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C. Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltaminen erillisvirastoissa (Euroopan 
lääkeviraston tapaus) ja muissa toimielimissä (Euroopan investointipankin 
tapaus) 

9. Nykyinen asetus (EY) N:o 1049/2001 ei tarjoa riittävää kehystä, sillä se ei koske 
selvästi kaikkia toimielimiä, elimiä, virastoja ja erillisvirastoja eikä siinä 
myöskään selvitetä asetuksen suhdetta muihin säädöksiin. Lissabonin sopimuksen 
jälkeistä epäselvää tilannetta kuvaa tapaus 2493/2008/(BB)TS1 Euroopan 
lääkevirastoa (EMA) vastaan, joka oli kieltäytynyt luovuttamasta haittavaikutuksia 
koskevia raportteja. Tapaus kuvaa hyvin myös sitä, kuinka oikeusasiamiehen 
puuttuminen asiaan voi muuttaa vääriä hallinnollisia käytäntöjä. Oikeusasiamies 
osoitti selvästi, että EU:n toimielinten ei pitäisi toimia ainoastaan passiivisesti vaan 
niitä sitoo myös ennakoiva lähestymistapa, mikä tarkoittaa, että niiden on laitettava 
aineisto yleisesti saataville. Tällöin kaksi lähestymistapaa eivät ole toistensa 
vaihtoehtoja vaan ne täydentävät toisiaan. Euroopan lääkeviraston perustamisesta 
annetussa asetuksessa N:o 726/20042 määrätään, että viraston hallussa oleviin 
asiakirjoihin sovelletaan asetusta 1049/2001 (73 artikla), että viraston on kuitenkin 
samalla saatettava haittavaikutuksia koskevien raporttien tiedot yleisesti saataville 
tiettyjen ehtojen mukaisesti (26 artikla) ja että väestöllä on oltava mahdollisuus 
käyttää haittavaikutuksia koskevia tietoja sisältävää tietokantaa asianmukaisessa 
laajuudessa (57 artiklan 1 kohdan d alakohta). Virasto ymmärsi kahden säädöksen 
välisen yhteyden siten, että asetus N:o 726/2004 poikkesi asetuksen N:o 1049/2001 
yleisperiaatteista: virasto tulkitsi käsitteen 'asiakirjat' siten, että sähköisessä 
arkistointijärjestelmässä olevat tiedot eivät kuulu niihin, ja hyödynsi kohtuuttoman 
hallinnollisen rasitteen vuoksi annettavaa vapautusta. Oikeusasiamies ei hyväksynyt 
perusteluja ja selitti, että kyseisessä asetuksessa käsitellään ennakoivaa 
lähestymistapaa mutta samalla on sovellettava täysimääräisesti asetuksen 
N:o 1049/2001 periaatteita. Samalla hän kumosi viraston antaman määritelmän 
asiakirjasta ja totesi: 82. Oikeusasiamies katsoo, että vaikka EudraVigilance-
tietokantaan arkistoitujen tietojen suojausta voidaan parantaa salauksen avulla,… se 
ei vaikuta siihen, että tietokannan sisältämät tiedot ovat asetuksen 1049/2001 
3 artiklassa tarkoitettuja asiakirjoja. Oikeusasiamies on toistuvasti todennut, että 
'sähköisessä muodossa säilytetty sisältö' kattaa tietokannassa olevat tunnistetut ja 
uudelleen tunnistettavissa olevat tietoryhmät. Salatut tiedot ovat 'uudelleen 
tunnistettavissa olevia tietoryhmiä', jos virasto voi hakea kyseisiä tietoja käyttämällä 
sen saatavilla olevia tietotekniikan välineitä. 

10. Viraston kolmatta väitettä, joka koski suhteetonta hallinnollista rasitetta, ei myöskään 
hyväksytty, ja oikeusasiamies totesi väitteestä seuraavaa: 88. Ensinnäkin 
oikeusasiamies muistuttaa, että asetuksessa N:o 1049/2001 ei ole poikkeuksia, joiden 
mukaan hallinnollisen työn määrä oikeuttaisi kieltäytymään asiakirjojen 
luovuttamisesta… 90. ... Suhteellisuusperiaate ei voi olla ainoa peruste kieltäytyä 
pyynnöstä luovuttamasta asiakirjoja. Syiden, joiden vuoksi kieltäydytään antamasta 
asiakirjaa, on perustuttava ainoastaan asetuksen N:o 1049/2001 poikkeuksiin. Jos 
voidaan todistaa suhteellisuusperiaatteen pätevän, se selittäisi korkeintaan sen, miksi 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/4810/html.bookmark
2 EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1.
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perustelut, jotka perustuvat kunkin asiakirjan perusteelliseen ja yksittäiseen 
tutkimiseen, voidaan korvata perusteluilla, jotka koskevat asiakirjojen ryhmää… 93. 
Asetuksessa N:o 1049/2001 on joka tapauksessa menettelytapaa koskeva poikkeus, 
jota voidaan soveltaa tilanteessa, jossa toimielimelle aiheutuisi kohtuuton määrä 
hallinnollista työtä (asetuksen N:o 1049/2001 6 artiklan 3 kohdassa).1 Euroopan 
lääkevirasto muutti käytäntöjään oikeusasiamiehen tässä asiassa sekä asiassa 
2560/2007/BEH2 (kliiniset tutkimusraportit ja taloudellisten etujen suojaaminen) 
antamien huomautusten nojalla vuonna 2010.3

11. Vielä vaikeampi kysymys koskee perussopimuksen, asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
ja tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden 
saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten 
soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1367/20064 välistä asianmukaista 
suhdetta. Viimeksi mainitussa asetuksessa todetaan, että kaupallisten etujen osalta 
ylivoimaisen yleisen edun, joka edellyttää ilmaisemista, katsotaan olevan kyseessä, 
kun pyydetyt tiedot liittyvät ympäristöpäästöihin (6 artikla). Bankwatch teki hiljattain 
valituksen hiilidioksidiin liittyvien asiakirjojen, jotka se sai erään hankeen yhteydessä, 
antamisesta. Euroopan investointipankki (EIP) totesi 6 artiklan muotoilun vastaisesti, 
ettei asetus (EY) N:o 1049/2001 koskenut sitä, koska asia ei liittynyt sen 
hallinnollisiin tehtäviin (kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
15 artiklan 3 kohdassa määrätään).5 Tässä tapauksessa 'hallinnolliset tehtävät' olisi 
pitänyt määritellä selvästi ja lisäksi epäämisen syyt olisi pitänyt rajata tarkemmin 
kahden mainitun asetuksen välillä.

D. Turvallisuusluokitellut tiedot – toimielinten väliset ja yksittäiset näkökulmat

12. Useita asiakirjojen saamiseen liittyviä toimielinten välisiä ongelmia voidaan 
tunnistaa turvallisuusluokiteltujen asiakirjojen yhteydessä ja niitä ovat muun 
muassa EU:n ja Kiinan välisen oikeuksia koskevan vuoropuhelun arviointi, EU:n 
liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen sekä Bulgarian ja Romanian 
liittyminen Schengen-alueeseen. Asiaan liittyy toimielinten välisen yhteistyön 
ongelma, joka koskee erityisesti kansainvälisten sopimusten tekemistä, jolle Euroopan 
parlamentin on annettava hyväksyntänsä Lissabonin sopimuksen tultua voimaan. 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 218 artiklan 10 kohdan 
mukaisesti parlamentille "tiedotetaan välittömästi ja täysimääräisesti menettelyn 
kaikissa vaiheissa". Asia herättää toisaalta kysymyksen yksilön saatavilla olevista 

                                               
1 Vastaavanlaista ongelmaa kuvaa ChemSec-järjestön pyyntö saada ECHA:n hallussa olevia asiakirjoja, joissa on 
tietoja yrityksistä ja aineista, jotka ovat REACH-asetuksessa tarkoitetussa SIN-luettelossa (Substitute It Now). 
Pyyntö (1. joulukuuta 2010) on evätty (22. joulukuuta 2010), koska ECHA:n perustelujen mukaan paljastus 
vahingoittaisi yritysten kaupallisia etuja. Uudistettu hakemus jätettiin 21. tammikuuta 2011, josta tehtiin 
hylkäyspäätös lopulta 4. maaliskuuta 2011.
2 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5459/html.bookmark; ks. myös kantelu 
3106/2007/TS –
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/10071/html.bookmark#_ftnref14.
3 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/11/WC500099473.pdf
4 EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13.
5 Kaikki mahdolliset epäjohdonmukaisuudet perustamisopimusten ja Århusin yleissopimuksen välillä olisivat 
paljon vaikeampia ratkaista, sillä Århusin yleissopimus ei ole perussopimusten yläpuolella.
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asiakirjoista asianmukaisen luokittelun ja mahdollisen yliluokittelun yhteydessä, sillä 
kyseiset asiakirjat eivät ole yleisesti saatavilla. Eräs nykyisen järjestelmän 
suurimmista ongelmista on käsitteen 'EU:n turvallisuusluokitellut asiakirjat' määrittely 
ja kyseisten asiakirjojen käsittely. Vuonna 2001 päästiin laajasti arvosteltuun 
kompromissiin, jossa otettiin käyttöön asetuksen N:o 1049/2001 9 artikla, joka on 
eräänlainen yhteinen tunnustus erilaisista luokituksista. Tilanne ei ole hyväksyttävissä, 
koska se rikkoo vakavasti oikeusjärjestystä (perusoikeuskirjan johdanto-osa, 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 6 artikla) ja oikeusvarmuuden 
periaatetta oikeusnormien hierarkiaa koskevan teorian mukaan (perustuslaki, 
perustuslain mukainen laki ja lainsäädännön mukaiset alemmat säännöt). Tällä 
hetkellä tilanne on sellainen, että toimimme kolmannella tasolla (jokaisella 
toimielimellä on omat sääntönsä tai on tehty toimielinten välisiä sopimuksia) mutta ei 
ole olemassa EU:n yhteistä määritelmää ja luokittelua turvallisuusluokitelluista 
asiakirjoista lain tai asianmukaisen lainsäädännön tasolla. Tämä tarkoittaa, että 
perustamissopimusten ensimmäisen tason sekä sisäisten ja toimielinten välisten 
sääntöjen kolmannen tason välillä ei ole asianmukaista lainsäädäntökehystä, mikä ei 
noudata 15 artiklan 3 kohdan 2 alakohtaa: ei ole pantu toimeen asianmukaista avointa 
luokitusten määrittelyä koskevaa lainsäädäntömenettelyä, jossa kansalaisia 
edustaisivat demokraattisesti heidän valitsemansa edustajat. Vaikka tilanne olisikin 
ollut hyväksyttävä aiemmin, se ei ole enää hyväksyttävissä uuden Lissabonin 
sopimuksen nojalla, jossa otetaan käyttöön pakollinen perusoikeuskirja sekä paljon 
tiukemmat ja laajemmat perustamissopimusten säännökset (avoimuuden ja 
kansalaisten osallistumisen merkitys Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9–
12 artiklan mukaisesti, ja uudet säännökset asiakirjojen saatavuudesta ja hyvästä 
hallintotavasta SEUT:n 15 ja 298 artiklan mukaisesti). 

13. Samassa yhteydessä parlamentin ja komission tekemää toimielinten välistä sopimusta 
(katso Euroopan parlamentin päätös 20. lokakuuta 2010 Euroopan parlamentin ja 
Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistamisesta 
(2010/2118(ACI), Liite 2)1 voidaan pitää myönteisenä, koska siinä on luokiteltu 
laajasti turvaluokkia sekä menettelyjä luottamuksellisten tietojen kahden toimielimen 
välistä käsittelyä varten. Sopimus ei kuitenkaan koske neuvostoa. Tässä suhteessa 
EU:n liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen koskeva 
neuvottelutoimeksianto kuvaa hyvin parlamentin kohtaamia ongelmia. Komissio antoi 
17. maaliskuuta 2010 luonnoksen neuvotteluohjeista Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen liittymisestä tehtävää sopimusta varten ja luokitteli ne 
RESTREINT UE -tason tiedoiksi. Asiakirjat annettiin AFCO-, LIBE- ja 
DROI-valiokuntien jäsenille parlamentin turvahuoneessa. Oikeus- ja sisäasioiden 
neuvosto hyväksyi 4. kesäkuuta 2010 neuvoston päätöksen, jossa valtuutetaan 
neuvottelut, ja neuvotteluohjeet sisältänyt liite määriteltiin päätöksessä Restreint-tason 
tiedoiksi eikä liitettä julkistettu.2 LIBE- ja AFCO-valiokuntien pyynnöstä neuvosto 
suostui antamaan asiakirjan, mutta vain rajoitetulle määrälle jäseniä ja ainoastaan 
neuvoston tiloissa. Näin neuvosto asetti etusijalle parlamentin ja neuvoston vuonna 

                                               
1 EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.
2 Sen turvallisuusluokitus muutettiin osittain vuonna 2011: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07668-ex02.en10.pdf.
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2002 tekemän toimielinten välisen sopimuksen1 neuvoston arkaluonteisten 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tietojen saamisesta Euroopan parlamentin 
tutustuttavaksi. Sama ongelma ilmeni Bulgarian ja Romanian Schengen-arvioinnin 
yhteydessä sekä EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelun yhteydessä (SEC 
1906.doc), sillä vuonna 2002 tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen parlamentin 
ja neuvoston välillä ei kuulu Restreint-luokkaa. 

12. Neuvoston mainitut käytännöt eivät ole hyväksyttäviä Lissabonin sopimuksen ja 
parlamentille annettujen uusien oikeuksien yhteydessä eivätkä demokraattisen vastuun 
kannalta. Samaan aikaan luokittelu vaikuttaa olevan erittäin kyseenalaista, 
erityisesti ihmisoikeuksia käsittelevien asiakirjojen yhteydessä. Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen neuvottelutoimeksianto on hyvä esimerkki tilanteesta, jossa 
mitkään strategiset neuvottelut eivät ole uhattuina, vaan koko menettelyn on tarkoitus 
ratkaista olemassa olevien ihmisoikeussopimuksen ja EU:n oikeudellisten 
järjestelmien välillä oleva teknisen toteutettavuuden ongelma. Luokittelua koskevat 
säännöt vaikuttavat lisäksi välittömästi asiakirjojen yleiseen saatavuuteen. Tässä 
mielessä turvallisuusluokiteltujen asiakirjojen saatavuutta koskevat säännöt 
(toimielinten väliset säännöt mukaan lukien) tukevat asiakirjojen saatavuuteen liittyviä 
(rinnakkais)toimenpiteitä. 

Päätelmät

Kaikkien työasiakirjoissa 3 ja 4 mainittujen seikkojen perusteella seuraavia asioita olisi 
painotettava:

– olisi hyväksyttävä uusi yhteinen asiakirjojen saatavuutta koskeva 
lainsäädäntökehys, joka on täysin perustamissopimusten mukainen;

– pitäisi varmistaa täysimääräinen lainsäädännöllinen avoimuus, etenkin 
neuvoston työryhmien yhteydessä;

– pitäisi laatia yksityiskohtainen arvio asiakirjojen saamista koskevien hakemusten 
käsittelyajoista ja ottaa käyttöön tiukat seuraamukset, jos kyseisiä aikoja ei 
noudateta;

– asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (niin kauan kuin uudesta lainsäädäntökehyksestä 
ei sovita) tulisi koskea täysimääräisesti kaikkia toimielimiä, elimiä, virastoja ja 
erillisvirastoja perustamissopimusten mukaisesti; perustamissopimuksissa 
tarkoitettuja erityisiä menettelyjä (esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuinta 
ja investointipankkia koskevia menettelyjä) olisi tulkittava tiukasti ja vaadittava 
selviä määrittelyjä (esimerkiksi "hallinnollisten tehtävien" määrittelyä);

– olisi laadittava yleinen lainsäädäntökehys turvallisuusluokitelluista asiakirjoista; 
toimielinten välisen yhteistyön pitäisi perustua kyseiseen yleiseen kehykseen, jota 
on kehitetty toimielinten välisten sopimusten avulla;

– parlamentin oikeuksia tulisi kunnioittaa täysin (lainsäädännön ja kansainvälisten 
sopimusten yhteydessä).

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:298:0001:0003:FI:PDF


