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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimielinten historiallisten arkistojen tallettamista 
Firenzen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin koskevan asetuksen (ETY/Euratom) N:o 
354/83 muuttamisesta
(COM(2012)0456 – C7-0000/2013 – 2012/0221(APP))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi (COM(2012)0456),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 352 artiklan 
mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0000/2013),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan suosituksen sekä perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

1. antaa hyväksyntänsä ehdotukselle neuvoston asetukseksi;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

EU:n toimielinten historialliset arkistot edustavat Euroopan unionin historian ja perinnön 
tärkeitä lähteitä. Sen vuoksi on tärkeää, että arkistot ovat avoimia yleisölle, että arkistoissa 
säilytetään tietoja EU:n toimielimistä ja että Euroopan yhdentymisen historian tutkimusta 
tuetaan.

1 päivänä helmikuuta 1983 annettu neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 354/831 velvoitti 
EU:n toimielimet perustamaan historialliset arkistot ja avaamaan ne yleisölle 30 vuoden 
kuluttua asiakirjojen julkaisupäivämäärästä. Asetuksessa ei määrätä EU:n arkistojen 
sijaintipaikasta.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio päättivät vuonna 1984 tallettaa historialliset 
arkistonsa Firenzen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin ja joulukuussa 1984 Euroopan 
yhteisöjä edustanut Euroopan komissio ja yliopistollinen Eurooppa-instituutti allekirjoittivat 
erityisen tallettamissopimuksen joulukuussa 1984.  Sopimus sisältää myös ehdon, jonka 
mukaisesti Italian valtio vastaa arkistojen Eurooppa-instituutissa säilyttämisen kustannuksista.

Ehdotuksella neuvoston asetukseksi, jota parlamentti parhaillaan käsittelee työjärjestyksensä 
81 artiklan 1 kohdan mukaisesti, luodaan vankat oikeudelliset ja rahoituspuitteet EU:n ja 
Eurooppa-instituutin väliselle yhteistyölle. Toisaalta ehdotus korostaa EU:n toimielinten 
historiallisten arkistojen säilyttämisestä vastaavan yliopistollisen Eurooppa-instituutin roolia.

Ehdotuksessa ei muuteta asetuksen 354/83 sisällön tärkeimpiä määritelmiä, kuten 
historiallisen arkiston määritelmää ja julkisten asiakirjojen määritelmää. Itse asiassa ehdotus 
sisältää vain vähäisiä muutoksia voimassa olevaan asetukseen. Muutoksista voidaan mainita 
kutakin EU:n toimielintä (tuomioistuin ja Euroopan keskuspankki poisluettuina) koskeva 
velvoite siirtää historialliset arkistonsa yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin; periaate, jonka 
mukaan kukin toimielin omistaa edelleen arkistonsa; arkiston rahoitusjärjestelmä; arkistoon 
sisältyvien henkilötietojen suojaaminen sekä sähköinen käyttöoikeus mahdollisuuksien 
mukaisesti.

Esittelijä korostaa tätä asiaa koskevaa toimielinten välistä hyvää yhteistyötä.

Erityisesti esittelijä haluaa kiinnittää huomiota tiettyihin ehdotukseen sisältyviin uudistuksiin, 
jotka koskevat rahoitusta, tietosuojaa ja digitointia.

Ehdotuksessa todetaan selkeästi velvoite järjestää yliopistollisen Eurooppa-instituutin rahoitus 
Euroopan unionin yleisestä talousarviosta asiakirjoja tallentavien toimielinten 
rahoitusosuuksilla, ja ehdotuksessa todetaan, että rahoitusosuudet kattavat arkistojen 
hallinnoinnin, mutta eivät arkistorakennusta eivätkä arkistotiloja, joiden kustannuksista vastaa 
Italian valtio.

Ehdotettu kustannusten jakamisen periaate pohjautuu siihen, että "rahoitusosuudet 
suhteutetaan tallettavien toimielinten henkilöstötaulukoiden kokoon" (8 artiklan 10 kohta). 

                                               
1 EYVL L 43, 15.2.1983, s. 1.
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Mainittu periaate on edullinen Euroopan parlamentin kannalta, koska parlamentin kokoon 
nähden parlamentin rahoitusosuus ei ole merkittävän suuri, vaikka parlamentti 
todennäköisesti tallettaakin suuren määrän asiakirjoja.

Esittelijä pitää myönteisenä seuraavaa sanamuotoa: "mikäli mahdollista, toimielinten on 
saatettava arkistonsa yleisön saataville sähköisessä muodossa, digitoidut ja alkuaan 
digitaaliset arkistot mukaan luettuina, ja helpottavat niihin tutustumista internetissä" 
(9 artiklan 1 kohta). Edellä mainitussa otetaan huomioon arkistojen digitointiprosessin 
todellisuus, koska arkistojen digitointi ei ole yhdenmukaista EU:n toimielimissä. Lisäksi on 
todettava, että ehdotuksella edistetään digitoinnin käynnistämistä EU:n toimielimissä 
tilanteessa, jossa Euroopan arkistot ovat kohtaamassa digitoinnin haasteita.

Tietosuojaa koskevia sääntöjä – arkaluonteista aihetta – tarkennetaan ehdotuksessa. Sen 
varalta, että arkistoihin jää henkilötietoja, ehdotuksessa korostetaan yliopistollisen Eurooppa-
instituutin roolia asetuksen (EY) N:o 45/20011, mukaisten henkilötietojen "käsittelijänä", 
jonka toiminta perustuu asiakirjoja tallentavien toimielinten ohjeisiin.

Tekstissä tunnustetaan myös, että Euroopan tietosuojavaltuutettu valvoo EU:n toimielimiä 
asetuksen 45/2001 nojalla.

Edellä mainitun perusteella esittelijä suosittelee, että parlamentti antaa hyväksyntänsä 
kyseiselle asetukselle.
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