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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust 
(EMÜ/Euratom) nr 354/83 osas, mis käsitleb Euroopa institutsioonide ajalooliste 
arhiivide üleandmist Firenzes asuvale Euroopa Ülikooli Instituudile
(COM(2012)0456 – C7-0000/2013 – 2012/0221(APP))

(Seadusandlik erimenetlus – nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus (COM(2012)0456),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 352 (C7-0000/2013),

– võttes arvesse kodukorra artikli 81 lõiget 1,

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni soovitust ja põhiseaduskomisjoni arvamust 
(A7-0000/2013),

1. annab nõusoleku ettepanekule võtta vastu nõukogu määrus;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liidu institutsioonide ajaloolised arhiivid on tähtis teabeallikas ELi ajaloo ja pärandi 
kohta. Seetõttu on oluline, et üldsusel oleks võimalus neid arhiive kasutada ning et seal säiliks 
ELi institutsioonidega seotud teave, mille abil saab paremini uurida Euroopa integratsiooni 
ajalugu.

Nõukogu 1. veebruari 1983. aasta määruses (EMÜ/Euratom) nr 354/831 nõutakse ELi 
institutsioonidelt ajalooliste arhiivide loomist ja seal säilitatavate dokumentide üldsusele 
kättesaadavaks tegemist 30 aasta möödumisel nende dokumentide tekkimisest. Määruses ei 
täpsustata aga ELi arhiivide säilituskohta.

1984. aastal otsustasid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon anda oma ajaloolised 
arhiivid säilitamiseks Firenzes asuvasse Euroopa Ülikooli Instituuti (EUI) ning 1984. aasta 
detsembris sõlmisid Euroopa ühendused (keda esindas komisjon) ja EUI sellekohase lepingu.
Lepingus on muu hulgas sätestatud, et Itaalia valitsus annab püsivalt ja tasuta EUI käsutusse 
ruumid nende arhiivide säilitamiseks. 

Euroopa Parlament vaeb praegu nõusolekumenetluse alusel (Euroopa Parlamendi kodukorra 
artikli 81 lõige 1) ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, mis annaks ELi ja EUI koostööle 
kindlama õigus- ja finantsraamistiku. See suurendaks ka EUI osa ELi ajalooliste arhiivide 
haldajana. 

Sisuliselt ei muudeta selle ettepanekuga määruse nr 354/83 põhielemente – näiteks ajaloolise 
arhiivi määratlust ning seda, millal tuleb dokumendid üldsusele kättesaadavaks teha ja 
missuguseid dokumente see puudutab. Määrust on kavas muuta vaid piiratud ulatuses, mis 
hõlmab näiteks kõikide ELi institutsioonide (välja arvatud Euroopa Kohus ja Euroopa 
Keskpank) kohustust anda oma ajaloolised arhiivid säilitamiseks EUIsse, põhimõtet, et iga 
institutsioon jääb oma arhiivi omanikuks, arhiivide rahastamise süsteemi, arhiivides 
sisalduvate isikuandmete kaitset, ning võimaluse korral arhivaalide kättesaadavaks tegemist 
elektrooniliselt. 

Raportöör rõhutab, et selles valdkonnas toimib institutsioonidevaheline koostöö hästi.

Raportöör hindab positiivselt muudatusi, mida on kavas teha rahastamisel, andmekaitses ja 
digiteerimisel. 

Ettepanekus näidatakse selgelt, et EUId finantseeritakse liidu üldeelarvest, kusjuures oma osa 
annab iga dokumente üleandev institutsioon, ning näidatakse, et nendest osamaksudest 
kaetakse arhiivi haldamise kulud, mitte aga ehituse ja hoidlaruumide kulud, mis jäävad Itaalia 
valitsuse kanda.

Kulude jagamise aluseks on põhimõte, et iga dokumente üleandva institutsiooni osalus on 
proportsionaalne tema ametikohtade loetelu suurusega (artikkel 8 lõige 10). See kriteerium on 
Euroopa Parlamendile ilmselt soodne: suurust arvestades ei ole parlamendi rahaline panus 

                                               
1 EÜT L 43, 15.2.1983, lk 1.
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suur, kuid parlamendi üleantav ajalooline arhiiv on eeldatavasti mahukas. 

Raportöör hindab selgesõnalist sätet, et „võimaluse korral teevad institutsioonid oma arhiivid 
üldsusele kättesaadavaks elektrooniliselt” (artikkel 9 lõige 1), kusjuures see hõlmab 
digiteeritud ja digitaalsena loodud dokumente ning selliste dokumentide kasutamise 
hõlbustamist internetis. Sellega võetakse arvesse digitaalse arhiveerimise praegust tegelikku 
olukorda, kus ELi eri institutsioonid ei tegutse ühtemoodi. Sellega ärgitatakse ELi 
institutsioone edendama digiteerimist, kuna Euroopa arhiivid üldiselt tegelevad praegu 
digitaalajastu probleemidega. 

Mis puudutab isikuandmete kaitset kui tundlikku küsimust, siis täpsustatakse ettepanekus 
arhiividele selles osas kohaldatavaid reegleid. Seoses isikuandmete võimaliku esinemisega 
arhiivides rõhutatakse EUI rolli andmete volitatud töötlejana vastavalt määrusele (EÜ) nr 
45/20011, kusjuures EUI täidab üleandnud institutsiooni juhiseid. 

Ettepanekus tunnustatakse ka Euroopa andmekaitseinspektori järelevalvepädevust 
„institutsioonide üleantud ajaloolistes arhiivides olevate isikuandmete EUI poolse töötlemise 
suhtes” kooskõlas määrusega nr 45/2001. 

Ülaltoodut arvestades soovitab raportöör täiskogul anda kõnealusele ettepanekule nõusoleku.
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