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Tarkistus 14
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Asiakirjoihin tutustumiseen oikeutetut ja 
soveltamisala

Asiakirjoihin tutustumiseen oikeutetut

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä ja 
oikeushenkilöllä on oikeus tutustua 
toimielinten asiakirjoihin tässä asetuksessa 
määriteltyjen periaatteiden, edellytysten ja 
rajoitusten mukaisesti.

Jokaisella luonnollisella henkilöllä ja 
oikeushenkilöllä ja jokaisella 
oikeushenkilöiden ja luonnollisten 
henkilöiden yhteenliittymällä on oikeus 
tutustua toimielinten asiakirjoihin tässä 
asetuksessa määriteltyjen periaatteiden, 
edellytysten ja rajoitusten mukaisesti.

2. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
toimielimen hallussa oleviin asiakirjoihin, 
nimittäin toimielimen laatimiin tai sen 
vastaanottamiin ja sen hallussa oleviin 
asiakirjoihin , jotka liittyvät toimielimen 
vastuualueeseen kuuluvia politiikkoja, 
toimintaa ja päätöksiä koskevaan asiaan 
kaikilla Euroopan unionin toiminnan 
aloilla.
3. Yleisön on saatava tutustua 
asiakirjoihin joko kirjallisen hakemuksen 
perusteella tai suoraan sähköisessä 
muodossa tai rekisteristä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 4 ja 9 artiklan 
soveltamista. Erityisesti 
lainsäädäntömenettelyn yhteydessä 
laadittuihin tai vastaanotettuihin 
asiakirjoihin on voitava tutustua suoraan 
12 artiklan mukaisesti.
4. Arkaluonteisiksi 9 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti luokiteltuihin asiakirjoihin 
sovelletaan kyseisen artiklan mukaista 
erityismenettelyä.
5. Tätä asetusta ei sovelleta muiden 
tahojen kuin toimielinten tuomioistuimille 
toimittamiin asiakirjoihin.
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6. Asiakirjoja, jotka ovat osa 
yksittäistapausta koskevaan toimeen 
kohdistuvan menettelyn tai tutkinnan 
hallinnollista aineistoa, ei anneta yleisön 
tutustuttavaksi ennen kuin tutkinta on 
päätetty tai kyseinen toimi on lopullinen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta EY:n 
lainsäädännöllä perustettuja 
asianosaisten erityisiä oikeuksia tutustua 
asiakirjoihin. Yleisön saataville ei 
kuitenkaan aseteta asiakirjoja, jotka 
sisältävät tietoja, jotka toimielin on 
kerännyt tai saanut luonnollisilta tai 
oikeushenkilöiltä tällaisten 
tutkintamenettelyjen yhteydessä.
7. Tämä asetus ei rajoita kansainvälisen 
oikeuden välineisiin tai toimielinten 
niiden täytäntöönpanemiseksi antamiin 
säädöksiin perustuvaa yleisön oikeutta 
tutustua toimielinten hallussa oleviin 
asiakirjoihin.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa SEUT-sopimuksen 15 artiklan 3 kohdan kanssa. Tarkistuksella 
selvennetään, että asiakirjoihin tutustumiseen oikeutetut ja asetuksen soveltamisala ovat kaksi 
eri asiaa, jotka olisi määriteltävä erikseen.

Tarkistus 15
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Soveltamisala

1. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
Euroopan unionin toimielimen, elimen tai 
laitoksen hallussa oleviin asiakirjoihin, 
nimittäin sen laatimiin tai sen 
vastaanottamiin ja sen hallussa oleviin 
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asiakirjoihin, kaikilla unionin toiminnan 
aloilla.
2. Asiakirjojen on oltava yleisön saatavilla 
joko sähköisessä muodossa Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä tai 
toimielimen virallisessa rekisterissä tai 
kirjallisen hakemuksen perusteella. 
Lainsäädäntömenettelyn yhteydessä 
laadittuihin tai vastaanotettuihin 
asiakirjoihin on voitava tutustua suoraan 
tämän asetuksen 12 artiklan mukaisesti.
3. Tällä asetuksella ei rajoiteta 
kansainvälisen oikeuden välineisiin tai 
toimielinten niiden 
täytäntöönpanemiseksi antamiin 
säädöksiin tai jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöön perustuvaa yleisön 
laajennettua oikeutta tutustua 
toimielinten, elinten tai laitosten hallussa 
oleviin asiakirjoihin.

Or. en

Perustelu

Ks. edellä. Tarkistuksella selvennetään, että ehdotetulla säädöksellä luodaan yleinen kehys 
kaikkia EU:n toimielimiä, elimiä ja laitoksia varten.

Tarkistus 16
Margrete Auken

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-, 

a) 'asiakirjalla' mitä tahansa aineistoa tai
tallennetta (paperille tulostettua tai 
sähköisessä muodossa tallennettua tekstiä 
taikka ääni- tai kuvatallennetta tai 
audiovisuaalista tallennetta), joka koskee 
toimielimen vastuualueeseen kuuluvia 
politiikkoja, toimintaa ja päätöksiä;
sähköisiin tallennus-, käsittely- ja 
hakujärjestelmiin (mukaan lukien 
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käsittely- ja hakujärjestelmiin sisältyvät 
tiedot ovat asiakirjoja, jos ne voidaan 
poimia paperitulosteena tai sähköisessä 
muodossa olevana jäljennöksenä käyttäen 
järjestelmässä saatavilla olevia välineitä

toimielinten työssä käytetyt ulkoiset 
järjestelmät) sisältyvien tietojen on 
katsottava muodostavan asiakirjan tai
asiakirjoja, jos ne voidaan poimia yhtenä 
tai useampana paperitulosteena tai 
sähköisessä muodossa olevina 
jäljennöksinä käyttäen kaikkia
järjestelmän käyttämiseen kohtuudella
saatavilla olevia välineitä; toimielimen, 
joka aikoo luoda uuden sähköisen 
tallennusjärjestelmän tai olennaisesti 
muuttaa käytössä olevaa järjestelmää, on 
arvioitava sen mahdollista vaikutusta 
tämän asetuksen mukaiseen asiakirjojen 
julkisuuteen ja edistettävä avoimuuden 
tavoitetta; toimielinten sähköisiin 
arkistointijärjestelmiin arkistoitujen 
tietojen hakutoimintoja on mukautettava, 
jotta voidaan huolehtia sellaisista yleisön 
pyynnöistä, joista ei voida huolehtia 
käyttäen järjestelmän käyttämiseen jo 
saatavilla olevia välineitä

Or. en

Perustelu

Ehdotetussa sanamuodossa otetaan huomioon tietojen sähköisen tallennuksen kasvava 
merkitys. Sähköistä tallennusta ei saisi käyttää estämään sellaisen tiedon saatavuutta, joka on 
aiemmin sisältynyt tavanomaisiin asiakirjoihin. 

Tarkistus 17
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yleistä turvallisuutta mukaan lukien 
luonnollisten ja oikeushenkilöiden 
turvallisuus;

a) Euroopan unionin tai sen yhden tai 
useamman jäsenvaltion sisäistä yleistä 
turvallisuutta;

Or. en
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Perustelu

Sisäisen yleisen turvallisuuden käsitteelle ei tarvita uutta EU-määritelmää.

Tarkistus 18
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) tuomioistuinmenettelyjä koskevan
oikeudellisen neuvonannon suojaa;

Or. en

Perustelu

Yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa Turco antamassaan tuomiossa, että 
lainsäädäntöaloitteita koskevien oikeudellisten lausuntojen paljastaminen lisää 
lainsäädäntömenettelyn läpinäkyvyyttä ja avoimuutta ja vahvistaa EU-kansalaisten 
demokraattisia oikeuksia.

Tarkistus 19
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) valintamenettelyjen riippumattomuutta 
ja puolueettomuutta.

e) julkisia hankintoja koskevien 
menettelyjen riippumattomuutta ja 
puolueettomuutta, kunnes 
hankintaviranomaisena toimiva toimielin 
on tehnyt päätöksen, taikka 
valintalautakunnan riippumattomuutta ja 
puolueettomuutta henkilöstön 
palvelukseenottomenettelyssä, kunnes 
nimittävä viranomainen on tehnyt 
päätöksen.

Or. en
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Perustelu

Asetuksessa on tehtävä selväksi, että poikkeusta sovelletaan vain käynnissä oleviin 
menettelyihin.

Tarkistus 20
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 ja 3 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia sovelletaan, jollei 
ylivoimainen yleinen etu edellytä 
ilmaisemista. Tämän artiklan 2 kohdan a 
alakohtaa sovellettaessa ylivoimaisen 
yleisen edun katsotaan edellyttävän
tietojen julkaisemista, kun pyydetyt tiedot 
liittyvät ympäristöpäästöihin.

4. Edellä 2 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia sovelletaan, jollei 
ylivoimainen yleinen etu edellytä 
ilmaisemista. Tietojen julkaisemista 
koskevaa yleistä etua harkittaessa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, 
että pyydetyt asiakirjat liittyvät 
perusoikeuksien suojaan tai oikeuteen 
elää terveellisessä ympäristössä.

Or. en

Perustelu

Perusoikeuksien kunnioittaminen on yksi EU:n kulmakivistä, ja oikeus elää terveellisessä 
ympäristössä on vahvistettu perusoikeuskirjan 37 artiklassa ja Århusin sopimuksen 
1 artiklassa.

Tarkistus 21
Margrete Auken

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 

5. Henkilötietoja ei saa julkistaa, jos 
julkistaminen aiheuttaisi haittaa kyseisen 
henkilön yksityisyydelle tai 
koskemattomuudelle. Tällaista haittaa ei 
katsota aiheutuvan,
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noudatettava lainmukaista henkilötietojen 
käsittelyä koskevia edellytyksiä, joista 
säädetään yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä annetussa 
EY:n lainsäädännössä.

– jos tiedot liittyvät yksinomaan kyseisen 
henkilön ammatilliseen toimintaan, paitsi 
jos on syytä olettaa, että tietojen 
julkistaminen olisi erityisten syiden vuoksi 
haitallista kyseisen henkilön kannalta;
– jos tiedot liittyvät yksinomaan kyseiseen 
julkiseen henkilöön, paitsi jos on syytä 
olettaa, että tietojen julkistaminen olisi 
erityisten syiden vuoksi haitallista 
kyseisen henkilön tai muiden häneen 
liittyvien henkilöiden kannalta;
– jos tiedot on jo julkistettu kyseisen 
henkilön suostumuksella.
Henkilötiedot on kuitenkin julkistettava, 
jos ylivoimainen yleinen etu edellyttää 
julkistamista. Tällöin toimielimen tai 
elimen on perusteltava, mikä yleinen etu 
on kyseessä. Sen on perusteltava, miksi 
kyseisessä tapauksessa yleinen etu menee 
kyseisen henkilön etujen edelle.

Or. en

Perustelu

Sanamuoto on sopusoinnussa Euroopan tietosuojavaltuutetun suositusten kanssa.

Tarkistus 22
Ágnes Hankiss

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 

5. Viranhaltijoiden, virkamiesten ja 
eturyhmien edustajien nimet, arvonimet ja 
tehtävät julkistetaan ammatillisen 
toiminnan yhteydessä yksinomaan 
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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.

asiankirjan 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 
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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 23
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä tässä artiklassa säädettyjä 
poikkeuksia sovelletaan ainoastaan niin 
kauan kuin suojelu on asiakirjan sisällön 
kannalta perusteltua. Poikkeuksia voidaan 
soveltaa enintään 30 vuoden ajan. Kun 
kyseessä ovat henkilötietojen suojaa tai 
kaupallisia etuja koskevien poikkeusten 
piiriin kuuluvat asiakirjat ja 
arkaluonteiset asiakirjat, poikkeuksia 

7. Edellä tässä artiklassa säädettyjä 
poikkeuksia ei sovelleta asiakirjoihin, 
jotka toimitetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien 
säädösten tai muiden kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien 
soveltamisalaltaan yleisten säädösten 
antamiseen liittyvien menettelyjen 
yhteydessä. Poikkeuksia sovelletaan 
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voidaan tarvittaessa soveltaa tämän 
jälkeenkin.

ainoastaan niin kauan kuin suojelu on 
asiakirjan sisällön kannalta perusteltua. 
Poikkeuksia voidaan soveltaa enintään 
30 vuoden ajan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon Turco-tuomio, jossa korostetaan lainsäädäntömenettelyn 
avoimuuden merkitystä demokratian toteutumisen kannalta. 

Tarkistus 24
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kuulemiset Kuulemiset

1. Jos kyse on kolmannen asiakirjasta, 
toimielin kuulee tätä arvioidakseen, onko 
4 artiklassa mainittua poikkeusta 
sovellettava, paitsi jos on selvää, että 
asiakirja on luovutettava tai sitä ei tule 
luovuttaa.

1. Jos kyse on kolmannen asiakirjasta, 
toimielimet luovuttavat asiakirjan 
kuulematta sen luovuttajaa, jos on selvää, 
ettei mitään tässä asetuksessa säädetyistä
poikkeuksista voida soveltaa. Kolmatta 
kuullaan, jos tämä on asiakirjan 
antaessaan pyytänyt erityiskäsittelyä sen 
arvioimiseksi, voidaanko tässä 
asetuksessa säädettyä poikkeusta soveltaa.
Toimielimille toimitetut asiakirjat, joiden 
tarkoituksena on vaikuttaa 
päätöksentekoon, julkistetaan.

Or. en

Tarkistus 25
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos hakemus koskee jäsenvaltiosta 
peräisin olevaa asiakirjaa, jota ei toimiteta 

2. Jos hakemus koskee jäsenvaltiosta
peräisin olevaa asiakirjaa,
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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.

– jota kyseinen jäsenvaltio ei ole 
toimittanut neuvoston jäsenenä tai
– jossa ei käsitellä komissiolle toimitettuja 
tietoja Euroopan unionin politiikan ja 
lainsäädännön täytäntöönpanosta,
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 vastaavien säännösten nojalla 
tai jos jäsenvaltio vastustaa luovuttamista 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 346 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan perusteella siksi, että 
luovuttaminen olisi sen keskeisten 
turvallisuusetujen vastaista. Toimielin 
arvioi jäsenvaltion perustelut.

Or. en
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Tarkistus 26
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun jäsenvaltio vastaanottaa pyynnön, 
joka koskee sen hallussa olevaa 
toimielimestä peräisin olevaa asiakirjaa, 
jäsenvaltio kuulee asianomaista 
toimielintä, jollei ole selvää, että asiakirja 
on luovutettava tai että sitä ei tule 
luovuttaa, voidakseen tehdä päätöksen, 
joka ei vaaranna tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamista. Jäsenvaltio voi 
tämän asemesta toimittaa pyynnön edelleen 
asiakirjan laatineelle toimielimelle.

3. Kun jäsenvaltio vastaanottaa pyynnön, 
joka koskee sen hallussa olevaa 
toimielimestä peräisin olevaa asiakirjaa, 
jäsenvaltio kuulee asianomaista 
toimielintä, jollei ole selvää, että asiakirja 
on luovutettava tai että sitä ei tule 
luovuttaa, voidakseen tehdä päätöksen, 
joka ei vaaranna tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta kansallista 
parlamentaarista tarkasteluoikeutta. 
Jäsenvaltio voi tämän asemesta toimittaa 
pyynnön edelleen asiakirjan laatineelle 
toimielimelle.

Or. en

Perustelu

Sanamuoto on sopusoinnussa tuomioistuimen IFAW-asiassa antaman tuomion kanssa. 
Tuomiossa selvennetään, että jäsenvaltioilla ei ole veto-oikeutta niiden omien asiakirjojen 
suhteen eikä kansalliseen turvallisuuteen liittyviä tapauksia lukuun ottamatta oikeutta vedota 
kansallisiin säännöksiin, paitsi jos ne vastaavat sisällöltään tässä asetuksessa vahvistettuja 
poikkeuksia.

Tarkistus 27
Angelika Werthmann

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.

Or. de
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