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Syyt mietintöluonnoksen toisen version laatimiseen

Ehdotus asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (KOM(2008)0229) uudelleenlaatimisesta on ollut 
vireillä useita vuosia. Euroopan parlamentin täysistunnossa hyväksyttiin ehdotukseen 
tarkistuksia vuonna 2009, mutta täysistunnossa ei äänestetty lainsäädäntöpäätöslauselmasta. 
Näin ollen asian käsittely siirrettiin takaisin vastuussa olevalle valiokunnalle1. Kun Lissabonin 
sopimus tuli voimaan, komissio päätti olla vetämättä pois ehdotustaan2. Siksi ehdotuksen 
käsittelyä jatkettiin, vaikka uudet perussopimukset loivat asiakirjoihin tutustumiselle täysin 
uuden lainsäädäntökehyksen. Perussopimuksissa myös määriteltiin muun muassa asiakirjoihin 
tutustumista koskeva perusoikeus (nyt oikeudellisesti sitovan perusoikeuskirjan 42 artikla), 
laajennettiin osallistavan demokratian käsitettä (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9–12 
artikla) ja vähennettiin huomattavasti lainsäädäntömenettelyn avoimuutta koskevia 
poikkeustapauksia poistamalla Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 207 artikla, jossa 
edellytettiin neuvostolta lainsäädännön valmistelutyön avoimuutta "säilyttäen samalla 
päätöksenteon tehokkuus". Uusi mietintöluonnos3 esiteltiin toukokuussa 2010, ja sen jälkeen 
pidettiin avoimuutta koskeva kuulemistilaisuus4.

Mietintöluonnoksen esittelyn jälkeen unionin yleinen tuomioistuin ja unionin tuomioistuin 
ovat antaneet useita kauaskantoisia tärkeitä tuomioita, jotka auttavat ymmärtämään 
Lissabonin sopimuksen aikaansaamaa tutustumisoikeuden uutta lainsäädäntökehystä. Unionin 
tuomioistuin selvensi asiassa Bavarian Lager (asia C-28/08, tuomio 29.6.2010) kantaansa 
avoimuuden ja tietosuojan väliseen yhteyteen asetuksen (EY) N:o 1049/2001 nykyisen 
sanamuodon perusteella. Tämä sai Euroopan tietosuojavaltuutetun laatimaan ylimääräisen 
kattavan arvion tietosuojan ja avoimuuden välisestä suhteesta5. Samaan aikaan unionin 
tuomioistuin päätti asiassa Technische Glaswerke Ilmenau (asia C-139/07 P, tuomio 
29.6.2010), että valtiontukiin liittyvien (hallinnollisten) asiakirjojen saatavuus kuuluu 
poikkeuksiin, joilla pyritään suojaamaan tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien 
tarkoituksia. Unionin tuomioistuin selvensi edelleen kysymystä tutustumisoikeudesta 
hallintomenettelyihin liittyviin asiakirjoihin (ja mahdollista oletusta niiden 
julkaisemattomuudesta) asiassa MyTravel (asia C-506/08 P, tuomio 21.7.2011). Unionin 
tuomioistuin teki tapauksessa eron lainsäädäntöasiakirjojen ja hallinnollisten asiakirjojen 
välillä mutta korosti, ettei se tarkoita, että hallinnolliset asiakirjat suljettaisiin asetuksen 
(EY) N:o 1049/2001 avoimuusvaatimusten ulkopuolelle. Samaan aikaan unionin yleinen 
tuomioistuin määritteli useissa tuomioissaan ehdollisiin poikkeuksiin sovellettavan testin, 
jonka mukaan riskin olisi oltava kohtuullisesti ennakoitavissa eikä se saa olla täysin 
hypoteettinen ja asiakirjaan tutustumisen olisi konkreettisesti ja tosiasiallisesti loukattava 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0114.
2 Komission tiedonanto parlamentille ja neuvostolle aiheesta "Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset 
käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin" (KOM(2009)0665).
3 PE 439.989v01.
4 "A workshop on Access to EU documents after the Lisbon Treaty" (kuulemistilaisuus oikeudesta tutustua EU:n 
asiakirjoihin Lissabonin sopimuksen jälkeen), 1. kesäkuuta 2010, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100527ATT75133/20100527ATT75133EN.p
df.
5 Tietosuojavaltuutetun 24. maaliskuuta 2011 julkaisema asiakirja "Public access to documents containing 
personal data after the Bavarian Lager ruling" (yleisön oikeus tutustua henkilötietoja sisältäviin asiakirjoihin 
asiassa Bavarian Lager annetun tuomion jälkeen) ja 30. kesäkuuta 2008 antama lausunto ehdotuksesta 
asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 
(EUVL C 2, 7.1.2009, s. 7).
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suojattua intressiä; katso tässä yhteydessä asiat Batchelor (asia T-250/08, tuomio 22.3.2011), 
NLG (yhdistetyt asiat T-109/05 ja T-444/05, tuomio 24.5.2011) ja Toland (asia T-471/08, 
tuomio 7.6.2011). Unionin yleinen tuomioistuin selvensi myös, että lainsäädäntömenettelyssä 
sisäistä päätöksentekoa koskevan poikkeuksen käyttöä on rajoitettava huomattavasti 
neuvoston kokouksiin osallistuvien jäsenvaltioiden valtuuskuntien nimien ja tehtävien osalta, 
kuten todettiin asiassa Access Info Europe (asia T-233/09, tuomio 22.3.2011).

Edellä mainittujen huomattavien muutosten takia järjestettiin toinen kuulemistilaisuus1

asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisesta sekä kyseisen asetuksen aiemmasta 
soveltamisesta Hautalan ja Sargentinin laatiman asiakirjojen julkisuutta (työjärjestyksen 
104 artiklan 7 kohta) vuosina 2009–2010 koskevan mietinnön (2010/2294(INI)) yhteydessä. 
Kyseisessä mietinnössä tutkittiin nykyisen järjestelmän hyviä ja huonoja puolia 
tarkastelemalla asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista käytännön esimerkkien 
perusteella. Mietintö hyväksyttiin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunnassa valtaenemmistöllä kesäkuussa 2011, mikä oli osoitus kaikkien poliittisten 
ryhmien yhteisestä linjasta tutustumisoikeuteen.

Samaan aikaan järjestettiin useita kokouksia ja keskusteluja neuvoston ja komission kanssa, 
muun muassa 28. kesäkuuta 2011 pidetty esittelijän, varjoesittelijöiden ja valmistelijoiden 
kokous komission varapuheenjohtajan Šefčovičin kanssa. Parlamentin hämmästykseksi 
komissio kuitenkin esitteli uuden lainsäädäntöehdotuksen asetukseksi asetuksen 
(EY) N:o 1049/2001 muuttamisesta (KOM(2011)0137). Ehdotuksessa pyydettiin vähäisiä 
tarkistuksia nykyiseen asetukseen (EY) N:o 1049/2001 ja lähinnä kopioitiin Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan määräyksiä. Epäselvän oikeudellisen tilanteen 
takia parlamentin oikeudellista yksikköä pyydettiin selventämään, täyttikö komission toinen 
ehdotus Lissabonin sopimuksen aiheuttamat asiakirjoihin tutustumista koskevat vaatimukset. 
Oikeudellinen yksikkö antoi selvän kielteisen vastauksen 4. heinäkuuta 2011 antamassaan 
lausunnossa (SJ-0331/11). Sen perusteella tehtiin poliittisten ryhmien yksimielinen poliittinen 
päätös siitä, että komission toinen ehdotus olisi sisällytettävä ensimmäiseen, minkä vuoksi 
toinen menettely raukeaa (kuten lainsäädäntöpäätöslauselmassa todetaan).

Kaikkien näiden seikkojen takia valmistelijan oli muutettava ja muokattava 
mietintöluonnostaan ja laadittava siitä toinen versio.

Mietintöluonnoksen toiseen versioon tehdyt suurimmat muutokset

Komission toisessa lyhyessä ehdotuksessa (KOM(2011)0137) esitetyt muutokset on 
sisällytetty täysin mietintöön, minkä vuoksi kyseinen ehdotus raukeaa, kuten 
lainsäädäntöpäätöslauselmassa todetaan; katso esimerkiksi tarkistukset 1 ja 25 sekä kaikki 
tarkistukset, joissa otetaan käyttöön sanamuoto "toimielinten, elinten ja/tai laitosten".

Lisäksi mietinnössä oli välttämätöntä korostaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä (asia TASZ v. Unkari, hakemus N:o 37374/05), koska siinä alettiin kehittää 
oikeutta tiedonsaantiin sananvapauden säännösten perusteella; katso tarkistukset 2 ja 33.

                                               
1 "The right to access to EU documents: Implementation and future of Regulation (EC) No 1049/2001" (oikeus 
tutustua EU:n asiakirjoihin: asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpano ja tulevaisuus), 13. huhtikuuta 2011, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201104/20110412ATT17628/20110412ATT17628EN.p
df.
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Mietinnössä on laadittu uudelleen säännökset, joissa määritellään turvaluokiteltujen 
asiakirjojen yhteinen järjestelmä, ja keskitytty luokittelua ja luokittelun poistamista koskevaan 
yhteiseen menettelyyn; katso tarkistus 27.

Mietinnössä on selvennetty ja korostettu lainsäädännön avoimuuden asemaa ja erityisesti 
uudelleen käyttöönotettua sisäistä päätöksentekoa koskevaa poikkeusta, jota on kuitenkin 
samalla Euroopan unionin tuomioistuimen uusimman oikeuskäytännön mukaisesti uudistettu 
ja jonka käyttöä on vähennetty. Poikkeusta ei periaatteessa pitäisi soveltaa 
lainsäädäntömenettelyihin (Hautalan ja Sargentinin mietinnössä saavutetun poliittisten 
ryhmien sopimuksen mukaisesti) ja sitä olisi käytettävä vain menettelyn ollessa käynnissä;
katso tarkistukset 10, 11, 32 ja 36.

Mietinnössä on myös selvennetty suhdetta muihin mahdollisiin erityismääräyksiin 
(lex specialis), ja tiukempia rajoituksia voidaan ottaa käyttöön vain lainsäädännöllä, joka 
perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklaan; katso tarkistus 18.

Kaikkien poikkeusten olisi oltava ehdollisia ja niihin olisi sovellettava testiä, jossa punnitaan 
poikkeusta ja julkaisua puoltavaa yleistä etua ottaen huomioon Euroopan unionin 
tuomioistuimen kehittämät kriteerit; katso tarkistus 33.

Mietinnöstä poistettiin lisäksi useita tarkistuksia muun muassa seuraavista asioista: viittaus 
turvaluokiteltujen asiakirjojen yleiseen viitekehykseen, tietojen uudelleenkäyttö, ristiriita 
yksityisyyden käyttämisestä pakollisena ja ehdollisena hylkäysperusteena, kolmansien 
osapuolten kuuleminen, Euroopan unionin virallinen lehti.


