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Tarkistus 14
Monica Frassoni

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Toimielinten olisi varmistettava, 
että tietotekniikan kehittymisen myötä 
kansalaisten on helpompi käyttää 
oikeuttaan tutustua asiakirjoihin ja että 
kehittyvä tietotekniikka ei vähennä heidän 
saatavillaan olevan tiedon määrää.

Or. en

Perustelu

Tietotekniikan kehittyminen voi vaikuttaa oikeuteen tutustua asiakirjoihin sekä myönteisesti 
että kielteisesti.  Toimielinten olisi pyrittävä edistämään myönteisiä vaikutuksia ja 
minimoimaan kielteiset vaikutukset. Oikeus tutustua sähköisessä tietokannassa oleviin 
tietoihin taataan muuttamalla 3 artiklassa esitettyä asiakirjan määritelmää, ja 15 artiklaa 
koskevassa tarkistuksessa ehdotetaan yleistä velvoitetta hyvään tiedottamiseen. Näiden 
tarkistusten avulla voidaan myös ottaa huomioon oikeus hyvään hallintoon, joka on 
määritelty perusoikeuskirjan 41 artiklassa.

Tarkistus 15
Monica Frassoni

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a kohta

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 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 toimielinten työssä 
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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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan asiakirjan perusmääritelmän nykyinen sanamuoto, koska 
komission ehdotus sallisi tutustumisoikeuden mielivaltaisen rajoittamisen. Määritelmän 
täydentämisellä katetaan oikeus tutustua sähköisissä tietokannoissa oleviin tietoihin, jotta 
voidaan saavuttaa uudessa johdanto-osan 18 kappaleessa esitetty tavoite.

Tarkistus 16
Monica Frassoni

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimielimet kehittävät hyviä 
hallintokäytäntöjä helpottaakseen tässä 
asetuksessa taatun tutustumisoikeuden 
käyttöä.

1. Toimielimet kehittävät hyviä 
hallintokäytäntöjä helpottaakseen tässä 
asetuksessa taatun tutustumisoikeuden 
käyttöä. Toimielinten on järjestettävä 
hallussaan olevat tiedot ja ylläpidettävä 
niitä siten, että voidaan taata, että tiedot 
ovat kansalaisten saatavilla ilman 
ylimääräistä vaivaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 15 artiklan 1 kohtaan perustuu oikeuteen hyvään hallintoon, joka on vahvistettu 
perusoikeuskirjan 41 artiklassa, ja on esimerkiksi Suomen lainsäädännön mukainen. Lisäksi 
se tarkoittaisi askelta kohti aitoa EU:n tiedonvapaussäädöstä ja auttaisi myös saavuttamaan 
uudessa johdanto-osan 18 kappaleessa asetetun tavoitteen, jonka mukaisesti tietotekniikan 
kehityksen olisi tehtävä asiakirjoihin tutustumisesta helpompaa eikä se saisi vähentää 
kansalaisten käytettävissä olevan tiedon määrää.
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