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YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTON HALLINTONEUVOSTON
PÄÄTÖS
tehty 25 päivänä maaliskuuta 2004,
Euroopan parlamentin ja neuvoston 30 päivänä toukokuuta 2001 antaman asetuksen (EY)
N:o 1049/2001 1 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta
yleisön tutustuttavaksi soveltamisesta
.

HALLINTONEUVOSTO
ottaa huomioon neuvoston 27 päivänä heinäkuuta 1994 antaman asetuksen (EY) N:o
2100/94 2 , sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetulla neuvoston
asetuksella (EY) N:o 1650/2003 3 .
Sen johdosta, että
(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 1 artiklan 2 kohtaan on sisällytetty maininta
julkisuusperiaatteesta, jonka mukaisesti sopimus merkitsee uutta vaihetta kehityksessä yhä
läheisemmän liiton luomiseksi Euroopan kansojen välillä, jossa päätökset tehdään
mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia;
(2) demokraattisessa järjestelmässä avoimuus takaa syvemmälle ulottuvan laillisuuden,
tehokkuuden ja vastuuntunnon toteutumisen hallintoelinten toiminnassa suhteessa
kansalaisiin ja että avoimuus vahvistaa kansanvallan ja perusoikeuksien kunnioittamisen
periaatteita, joista määrätään EU-sopimuksen 6 artiklassa ja Euroopan unionin
perusoikeuskirjassa;
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049 Euroopan parlamentin,
neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi on sovellettavissa myös
yhteisön kasvilajikeviraston hallussa oleviin asiakirjoihin;

(4) selkeät säännöt edesauttavat sujuvaa hallintoa auttamalla siitä vastaavia henkilöitä
käsittelemään asianmukaisesti ja nopeasti yleisön lähettämiä hakemuksia; sen vuoksi on
tarpeen laatia säännöt asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamiseksi koskemaan viraston
kaikkia asiakirjoja asetuksen 1049/2001 mukaisesti;
(5) käytännön järjestelyt on asetettava vaivattomalla tavalla yleisön käyttöön;
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1 artikla
Edunsaajat ja soveltamisala
1.
Unionin kansalaisilla ja luonnollisilla henkilöillä, jotka asuvat jossain jäsenvaltiossa,
sekä oikeushenkilöillä, joilla on sääntömääräinen kotipaikka jossain jäsenvaltiossa, on
oikeus tutustua viraston asiakirjoihin perustamissopimuksen 255 artiklan 1 kohdan
määräysten ja asetuksen (EY) N:o 1049/2001 2 artiklan 1 kohdan nojalla näiden
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.
2.
Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti kolmansien maiden
kansalaisilla, jotka eivät asu jossakin jäsenvaltiossa, sekä oikeushenkilöillä, joiden
sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua viraston
asiakirjoihin samoin ehdoin kuin asetuksen (EY) N:o 1049/2001 2 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetut asiakirjoihin tutustumiseen oikeutetut.
Perustamissopimuksen 195 artiklan 1 kohdan nojalla näillä luonnollisilla henkilöillä ja
oikeushenkilöillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta kannella Euroopan oikeusasiamiehelle.
Nämä voivat nostaa kanteen Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklan neljännen kohdan määräysten
mukaisesti, jos virasto uudistetun hakemuksen asiakirjaan tutustumisesta jälkeen hylkää
asiakirjaan tutustumisen kokonaan tai osittain.
2 artikla
Hakemukset saada
tutustua asiakirjoihin
1.
Asiakirjojen saamista tutustuttavaksi koskevat hakemuksen on lähetettävä
virastolle sen virallisen www -sivuston kautta (www.cpvo.europa.eu), sähköpostina
osoitteeseen (publicreqister@cpvo.europa.eu) tai tavanomaisena postilähetyksenä tai
telekopiona viraston www –sivustolla tai virallisessa lehdessä ilmoitettuun viralliseen
osoitteeseen tai telekopionumeroon.
2.
Virasto vastaa alkuperäisiin ja uudistettuihin hakemuksiin saada tutustua
asiakirjoihin 15 työpäivän kuluessa hakemuksen kirjaamisesta. Jos hakemus on
monimutkainen tai laaja, määräaikaa voidaan jatkaa 15 työpäivää. Määräajan jatkaminen
on aina perusteltava, ja siitä on ilmoitettava hakijalle ennakolta.
3.
Jos hakemus ei ole riittävän täsmällinen asetuksen (EY) N:o 1049/2001 6 artiklan 2
kohdassa tarkoitetulla tavalla, virasto kehottaa hakijaa toimittamaan lisätietoja pyydettyjen
asiakirjojen löytämiseksi; vastauksen määräaika alkaa vasta toimielimen saatua nämä
tiedot.
4.
Kaikissa edes osittain kielteisissä päätöksissä ilmoitetaan asetuksen (EY) N:o
1049/2001 4 artiklassa lueteltuun poikkeukseen perustuva syy hylkäämiseen ja ilmoitetaan
hakijalle käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista.

3 artikla
Alkuperäisten hakemusten käsittely
1.
Rajoittamatta näiden säännösten 9 artiklan soveltamista hakijalle lähetetään heti
hakemuksen kirjaamisen jälkeen vastaanottoa koskeva vahvistus, jos vastausta ei voida
lähettää paluupostissa.
2.
Vastaanottoilmoitus ja vastaus lähetetään kirjallisena ja tarpeen tullen sähköisessä
muodossa.
3.
Hakijalle ilmoitetaan hakemuksen saamasta vastauksesta oikeudellisten asioiden
osaston päällikön toimesta tai hänen valtuutuksellaan. Oikeudellisten asioiden päällikkö
lähettää alkuperäisiä hakemuksia koskevat vastauksensa tiedoksi johtajalle.
4.
Jokaisen edes osittain kielteisen vastuksen kohdalla hakijalle tiedotetaan hänen
oikeudestaan toimittaa viraston johtajalle viraston näkökannan tarkistamisen pyytämistä
koskeva uudistettu hakemus viidentoista päivän kuluessa vastauksen saamisesta.
5.
Jos virasto ei pysty toimittamaan vastausta säädetyssä määräajassa, hakemuksen
tekijä on oikeutettu tekemään uudistetun hakemuksen.
4 artikla
Uudistettujen hakemusten käsittely
1.
Uudistettuja hakemuksia koskevat päätökset tekee viraston johtaja. Johtajan on
lähetettävä uudistetut hakemukset tiedoksi oikeudellisten asioiden päällikölle.
2.
Uudistettua hakemusta koskeva päätös annetaan tiedoksi hakijalle kirjallisesti,
tarvittaessa sähköisessä muodossa, ja hänelle ilmoitetaan hänen oikeudestaan nostaa
kanne Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tai kannella
Euroopan oikeusasiamiehelle.
5 artikla
Kuulemiset
1.
Kun virasto vastaanottaa hakemuksen tutustua sen hallussa olevaan asiakirjaan,
joka on peräisin kolmannelta osapuolelta, virasto selvittää, sovelletaanko jotakin
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklassa tarkoitettua poikkeusta.
2.
Jos virasto asian tutkimisen jälkeen katsoo, että asiakirjaan tutustuminen on
hylättävä jonkin asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklassa säädetyn poikkeuksen nojalla,
hakijalle lähetetään kielteinen vastaus kuulematta asiakirjan laatinutta kolmatta osapuolta.

3.
Virasto antaa hakemukseen myönteisen vastauksen keskustelematta asiasta
kolmannen osapuolen kanssa silloin, kun:
a)

asiakirjan sisältö on jo luovutettu käyttöön joko sen laatijan toimesta tai
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 taikka vastaavien säännösten perusteella;

b)

on selvää, että asiakirjan sisällön luovuttaminen tai osittainen luovuttaminen ei
vahingoita mitään asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklassa tarkoitetuista
eduista.

4.
Kaikissa muissa tapauksissa on kuultava kolmatta osapuolta ja erityisesti, jos
asiakirjojen saamista koskeva hakemus koskee jostakin jäsenvaltiosta peräisin olevaa
asiakirjaa, viraston on kuultava asiakirjan alun perin laatinutta viranomaista tapauksissa
joissa:
a)

asiakirja on toimitettu virastolle ennen asetuksen (EY) N:o 1049/2001
soveltamisen alkamispäivää;

b)

jäsenvaltio on pyytänyt, ettei virasto asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan
5 kohdan mukaisesti luovuta asiakirjaa ennen jäsenvaltion antamaa
suostumusta.

5.
Asiassa kuultavalle kolmannelle osapuolelle annetaan vastausaika, joka ei saa olla
viittä työpäivää lyhyempi mutta joka antaa virastolle mahdollisuuden noudattaa omia
vastaamista koskevia määräaikojaan. Jos vastausta ei ole annettu määräaikaan mennessä
tai jos kolmatta osapuolta ei voida tavoittaa tai tunnistaa, virasto ratkaisee asian asetuksen
(EY) N:o 1049/2001 4 artiklan poikkeuksia koskevien sääntöjen mukaisesti ottaen
huomioon kolmannen osapuolen oikeutetut edut niiden tietojen perusteella, jotka virastolla
on käytössä.
6.
Jos virasto aikoo sallia asiakirjan saannin vastoin sen laatijan selvästi ilmaisemaa
kantaa, sen on ilmoitettava laatijalle aikomuksestaan luovuttaa asiakirjan sisältö 10
työpäivän kuluttua ja annettava laatijalle tieto käytettävissä olevista keinoista asiakirjan
sisällön luovuttamista koskevan vastalauseen esittämiseksi.
7.
Silloin, kun jokin jäsenvaltio tai EU:n toimielin tai virasto saa kasvilajikevirastosta
peräisin olevan asiakirjaa koskeva pyynnön, ne voivat kuulemistarkoituksessa ottaa
yhteyttä kasilajikevirastoon. Kasvilajikeviraston johtaja vastaa hakemukseen.
6 artikla
Luokiteltuja asiakirjoja koskevien hakemusten käsittely
1.
Jos hakemus saada tutustua asiakirjoihin koskee asetuksen (EY) N:o 1049/2001 9
artiklan 1 kohdassa määriteltyä arkaluonteista asiakirjaa, hakemuksen käsittelevät
henkilöt, joilla on oikeus perehtyä kyseiseen asiakirjaan.
2.
Päätökset hylätä kokonaan tai osittain tutustuminen luokiteltuun asiakirjaan
perustellaan asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklassa lueteltujen poikkeusten
mukaisesti. Jos ilmenee, että asiakirjaan tutustumista ei voida hylätä näiden poikkeusten
perusteella, viraston on huolehdittava siitä, että kyseinen asiakirja luokitellaan uudelleen
ennen sen lähettämistä hakijalle.

3.
Arkaluonteisen asiakirjan antaminen tutustuttavaksi edellyttää kuitenkin sen
viranomaisen suostumusta, jolta asiakirja on peräisin.
7 artikla
Asiakirjoihin tutustumista koskevan
oikeuden käyttö
1.
Asiakirjat lähetetään hakemuksesta riippuen postitse, telekopiona tai
mahdollisuuksien mukaan sähköpostitse. Jos on kyse suuresta asiakirjamäärästä tai
vaikeasti käsiteltävistä asiakirjoista, hakijaa voidaan kehottaa tutustumaan asiakirjoihin
niiden säilytyspaikalla. Tämä tutustuminen on maksutonta.
2.
Asetuksen 1049/2001 10 artiklan mukaisesti asiakirjoihin tutustumisen niiden
säilytyspaikalla on tapahduttava viraston tiloissa. Perusasetuksen 30 artiklan 4 kohdan
mukaisesti asiakirjoihin voidaan pyynnöstä tutustua myös kansallisten virastojen tai niiden
tähän tarkoitukseen nimettyjen alatoimipaikkojen toimitiloissa sen jäsenvaltion alueella,
jossa pyynnön esittäjä vakinaisesti asuu tai jossa hänellä on toimipaikka tai liikeyritys, jos
pyydettyä asiakirjaa säilytetään tällaisessa alatoimipaikassa.
3.
Jos asiakirja on julkistettu, vastauksessa ilmoitetaan julkaisua koskevat viitetiedot
ja/tai paikka, jossa asiakirja on saatavilla sekä asiakirjan mahdollinen www –osoite
viraston www -sivustolla.
4.
Jos pyydettyjä asiakirjoja on enemmän kuin 20 sivua, hakijalta voidaan periä
maksu, joka on 0, 10 euroa sivulta ja johon lisätään postimaksu. Muulla tavalla
toimitettujen asiakirjojen maksuista päätetään tapauskohtaisesti, mutta ne eivät saa ylittää
kohtuulliseksi katsottavaa määrää.
8 artikla
Asiakirjoihin tutustumista helpottavat toimenpiteet
1.
Jotta asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaiset kansalaisoikeudet toteutuisivat,
virasto takaa pääsyn asiakirjarekisteriin. Asiakirjarekisteri on elektronisessa muodossa.
2.
Rekisterissä on asiakirjan otsikko (niillä kielillä, joilla se on saatavilla),
luettelonumero ja muut hyödylliset viitteet, merkintä laatijasta ja laatimis- tai
hyväksymispäivä.
3.
Ohjesivulla kerrotaan yleisölle (kaikilla virallisilla kielillä), miten asiakirja on
saatavilla. Jos asiakirja on julkistettu, on esitettävä viite, jonka perusteella asiakirjan koko
teksti on saatavissa.
9 artikla
Yleisön välittömästi tutustuttavana olevat
asiakirjat
1.
Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan ainoastaan niihin asiakirjoihin, jotka on
laadittu tai vastaanotettu 1. lokakuuta 2001 jälkeen, jonka jälkeen asetus (EY) N:o
1049/2001 on sovellettavissa viraston asiakirjoihin.

2.
Hakemuksesta ilman eri toimenpidettä luovutetaan seuraavat asiakirjat ja ne
asetetaan mahdollisuuksien mukaan suoraan saataville sähköisessä muodossa:
a)

Viraston tai hallintoneuvoston
hyväksymät asiakirjat.

viraston

virallisessa

lehdessä

b)

Kolmansilta osapuolilta peräisin olevat asiakirjat, joiden laatija on jo luovuttanut
niiden sisällön tai antanut siihen luvan.

(c)

Asiakirjat, joiden sisältö on jo luovutettu aiemman hakemuksen perusteella.

d)

Viraston www –sivustolla oleva luettelo, jossa on tietoja hakemuksista ja
myönnetyistä luvista.

e)

Viraston muutoksenhakulautakunnan päätökset.

f)

Viraston vuosikertomukset.
10 artikla
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2004.

11 artikla
Julkaiseminen
Tämä päätös julkaistaan yhteisön kasvilajikeviraston virallisessa lehdessä.
Allekirjoitus:
Carlos Pereira Godinho
Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Pvm 25. maaliskuuta 2004

julkaistavaksi

