopan unionin tuomioistuinta ja Euroopan keskuspankkia 

lukuun ottamatta tallettaa Firenzen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin, 

jäljempänä 'EUI', historiallisiin arkistoihinsa kuuluvat asiakirjansa, jotka se on 

avannut yleisölle tämän asetuksen mukaisesti. Tallettaminen tapahtuu liitteen 

mukaisesti.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, tallettavat 

toimielimet voivat oikeudellisista tai hallinnollisista syistä olla tallettamatta 

tiettyjä alkuperäisiä asiakirjoja EUI:hin. Siinä tapauksessa ne tallettavat 

mikrotallenteen tai digitaalisen kopion kyseisistä asiakirjoista."

b) Lisätään kohdat seuraavasti:

"3. Euroopan unionin tuomioistuin ja Euroopan keskuspankki voivat tallettaa 

historialliset arkistonsa EUI:hin vapaaehtoiselta pohjalta.
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4. Tallettavat toimielimet pysyvät arkistojensa omistajina ja ovat yksinomaisesti 

vastuussa EUI:hin talletettujen tai muulla tavoin EUI:n saataville asetettujen 

asiakirjojen ja tiedostojen koostumuksesta.

5. Toimielinten historiallisten arkistojen tallettaminen EUI:hin ei vaikuta

arkistojen suojeluun, josta säädetään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteenä olevan Euroopan 

unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan N:o 7 2 artiklassa.

6. EUI on vastuussa talletettujen arkistojen säilyttämisestä ja suojelusta. 

Säilyttämisen ja suojelun on oltava arkistojen fyysistä suojelua koskevien 

tunnustettujen kansainvälisten standardien mukaista, ja siinä on noudatettava 

vähintään julkisten arkistojen säilyttämiseen ja hallinnointiin Italiassa 

sovellettavia teknisiä sääntöjä ja turvallisuussääntöjä. Tämän vuoksi talletettuja 

asiakirjoja on säilytettävä tätä tarkoitusta varten rakennetuissa 

varastointitiloissa. 

7. EUI on yksin vastuussa EUI:hin talletettuja unionin historiallisia arkistoja 

hallinnoimaan palkatusta henkilöstöstä. EUI:n on varmistettava, että 

historiallisia arkistoja hallinnoimaan määrätyllä henkilöstöllä on alalla

työskentelemiseen tarvittava vaadittu ammattipätevyys. 
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8. Kullakin tallettavalla toimielimellä on oikeus saada tietoja arkistojensa 

hallinnoinnista EUI:ssa ja oikeus tarkastaa sinne tallettamansa arkistot.

9. EUI:n on asetettava yleisön saataville historialliset arkistot, jotka sille 

luovutetaan 1 ja 3 kohdan nojalla. Toimielimet voivat myös asettaa yleisön 

saataville kopion samoista historiallisista arkistoista. 

10. Unionin historiallisten arkistojen hallinnoinnista koituvat kustannukset 

rahoitetaan kaikkien tallettavien toimielinten rahoitusosuuksista asianomaisiin 

budjettikohtiin ja budjettivallan käyttäjän unionin yleiseen talousarvioon 

sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012*

mukaisesti vuosittain käyttöön asettamien määrärahojen rajoissa. Kyseisillä 

rahoitusosuuksilla ei kateta kustannuksia, jotka liittyvät arkistojen ja niitä 

hoitavan henkilöstön edellyttämien rakennusten ja varastointitilojen 

tarjoamiseen ja muuntamiseen.

Edellä 1 alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet suhteutetaan tallettavien 

toimielinten henkilöstötaulukoiden kokoon. Kukin rahoitusosuus lasketaan 

uudelleen, kun jokin uusi toimielin alkaa tallettaa historialliset arkistonsa 

EUI:hin, tai vähintään joka viides vuosi.
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11. EUI toimii henkilötietojen käsittelijänä asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan 

ja tallettavien toimielinten ohjeiden mukaisesti. EUI:n on käsiteltävä 

toimielinten historiallisiin arkistoihin sisältyviä henkilötietoja kyseisessä 

asetuksessa säädettyjen takeiden mukaisesti.

12. Euroopan tietosuojavaltuutetulla on edelleen toimielimiin kohdistuvat

valvontavaltuudet EUI:hin talletettuihin historiallisiin arkistoihin sisältyvien 

henkilötietojen käsittelyn osalta.

_____________________

* EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1".

2) Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Kukin toimielin vahvistaa tämän asetuksen soveltamista koskevat sisäiset 

säännöt. Niihin sisältyvät säännöt historiallisten arkistojen säilyttämisestä ja

avaamisesta yleisölle sekä niihin sisältyvien henkilötietojen suojasta. Mikäli 

mahdollista, toimielimet saattavat arkistonsa yleisön saataville sähköisessä 

muodossa, digitoidut ja alkuaan digitaaliset arkistot mukaan luettuina, ja 

helpottavat niihin tutustumista internetissä. Toimielimet säilyttävät myös 

erityistarpeisiin mukautetuissa muodoissa (kuten pistekirjoitus, isokokoinen 

teksti tai äänitteet) saatavilla olevat asiakirjat."
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b) Lisätään kohta seuraavasti:

"3. Komissio tekee tallettavien toimielinten puolesta kumppanuutta koskevan 

puitesopimuksen EUI:n kanssa. Kumppanuutta koskevaan puitesopimukseen

sisällytetään yksityiskohtaiset määräykset toimielinten ja EUI:n keskinäisestä

asemasta ja vastuista unionin historiallisten arkistojen hallinnoinnissa, mukaan 

lukien niiden tallettaminen, säilyttäminen, saatavuus ja yleisön tutustuminen 

niihin."

3) Lisätään liitteen teksti asetuksen (EY, Euratom) N:o 354/83 liitteeksi.
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2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja
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LIITE

"LIITE

Toimielinten historiallisten arkistojen tallettamista 

Firenzen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin koskevat säännökset

1. Muussa kuin digitaalisessa muodossa olevien arkistojen osalta alkuperäiset asiakirjat

talletetaan EUI:hin säilytettäviksi pysyvästi yhdessä mikrotallenteen ja/tai sen digitaalisen 

kopion kanssa.

Digitaalisessa muodossa olevien arkistojen osalta asiakirjojen on oltava pysyvästi EUI:n 

saatavilla tavalla, jonka ansiosta sen on mahdollista täyttää velvollisuutensa asettaa 

historialliset arkistot yleisön saataville yhteen paikkaan ja edistää niihin tutustumista. 

Asiakirjoja tuottavat toimielimet ovat vastuussa omien digitaalisten arkistojensa pysyvästä 

säilytyksestä.

2. Tallettaminen tapahtuu vuosittaisissa erissä ja mahdollisuuksien mukaan toimielinten 

tavanomaisten arkistointiprosessien mukaisesti. 

3. EUI ei saa muuttaa tallettavien toimielinten arkistointiluokittelua eikä poistaa tai muuttaa 

asiakirjoja tai tiedostoja. 

4. EUI:n on palautettava tallettaville toimielimille talletettujen asiakirjojen ja tiedostojen 

alkuperäiskappaleet näiden toimielinten sitä pyytäessä. Tallettavat toimielimet palauttavat 

alkuperäiskappaleet EUI:lle heti kun ne eivät enää tarvitse niitä.

5. EUI:n on välittömästi ilmoitettava tallettaville toimielimille kaikista olosuhteista, jotka 

voisivat vaarantaa niiden tallettamien arkistojen loukkaamattomuuden."


