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LÜHISELGITUS

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon (INTA komisjon) tervitab Euroopa Komisjoni esitatud 
ettepanekut, mille eesmärgiks on kehtestada paindlikumad eeskirjad ja lihtsamad menetlused 
Euroopa institutsioonide dokumentidele juurdepääsu võimaldamiseks.

Läbivaatamine hõlmab peaaegu eranditult üksnes kodanikuvabadusi ja käsitleb ainult 
õiguslikke ja põhiseaduslikke aspekte (valdkonnad, mis ei kuulu rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni pädevusalasse).

Samas leiab arvamuse koostaja, et kuigi komisjoni ettepanek hõlmab kaubanduslike vaidluste 
ja läbirääkimistega seotud kaubandus- ja tööstusvaldkonna dokumente, mida tuleks käsitleda 
tundlike dokumentidena, tuleks seda ettepanekut analüüsida eraldi.

Käesolevas arvamuses esitatud muudatusettepanekute eesmärk on tugevdada seost 
ümbersõnastamise eesmärkide ja kavatsuste ning meie ettepanekute sisu vahel. Selline 
prioriteetne lähenemine tundub olevat asjakohane ja vajalik, sest see ei hõlma endas 
õigusvastaselt peidetud kujul tarbija jaoks kahjulikke „olulisteks avalikeks huvideks” 
nimetatavaid tööstushuvisid.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et selline võimalus tööstushuvide vältimiseks peaks olema 
õigusakti tekstis konkreetsemal kujul esitatud, kuivõrd määruse läbivaatamise esmaseks 
eesmärgiks on üldsuse huvid ja kodanike toetamine.

Määruse ettepaneku üheks eesmärgiks on muu hulgas selgitada erandite tegemise menetlusi, 
mille puhul ei kohaldata läbipaistvuse ja avalikustamise eeskirju. Selliste eranditena nähakse 
õigusaktis samalaadselt varasema õigusaktiga ette ühised kaubandushuvid. Kuid ettepanekus 
on samuti loetletud konkreetsed asjaolud, mille korral ei avalikustata tööstussaladusi, enne kui 
kõik nendega seotud kahepoolsed vaidlused pole leidnud kohtulikku lahendust või enne kui 
pole käivitatud Ülemaailmse Kaubandusorganisatsiooni (WTO) vaidluste lahendamise 
mehhanismi (WTO vaidluste lahendamise organ).

Seega muudab komisjoni ettepanek õigusakti selgemaks, võimaldades eeskätt paremini kaitsta 
kaubandushuve, arvestades, et praegu on Euroopa Liit esitanud WTO vaidluste lahendamise 
organile selle dokumendi alusel mitmeid kaebusi.

Lisaks sellele on dokumendis mainitud eeskirju, mida kohaldatakse 
kaubandusläbirääkimistega seotud konfidentsiaalsete dokumentide suhtes. Nende artikli 133 
komitee poolt teistele avalikele institutsioonidele edastatud dokumentide näol, millega 
määratakse kindlaks Euroopa Liidu kaubanduspoliitika, on tegemist konfidentsiaalsete 
dokumentidega. INTA komisjon on teadlik vajadusest tagada nende artikli 133 komitee poolt 
koostatud dokumentide konfidentsiaalsus ja jätab endale õiguse kontrollida komisjoni ja 
nõukogu elluviidavat kaubanduspoliitikat. Selliste konfidentsiaalsete dokumentide jaoks on 
määratud kindlaks klassifitseerimiseeskirjad ning institutsioonidevaheline ja üldsuse 
juurdepääsu kord komisjoni 29. novembri 2001. aasta otsusega K(2001)3031, millega 
muudetakse komisjoni töökorda.
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Määruse viimane läbivaatamine komisjoni poolt seoses üldsuse dokumentidele juurdepääsuga 
toimus 2001. aastal, vahetult pärast määruse läbivaatamist seoses konfidentsiaalsete 
dokumentide klassifitseerimisega. Seega ühelt poolt, kui komisjoni eesmärgiks on tõepoolest 
üldsuse juurdepääsu oluline parandamine igat liiki dokumentidele, tuleks läbi vaadata kõik 
töökorda puudutavad eeskirjad.

Teiselt poolt peab INTA komisjon aga arvestama rangeid eeskirju piiratud juurdepääsuga 
teabe edastamise kohta isegi komisjoni liikmete endi vahel, sest mainitud eeskirjad töötati 
välja 2001. aastal, seega ajal, mil kõnealust komisjoni veel ei olnud moodustatud.

Seetõttu rõhutab arvamuse koostaja vajadust vaadata regulaarselt läbi Euroopa Komisjoni 
konfidentsiaalsete dokumentide klassifitseerimise ja teistele institutsioonidele, sealhulgas 
Euroopa Parlamendile edastamise eeskirjad.

Käesolevat üldsuse juurdepääsuga seotud läbivaatamist ei tuleks käsitleda vaid 
formaalsusena. Et läbivaatamine oleks tulemuslik, peab kõikide juriidiliste isikute ja kodanike 
juurdepääsumenetlusi igat liiki dokumentidele äärmiselt põhjalikult analüüsima. Arvamuse 
koostaja leiab, et vaid sel viisil võimaldab kodanikele antav teave neil osaleda Euroopa Liidu 
õigusloomes ja on seetõttu üheks põhiõiguseks ja nimelt seetõttu ei tohiks kaubanduslikke 
dokumente käesolevast ümberkorraldusest välja jätta.

Ülalmainitud põhjustel teeb arvamuse koostaja järgmised muudatusettepanekud:

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tundliku sisuga dokumendid on 
dokumendid, mis pärinevad 
institutsioonidest või nende loodud 
ametitest, liikmesriikidest, kolmandatest 
riikidest või rahvusvahelistest 
organisatsioonidest ning mis on liigitatud 
kui "TRÈS SECRET/TOP SECRET", 
"SECRET" või "CONFIDENTIEL" 
vastavalt asjaomase institutsiooni 
eeskirjadele, mis kaitsevad Euroopa Liidu 

1. Tundliku sisuga dokumendid on 
dokumendid, mis pärinevad 
institutsioonidest või nende loodud 
ametitest, liikmesriikidest, kolmandatest 
riikidest või rahvusvahelistest 
organisatsioonidest ning mis on liigitatud 
kui "TRÈS SECRET/TOP SECRET", 
"SECRET" või "CONFIDENTIEL" 
vastavalt asjaomase institutsiooni poolt 
koostatud ja regulaarselt 
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või selle ühe või mitme liikmesriigi olulisi 
huve artikli 4 lõike 1 punktis a osutatud
valdkondades, eelkõige avaliku julgeoleku 
alal, kaitsepoliitilistes ja sõjalistes 
küsimustes.

läbivaadatavatele eeskirjadele, mis 
kaitsevad Euroopa Liidu või selle ühe või 
mitme liikmesriigi olulisi huve artikli 4 
lõike 1 punktis a osutatud valdkondades, 
eelkõige avaliku julgeoleku,
rahvusvaheliste ja kaubandussuhete alal 
ning kaitsepoliitilistes ja sõjalistes 
küsimustes.

Selgitus

Iga institutsioon peab koostama ja läbi vaatama oma eeskirja, et määrata kindlaks 
dokumentide liigitamise kriteeriumid kindla ajavahemiku jooksul. ELi kaubanduspoliitika 
kujundamise eest vastutava artikli 133 komitee ja teiste avalike asutuste poolt edastatavad 
dokumendid liigitatakse tundliku sisuga dokumentideks. INTA komisjon on teadlik vajadusest 
tagada nende artikli 133 komitee poolt koostatud dokumentide konfidentsiaalsus ja jätab 
endale õiguse kodanike huvides kontrollida komisjoni ja nõukogu elluviidavat 
kaubanduspoliitikat. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotleja pääseb dokumentidele juurde 
kas nendega kohapeal tutvumiseks või 
saades nendest koopia, sealhulgas 
võimaluse korral elektroonilise koopia, 
vastavalt taotleja soovile.

1. Taotleja pääseb dokumentidele juurde 
kas nendega kohapeal tutvumiseks või 
saades nendest koopia, sealhulgas 
võimaluse korral elektroonilise koopia, 
vastavalt taotleja soovile. Koopiate 
valmistamine ja saatmine toimub taotleja 
kulul. See tasu ei tohi ületada koopiate 
tegemise ja saatmise tegelikku 
maksumust. Dokumentidele tagatakse 
tasuta juurdepääs kohapeal või juhul, kui 
valmistatud koopiate arv ei ületa 20 A4 
formaadis lehte, samuti juhul, kui 
juurdepääs toimub elektroonilisel teel või 
registri vahendusel.

Selgitus

Komisjon soovib kehtestada üldsuse dokumentide juurdepääsuks lihtsamad menetlused ja 
jätta välja selgesõnalise osutamise kohustusele võtta dokumentide kättesaadavaks tegemise 
eest tasu, kui dokumentide arv ületab teatava koguse. See lõige tuleks täiendatud kujul siiski 
säilitada, sest kodanik peab tasuma taotletavate koopiate eest ja teda tuleb sellest asjaolust 



PE414.949v03-00 6/7 AD\756793ET.doc

ET

ning tasu arvutamise eeskirjadest teavitada. Samuti tuleb kodanikule teatada, et tal on 
võimalik pääseda dokumentidele juurde tasuta, kui materiaalse koopia tegemine ei ole 
vajalik.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Institutsioonid võtavad viivitamata 
vajalikke meetmeid, et koostada register, 
mis saab kasutuskõlblikuks 3. juuniks 
2002.

3. Institutsioonid võtavad viivitamata 
vajalikke meetmeid, et koostada register, 
mis saab kasutuskõlblikuks hiljemalt kuus 
kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Selgitus

Sidususe tagamiseks tuleb seoses dokumendi muudatuste ja uue ajakavaga muuta sätestatud 
tähtaega. Uus tähtaeg peaks olema varasemaga võrreldes lühem. On oluline, et dokumendid, 
millega seoses käesolev läbivaatamine ette võeti, mõjutaksid vahetult ja tegelikult kodanike ja 
äriühingute tegevust (kaubandussuhete ja läbirääkimiste puhul). Ka Euroopa institutsioonid 
peavad tegutsema viivitamata pakutavate teenuste täiustamisel ning tegema oma registrid 
kodanikele kättesadavaks kohe pärast uue määruse jõustumist.
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