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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisön toimielinten 
ja elinten on tehtävä päätöksensä mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä 
kansalaisia. Jotta kansalaiset ja vaaleilla valitut elimet voivat osallistua 
tarkoituksenmukaisesti poliittiseen prosessiin ja vaatia julkisia viranomaisia tilille, on niiden 
siksi voitava tutustua mahdollisimman laajasti yhteisön toimielinten hallussa oleviin 
asiakirjoihin. 

Komission asetukseen tosiasiallisesti ehdottamat tarkistukset aiheuttavat kuitenkin 
pettymyksen, sillä lukuisissa tapauksissa komission ehdotukset merkitsevät askelta taaksepäin 
sen sijaan, että niillä otettaisiin rohkeasti askel eteenpäin pyrittäessä entistä laajempaan 
avoimuuteen. 

Ensinnäkin komission olisi pitänyt tarkistaa perusteellisesti aiempaa ehdotustaan, sillä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen voimaantulo tarjoaa uuden oikeuskehyksen 
15 artiklan 3 kohdan perusteella. Komission olisi pitänyt sisällyttää siihen ehdotuksensa 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista (KOM(2009)0665). Komissio ei vetänyt 
virallisesti pois ehdotustaan eikä koskaan korvannut sitä uudella ehdotuksella, jossa otetaan 
huomioon Lissabonin sopimuksen myötä syntynyt uusi kehys. 

Merkittävin muutos huonompaan suuntaan on komission antama uusi määritelmä (3 artikla) 
käsitteelle "asiakirja", joka on koko asetuksen avainkäsite. Valmistelija katsoo, että sen sijaan, 
että määritelmää kavennetaan, mitä komissio tosiasiassa esittää, termiä "asiakirja" olisi 
avattava siten, että siinä keskityttäisiin "viralliseen tietoon", sillä kun hakijoilla on oikeus 
saada tutustua asiakirjoihin, konkreettiset tiedonsaantipyynnöt voitaisiin tehdä tarkemmin, 
kohdennetummin ja kattavammin, jolloin vältettäisiin suurten tarpeettomien tiedostojen 
toimittaminen ja siitä aiheutuvat mahdolliset lisäkustannukset. Uuden määritelmän avulla
voisi olla helpompi saada oikeus tutustua tiettyjen luottamuksellisiksi luokiteltujen 
asiakirjojen osiin ja voitaisiin erottaa selkeästi epävirallinen ja virallinen tieto toisistaan. 

Vaikka EU:n toimielinten, muiden elinten ja laitosten asiakirjojen saaminen helpommin 
yleisön tutustuttavaksi on edelleen asetuksen tavoitteena, välivaiheen asiakirjojen, kuten 
luonnosten ja muistioiden julkistaminen saattaisi siirtää virallista tiedonkulkua epävirallisiin 
ja/tai hallitusten välisiin yhteyksiin, jolloin tuloksena olisi avoimuuden vähentyminen ja 
heikompi Euroopan unioni.

Asiakirjojen etsimisestä ja jäljentämisestä perittävät maksut olisi rajattava normaalisti 
perittäviin kohtuullisiin standardimaksuihin. Komission olisi tehtävä ehdotuksia edellä 
mainituista kohdista.

Kansalaisille on erityisen tärkeää, että kun on kyse esimerkiksi usein kansalaisten 
vetoomuksiin perustuvista rikkomusmenettelyistä, päätökseen saatettujen 
rikkomusmenettelyjen kaikkiin asiakirjoihin on mahdollista tutustua vapaasti. Tämä koskee
myös jäsenvaltioiden toimittamia asiakirjoja. Valmistelija huomauttaa, että komission 
ehdotus, jonka mukaan jäsenvaltioille myönnetään oikeus evätä niiden oman kansallisen 
lainsäädännön nojalla mahdollisuus tutustua asiakirjoihin (5 artikla), on vastoin Euroopan 
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unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja siksi sitä ei voi hyväksyä. Mitä tulee 9 artiklaan 
("Arkaluonteisten asiakirjojen käsittely"), on tärkeää, että toimielimet, muut elimet ja laitokset 
vahvistavat kyseisten asiakirjojen luokittelua koskevat yhteiset säännöt ja että nämä säännöt 
julkistetaan.

Vetoomusvaliokunta katsoo, että kansalaisten EU:n toimielimiä, muita elimiä ja laitoksia 
kohtaan tunteman luottamuksen ylläpitäminen ja lisääminen on erittäin tärkeää. EU:n on 
suojeltava henkilötietoja ja yksityisyyttä mahdollisimman korkeatasoisesti eikä sen pidä laatia 
sääntöjä, joiden objektiivinen noudattaminen on vaikeaa. EU:lla on "ylivoimaiseen yleiseen 
etuun" liittyvää oikeuskäytäntöä, mutta komission olisi syytä määritellä termi täsmällisesti ja 
konkreettisesti.

Vastaanottaja ei saa toimittaa luottamuksellista tietoa kolmannelle osapuolelle ilman 
asiakirjan luovuttajan etukäteen antamaa suostumusta. Vetoomusvaliokunta toivoisi yhteisiä 
puitteita ja menettelyitä luottamukselliseksi luokittelun poistamista koskeviin sääntöihin, ja 
sitä, että EU:n toimielimillä, elimillä ja laitoksilla olisi mahdollisuus tarkistaa ja muuttaa 
asiakirjan luokittelua, jos yleisö on pyytänyt saada tutustua siihen. Aiemmin 
luottamuksellisina pidettyjä asiakirjoja olisi julkistettava joustavammin.

Jos toimielin hylkää asiakirjaa koskevan hakemuksen tämän asetuksen säännösten perusteella, 
toimielimen on ilmoitettava, onko mahdollista antaa asiakirja tai osia siitä tutustuttavaksi 
myöhemmässä vaiheessa ja jos on, milloin.

Valmistelija katsoo, että Euroopan avoimuusaloitteen onnistuminen vaatii, että hakijat voivat 
helposti löytää ja saada haltuunsa haluamiaan tietoja. Tämän asetuksen yhteydessä 
toimielinten olisikin varmistettava, että asiakirjat toimitetaan joko niiden 
asiakirjarekistereiden yhteisen liittymän kautta tai kunkin toimielimen omiin rekistereihin 
suorat linkit omaavan liittymän kautta.

Kuten tehtiin nykyisenkin asetuksen kohdalla, olisi komissiota lisäksi pyydettävä antamaan 
kertomus tarkistetun asetuksen täytäntöönpanosta ja ehdottamaan tarvittaessa suosituksia 
täytäntöönpanon parantamiseksi.

TARKISTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
toimielimen hallussa oleviin asiakirjoihin, 
nimittäin toimielimen laatimiin tai sen 

2. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
Euroopan unionin toimielimen, muun
elimen tai laitoksen hallussa oleviin 
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vastaanottamiin ja sen hallussa oleviin 
asiakirjoihin, jotka liittyvät toimielimen
vastuualueeseen kuuluvia politiikkoja, 
toimintaa ja päätöksiä koskevaan asiaan 
kaikilla Euroopan unionin toiminnan 
aloilla.

asiakirjoihin, jotka liittyvät sen
vastuualueeseen kuuluvia politiikkoja, 
toimintaa, päätökseen saatuja EU:n 
lainsäädännön rikkomista koskevia 
menettelyjä ja päätöksiä koskevaan asiaan 
kaikilla Euroopan unionin toiminnan 
aloilla.

Perustelu

Asetusta pitää soveltaa kaikkiin Euroopan unionin toimielimen, muun elimen tai laitoksen 
hallussa oleviin asiakirjoihin (3 artiklan määritelmän mukaisesti). Erityismaininta on tehtävä 
asiakirjoista, jotka liittyvät EU:n lainsäädännön rikkomusmenettelystä tehtäviin tutkintoihin, 
joita osapuolet (esimerkiksi vetoomuksen esittäjät) ovat saattaneet pyytää käyttääkseen 
oikeuksiaan tai hakeakseen muutosta.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'asiakirjalla' mitä tahansa tallennetta
(paperille tulostettua tai sähköisessä 
muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni-
tai kuvatallennetta tai audiovisuaalista 
tallennetta), jonka toimielin on laatinut ja 
virallisesti toimittanut yhdelle tai 
useammalle vastaanottajalle tai joka on 
muuten kirjattu tai jonka toimielin on 
vastaanottanut; sähköisiin tallennus-, 
käsittely- ja hakujärjestelmiin sisältyvät 
tiedot ovat asiakirjoja, jos ne voidaan 
poimia paperitulosteena tai sähköisessä 
muodossa olevana jäljennöksenä käyttäen 
järjestelmässä saatavilla olevia välineitä

a) 'asiakirjalla' mitä tahansa rekisteriin 
kirjattua virallista merkintää (paperille 
tulostettua tai sähköisessä muodossa 
tallennettua tekstiä taikka ääni- tai 
kuvatallennetta tai audiovisuaalista 
tallennetta), joka koskee Euroopan 
unionin toimielimen, muun elimen tai 
laitoksen vastuualueeseen kuuluvaa 
asiaa; tämä ei koske luonnoksia, 
tiedotteita ja muistioita, joita ei ole 
tarkoitettu osaksi asiakirjaa

Perustelu

Komission ehdottama asiakirjan määritelmä on liian kapea-alainen. Asiakirja on tässä 
asetuksessa tarkoitettu asiakirja ainoastaan siinä tapauksessa, että se on toimitettu virallisesti 
tai kirjattu muulla tavoin. Tämä on askel taaksepäin avoimuuden kannalta.
Välivaiheen asiakirjojen, kuten luonnosten ja muistioiden julkistaminen saattaisi siirtää 
virallista tiedonkulkua epävirallisiin ja/tai hallitusten välisiin yhteyksiin, jolloin tuloksena 
olisi avoimuuden vähentyminen ja heikompi Euroopan unioni, mikä olisi vastoin ehdotuksen 
tarkoitusta.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'kolmannella' kyseisen toimielimen 
ulkopuolista luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä tai yksikköä, mukaan 
lukien jäsenvaltiot, yhteisön tai sen 
ulkopuoliset toimielimet ja elimet ja 
kolmannet maat.

b) 'kolmannella' kyseisen toimielimen 
ulkopuolista luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä tai yksikköä, muita 
unionin tai sen ulkopuolisia toimielimiä ja 
elimiä ja kolmansia maita.

Perustelu

Jäsenvaltioita ei tulisi pitää kolmansina osapuolina suhteissaan toimielimiin eikä niiden 
yhteyksiin asioissa, jotka koskevat Euroopan unionin toimialoja.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) yhteisön tai jäsenvaltion finanssi-, raha-
tai talouspolitiikkaa;

d) Euroopan unionin tai jäsenvaltion 
finanssi-, raha- tai talouspolitiikkaa;

Perustelu

Muotoseikkaa koskeva korjaus on tarpeen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
voimaantulon takia.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) oikeudellisen neuvonannon sekä 
tuomioistuin-, välimies- ja 
riitojenratkaisumenettelyjen suojaa;

c) oikeudellisen neuvonannon, paitsi 
silloin, kun neuvonanto liittyy säädösten 
hyväksymismenettelyihin, sekä 
tuomioistuinmenettelyiden suojaa;
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Perustelu

Komission muutos 4 artiklan 2 kohdan c alakohtaan alentaisi vaatimuksia voimassa oleviin 
sääntöihin verrattuna. Tätä kohtaa on muutettu vaatimusten tiukentamiseksi ja asiassa Turco 
annetun tuomion (C-39/05 P ja C-52/05 P) huomioon ottamiseksi.  

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tarkastus-, tutkinta- ja 
tilintarkastustoimien tarkoitusten suojaa;

d) tarkastus-, tutkinta- ja 
tilintarkastustoimien sekä kilpailuasioita 
koskevien menettelyjen tarkoitusten 
suojaa;

Perustelu

Kilpailuasioita koskevien menettelyjen asiakirjojen julkistaminen on evättävä, sillä se saattaa 
vaarantaa tällaisten menettelyiden suojan.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Viranhaltijoiden, virkamiesten ja 
eturyhmien edustajien nimet, arvonimet ja 
tehtävät on julkistettava ammatillisen 
toiminnan yhteydessä, paitsi jos tietojen 
julkistaminen olisi erityisten syiden vuoksi 
haitallista kyseisten henkilöiden kannalta. 
Muita henkilötietoja julkistettaessa on 
noudatettava lainmukaista henkilötietojen 
käsittelyä koskevia edellytyksiä, joista 
säädetään yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä annetussa EY:n
lainsäädännössä.

5. Viranhaltijoiden, virkamiesten ja 
eturyhmien edustajien nimet, arvonimet ja 
tehtävät on julkistettava ammatillisen 
toiminnan yhteydessä yksinomaan 
asiakirjan luovuttajan suostumuksella, 
paitsi jos tietojen julkistaminen olisi 
erityisten syiden vuoksi haitallista 
kyseisten henkilöiden yksityisyyden ja 
koskemattomuuden suojan kannalta. 
Muita henkilötietoja julkistettaessa on 
noudatettava lainmukaista henkilötietojen 
käsittelyä koskevia edellytyksiä, joista 
säädetään yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä annetussa 
unionin lainsäädännössä.
Viranhaltijoiden, virkamiesten ja 
eturyhmien edustajien suostumusta on 
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pyydettävä ennen kuin heidän nimensä, 
arvonimensä ja tehtävänsä sisällytetään 
asiakirjaan.
Jos toimielin, elin tai laitos epää oikeuden 
saada tutustua asiakirjaan 1 kohdan 
perusteella, sen on tutkittava, voidaanko 
antaa oikeus tutustua asiakirjan osiin.

Perustelu

Sanamuodon olisi oltava sopusoinnussa tuomioistuimen hiljattain Bavarian Lager -asiassa 
(C-28/08P) antaman tuomion kanssa. Jatkossa olisi helpotettava tutustumista vastikään 
laadittuihin asiakirjoihin.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos hakemus koskee jäsenvaltiosta 
peräisin olevaa asiakirjaa, jota ei toimiteta 
osana menettelyjä, joissa annetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 
säädöksiä tai muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 
soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, 
asiassa on kuultava kyseisen jäsenvaltion 
viranomaisia. Asiakirjaa hallussaan pitävä 
toimielin luovuttaa asiakirjan, paitsi jos 
jäsenvaltio esittää syyt sille, miksi 
asiakirjaa ei tule luovuttaa, joko
4 artiklassa mainittujen poikkeusten tai 
jäsenvaltion oman lainsäädännön 
sisältämien, kyseisen asiakirjan 
luovuttamisen estävien säännösten
nojalla. Toimielin hyväksyy jäsenvaltion 
perustelut siltä osin kuin ne perustuvat 
tässä asetuksessa säädettyihin 
poikkeuksiin.

2. Jos hakemus koskee jäsenvaltiosta 
peräisin olevaa asiakirjaa, jota ei toimiteta 
osana menettelyjä, joissa annetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 
säädöksiä tai muita kuin
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 
soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, tai 
kun on kyse komissiolle toimitetuista 
unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon 
liittyvistä tiedoista, siihen saakka, kunnes 
asian käsittely jossakin tuomioistuimessa 
on alkanut, asiassa on kuultava kyseisen 
jäsenvaltion viranomaisia. Asiakirjaa 
hallussaan pitävä toimielin, elin tai laitos
luovuttaa asiakirjan, paitsi jos jäsenvaltio 
esittää syyt sille, miksi asiakirjaa ei tule 
luovuttaa, 4 artiklassa mainittujen 
poikkeusten nojalla. Toimielin hyväksyy 
jäsenvaltion esittämät perustelut.

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat pyytää Euroopan unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia kieltämään 
asiakirjojensa julkisuuden vain siinä tapauksessa, että mainitut pyynnöt perustuvat 
4 artiklassa säädettyihin poikkeuksiin (asia C-64/05 (IFAW)). Jäsenvaltioilla ei ole veto-
oikeutta niistä peräisin olevien asiakirjojen osalta eikä oikeutta vedota kansalliseen 
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lainsäädäntöönsä luottamuksellisuuden perustelemiseksi. Myös jäsenvaltioiden komissiolle 
toimittamat unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvät tiedot ovat julkisia siihen 
saakka, kunnes asian käsittely jossakin tuomioistuimessa on alkanut (Cashmanin tapausta 
koskevan päätöslauselman 4 suositus).

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos hakemus hylätään kokonaan tai 
osittain, hakija voi viidentoista työpäivän 
kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut
toimielimen vastauksen, tehdä uudistetun 
hakemuksen ja pyytää toimielintä 
tarkistamaan kantaansa.

3. Toimielimen on ilmoitettava hakijalle, 
onko mahdollista antaa asiakirja tai osia 
siitä tutustuttavaksi myöhemmässä 
vaiheessa, ja jos on, milloin.

Hakija voi viidentoista työpäivän kuluessa 
siitä, kun hän on vastaanottanut 
toimielimen vastauksen, tehdä uudistetun 
hakemuksen ja pyytää toimielintä 
tarkistamaan kantaansa.

Perustelu

Hakijoiden pitää olla tietoisia mahdollisuudesta saada tutustua asiakirjaan tulevaisuudessa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arkaluonteisia ovat asiakirjat, jotka ovat 
peräisin toimielimistä tai niiden virastoista,
jäsenvaltioista tai kolmansista maista tai 
kansainvälisistä järjestöistä ja joiden 
turvaluokitus on "TRÈS SECRET/TOP 
SECRET", "SECRET" tai 
"CONFIDENTIEL" kyseisen toimielimen 
niiden sääntöjen mukaisesti, joilla 
suojellaan Euroopan unionin tai sen yhden 
tai useamman jäsenvaltion olennaisia etuja 
4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitetuilla aloilla, erityisesti yleisen 

1. Arkaluonteisia ovat asiakirjat, jotka ovat 
peräisin toimielimistä tai niiden elimistä tai 
laitoksista, jäsenvaltioista tai kolmansista 
maista tai kansainvälisistä järjestöistä ja 
joiden turvaluokitus on "TRÈS 
SECRET/TOP SECRET", "SECRET" tai 
"CONFIDENTIEL" toimielinten, muiden 
elinten ja laitosten vahvistamien yhteisten
sääntöjen mukaisesti, joilla suojellaan 
Euroopan unionin tai sen yhden tai 
useamman jäsenvaltion olennaisia etuja 
4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa
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turvallisuuden, puolustuksen ja 
sotilasasioiden osalta.

tarkoitetuilla aloilla, erityisesti yleisen 
turvallisuuden, puolustuksen ja 
sotilasasioiden osalta.

Perustelu

Komission ehdotus olla muuttamatta 9 artiklaa ei ole yhteensopiva 4 artiklaan ehdotettujen 
muutosten kanssa, joiden vuoksi artiklan 1 kohdassa oleva nykyinen viittaus on 
epäjohdonmukainen ja väärä. SEUT:n 15 artiklan mukaisesti myös rajoitukset oikeuteen 
tutustua asiakirjoihin on hyväksyttävä yhteispäätösmenettelyllä. Siksi on välttämätöntä ja 
oikeusperustan mukaista, että toimielimet, elimet ja laitokset antavat yhteisiä sääntöjä 
asiakirjojen turvaluokituksesta.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Arkaluonteisia asiakirjoja koskevat 
toimielinten säännöt julkaistaan.

6. Arkaluonteisia asiakirjoja koskevat 
toimielinten, elinten ja laitosten yhteiset
säännöt julkaistaan.

Perustelu

Komission ehdotus olla muuttamatta 9 artiklaa ei ole yhteensopiva 4 artiklaan ehdotettujen 
muutosten kanssa, joiden vuoksi artiklan 1 kohdassa oleva nykyinen viittaus on 
epäjohdonmukainen ja väärä. SEUT:n 15 artiklan mukaisesti myös rajoitukset oikeuteen 
tutustua asiakirjoihin on hyväksyttävä yhteispäätösmenettelyllä. Siksi on välttämätöntä ja 
oikeusperustan mukaista, että toimielimet, muut elimet ja laitokset antavat julkisia yhteisiä 
sääntöjä asiakirjojen luokittelusta luottamukselliseksi.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimielinten on toteutettava välittömästi 
tarvittavat toimet asiakirjarekisterin
perustamiseksi, ja sen on oltava 
käytettävissä 3 päivänä kesäkuuta 2002.

3. Toimielinten on toteutettava välittömästi 
tarvittavat toimet yhteisen liittymän
perustamiseksi toimielinten 
asiakirjarekistereille, jotta varmistetaan 
rekisterien keskinäinen koordinointi.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asiakirjojen, jotka on laadittu tai 
vastaanotettu EU:n säädösten tai muiden 
kuin lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävien soveltamisalaltaan yleisten 
säädösten antamiseen liittyvien 
menettelyjen yhteydessä, olisi oltava 
suoraan yleisön saatavilla, jollei 4 ja 
9 artiklassa toisin säädetä.

1. Toimielimet asettavat asiakirjat 
suoraan yleisön saataville niin laajalti 
kuin se on mahdollista joko sähköisessä 
muodossa tai rekisterissä kyseisen 
toimielimen, elimen tai laitoksen 
sääntöjen mukaisesti.

Perustelu

Nykyisten standardien ylläpitämiseksi on voimassa olevan asetuksen 12 artiklan 1 kohdan 
teksti palautettu.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee viimeistään … 
kertomuksen tämän asetuksen 
periaatteiden toteuttamisesta ja antaa 
suosituksia, joihin sisältyy muun muassa 
termin "ylivoimainen yleinen etu" 
määritelmä ja tarvittaessa ehdotuksia 
asetuksen tarkistamiseksi ja toimielinten, 
elinten tai laitosten myöhemmin 
toteuttamia toimenpiteitä koskeva 
toimintasuunnitelma.

Perustelu

Samoin kuin nykyisen asetuksen kohdalla olisi laadittava kertomus asetuksen 
täytäntöönpanosta ja siinä olisi tarvittaessa annettava parannussuosituksia ja -ehdotuksia.
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