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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (sellaisena kuin se on Amsterdamin vuonna 1997 
tehdyllä sopimuksella  muutettuna) 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti on yhteisön toimielinten ja 
elinten 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. 

Huolimatta siitä, että yhteisön toimielimet ovat edistyneet avoimuuden saralla ei tilanne ole 
suinkaan paras mahdollinen ja yhteisön toimielinten asiakirjojen saamista yleisön 
tutustuttavaksi koskevan asetuksen 1049/2001 nyt käsiteltävänä olevaa uudelleenlaadintaa 
olisi pidettävä lisäaskeleena kohti sellaisen hallinnollisen ympäristön luomista, jossa tiedon 
helppo saatavuus on oletusarvo poikkeustapauksen sijaan.

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. Valmistelija katsoo, että jo muodostuneen oikeuskäytännön ja muiden asiaan 
liittyvien tekstien, kuten Århusin yleissopimuksen sisällyttämisen ja vakiinnuttamisen 
asetukseen olisi pitänyt johtaa toisenlaisen lähestymistavan omaksumiseen 
uudelleenarviointiin.

Valmistelija pitää lisäksi valitettavana komission päätöstä soveltaa tähän uudelleenarviointiin
uudelleenlaadintamenettelyä, sillä se ei vastaa niitä tavoitteita, jotka määriteltiin 
uudelleenlaadintamenettelystä tehdyssä toimielintenvälisessä sopimuksessa, jossa menettelyä 
kaavaillaan käytettävän täysin erilaisissa tilanteissa. Ottaen huomioon, että mainitussa 
menettelyssä Euroopan parlamentin mahdollisuudet muuttaa ehdotusta on rajoitettu niihin 
kohtiin, joita komissio on tarkistanut, olisi sen soveltamista harkittava tarkkaan. 
Uudelleenlaadintamenettelyn huono soveltuvuus monimutkaiseen uudelleenarviointiin, jossa 
tiettyihin kohtiin tehdyt muutokset vaikuttavat toisiin säännöksiin tekstissä, merkitsee 
käytännössä sitä, että Euroopan parlamentin on turvauduttava  toistuvasti toimielintenväliseen 
sopimukseen sisältyvään poikkeusmahdollisuuteen. 

Merkittävin muutos huonompaan suuntaan on komission antama uusi määritelmä (3 artikla) 
käsitteelle "asiakirja", joka on koko asetuksen avainkäsite. Valmistelija on sitä mieltä, että sen 
sijaan, että määritelmää kavennetaan, mitä komissio tosiasiassa esittää, sitä olisi laajennettava 
niin, että se kattaa välineestä ja päätöksenteon vaiheesta riippumatta kaiken sisällön, joka 
koskee toimielinten vastuualueiden piiriin kuuluvia kysymyksiä.

Vetoomusvaliokunta pitää sormeaan unionin pulssilla mitä tulee yhteisön lainsäädännön, 
politiikkojen ja ohjelmien soveltamiseen liittyviin puutteisiin ja valiokunta huomaa jatkuvasti 
kansalaisten olevan hyvin tietoisia kyseisistä puutteista, koska ne vaikuttavat heihin suoraan 
ja koska he saavat välitöntä etua rikkomusten korjaamisesta ja/tai muutoksenhausta.

Kansalaisille on erityisen tärkeää, että kun on kyse esimerkiksi rikkomismenettelyistä, jotka 
usein perustuvat kansalaisten vetoomuksiin, kaikkiin asiakirjoihin on mahdollista tutustua 
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vapaasti kaikissa kyseiseen menettelyyn kuuluvien tutkimusten vaiheissa. Tämä koskee myös 
jäsenvaltioiden toimittamia asiakirjoja. Valmistelija huomauttaa siksi, että komission ehdotus, 
jonka mukaan jäsenvaltioille myönnetään oikeus evätä niiden oman kansallisen lainsäädännön 
nojalla mahdollisuus tutustua asiakirjoihin (5 artikla), on vastoin Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja siksi sitä ei voi hyväksyä. Muita poikkeuksia kuin niitä, 
jotka on vahvistettu 4 artiklassa ("Poikkeukset"), ei pitäisi soveltaa kansalaisten oikeuteen
tutustua asiakirjoihin. Mitä tulee 9 artiklaan ("Arkaluonteiset asiakirjat"), on tärkeää, että 
toimielimet vahvistavat kyseisten asiakirjojen luokittelua koskevat yhteiset säännöt ja että 
nämä säännöt julkistetaan.

Valmistelija katsoo myös, että asetukseen olisi syytä sisällyttää Euroopan oikeusasiamiehen 
ehdotus, jonka mukaan hän toimisi riippumattomana välittäjänä tapauksissa, joissa toimielin 
on evännyt kokonaan tai osittain oikeuden tutustua asiakirjaan ja joissa hakija kyseenalaistaa 
asianosaiselle edulle koituvan haitan todellisuuden ja/tai katsoo, että ylivoimainen yleinen etu 
edellyttää asiakirjan ilmaisemista. Tässä tilanteessa oikeusasiamies voisi tarkastaa asiakirjan, 
puntaroida puolueettomasti haittaa ja/tai ylivoimaista yleistä etua ja antaa lausuntonsa 
toimielimelle ja hakijalle asiakirjan sisältöä paljastamatta. Mikäli oikeusasianmiehen 
kuulemisen jälkeen tutustumiskielto pysyy voimassa, voi hakija halutessaan tehdä uudistetun 
hakemuksen.

Tämä menettely ei millään tavoin heikentäisi hakijan asetuksen mukaisia oikeuksia, vaan se 
tukisi ja ohjaisi käytännönläheisesti toimielintä, joka saattaa otaksua lainmukaisen 
velvollisuutensa olevan evätä tutustumisoikeus, ja lisäisi hakijan luottamusta siihen, että kun 
hänen hakemuksensa on hylätty, haitan todennäköisyys on todellinen ja ilmaisemiseen 
liittyvän ylivoimaisen yleisen edun mahdollisuus on selvitetty perusteellisesti ja 
puolueettomasti. Toinen tähän menettelyyn liittyvä etu olisi se, että eri toimielimistä 
oikeusasiamiehelle toimitetut hylkäävät päätökset käsitellään johdonmukaisesti ja 
oikeudenmukaisesti.

Valmistelija katsoo, että tuskin voidaan olettaa Euroopan avoimuusaloitteen tuottavan 
myönteisiä tuloksia, mikäli hakijat eivät voi helposti löytää ja saada haltuunsa haluamiaan 
tietoja. Tämän asetuksen yhteydessä olisi toimielinten siksi varmistettava, että asiakirjat 
toimitetaan yhteisen rajapinnan kautta niiden asiakirjarekistereihin, ja niiden olisi otettava 
käyttöön yhden ainoan yhteyspisteen järjestelmä.

Kun asiakirjat toimitetaan sähköisesti olisi niiden oltava avointen standardien mukaisissa 
formaateissa. Pyrkimys avoimuuteen on tuomittu epäonnistumaan, mikäli kansalaiset 
pakotetaan käyttämään suljettuja ohjelmistoja, jotka ovat yhteensopivia toimielinten atk-
ympäristön kanssa. Valmistelija on esittänyt asiaan liittyviä tarkistuksia (10 ja 11 artikla), 
mukaan lukien määräajan, johon mennessä toimielinten on varmistettava, että asiakirjat 
toimitetaan avointen standardien mukaisissa formaateissa ja että toimielinten 
tietoliikenneympäristöt eivät muodosta estettä asiakirjojen julkiselle saatavuudelle. 

Parlamentaarisen seurannan varmistamiseksi valmistelija korostaa, että Euroopan parlamentin 
on voitava valvoa riittävästi arkaluonteisia asiakirjoja. Kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen kanssa tehdyt kahdenväliset sopimukset eivät saisi estää neuvostoa tai komissiota 
antamasta tietoja Euroopan parlamentille. Tässä yhteydessä on tärkeää, että toimielinten 
työjärjestysten muuttamiselle asetetaan määräajat ja että komissio tarkistaa kyseisten 
työjärjestysten yhdenmukaisuuden muutetun asetuksen kanssa. Kuten tehtiin nykyisenkin  
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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
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
1 artiklan toisessa kohdassa vahvistetaan 
avoimuuden periaate ilmaisemalla, että 
sopimus merkitsee uutta vaihetta 
kehityksessä sellaisen yhä läheisemmän 
Euroopan kansojen välisen liiton 
luomiseksi, jossa päätökset tehdään 
mahdollisimman avoimesti ja 
mahdollisimman lähellä kansalaisia.

(2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
1 artiklan toisessa kohdassa vahvistetaan 
avoimuuden periaate ilmaisemalla, että 
sopimus merkitsee uutta vaihetta 
kehityksessä sellaisen yhä läheisemmän 
Euroopan kansojen välisen liiton 
luomiseksi, jossa päätökset tehdään 
mahdollisimman avoimesti ja 
mahdollisimman lähellä kansalaisia. 
Avoimuutta koskevan periaatteen 
toteuttamiseksi käytännössä olisi 
osoitettava riittävästi varoja, jotta 
legitiimiys, tehokkuus ja vastuullisuus 
lisääntyisivät kansalaisten silmissä sekä 
demokratian ja perusoikeuksien 
noudattamisen periaatteet vahvistuisivat.   

Or. en

Perustelu

Tietojen ja asiakirjojen hallinnointi, kansalaisten tiedonsaantioikeuden toteuttaminen ja 
kansalaisviestintä ovat toimintoja, jotka edellyttävät paljon voimavaroja. Asianmukaisten 
voimavarojen hankkimista näihin tarkoituksiin olisi pidettävä välttämättömänä sijoituksena 
unionin toimielinten ja elinten tehokkuuden ja avoimuuden varmistamiseksi.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen tarkoituksena on Tämän asetuksen tarkoituksena on
(a) määritellä ne julkiseen tai yksityiseen 
etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja 
rajoitukset, jotka koskevat EY:n 
perustamissopimuksen 255 artiklassa 
tarkoitettua oikeutta tutustua Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission, 
jäljempänä ’toimielimet’, asiakirjoihin, 
siten, että yleisölle myönnetään
mahdollisimman laaja oikeus tutustua 
kyseisiin  asiakirjoihin;

(a) määritellä ne julkiseen tai yksityiseen 
etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja 
rajoitukset, jotka koskevat EY:n 
perustamissopimuksen 255 artiklassa 
tarkoitettua oikeutta tutustua Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission, 
jäljempänä ’toimielimet’, asiakirjoihin, 
siten, että varmistetaan yleisön
mahdollisimman laaja oikeus tutustua 
kyseisiin  asiakirjoihin;

(b) luoda säännöt, jotka takaavat tämän 
oikeuden mahdollisimman helpon käytön;

(b) luoda säännöt, jotka takaavat tämän 
oikeuden mahdollisimman helpon käytön;

(c) edistää asiakirjoihin 
tutustumismahdollisuutta koskevia hyviä 
hallintokäytäntöjä.

(c) varmistaa asiakirjoihin 
tutustumismahdollisuutta koskevat hyvät 
hallintokäytännöt.

Or. en

Perustelu

Toimielimillä on velvollisuus varmistaa sekä avoimuus että hyvät hallintokäytännöt.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä ja
oikeushenkilöllä 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

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, tutkimuksia ja päätöksiä 
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kaikilla Euroopan unionin toiminnan 
aloilla.

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.

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.

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.
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.

7. Tämä asetus ei rajoita kansainvälisen 
oikeuden välineisiin tai toimielinten niiden 
täytäntöönpanemiseksi antamiin säädöksiin 
perustuvaa yleisön laajempaa oikeutta 
tutustua toimielinten hallussa oleviin 
asiakirjoihin.

Or. en

Perustelu

Article 2(5) and (6) as proposed by the Commission would exclude whole categories of 
documents from the scope of the Regulation. This evidently is against the letter and the spirit 
of Article 255 of the EC Treaty which is the legal base of the Regulation as well as in clear 
contradiction with established case law of the ECJ. Retaining these paragraphs means a step 
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back and a drop in standards. As regards rights of access resulting from instruments of 
international law such as the Aarhus Convention and acts implementing them, with the 
insertion of  "broader" in paragraph 7 no legal change is sought, only improvement of the 
clarity of the text. (Kääntäjän huomautus: perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää 
sallitun merkkimäärän.)  

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa tarkoitetaan: Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
(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 tallennetta 
(paperille tulostettua tai sähköisessä 
muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni-
tai kuvatallennetta tai audiovisuaalista 
tallennetta), joka koskee toimielimen 
vastuualueeseen kuuluvaa asiaa;

(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, yhteisön tai 
sen ulkopuoliset toimielimet ja elimet ja 
kolmannet maat.

(c) "tarkastus-, tutkinta- ja 
tilintarkastustoimien tarkoituksilla" 
pyrkimystä lopettaa yhteisön 
lainsäädännön tai hyvän hallintotavan 
vastainen toiminta tai yhteisön varojen 
väärinkäyttö sekä tarvittaessa varmistaa 
muutoksenhaku-, korvaus- ja 
hyvitysoikeuden suojelu; 

Or. en

Perustelu

The definition of "document" as proposed is too narrow. A document would only be a 
"document" in the sense of the Regulation if it is formally transmitted or otherwise registered.
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This definition obscures the application of the provisions on registration of documents, such 
as Article 11(1) "references to documents shall be recorded in the register without delay".
This is a step backwards for transparency. It also falls far short of the requirements on the 
quality of legislation in the context of "better lawmaking". Member States should not be 
considered third parties in their relations with the institutions or their communications on 
matters relating to the field of activities of the Union. As the proposal introduces new 
provisions on investigations in Article 2, thus limiting the scope of application of the 
Regulation, this issue is better dealt with in the context of definitions. (Kääntäjän huomautus:
perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Toimielimet kieltäytyvät antamasta 
tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka sisältämien 
tietojen ilmaiseminen vahingoittaisisellaisen 
yleisen edun suojaa, joka koskee:

1. Toimielimet kieltäytyvät antamasta 
tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka sisältämien 
tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi 
sellaisen yleisen edun suojaa, joka koskee:

(a) yleistä turvallisuutta mukaan lukien 
luonnollisten ja oikeushenkilöiden 
turvallisuus;

(a) yleistä turvallisuutta;

(b) puolustusta ja sotilasasioita; (b) puolustusta ja sotilasasioita;
(c) kansainvälisiä suhteita; (c) kansainvälisiä suhteita;
(d) yhteisön tai jäsenvaltion finanssi-, raha-
tai talouspolitiikkaa;

(d) yhteisön tai jäsenvaltion finanssi-, raha-
tai talouspolitiikkaa, ellei ylivoimainen 
yleinen etu edellytä ilmaisemista;

(e) ympäristöasioita, kuten harvinaisten 
lajien pesimispaikkoja.

(e) yksityiselämän ja yksilön 
koskemattomuuden suojaa, erityisesti 
yhteisön lainsäädännön mukaista 
henkilötietojen suojaa, ellei ylivoimainen 
yleinen etu edellytä ilmaisemista;

2. Toimielimet kieltäytyvät antamasta 
tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka sisältämien 
tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi:

2. Toimielimet kieltäytyvät antamasta 
tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka sisältämien 
tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi:

(a) tietyn luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön taloudellisten etujen suojaa;

(a) tietyn luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön taloudellisten etujen suojaa;

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

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

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

(d) tarkastusten, tutkimusten ja 
tilintarkastustoimien tarkoituksen suojaa.

(e) valintamenettelyjen riippumattomuutta 
ja puolueettomuutta.



PE415.159v01-00 10/20 PA\751029FI.doc

FI

3. Seuraavia asiakirjoja  ei anneta 
tutustuttaviksi, jos niiden  sisältämien 
tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi 
vakavasti toimielinten
päätöksentekomenettelyä:

3. Seuraavia asiakirjoja  ei anneta 
tutustuttaviksi, jos niiden  sisältämien 
tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi 
vakavasti toimielinten
päätöksentekomenettelyä:

(a) asiakirjat, jotka liittyvät asiaan, josta ei 
ole tehty päätöstä;

(a) asiakirjat, jotka liittyvät asiaan, josta ei 
ole tehty päätöstä;

(b) asiakirjat , jotka sisältävät  sisäiseen 
käyttöön tarkoitettuja mielipiteitä osana 
asianomaisten toimielinten  neuvotteluja ja 
alustavia keskusteluja, päätöksen tekemisen 
jälkeenkään.

(b) asiakirjat , jotka sisältävät  sisäiseen 
käyttöön tarkoitettuja mielipiteitä osana 
asianomaisten toimielinten  neuvotteluja ja 
alustavia keskusteluja, päätöksen tekemisen 
jälkeenkään.

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 ja 3 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia sovelletaan, jollei ylivoimainen 
yleinen etu edellytä ilmaisemista. 
Ylivoimaisen yleisen edun katsotaan 
edellyttävän tietojen julkaisemista, kun 
pyydetyt tiedot liittyvät ympäristöpäästöihin 
ja kun asiakirja toimitetaan osana 
menettelyjä, joissa annetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 
säädöksiä tai muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 
soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä. 
4 a. Asiakirjat, joiden sisällön 
ilmaiseminen aiheuttaisi riskin 
ympäristönsuojelua koskeville arvoille, 
kuten harvinaisten lajien pesimispaikat, 
ilmaistaan ainoastaan tiedon saatavuutta, 
yleisön osallistumista päätöksentekoon 
sekä oikeuden saatavuutta 
ympäristöasioissa koskevan Århusin 
yleissopimuksen määräysten 
soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja 
elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1367/20061 säännösten 
mukaisesti.

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 

5. Viranhaltijoiden, virkamiesten ja 
eturyhmien edustajien nimet, arvonimet ja 
tehtävät on julkistettava ammatillisen 
toiminnan yhteydessä, paitsi jos tietojen 
julkistaminen vahingoittaisi erityisten 
syiden vuoksi kyseisten henkilöiden 
yksityisyyttä tai koskemattomuutta.
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EY:n lainsäädännössä.
6. Jos vain osaan pyydetystä asiakirjasta 
voidaan soveltaa poikkeusta, muut 
asiakirjan osat luovutetaan.

6. Jos vain osaan pyydetystä asiakirjasta 
voidaan soveltaa poikkeusta, muut 
asiakirjan osat luovutetaan.

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 voidaan tarvittaessa 
soveltaa tämän jälkeenkin.

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 yksityisyyden suojaa tai 
kaupallisia etuja koskevien poikkeusten 
piiriin kuuluvat asiakirjat ja arkaluonteiset 
asiakirjat, poikkeuksia voidaan tarvittaessa 
soveltaa tämän jälkeenkin.
______________________________
1 EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13.

Or. en

Perustelu

The EC's amendment to Article 4(2)(c) lowers standards as compared to current rules. To 
improve standards this point is amended. The protection of personal data as proposed by the 
Commission is not in accordance with the CFI judgement in the Bavarian Lager Case.
Therefore, the relevant provisions are aligned with the judgement (T-194/04), as is Article 
4(5), where the formulation "adversely affect" is too broad. Reference to EU legislation on 
personal data is included in paragraph 1(e). Article 4(4) is amended in order to take full 
account of the Aarhus Convention and the principles expressed in the Turco judgement (C-
39/05 P and C-52/05). (Kääntäjän huomautus: perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus 
ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 6

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 

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 
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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.

on alkanut, asiassa on kuultava kyseisen
jäsenvaltion viranomaisia Asiakirjaa 
hallussaan pitävä toimielin luovuttaa 
asiakirjan, paitsi jos jäsenvaltio esittää syyt 
sille, miksi asiakirjaa ei tule luovuttaa 4 
artiklassa mainittujen poikkeusten nojalla. 
Toimielin hyväksyy jäsenvaltion esittämät 
perustelut. 

Or. en

Perustelu

Member States should be able to request institutions to refuse access to their documents only 
if such requests are based on the exceptions laid down in Article 4. The ECJ has confirmed 
this in the IFAV case (C-64/05). Member States do not have a right of veto with respect to 
documents emanating from them, nor the right to refer to provisions in their own legislation 
in order to justify confidentiality. In accordance with recommendation 4 of the Cashman 
resolution of 2006 access should also be granted to Member State information submitted to 
the Commission concerning the implementation of Union legislation, until proceedings before 
a Court commence. (Kääntäjän huomautus: perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus 
ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 7

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. Jos hakemus hylätään kokonaan tai 
osittain ja kun hakija kyseenalaistaa 
asianosaiselle edulle koituvan haitan 
todellisuuden ja/tai katsoo, että 
ylivoimainen yleinen etu edellyttää 
asiakirjan ilmaisemista, hakija voi pyytää 
Euroopan oikeusasiamiestä esittämään 
puolueettoman ja riippumattoman 
kantansa haittaa ja/tai ylivoimaista yleistä 
etua koskevaan kysymykseen. Mikäli 
päätös hylätä hakemus kokonaan tai 
osittain pysyy voimassa sen jälkeen, kun 
Euroopan oikeusasiamies on antanut 
lausuntonsa, hakija voi viidentoista 
työpäivän kuluessa siitä, kun hän on 
vastaanottanut toimielimen vastauksen, 
tehdä uudistetun hakemuksen ja pyytää 
toimielintä tarkistamaan kantaansa.
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Or. en

Perustelu

Article 7(3) is amended to include a procedure in cases where an applicant has doubts 
concerning the question whether interests are harmed and/or argues that there is an 
overriding interest in disclosure. The Ombudsman could assess the question of harm or an 
overriding public interest and report to the institution and the applicant. This does not 
diminish the applicant's rights but offers guidance to the institution and increases applicants' 
trust that when an application is refused, potential harm is real and the possible overriding 
public interest has been seriously and objectively examined. (Kääntäjän huomautus:
perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
8 artikla  1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Uudistetut hakemukset käsitellään 
välittömästi. Kolmenkymmenen  työpäivän 
kuluessa hakemuksen kirjaamisesta 
toimielin joko päättää antaa pyydetyn 
asiakirjan tutustuttavaksi ja antaa asiakirjan 
tutustuttavaksi 10 artiklan mukaisesti tässä 
määräajassa tai ilmoittaa kirjallisesti, mistä 
syystä hakemus on hylätty kokonaan tai 
osittain. Jos toimielin kieltäytyy antamasta 
asiakirjaa kokonaan tai osittain 
tutustuttavaksi, se ilmoittaa hakijalle tämän 
käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista.

1. Uudistetut hakemukset käsitellään 
välittömästi. Viidentoista työpäivän 
kuluessa hakemuksen kirjaamisesta 
toimielin joko päättää antaa pyydetyn 
asiakirjan tutustuttavaksi ja antaa asiakirjan 
tutustuttavaksi 10 artiklan mukaisesti tässä 
määräajassa tai ilmoittaa kirjallisesti, mistä 
syystä hakemus on hylätty kokonaan tai 
osittain. Jos toimielin kieltäytyy antamasta 
asiakirjaa kokonaan tai osittain 
tutustuttavaksi, se ilmoittaa hakijalle tämän 
käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista.

Or. en

Perustelu

Määräajan pidentäminen komission ehdotuksen mukaisesti madaltaisi standardeja. 
Viidentoista työpäivän (kolme viikkoa) pitäisi riittää toimielimelle päätöksen tekemiseksi 
uudistetusta hakemuksesta ja siitä tiedottamiseksi, etenkin kun määräaikaa voidaan pidentää 
poikkeuksellisissa olosuhteissa.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

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 
turvallisuuden, puolustuksen ja 
sotilasasioiden osalta.

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” toimielinten 
vahvistamien niiden  yhteisten sääntöjen 
mukaisesti, joilla suojellaan Euroopan 
unionin tai sen yhden tai useamman 
jäsenvaltion olennaisia etuja 4 artiklan 
1 kohdan a  ja b alakohdassa tarkoitetuilla 
aloilla, kun on kyse yleisestä 
turvallisuudesta, puolustuksesta ja 
sotilasasioista.

2. Arkaluonteisia asiakirjoja koskevia 7 ja 
8 artiklassa säädettyjen menettelyjen 
mukaisia hakemuksia käsittelevät vain ne 
henkilöt, joilla on oikeus perehtyä näihin 
asiakirjoihin. Nämä henkilöt myös 
arvioivat, mitkä viittaukset arkaluonteisiin 
asiakirjoihin voidaan tehdä julkisessa 
asiakirjarekisterissä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 11 artiklan 2 kohdan 
soveltamista.

2. Arkaluonteisia asiakirjoja koskevia 7 ja 
8 artiklassa säädettyjen menettelyjen 
mukaisia hakemuksia käsittelevät vain ne 
henkilöt, joilla on oikeus perehtyä näihin 
asiakirjoihin. Nämä henkilöt myös 
arvioivat, mitkä viittaukset arkaluonteisiin 
asiakirjoihin voidaan tehdä julkisessa 
asiakirjarekisterissä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 11 artiklan 2 kohdan 
soveltamista.

3. Arkaluonteinen asiakirja kirjataan 
rekisteriin tai luovutetaan vain sen 
suostumuksella, jolta asiakirja on peräisin.

3. Arkaluonteinen asiakirja kirjataan 
rekisteriin tai luovutetaan vain sen 
suostumuksella, jolta asiakirja on peräisin.

4. Toimielimen, joka päättää olla antamatta 
arkaluonteista asiakirjaa tutustuttavaksi, on 
perusteltava päätöksensä siten, että 
4 artiklassa suojattuja etuja ei vahingoiteta.

4. Toimielimen, joka päättää olla antamatta 
arkaluonteista asiakirjaa tutustuttavaksi, on 
perusteltava päätöksensä siten, että 
4 artiklassa suojattuja etuja ei vahingoiteta.

5. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että arkaluonteisia 
asiakirjoja koskevia hakemuksia 
käsiteltäessä tämän ja 4 artiklan periaatteita 
kunnioitetaan.

5. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että arkaluonteisia 
asiakirjoja koskevia hakemuksia 
käsiteltäessä tämän ja 4 artiklan periaatteita 
kunnioitetaan.

6. Arkaluonteisia asiakirjoja koskevat 
toimielinten säännöt julkaistaan.

6. Arkaluonteisia asiakirjoja koskevat 
toimielinten yhteiset säännöt julkaistaan.
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7. Komissio ja neuvosto antavat Euroopan 
parlamentille tietoja arkaluonteisista 
asiakirjoista toimielinten sopimien 
järjestelyjen mukaisesti.

7. Komissio ja neuvosto takaavat
Euroopan parlamentin harjoittaman 
arkaluontoisten asiakirjojen 
asianmukaisen valvonnan toimielinten 
sopimien ja julkistettavien järjestelyjen 
mukaisesti.
8. Kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen kanssa tehdyt kahdenväliset 
sopimukset eivät saa estää neuvostoa tai 
komissiota antamasta tietoja Euroopan 
parlamentille.

Or. en

Perustelu

The Commission's proposal not to amend Article 9 is not consistent with the changes 
proposed to Article 4, which at present makes the reference in paragraph 1 of this article 
incoherent and incorrect. According to Article 255 EC also the conditions and limits to 
access to documents shall be laid down in co-decision. Therefore, it is imperative and in 
conformity with the legal base that the institutions adopt common rules on classification.
Recommendation 3 of the Cashman resolution states that, in the context of parliamentary 
scrutiny, the regulation should ensure adequate control by the European Parliament with 
regard to sensitive documents. In the same vain the Regulation should clearly provide that 
agreements with third countries or international organisations should not prohibit the 
Council and the Commission from sharing confidential information with the Parliament.
(Kääntäjän huomautus: perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Hakija saa tutustua asiakirjoihin 
toivomuksensa mukaan joko siten, että hän 
tutustuu asiakirjoihin toimielimen tiloissa 
tai siten, että hänelle toimitetaan niistä 
jäljennös, mukaan lukien sähköisessä 
muodossa oleva jäljennös, jos sellainen on 
saatavissa. 

1. Hakija saa tutustua asiakirjoihin 
toivomuksensa mukaan joko siten, että hän 
tutustuu asiakirjoihin toimielimen tiloissa 
tai siten, että hänelle toimitetaan niistä 
jäljennös, mukaan lukien sähköisessä 
muodossa oleva jäljennös, jos sellainen on 
saatavissa. 

2. Jos asiakirja on julkistettu  ja se on 
helposti hakijan saatavilla, toimielin voi 
täyttää asiakirjan antamiseen 

2. Jos asiakirja on julkistettu  ja se on 
helposti hakijan saatavilla, toimielin voi 
täyttää asiakirjan antamiseen 
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tutustuttavaksi liittyvät velvollisuutensa 
tiedottamalla hakijalle, miten hän voi saada 
asiakirjan.

tutustuttavaksi liittyvät velvollisuutensa 
tiedottamalla hakijalle, miten hän voi saada 
asiakirjan.

3. Asiakirjat toimitetaan sellaisena 
toisintona ja sellaisessa muodossa, jossa ne 
ovat (mukaan lukien sähköinen tai muu 
muoto, kuten pistekirjoitus, tavallista 
suurempi tekstikoko tai nauha), ottaen 
hakijan toivomukset huomioon 
täysimääräisesti.

3. Asiakirjat toimitetaan sellaisena 
toisintona ja sellaisessa muodossa, jossa ne 
ovat (mukaan lukien sähköinen tai muu 
muoto, kuten pistekirjoitus, tavallista 
suurempi tekstikoko tai nauha), ottaen 
hakijan toivomukset huomioon 
täysimääräisesti. Oikeutta tutustua 
asiakirjoihin ei saa rajoittaa toimielimen 
atk-ympäristössä käytetyillä ohjelmistoilla 
tai käyttöjärjestelmillä.

4. Hakijalta voidaan periä korvaus 
jäljennösten ottamisesta ja lähettämisestä. 
Korvaus ei saa ylittää todellisia kopiointi-
ja lähetyskuluja. Asiakirjoihin 
tutustuminen toimielimen tiloissa, alle 
kahdenkymmenen A4-kokoisen sivun 
kopiointi ja tutustuminen suoraan 
sähköisessä muodossa tai rekisteristä on 
maksutonta.

4. Hakijalta voidaan periä korvaus 
jäljennösten ottamisesta ja lähettämisestä. 
Korvaus ei saa ylittää todellisia kopiointi-
ja lähetyskuluja. Asiakirjoihin 
tutustuminen toimielimen tiloissa, alle 
kahdenkymmenen A4-kokoisen sivun 
kopiointi ja tutustuminen suoraan 
sähköisessä muodossa tai rekisteristä on 
maksutonta.

5. Tämä asetus ei vaikuta EY:n tai 
kansallisessa lainsäädännössä 
säädettyihin tietojen saatavuutta koskeviin 
yksityiskohtaisiin sääntöihin, kuten 
palkkion maksamiseen.

Or. en

Perustelu

Nykyisten standardien säilyttämiseksi olisi 5 kohta poistettava. Toimielinten tulisi tarttua 
tämän asetuksen uudelleenarvioinnin tarjoamaan tilaisuuteen ottaa avoimet standardit 
käyttöön. Asetuksen perusperiaatteet ja sen oikeusperusta huomioon ottaen on selvää, että 
asiakirjojen saatavuutta ei pidä rajoittaa toimielimen käyttämän ohjelmiston tai 
käyttöjärjestelmän avulla. 

Tarkistus 11

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 avoimiin standardeihin 
ja yhteentoimivuuteen perustuvan 
asiakirjarekisterin perustamiseksi, ja sen on 
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oltava käytettävissä ...mennessä.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että avoimiin standardeihin ja yhteentoimivuuteen perustuvat rekisterit 
perustetaan ja saadaan pikaisesti toimintakuntoon olisi asetettava selkeä määräaika.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

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 rekisteristä kyseisen toimielimen 
sääntöjen mukaisesti. 

2. Muut asiakirjat ja erityisesti politiikan 
tai strategian kehittämiseen liittyvät 
asiakirjat on  mahdollisuuksien mukaan 
asetettava suoraan saataville sähköisessä 
muodossa.

2. Erityisesti 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 9 artiklassa toisin 
säädetä.

3. Jos asiakirjaan ei voi tutustua suoraan 
rekisteristä, rekisteristä tulee ilmetä siinä 
määrin kuin mahdollista, missä asiakirja 
sijaitsee.

3. Jos asiakirjaan ei voi tutustua suoraan 
rekisteristä, rekisteristä tulee ilmetä siinä 
määrin kuin mahdollista, missä asiakirja 
sijaitsee.

4. Kukin toimielin määrittelee 
menettelysäännöissään muut luokat, 
joihin kuuluvat asiakirjat ovat suoraan 
yleisön saatavilla.

4. Toimielimet perustavat yhteisen 
liittymän asiakirjarekistereilleen ja 
takaavat erityisesti, että perustetaan yksi 
saantipiste, jossa asiakirjat, jotka on 
laadittu tai vastaanotettu EU:n säädösten 
tai muiden kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien 
soveltamisalaltaan yleisten säädösten 
antamiseen liittyvien menettelyjen 
yhteydessä, ovat suoraan yleisön saatavilla.

Or. en
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Perustelu

Komissio ehdottaa muutoksia rekistereitä koskeviin sääntöihin, jotka ottaen huomioon muut 
muutosehdotukset, erityisesti asiakirjojen määritelmiä koskevat muutokset, on tarpeen tutkia 
tarkasti. Nykyisten standardien ylläpitämiseksi on nykyisen asetuksen 12 artiklan 1 kohdan 
teksti palautettu. 12 artiklan 2 ja 4 kohtaa on muutettu Cashman-päätöslauselmassa 
annettujen suositusten 2 ja 5 sisällyttämiseksi ja nykyisten standardien nostamiseksi. 

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
13 artikla  2 kohta  a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jäsenvaltion neuvostolle EY:n 
perustamissopimuksen 67 artiklan 
1 kohdan tai EU-sopimuksen 34 artiklan 
2 kohdan mukaisesti esittämät aloitteet;

(a) jäsenvaltion neuvostolle EU-
sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti esittämät aloitteet

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot eivät enää voi esittää aloitteita EY:n perustamissopimuksen 67 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella ei rajoiteta olemassa 
olevien tekijänoikeutta koskevien sääntöjen 
soveltamista, jotka saattavat rajoittaa 
kolmannen oikeutta saada asiakirjoista 
jäljennöksiä tai  jäljentää tai hyödyntää 
luovutettuja asiakirjoja.

Tällä asetuksella ei rajoiteta olemassa 
olevien tekijänoikeutta koskevien sääntöjen 
soveltamista, jotka saattavat rajoittaa 
kolmannen oikeutta jäljentää tai hyödyntää 
luovutettuja asiakirjoja.

Or. en

Perustelu

Nykyisten standardien ylläpitämiseksi ei 16 artiklaa pitäisi muuttaa ja asetuksen nykyinen 
teksti olisi pidettävä ennallaan.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
17 artikla  1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio julkaisee viimeistään ... 
kertomuksen tämän asetuksen 
periaatteiden toteuttamisesta ja antaa 
suosituksia, joihin sisältyy tarvittaessa 
ehdotuksia asetuksen tarkistamiseksi ja 
toimielinten toteutettavia toimenpiteitä 
koskeva toimintasuunnitelma.

Or. en

Perustelu

Kuten tehtiin nykyisen asetuksen kohdalla olisi laadittava kertomus asetuksen 
täytäntöönpanosta ja siinä olisi tarvittaessa annettava parannussuosituksia ja -ehdotuksia. 
Kuten tarkistuksen 16 yhteydessä on selitetty, säännöksen poistaminen merkitsee asetuksen de 
facto -muuttamista. 

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17a artikla
Täytäntöönpanotoimenpiteet

1. Kukin toimielin mukauttaa 
työjärjestyksensä tämän asetuksen 
säännösten mukaiseksi. Mukautusten on 
tultava voimaan ... .
2. Komissio tutkii kuuden kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta, ovatko olemassa olevat 
asiakirjojen saamista tutustuttaviksi 
koskevat säännöt tämän asetuksen 
mukaisia.

Or. en



PE415.159v01-00 20/20 PA\751029FI.doc

FI

Perustelu

Olisi järkevää asettaa määräaika johon mennessä toimielinten on mukautettava 
työjärjestyksensä. Komissiota olisi myös pyydettävä varmistamaan, että olemassa olevat 
asiakirjojen saamista tutustuttaviksi koskevat säännöt ovat tarkistetun  asetuksen mukaiset. 
Ottaen huomioon, että tämä artikla on osa nykyistä asetusta, jättämällä sen pois 
ehdotuksestaan komissio tosiasiallisesti muuttaa voimassaolevaa asetusta tältä osin.  


