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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa 
olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 2003/98/EY muuttamisesta
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0877),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0502/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. huhtikuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan sekä oikeudellisten 
asioiden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

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

Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan 
tietosuojavaltuutetun lausunnon1, 
______________
1 Euroopan tietosuojavaltuutetun 

                                               
1 EUVL C 191, 29.6.2012, s. 129.
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18 päivänä huhtikuuta 2012 antama 
lausunto Euroopan komission "Avointa 
dataa koskevasta paketista", joka sisältää 
ehdotuksen direktiiviksi julkisen sektorin 
hallussa olevien tietojen 
uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 
2003/98/EY muuttamisesta

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Ylihinnoittelu haittaa julkisen 
sektorin hallussa olevien tietojen 
uudelleenkäyttöä, avoimuutta ja pk-
yritysten osallistumista palvelujen 
kehittämiseen julkisen tiedon pohjalta. 
Julkisia elimiä olisi kannustettava 
varmistamaan mahdollisuuksien mukaan, 
että tiedosta perittävä maksut eivät ylitä 
marginaalikustannuksia. Julkisen 
sektorin hallussa olevat tiedot kerätään, 
tilataan tai tuotetaan julkisen elimen 
sisäistä käyttöä, ei uudelleenkäyttöä 
varten. Näin ollen maksuja olisi perittävä 
vain jäljentämisestä ja jakelusta 
aiheutuvista kustannuksista. Jos 
kustannukset vaikuttavat haitallisesti 
julkisten elinten tuloihin johtuen tietojen 
myynnistä saatavista vähäisemmistä 
tuloista, tätä olisi kompensoitava 
keskustalousarviosta, jonka on määrä 
hyötyä kevennetystä hallinnosta ja 
liiketoiminnan elävöittämisestä.

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(6 a) Noudatettaessa velvoitetta sallia 
kaikkien yleisesti saatavilla olevien 
asiakirjojen uudelleenkäyttö olisi taattava 
yksityisyyden ja henkilötietojen suoja 
unionin tasolla, myös rajatylittävän 
tietojen uudelleenkäytön osalta, 
varmistamalla henkilötietojen 
tunnistetietojen poistaminen.

Or. en

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita, omistusoikeus 
(17 artikla) mukaan luettuna. Mitään tässä 
direktiivissä ei saisi tulkita tai panna 
täytäntöön Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen vastaisella tavalla.

(16) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita, henkilötietojen 
suoja kaikilla elämän osa-alueilla 
(8 artikla) ja omistusoikeus (17 artikla) 
mukaan luettuna. Mitään tässä direktiivissä 
ei saisi tulkita tai panna täytäntöön 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
vastaisella tavalla.

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komission olisi avustettava 
jäsenvaltioita direktiivin johdonmukaisessa 
täytäntöönpanossa antamalla ohjeita, 
erityisesti maksun perimisen, kustannusten 
laskennan, suositeltujen lupaehtojen sekä 

(18) Komission olisi avustettava 
jäsenvaltioita direktiivin johdonmukaisessa 
täytäntöönpanossa antamalla ohjeita, 
erityisesti maksun perimisen, kustannusten 
laskennan, suositeltujen lupaehtojen sekä 
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muotojen osalta, asianomaisia tahoja 
kuultuaan.

muotojen osalta, asianomaisia tahoja 
kuultuaan. Näin ollen komission ja 
jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
parhaiden käytänteiden ja tietojen 
vaihtoon yli valtiorajojen sidosryhmien, 
julkisten elinten ja sääntelyviranomaisten 
välillä.

Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/98/EY
2 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lisätään 2 artiklaan seuraava kohta:
"6 a. "teknologianeutraalilla" sitä, että 
sähköinen muoto ei edellytä eikä oleta 
tiettyä teknologiaa sisällön käyttöä, 
muuttamista ja (uudelleen)käsittelyä 
varten;"

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/98/EY
2 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Lisätään 2 artiklaan seuraava kohta:
"6 b. "tunnistetietojen poistamisella" 
tarvittavien menettelyjen toteuttamista 
henkilötietojen poistamiseksi, 
peittämiseksi tai muuttamiseksi ei-
luettavaan muotoon."

Or. en
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Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/98/EY
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jollei tämän artiklan 2 kohdasta muuta 
johdu, jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 1 artiklassa tarkoitettuja asiakirjoja 
voidaan käyttää uudelleen kaupallisiin ja 
muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin III ja 
IV luvussa säädetyin ehdoin.

(1) Jollei tämän artiklan 2 kohdasta muuta 
johdu, jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 1 artiklassa tarkoitettuja julkisten 
elinten asiakirjoja voidaan käyttää 
uudelleen kaupallisiin ja muihin kuin 
kaupallisiin tarkoituksiin III ja IV luvussa 
säädetyin ehdoin sillä edellytyksellä, että 
on kyse asiakirjoista, jotka ovat saatavilla 
julkisen sektorin hallussa olevien tietojen 
saatavuutta koskevien voimassa olevien 
kansallisten säännösten mukaisesti. 
Nämä asiakirjat on levitettävä 
mahdollisuuksien mukaan 
teknologianeutraalissa koneellisesti 
luettavassa muodossa.

Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta – 1 kohta
Direktiivi 2003/98/EY
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Korvataan 1 kohdassa sanat 
”sähköisessä muodossa” sanoilla 
”koneellisesti luettavassa muodossa ja 
yhdessä niitä koskevien metatietojen 
kanssa.”.

(1) Korvataan 1 kohdassa sanat 
"sähköisessä muodossa" sanoilla 
"koneellisesti luettavassa muodossa ja 
yhdessä niitä koskevien metatietojen 
kanssa teknologianeutraalilla tavalla.".

Or. en
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Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/98/EY
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään kohta seuraavasti:
"(1 a) Jos asiakirja sisältää voimassa 
olevassa lainsäädännössä määriteltyjä 
henkilötietoja, julkisen sektorin elinten on 
varmistettava, että niistä poistetaan 
tunnistetiedot ennen julkaisua 
yksityisyyden ja henkilötietojen suojelun 
periaatteiden mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -10 kohta (uusi)
Direktiivi 2003/98/EY
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

-10. Korvataan 11 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Jos yksinoikeus on kuitenkin 
välttämätön yleistä etua koskevan 
palvelun tarjoamiseksi, riippumattoman 
viranomaisen on tarkasteltava tällaisen 
yksinoikeuden myöntämisperustetta 
uudelleen säännöllisesti vähintään 
kolmen vuoden välein. Tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen 
luotujen yksinoikeusjärjestelyjen on 
oltava avoimia ja julkisiksi saatettuja."

Or. en


