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Muudatusettepanek 63
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Üldsuse juurdepääs dokumentidele 
on hea haldustava nurgakivi. Järgmise 
sammuna tuleks parandada 
institutsioonide tööd seeläbi, et tagatakse 
juurdepääs üksteise dokumentidele. 
Tuleks sõlmida institutsioonidevaheline 
kokkulepe dokumentide läbipaistvuse ja 
kättesaadavuse parandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Nõukogu ja komisjon toimivad 
seadusandjana, kui nad ka delegeeritud 
volituste alusel võtavad Euroopa 
Parlamenti kaasates ning aluslepingute 
asjaomastele sätetele tuginedes vastu 
määruste, direktiivide, raamotsuste või 
otsuste kujul üldise iseloomuga eeskirju, 
mis on liikmesriikides või liikmesriikide 
jaoks õiguslikult siduvad.

Or. en
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Muudatusettepanek 65
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) ELi institutsioonid toimivad 
seadusandjana, kui nad aluslepingute 
asjaomastele sätetele tuginedes võtavad 
vastu õiguslikult siduvaid üldise 
iseloomuga eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Mis puutub isikuandmete 
avalikustamisse, siis tuleks luua selge seos 
käesoleva määruse ja määruse (EÜ) nr 
45/2001 (üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta) vahel.

(10) Ühenduse institutsioonid ja organid 
peaksid käsitlema isikuandmeid, järgides 
täielikult andmesubjektide õigusi, nagu 
need on määratletud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta 
määruses (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel 
ühenduse institutsioonides ja asutustes ning 
selliste andmete vaba liikumise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tuleks tagada ulatuslikum juurdepääs (12) Kooskõlas ELi lepingu artikli 6 lõikes 
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dokumentidele juhtudel, kui institutsioonid 
toimivad seadusandjana, sealhulgas 
delegeeritud volituste alusel, säilitades 
samal ajal institutsioonide 
otsustamisprotsessi tõhususe. Sellised 
dokumendid tuleks võimalikult 
laiaulatuslikult teha vahetult 
kättesaadavaks.

1 sätestatud demokraatia põhimõtetega ja 
Euroopa Kohtu praktikaga määruse (EÜ) 
nr 1049/2001 rakendamisel tuleks tagada 
ulatuslikum juurdepääs dokumentidele 
juhtudel, kui institutsioonid toimivad 
seadusandjana, sealhulgas delegeeritud 
volituste alusel. Õigustekstid tuleks 
koostada selgelt ja arusaadavalt1 ning 
avaldada Euroopa Liidu Teatajas. Et
ettevalmistavate dokumentide 
valmimisteekonda oleks võimalik jälgida 
ning neid ühiselt kasutada menetluse 
osalevate institutsioonide ja organitega, 
peaksid Euroopa Parlament, nõukogu ja 
komisjon vastavalt käesolevale määrusele 
leppima kokku parema õigusloome 
tavades, õigusaktide koostamise mudelites 
ja tehnikas, samuti tehnilistes lahendustes 
ning avaldama need kokkulepped 
Euroopa Liidu Teatajas.
¹ 22. detsembri 1998. aasta 
institutsioonidevaheline kokkulepe ühenduse 
õigusaktide koostamise üldiste kvaliteedisuuniste 
kohta (EÜT C 73, 17.3.1999, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 68
Hartmut Nassauer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Õigusloomega mitteseotud 
menetluste dokumendid, nagu siduvad 
üksikmeetmed või otsused, soovitused ja 
resolutsioonid, peaksid olema kergesti 
kättesaadavad vastavalt harta artiklis 41 
sätestatud hea halduse põhimõttele, nii et 
samal ajal oleks tagatud institutsiooni 
otsustusprotsessi tõhusus, õigustatud 
erahuvide kaitse, nt konkurentsiõiguses ja 
kartellide puhul ning hanke- ja 
valikumenetlustes, aga ka 
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andmesubjektide konkreetsed õigused 
määruse (EÜ) nr 45/2001 kohaselt. 

Or. en

Muudatusettepanek 69
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Põhimõtteliselt peaksid kõik 
institutsioonide dokumendid olema 
üldsusele kättesaadavad. Tuleks siiski teha 
erandeid, et kaitsta teatavaid üldisi ja 
erahuve. Institutsioonidel peaks olema 
õigus kaitsta vajaduse korral oma 
sisenõupidamisi ja -arutelusid, et tagada 
võime täita oma ülesandeid. Erandite 
hindamisel peaksid institutsioonid kõigil 
liidu tegevusaladel võtma arvesse 
ühenduse õigusaktides sisalduvaid 
põhimõtteid isikuandmete kaitse kohta.

(17) Põhimõtteliselt peaksid kõik 
institutsioonide dokumendid ja nende 
tegevusega seotud dokumendid olema 
registreeritud ja üldsusele kättesaadavad. 
Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi 
järelevalvet, võib keelduda kogu 
dokumendile või osale sellest juurdepääsu 
lubamast üldiste ja erahuvide kaitsmise 
põhjusel, sest institutsioonidel on õigus 
kaitsta vajaduse korral oma 
sisenõupidamisi ja -arutelusid, et tagada 
võime täita oma ülesandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kõik eeskirjad, mis käsitlevad 
juurdepääsu institutsioonide 
dokumentidele, peaksid olema kooskõlas 
käesoleva määrusega.

(18) Kooskõlas EÜ asutamislepingu 
artikli 255 lõikega 2 käsitletakse 
käesolevas määruses dokumentidele 
juurdepääsu õiguse üldpõhimõtteid ning 
avalikest ja erahuvidest lähtuvaid 
piiranguid, mida kõik muud ELi eeskirjad 
peaksid järgima.
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Or. en

Muudatusettepanek 71
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kõik eeskirjad, mis käsitlevad 
juurdepääsu institutsioonide 
dokumentidele, peaksid olema kooskõlas 
käesoleva määrusega.

(18) Kõik eeskirjad, mis käsitlevad 
juurdepääsu institutsioonide 
dokumentidele, peaksid olema kooskõlas 
käesoleva määrusega, kuna sellega 
rakendatakse EÜ asutamislepingu artikli 
255 lõiget 2.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Hartmut Nassauer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tagamaks, et juurdepääsuõigust 
järgitakse täies ulatuses, tuleks kohaldada 
kaheetapilist haldusmenetlust ning lisaks 
sellele kohtumenetluse võimalust või 
võimalust esitada kaebus ombudsmanile.

(19) Tagamaks, et kodanike
juurdepääsuõigust järgitakse täies ulatuses 
ning muudetakse see lihtsamaks:

– peaksid õigusloomemenetlusega seotud 
tekstid olema elektrooniliselt 
kättesaadavad Euroopa Liidu Teatajas, 
– peaksid muud dokumendid või vähemalt 
asjakohased viited olema kättesaadavad
institutsiooni registri kaudu. Kaheetapilist 
haldusmenetlust tuleks kohaldada 
ligipääsuks dokumentidele, mis ei ole 
vahetult kättesaadavad või on salastatud.
Institutsiooni keeldumist peab olema 
võimalik edasi kaevata kohtusse või 
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esitada selle kohta kaebus Euroopa 
Ombudsmanile.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kehtestada üldised eeskirjad, mis 
reguleerivad institutsioonide valduses 
oleva teabe ja vastavate dokumentide 
taaskasutamist, rakendades mutatis 
mutandis põhimõtteid, mis on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
novembri 2003. aasta direktiivis 
2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva 
teabe taaskasutamise kohta*.
* ELT L 345, 31.12.2003, lk 90.

Or. en

Selgitus

See artikkel on kooskõlas raporti projekti muudatusettepanekuga 17 ning artikli eesmärk on 
kehtestada ELi institutsioonidele kohustus anda ELi teave avalikkusele taaskasutamiseks, 
nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta direktiiviga 
2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta ning UNESCO 
peakonverentsi 32. istungjärgul (2003. aasta oktoobris) vastu võetud dokumendi "Soovitus 
mitmekeelsuse edendamise ja kasutamise ning küberruumi üldise juurdepääsu kohta" punktis 
15.
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Muudatusettepanek 74
Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääsuõigusega isikud ja 
reguleerimisala

Juurdepääsuõigusega isikud

Or. en

Muudatusettepanek 75
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääsuõigusega isikud ja 
reguleerimisala

Juurdepääsuõigusega isikud

Or. en

Muudatusettepanek 76
Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi 
institutsiooni valduses olevate 
dokumentide suhtes, see tähendab 
institutsiooni koostatud ja talle saadetud 
ning tema valduses olevate dokumentide 
suhtes, mis seonduvad tema 
vastutusalasse kuuluva poliitika, tegevuse 
või otsustega seonduvate küsimustega 
kõikides Euroopa Liidu 
tegevusvaldkondades.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 77
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi 
institutsiooni valduses olevate 
dokumentide suhtes, see tähendab 
institutsiooni koostatud ja talle saadetud 
ning tema valduses olevate dokumentide 
suhtes, mis seonduvad tema vastutusalasse 
kuuluva poliitika, tegevuse või otsustega 
seonduvate küsimustega kõikides Euroopa 
Liidu tegevusvaldkondades.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi 
institutsiooni valduses olevate 
dokumentide suhtes, see tähendab 
institutsiooni koostatud ja talle saadetud 
ning tema valduses olevate dokumentide 
suhtes kõikides Euroopa Liidu 
tegevusvaldkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks artiklite 4 ja 9 
kohaldamist, tehakse dokumendid 
üldsusele kättesaadavaks kas kirjaliku 
taotluse alusel või otse elektroonilises 
vormis või registri kaudu. Eelkõige 
tehakse artikli 12 kohaselt vahetult 
kättesaadavaks seadusandliku menetluse 
käigus koostatud ja saadud dokumendid.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 79
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks artiklite 4 ja 9 
kohaldamist, tehakse dokumendid
üldsusele kättesaadavaks kas kirjaliku 
taotluse alusel või otse elektroonilises 
vormis või registri kaudu. Eelkõige 
tehakse artikli 12 kohaselt vahetult 
kättesaadavaks seadusandliku menetluse 
käigus koostatud ja saadud dokumendid.

3. Dokumendid tehakse üldsusele 
kättesaadavaks kas elektrooniliselt 
Euroopa Liidu Teatajas, institutsiooni 
ametlikus registris või kirjaliku taotluse 
alusel. Artikli 5 a kohaselt tehakse
vahetult kättesaadavaks seadusandliku 
menetluse käigus koostatud ja saadud 
dokumendid.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tundliku sisuga dokumentide suhtes, 
nagu need on määratletud artikli 9 lõikes 
1, kohaldatakse vastavalt nimetatud 
artiklile erikohtlemist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 81
Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesolevat määrust ei kohaldata 
dokumentide suhtes, mille on ühenduse 
kohtutele esitanud muud isikud kui 

välja jäetud
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institutsioonid.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ilma et see piiraks EÜ õigusega 
huvitatud isikutele kehtestatud 
konkreetseid juurdepääsuõigusi, ei ole 
uurimistoimikusse või üksikjuhtumit 
käsitleva akti menetlustoimikusse kuuluvad 
dokumendid üldsusele juurdepääsetavad 
enne, kui kõnealune akt on lõplik.
Dokumendid, mis sisaldavad teavet, mille 
institutsioon on saanud või kogunud 
füüsilistelt või juriidilistelt isikutelt sellise 
uurimise käigus, ei ole üldsusele 
juurdepääsetavad.

6. Ilma et see piiraks EÜ õigusega 
huvitatud isikutele kehtestatud 
konkreetseid juurdepääsuõigusi ning 
kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga, ei 
ole konkurentsiõiguse või 
kaubanduskaitse uurimistoimikusse või 
üksikjuhtumit käsitleva akti 
menetlustoimikusse kuuluvad dokumendid 
üldsusele juurdepääsetavad enne, kui 
kõnealune akt on lõplik. Dokumendid, mis 
sisaldavad teavet, mille institutsioon on 
saanud või kogunud füüsilistelt või 
juriidilistelt isikutelt sellise uurimise 
käigus, ei ole üldsusele juurdepääsetavad.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käesolev määrus ei piira 
institutsioonide valduses olevatele 
dokumentidele juurdepääsu õigust, mis 
tuleneb rahvusvahelise õiguse 
dokumentidest või institutsioonide poolt 
nende rakendamiseks vastuvõetud 
õigusaktidest.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 84
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käesolev määrus ei piira institutsioonide 
valduses olevatele dokumentidele 
juurdepääsu õigust, mis tuleneb 
rahvusvahelise õiguse dokumentidest või 
institutsioonide poolt nende rakendamiseks 
vastuvõetud õigusaktidest.

7. Käesolev määrus ei piira institutsioonide 
valduses olevatele dokumentidele 
suuremat juurdepääsu õigust, mis tuleneb 
rahvusvahelise õiguse dokumentidest või 
institutsioonide poolt nende rakendamiseks 
vastuvõetud õigusaktidest või 
liikmesriikide õigusaktidest.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) dokument – mis tahes teabekandjal 
esitatud sisu (paberile kirjutatuna, 
elektroonilises vormis või heli-, visuaal-
või audiovisuaalsalvestisena), mille 
institutsioon on ametlikult koostanud ja 
ühele või mitmele saajale edastanud või 
muul viisil registreerinud või 
mille institutsioon on saanud; 
elektroonilisel teabekandjal, andmetöötlus-
või päringusüsteemis olevad andmed on 
dokumendid, kui neist saab sealt süsteemi 
vahendite abil väljatrüki või 
elektroonilises vormis koopia teha;

a) dokument – mis tahes teabekandjal 
esitatud sisu (paberile kirjutatuna, 
elektroonilises vormis või heli-, visuaal-
või audiovisuaalsalvestisena), mis käsitleb 
institutsiooni vastutusalasse kuuluva 
poliitika, tegevuse või otsustega seotud 
küsimusi; elektroonilisel teabekandjal, 
andmetöötlus- või päringusüsteemis (sh 
institutsiooni töös kasutatavates välistes 
süsteemides) olev teave kujutab endast 
dokumenti või dokumente, kui sellest saab 
sealt hõlpsasti kättesaadavate süsteemi 
vahendite abil ühe või mitu väljatrükki või 
elektroonilises vormis koopiaid teha.
Institutsioon, kes kavatseb luua uue 
elektrooniliste teabekandjate süsteemi või 
oluliselt muuta olemasolevat süsteemi, 
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peab arvestama selle mõju käesoleva 
määrusega tagatud juurdepääsuõigusele 
ning toimima viisil, mis edendab 
läbipaistvuse eesmärki.
Institutsiooni poolt elektroonilisele 
teabekandjale salvestatud teabe 
päringufunktsioon tuleb kohandada nii, et 
see rahuldaks üldsuse korduvaid taotlusi, 
mida ei ole võimalik rahuldada süsteemi 
praegu olemasolevaid vahendeid 
kasutades;

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et kui üldsuse korduvaid taotlusi ei ole võimalik rahuldada institutsiooni 
andmebaaside juba olemasolevate funktsioonidega, peaks institutsioon otsima parimaid 
mooduseid nende taotluste rahuldamiseks.

Muudatusettepanek 86
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) dokument – mis tahes teabekandjal 
esitatud sisu (paberile kirjutatuna, 
elektroonilises vormis või heli-, visuaal-
või audiovisuaalsalvestisena), mille 
institutsioon on ametlikult koostanud ja 
ühele või mitmele saajale edastanud või 
muul viisil registreerinud või 
mille institutsioon on saanud; 
elektroonilisel teabekandjal, andmetöötlus-
või päringusüsteemis olevad andmed on 
dokumendid, kui neist saab sealt süsteemi 
vahendite abil väljatrüki või 
elektroonilises vormis koopia teha;

a) dokument – mis tahes füüsilisel või 
elektroonilisel teabekandjal esitatud teave, 
andmed või sisu (tekst, heli, visuaalne või 
audiovisuaalne materjal, andmed ja 
andmetöötlussüsteemide juhendid), mis 
käsitleb institutsiooni vastutusalasse 
kuuluva poliitika, tegevuse või otsustega 
seotud küsimusi, sealhulgas
elektroonilisel teabekandjal, andmetöötlus-
või päringusüsteemis (sh institutsiooni 
töös kasutatavates välistes süsteemides) 
olev teave.

Institutsioon, kes kavatseb luua uue 
elektrooniliste teabekandjate süsteemi või 
oluliselt muuta olemasolevat süsteemi, 
peab hindama selle tõenäolist mõju 
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käesoleva määrusega tagatud 
juurdepääsuõigusele ning toimima viisil, 
mis edendab läbipaistvuse eesmärki;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) dokument – mis tahes teabekandjal 
esitatud sisu (paberile kirjutatuna, 
elektroonilises vormis või heli-, visuaal-
või audiovisuaalsalvestisena), mille 
institutsioon on ametlikult koostanud ja 
ühele või mitmele saajale edastanud või 
muul viisil registreerinud või 
mille institutsioon on saanud; 
elektroonilisel teabekandjal, andmetöötlus-
või päringusüsteemis olevad andmed on 
dokumendid, kui neist saab sealt süsteemi 
vahendite abil väljatrüki või 
elektroonilises vormis koopia teha;

a) dokument – mis tahes teabekandjal 
esitatud sisu (paberile kirjutatuna, 
elektroonilises vormis või heli-, visuaal-
või audiovisuaalsalvestisena), mille 
institutsioon on ametlikult koostanud ja 
ühele või mitmele saajale edastanud või 
muul viisil registreerinud või 
mille institutsioon on saanud; 
elektroonilisel teabekandjal, andmetöötlus-
või päringusüsteemis (sh institutsiooni 
töös kasutatavates välistes süsteemides)
olevad andmed kujutavad endast 
dokumenti või dokumente, kui neist saab 
sealt hõlpsasti kättesaadavate süsteemi 
vahendite abil ühe või mitu väljatrükki või 
elektroonilises vormis koopiad teha.
Institutsioon, kes kavatseb luua uue 
elektrooniliste teabekandjate süsteemi või 
oluliselt muuta olemasolevat süsteemi, 
peab hindama selle tõenäolist mõju 
käesoleva määrusega tagatud 
juurdepääsuõigusele ning toimima viisil, 
mis edendab läbipaistvuse eesmärki;

Or. en
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Muudatusettepanek 88
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) dokument – mis tahes teabekandjal 
esitatud sisu (paberile kirjutatuna, 
elektroonilises vormis või heli-, visuaal-
või audiovisuaalsalvestisena), mille 
institutsioon on ametlikult koostanud ja 
ühele või mitmele saajale edastanud või 
muul viisil registreerinud või 
mille institutsioon on saanud; 
elektroonilisel teabekandjal, andmetöötlus-
või päringusüsteemis olevad andmed on 
dokumendid, kui neist saab sealt süsteemi 
vahendite abil väljatrüki või elektroonilises 
vormis koopia teha;

a) dokument – mis tahes teabekandjal 
esitatud sisu (paberile kirjutatuna, 
elektroonilises vormis või heli-, visuaal-
või audiovisuaalsalvestisena); 
elektroonilisel teabekandjal, andmetöötlus-
või päringusüsteemis olevad andmed on 
dokumendid, kui neist saab sealt süsteemi 
vahendite abil väljatrüki või elektroonilises 
vormis koopia teha. Elektroonilisel 
teabekandjal, andmetöötlus- või 
päringusüsteemis olevaid andmekogusid 
peetakse institutsiooni valduses olevaks 
üksnes siis, kui institutsioon saab need 
kättesaadavaks teha tavapäraste 
vahenditega;

Or. en

Selgitus

"Dokumendi" määratlus esildatud kujul on liiga kitsapiiriline. Selle määruse tähenduses oleks 
tegu dokumendiga üksnes siis, kui see on ametlikult edastatud või muul viisil registreeritud.

Muudatusettepanek 89
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) dokument – mis tahes teabekandjal 
esitatud sisu (paberile kirjutatuna, 
elektroonilises vormis või heli-, visuaal-
või audiovisuaalsalvestisena), mille 
institutsioon on ametlikult koostanud ja 
ühele või mitmele saajale edastanud või
muul viisil registreerinud või 

a) dokument – mis tahes teabekandjal 
esitatud sisu (paberile kirjutatuna, 
elektroonilises vormis või heli-, visuaal-
või audiovisuaalsalvestisena), mille 
institutsioon on koostanud ja mis on tema 
valduses või mille institutsioon on muul 
viisil registreerinud või saanud; 
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mille institutsioon on saanud; 
elektroonilisel teabekandjal, andmetöötlus-
või päringusüsteemis olevad andmed on 
dokumendid, kui neist saab sealt süsteemi 
vahendite abil väljatrüki või elektroonilises 
vormis koopia teha; 

elektroonilisel teabekandjal, andmetöötlus-
või päringusüsteemis olevad andmed on 
dokumendid, kui neist saab sealt süsteemi 
vahendite abil väljatrüki või elektroonilises 
vormis koopia teha; 

Or. ro

Selgitus

Dokumendi edastamise tingimus on ebavajalik. Seevastu dokumendi valdamise tingimus on 
äärmiselt oluline.

Muudatusettepanek 90
Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) õigusloomega seotud dokumendid –
dokumendid, mis on koostatud või saadud 
üldise iseloomuga õigusaktide 
vastuvõtmise käigus, sealhulgas 
delegeeritud volituste alusel, ning mis on 
liikmesriikides või liikmesriikidele 
õiguslikult siduvad ning mille 
vastuvõtmiseks nähakse 
asutamislepinguga ette – sealhulgas 
vabatahtlikkuse alusel – Euroopa 
Parlamendi sekkumine või kaasamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 91
Hartmut Nassauer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) õigusloomega seotud dokumendid –
dokumendid, mis on koostatud või saadud 
õiguslikult siduvate ja üldise iseloomuga 
õigusaktide vastuvõtmise käigus;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Institutsioonid keelavad juurdepääsu 
dokumentidele, mille avaldamine 
kahjustaks:

2. Institutsioonid keelavad juurdepääsu 
dokumentidele, mille avaldamine 
kahjustaks avalikke või erahuve seoses:

Or. en

Muudatusettepanek 93
Hartmut Nassauer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Institutsioonid keelavad juurdepääsu 
dokumentidele, mille avaldamine 
kahjustaks:

2. Institutsioonid keelavad juurdepääsu 
dokumentidele, mille avaldamine 
kahjustaks avalikke või erahuve seoses:

Or. en



AM\761528ET.doc 19/42 PE418.177v01-00

ET

Muudatusettepanek 94
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) intellektuaalomandi õigusi; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 95
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) õigusnõustamist või kohtu-, vahekohtu-
või vaidluste lahendamise menetlust;

c) õigusnõustamist või kohtumenetlust, 
välja arvatud õigusnõustamine seoses 
menetlusega, mille tulemusel võetakse 
vastu õigusakt või muu üldkohaldatav akt;

Or. en

Selgitus

Euroopa Kohus on Turco kohtuasjas tehtud otsuses sedastanud, et õiguslike arvamuste 
avalikustamine õigusloomega seotud algatuse puhul suurendab õigusloome protsessi 
läbipaistvust ja avalikkust ning tugevdab Euroopa kodanike demokraatlikke õigusi.

Muudatusettepanek 96
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) õigusnõustamist või kohtu-, vahekohtu-
või vaidluste lahendamise menetlust;

c) õigusnõustamist, ilma et see piiraks 
suuremat läbipaistvust, mis on nõutav ELi 
õigusaktide või muude üldkohaldatavate 
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aktide vastuvõtmise menetluses; kohtu-, 
vahekohtu- või vaidluste lahendamise 
menetlust;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) õigusnõustamist või kohtu-, vahekohtu-
või vaidluste lahendamise menetlust;

c) õigusnõustamist, mida tehakse üksnes
vahekohtu- või vaidluste lahendamise 
menetluse raames, kus institutsioon on 
üks pooltest;

Or. en

Muudatusettepanek 98
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) valikumenetluse objektiivsust ja 
erapooletust.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 99
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) valikumenetluse objektiivsust ja 
erapooletust.

e) riigihanke või töötajate värbamise
valikumenetluse objektiivsust ja 
erapooletust.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Keelatakse juurdepääs järgmistele 
dokumentidele, kui nende avaldamine 
kahjustaks oluliselt institutsioonide 
otsustamisprotsessi:

3. Ilma et see piiraks suuremat 
läbipaistvust, mis on nõutav ELi 
õigusaktide või muude üldkohaldatavate 
aktide vastuvõtmise menetluses, 
keelatakse juurdepääs järgmistele 
dokumentidele, kui nende avaldamine 
kahjustaks oluliselt institutsioonide 
otsustamisprotsessi: 

Or. en

Muudatusettepanek 101
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) dokumendid, mis käsitlevad küsimust, 
milles ei ole veel otsust tehtud;

a) dokumendid, mis käsitlevad küsimust, 
milles ei ole veel otsust tehtud ning mille 
konstruktiivset tulemust võib ohustada 
dokumentide avaldamine enne lõplikku 
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valmimist;

Or. en

Muudatusettepanek 102
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 2 ja 3 sätestatud erandeid ei 
kohaldata juhul, kui avaldamine teenib 
ülekaalukaid üldisi huve. Lõike 2 punkti a 
kohaldamisel loetakse avaldamist 
ülekaalukaid üldisi huve teenivaks, kui 
taotletud teave on seotud heidetega 
keskkonda.

4. Lõigetes 2 ja 3 sätestatud erandeid ei 
kohaldata juhul, kui avaldamine teenib 
ülekaalukaid üldisi huve. Avaldamine 
teenib kaalukaid üldisi huve, kui taotletud 
dokumendid on koostatud või saadud 
ELi õigusaktide või muude 
üldkohaldatavate aktide vastuvõtmise 
menetluse käigus. Avaldamise üldiste 
huvide kaalumisel on olulise tähtsusega 
asjaolu, et taotletud dokumendid on 
seotud põhiõiguste kaitsega või õigusega 
elada tervislikus keskkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 2 ja 3 sätestatud erandeid ei 
kohaldata juhul, kui avaldamine teenib 
ülekaalukaid üldisi huve. Lõike 2 punkti a 
kohaldamisel loetakse avaldamist
ülekaalukaid üldisi huve teenivaks, kui 
taotletud teave on seotud heidetega 
keskkonda.

4. Eelnevates lõigetes sätestatud erandeid 
ei kohaldata juhul, kui avaldamine teenib 
ülekaalukaid üldisi huve. Avaldamist 
loetakse ülekaalukaid üldisi huve 
teenivaks, kui taotletud teave on seotud 
heidetega keskkonda, avalikustamise 
põhimõttega, demokraatiaga, õigusriigi 
põhimõtetega, põhiõiguste kaitsega ja 
eeskätt õigusega elada tervislikus 
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keskkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 2 ja 3 sätestatud erandeid ei 
kohaldata juhul, kui avaldamine teenib 
ülekaalukaid üldisi huve. Lõike 2 punkti a
kohaldamisel loetakse avaldamist 
ülekaalukaid üldisi huve teenivaks, kui 
taotletud teave on seotud heidetega 
keskkonda.

4. Lõigetes 2 ja 3 sätestatud erandeid ei 
kohaldata juhul, kui avaldamine teenib 
ülekaalukaid üldisi huve. Lõike 2 punktide 
a ja d kohaldamisel loetakse avaldamist 
ülekaalukaid üldisi huve teenivaks, kui 
taotletud teave on seotud heidetega 
keskkonda, välja arvatud uurimine 
eelkõige ühenduse õiguse võimaliku 
rikkumisega seoses. 

Kui taotlus puudutab juurdepääsu
keskkonnateabele, siis võtab institutsioon 
seoses muude selles artiklis sätestatud 
eranditega arvesse avaldamist teenivaid 
üldisi huve ning kas taotletud teave on 
seotud heidetega keskkonda.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Heide keskkonda määratletakse kui 
ainete, vibratsiooni, soojuse või müra 
otsene või kaudne juhtimine punkt- või 
hajaallikatest õhku, vette või pinnasesse 
vastavalt nõukogu direktiivile 96/61/EÜ.



PE418.177v01-00 24/42 AM\761528ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 106
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Lõikes 2 sätestatud erandite hulka ei 
kuulu riigihangete või institutsiooni ja 
müüja vaheliste raamlepingute 
avalikustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Avaliku võimu kandjate, avalike 
teenistujate ja huvigruppide esindajate 
nimed, ametikohad ja ametiülesanded 
seoses nende ametialase tegevusega 
avaldatakse, välja arvatud juhul, kui 
konkreetseid asjaolusid arvesse võttes 
kahjustaks nende andmete avaldamine 
asjaomaseid isikuid. Muud isikuandmed 
avaldatakse kooskõlas selliste andmete 
seadusliku töötlemise tingimustega, mis 
on sätestatud üksikisikute kaitset 
isikuandmete töötlemisel käsitlevates EÜ 
õigusaktides.

5. Avaliku võimu kandjate, avalike 
teenistujate ja huvigruppide esindajate 
nimed, ametikohad ja ametiülesanded 
seoses nende ametialase tegevusega 
avaldatakse.

Or. en
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Muudatusettepanek 108
Hartmut Nassauer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Avaliku võimu kandjate, avalike 
teenistujate ja huvigruppide esindajate 
nimed, ametikohad ja ametiülesanded 
seoses nende ametialase tegevusega 
avaldatakse, välja arvatud juhul, kui 
konkreetseid asjaolusid arvesse võttes 
kahjustaks nende andmete avaldamine 
asjaomaseid isikuid. Muud isikuandmed 
avaldatakse kooskõlas selliste andmete 
seadusliku töötlemise tingimustega, mis on 
sätestatud üksikisikute kaitset isikuandmete 
töötlemisel käsitlevates EÜ õigusaktides.

5. Institutsioonid avaldavad avaliku võimu 
kandjate, avalike teenistujate ja 
huvigruppide esindajate nimed, 
ametikohad ja ametiülesanded seoses 
nende ametialase tegevusega, välja arvatud 
juhul, kui konkreetseid asjaolusid arvesse 
võttes kahjustaks nende andmete 
avaldamine asjaomaseid isikuid. Muud 
isikuandmed avaldatakse kooskõlas selliste 
andmete seadusliku töötlemise 
tingimustega, mis on sätestatud 
üksikisikute kaitset isikuandmete 
töötlemisel käsitlevates EÜ õigusaktides.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Selles artiklis sätestatud erandeid ei 
saa tõlgendada nii, nagu oleksid nad 
kohaldatavad sellise üldist huvi pakkuva 
teabe suhtes, mis puudutab Euroopa 
Liidu fondidest toetusesaajaid ja on 
kättesaadav finantsläbipaistvuse süsteemi 
raames.

Or. ro

Selgitus

Sellist teavet võidakse tõlgendada olemuselt ärihuve puudutavaks, kui toetusesaajad on 
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äriühingud.

Muudatusettepanek 110
Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandate isikute dokumentide puhul 
konsulteerib institutsioon kolmanda 
isikuga, et hinnata, kas tuleks kohaldada 
artiklis 4 osutatud erandit, välja arvatud 
juhul, kui on ilmne, et dokument tuleb 
avaldada või et seda ei tohi avaldada.

1. Institutsioon avaldab kolmandate 
isikute dokumendid, konsulteerimata 
isikutega, kellelt dokument pärineb, kui 
on selge, et ükski selles määruses 
sätestatud erand ei ole kohaldatav. 
Kolmanda isikuga konsulteeritakse, kui 
isik on dokumendi esitamisel taotlenud 
selle erikäsitlust, et hinnata, kas tuleks 
kohaldada käesolevas määruses sätestatud
erandit.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui taotlus on esitatud seoses 
liikmesriigist pärineva dokumendiga, 
konsulteeritakse asjaomase liikmesriigi 
ametiasutustega, välja arvatud
dokumentide puhul, mis on edastatud 
selliste menetluste raames, mille eesmärk 
on õigusakti või muu üldkohaldatava akti
väljatöötamine. Institutsioon, kelle 
valduses dokument on, avaldab selle, välja 
arvatud juhul, kui liikmesriik esitab selle 
mitteavaldamiseks põhjendused, mis 
tuginevad artiklis 4 osutatud eranditele või 
liikmesriigi enda õigusaktide 
konkreetsetele sätetele, mille kohaselt 

2. Kui taotlus on esitatud seoses sellisest
liikmesriigist pärineva dokumendiga, kes ei 
ole nõukogu aktiivne liige ja keda otseselt 
ei puuduta ELi õigusaktide ja 
poliitikameetmete vastuvõtmine või 
rakendamine, võidakse kuni 
kohtumenetluse alguseni konsulteerida 
asjaomase liikmesriigi ametiasutustega. 
Institutsioon, kelle valduses dokument on, 
avaldab selle, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriik esitab selle mitteavaldamiseks 
põhjendused, mis tuginevad artiklis 4 
osutatud eranditele.
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asjaomase dokumendi avaldamine ei ole 
lubatud. Institutsioon hindab liikmesriigi 
esitatud põhjenduste asjakohasust 
niivõrd, kuivõrd need tuginevad 
käesolevas määruses sätestatud 
eranditele.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Läbipaistvuse põhimõte

1. Kooskõlas ELi lepingu artikli 6 lõikes 1 
sätestatud demokraatia põhimõtetega ja 
Euroopa Kohtu praktikaga määruse (EÜ) 
nr 1049/2001 rakendamisel tagavad 
institutsioonid, eelkõige kui nad toimivad 
seadusandjana, sealhulgas delegeeritud 
volituste alusel, võimalikult ulatusliku 
juurdepääsu oma tegevusele. 
2. Dokumendid, mis on seotud 
institutsioonide õigusloomeprogrammide, 
kodanikuühiskonnaga 
eelkonsultatsioonide ja 
mõjuhinnangutega, ning kõik muud 
ettevalmistavad dokumendid, aga ka ELi 
poliitikameetmete rakendamist ja 
kohaldamist käsitlevad dokumendid, 
sealhulgas finantsdokumendid, eelkõige 
seoses õigusloomemenetlusega, on 
kättesaadavad kasutajasõbralikul 
institutsioonidevahelisel veebilehel ning 
avaldatakse Euroopa Liidu Teataja 
vastavas seerias.
3. Käesoleva määruse rakendamisel 
koostatakse õigusaktide ettepanekud ja 
muud ELi õigustekstid selgelt ja 
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arusaadavalt ning institutsioonid lepivad 
kokku õigusaktide koostamise ühised 
suunised ja mudelid, mis parandavad 
õiguskindlust kooskõlas Euroopa Kohtu 
asjaomase praktikaga.
4. Õigusloomemenetluse käigus 
avaldavad kõik otsustamisprotsessis 
osalevad institutsioonid või organid oma 
ettevalmistavad dokumendid ja kogu 
seonduva teabe, sealhulgas õiguslikud 
arvamused Euroopa Liidu teataja 
vastavas seerias ning ka ühisel veebilehel, 
millel kajastatakse asjaomase menetluse 
kulgu.
5. Kui õigusaktid on vastu võetud, 
avaldatakse need Euroopa Liidu Teatajas, 
nagu on sätestatud artiklis 13.
6. Lähtudes lojaalse koostöö põhimõttest, 
mis reguleerib institutsioonide ja 
liikmesriikide vahelisi suhteid, tagavad 
liikmesriigid oma kodanikele riiklikul 
tasandil vähemalt samal tasemel 
läbipaistvuse, nagu on tagatud ELi 
tasandil, avaldades oma vastavates 
teatajates selgelt ja õigeaegselt Euroopa 
Liidu institutsioonide õigusaktide riiklike 
rakendusmeetmete tekstid või viited.
7. Avaldatakse kõik huvitatud isikute 
tehtud algatused või esitatud dokumendid, 
mille eesmärk on mingil moel mõjutada 
otsustamisprotsessi.
8. Institutsioonid lepivad kokku ühises 
institutsioonidevahelises registris, kuhu 
kantakse kõik lobistid ja muud huvitatud 
isikud.

Or. en
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Muudatusettepanek 113
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Dokumendile juurdepääsu taotlus 
lahendatakse viivitamata. Taotlejale 
saadetakse kinnitus taotluse kättesaamise 
kohta. 15 tööpäeva jooksul alates taotluse 
registreerimisest lubab institutsioon 
juurdepääsu taotletud dokumendile ja tagab 
sellele juurdepääsu kõnealuse ajavahemiku 
jooksul vastavalt artiklile 10 või siis esitab 
kirjalikus vastuses osalise või täieliku 
keeldumise põhjused ning teatab taotlejale 
tema õigusest esitada kordustaotlus 
käesoleva artikli lõike 4 kohaselt.

1. Dokumendile juurdepääsu taotlus 
lahendatakse viivitamata. Taotlejale 
saadetakse kinnitus taotluse kättesaamise 
kohta. Hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates 
taotluse registreerimisest lubab 
institutsioon juurdepääsu taotletud 
dokumendile ja tagab sellele juurdepääsu 
kõnealuse ajavahemiku jooksul vastavalt 
artiklile 10 või siis esitab kirjalikus 
vastuses osalise või täieliku keeldumise 
põhjused ning teatab taotlejale tema 
õigusest esitada kordustaotlus käesoleva 
artikli lõike 4 kohaselt.

Or. ro

Selgitus

Eri ajavahemikke tuleks tõlgendada maksimaalsete tähtaegadena.

Muudatusettepanek 114
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandjuhtudel, näiteks kui taotlus 
käsitleb väga pikka dokumenti või väga 
paljusid dokumente, võib lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada 15 tööpäeva 
võrra, tingimusel et taotlejale teatatakse 
sellest ette ja esitatakse selle üksikasjalik 
põhjendus.

2. Erandjuhtudel, näiteks kui taotlus 
käsitleb väga pikka dokumenti või väga 
paljusid dokumente, võib lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada 
maksimaalselt 15 tööpäeva võrra, 
tingimusel et taotlejale teatatakse sellest 
ette ja esitatakse selle üksikasjalik 
põhjendus.
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Or. ro

Selgitus

Eri ajavahemikke tuleks tõlgendada maksimaalsete tähtaegadena.

Muudatusettepanek 115
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Osalise või täieliku keeldumise korral 
võib taotleja 15 tööpäeva jooksul 
institutsiooni vastuse saamisest arvates 
esitada kordustaotluse, milles palub 
institutsioonil oma seisukoht läbi vaadata.

3. Kui osalise või täieliku keeldumise 
korral on taotleja arvates küsitav, kas 
asjaomaseid huve tegelikult 
kahjustatakse, ja/või ta väidab, et 
avalikustamine teenib ülekaalukaid üldisi 
huve, võib taotleja pöörduda Euroopa 
Ombudsmani poole ning küsida 
sõltumatut ja objektiivset arvamust huvide 
kahjustamise ja/või ülekaalukate üldiste 
huvide kohta. Kui pärast Euroopa 
Ombudsmani arvamuse saamist jääb 
institutsioon endiselt osalise või täieliku 
keeldumise juurde, võib taotleja 15 
tööpäeva jooksul institutsiooni vastuse 
saamisest arvates esitada kordustaotluse, 
milles palub institutsioonil oma seisukoht 
läbi vaadata.

Or. en

Selgitus

Artikli 7 lõiget 3 on muudetud, et lisada menetlus nendel juhtudel, kui taotlejal on kahtlusi 
seoses küsimusega, kas huvisid kahjustatakse, ja/või ta väidab, et avalikustamine teenib 
ülekaalukaid üldisi huve. Ombudsman võiks anda hinnangu kahjustamise või ülekaalukate 
üldiste huvide kohta ning esitada selle institutsioonile ja taotlejale.
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Muudatusettepanek 116
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Osalise või täieliku keeldumise korral 
võib taotleja 15 tööpäeva jooksul 
institutsiooni vastuse saamisest arvates 
esitada kordustaotluse, milles palub 
institutsioonil oma seisukoht läbi vaadata.

3. Osalise või täieliku keeldumise korral 
võib taotleja hiljemalt 15 tööpäeva jooksul 
institutsiooni vastuse saamisest arvates 
esitada kordustaotluse, milles palub 
institutsioonil oma seisukoht läbi vaadata.

Or. ro

Selgitus

Eri ajavahemikke tuleks tõlgendada maksimaalsete tähtaegadena.

Muudatusettepanek 117
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kordustaotlus lahendatakse viivitamata. 
30 tööpäeva jooksul alates sellise taotluse 
registreerimisest lubab institutsioon 
juurdepääsu taotletud dokumendile ja tagab 
sellele juurdepääsu kõnealuse ajavahemiku 
jooksul vastavalt artiklile 10 või siis esitab 
kirjalikus vastuses osalise või täieliku 
keeldumise põhjused. Osalise või täieliku 
keeldumise korral teavitab institutsioon 
taotlejat tema käsutuses olevatest 
õiguskaitsevahenditest.

1. Kordustaotlus lahendatakse viivitamata. 
Hiljemalt 30 tööpäeva jooksul alates sellise 
taotluse registreerimisest lubab 
institutsioon juurdepääsu taotletud 
dokumendile ja tagab sellele juurdepääsu 
kõnealuse ajavahemiku jooksul vastavalt 
artiklile 10 või siis esitab kirjalikus 
vastuses osalise või täieliku keeldumise 
põhjused. Osalise või täieliku keeldumise 
korral teavitab institutsioon taotlejat tema 
käsutuses olevatest õiguskaitsevahenditest.

Or. ro

Selgitus

Eri ajavahemikke tuleks tõlgendada maksimaalsete tähtaegadena.
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Muudatusettepanek 118
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandjuhtudel, näiteks kui taotlus 
käsitleb väga pikka dokumenti või väga 
paljusid dokumente, võib lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada 15 tööpäeva 
võrra, tingimusel et taotlejale teatatakse 
sellest ette ja esitatakse selle üksikasjalik 
põhjendus.

2. Erandjuhtudel, näiteks kui taotlus 
käsitleb väga pikka dokumenti või väga 
paljusid dokumente, võib lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada 
maksimaalselt 15 tööpäeva võrra, 
tingimusel et taotlejale teatatakse sellest 
ette ja esitatakse selle üksikasjalik 
põhjendus.

Or. ro

Selgitus

Eri ajavahemikke tuleks tõlgendada maksimaalsete tähtaegadena.

Muudatusettepanek 119
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesoleva määruse sätete 
kohaldamise eest vastutava ametniku 
selgesõnalist või vaikivat keeldumist 
käsitletakse rikkumisena ja see toob kaasa 
distsiplinaarvastutuse.

Or. ro

Selgitus

On vaja tagatisi, et dokumentidele juurdepääsuõigust rakendataks praktikas.
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Muudatusettepanek 120
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Kui pärast saadud teavet soovib taotleja 
saada värsket teavet institutsiooni 
dokumentide kohta, käsitletakse seda 
päringut uue taotlusena ning vastus 
saadetakse kooskõlas artiklitega 7 ja 8. 
Isikutel, kes enda tarbeks või ametialastel 
eesmärkidel teostavad uurimusi ja 
teadusuuringuid, on juurdepääs 
ametiasutuste või institutsioonide valduses 
olevatele dokumentidele.

Or. ro

Selgitus

Vaja on reguleerida olukorrad, kui taotleja soovib saada lisateavet.

Muudatusettepanek 121
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Tundliku sisuga dokumentide hulka 
ei tohi arvata teavet, mis soosib või varjab 
isiku või institutsiooni seaduserikkumist.

Or. ro
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Selgitus

Selliseid dokumente ei tohi arvata dokumentide hulka, mille puhul välistatakse üldsuse 
juurdepääs.

Muudatusettepanek 122
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Dokumendid esitatakse nende 
olemasolevas redaktsioonis ja vormis 
(sealhulgas elektrooniliselt või 
alternatiivses vormis, näiteks 
rahvusvahelises pimedate kirjas, suures 
kirjas või lindistatud kujul), võttes 
täielikult arvesse taotleja soove.

3. Dokumendid esitatakse nende 
olemasolevas redaktsioonis ja vormis 
(sealhulgas elektrooniliselt või
alternatiivses vormis, näiteks 
rahvusvahelises pimedate kirjas, suures 
kirjas või lindistatud kujul), võttes 
täielikult arvesse taotleja soove ja 
tehnoloogilise neutraalsuse nõuet.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Dokumendi sisu on nägemispuude, 
töökeele või kasutatava 
operatsioonisüsteemi osas 
diskrimineerimiseta kättesaadav. 
Institutsioonid tagavad taotlejale tehnilise 
diskrimineerimiseta tegeliku juurdepääsu 
dokumentide sisule.

Or. en
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Muudatusettepanek 124
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesolev määrus ei kaldu kõrvale EÜ 
või siseriiklikes õigusaktides sätestatud 
juurdepääsu reguleerivatest 
konkreetsetest eeskirjadest, nagu 
teenustasu maksmine.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 125
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesolev määrus ei kaldu kõrvale EÜ 
või siseriiklikes õigusaktides sätestatud 
juurdepääsu reguleerivatest 
konkreetsetest eeskirjadest, nagu 
teenustasu maksmine.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 126
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kodanike käesolevast määrusest 
tulenevate õiguste rakendamiseks tagavad 
kõik institutsioonid üldsuse juurdepääsu 
dokumentide registrile. 

1. Kodanike käesolevast määrusest 
tulenevate õiguste elluviimiseks tagavad 
kõik institutsioonid üldsuse juurdepääsu 
kõikide dokumentide registrile.
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Juurdepääs registrile tuleks tagada 
elektroonilises vormis. 

a) Juurdepääs registrile tuleks tagada 
elektroonilises vormis.

Viited dokumentidele kantakse registrisse 
viivitamata.

b) Viited dokumentidele kantakse 
registrisse viivitamata.

c) Institutsioonide registritel on hõlpsasti 
kasutatav liides kõikide liikmesriikide 
keeltes ja nad vastavad koostalitusvõime, 
tehnoloogilise neutraalsuse ja takistuseta 
juuredpääsu põhimõttele.
d) Registrid võimaldavad lihtsaid ja 
staatiliselt pikaajalisi hüperlinke 
salvestatud elektrooniliste dokumentide 
juurde.
e) Institutsioonid võimaldavad, kuivõrd 
see on võimalik, elektrooniliste registrite 
lähtetekstide taaskasutamist Euroopa 
Liidu avaliku litsentsi alusel.
f) Elektroonilised tekstidokumendid 
tehakse võimaluse korral kättesaadavaks 
registrite kaudu, mis kasutavad 
rahvusvahelisi standardeid, nagu 
ISO/IEC 32000:2008, ISO/IEC 
26300:2006, ISO/IEC 15445:2000 või 
uuemad versioonid.
g) Institutsioonid teevad oma 
dokumendiregistrite jaoks ühise liidese ja 
loovad ...* ühtse ja vahetu 
juurdepääsukoha dokumentidele.
* ELT: ühe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse vastuvõtmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Marco Cappato

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

3. Euroopa Parlament loob lisaks sellele 
parlamendiliikmete tegevuse registri, mis 
tagab asjakohase avalikustamise ja 
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2002. juurdepääsu teabele seoses muu hulgas 
parlamendiliikmete tegevuse, osaluse ja 
kohalolekuga, toetuste kasutuse ja 
finantshuvide deklaratsioonidega. Kõik 
käesoleva määrusega hõlmatud 
institutsioonid loovad samasuguse 
registri, et tagada Euroopa Liidu vastutus 
ja legitiimsus.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Üldsusele tehakse vahetult 
juurdepääsetavaks dokumendid, mis on 
koostatud või saadud ELi õigusaktide või 
muude üldkohaldatavate aktide 
vastuvõtmise menetluse käigus, kui 
artiklitest 4 ja 9 ei tulene teisiti.

1. Institutsioonid teevad elektroonilises 
vormis või registri kaudu üldsusele 
vahetult juurdepääsetavaks kõik 
dokumendid, eelkõige need, mis on 
koostatud või saadud ELi õigusaktide või 
muude üldkohaldatavate aktide 
vastuvõtmise menetluse käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võimaluse korral tuleb teha 
elektroonilises vormis vahetult 
juurdepääsetavaks ka muud dokumendid, 
eelkõige need, mis on seotud poliitika või 
strateegia väljatöötamisega.

2. Põhimõtteliselt tuleb teha elektroonilises 
vormis vahetult juurdepääsetavaks ka 
muud dokumendid, eelkõige need, mis on 
seotud poliitika või strateegia 
väljatöötamise või rakendamisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 130
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga institutsioon määrab oma 
kodukorras kindlaks, millised muud 
dokumendiliigid on üldsusele vahetult 
juurdepääsetavad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 131
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12a
Avalikustamise ja parema 

dokumenteerimise põhimõte
1. Iga institutsioon tagab oma tegevuse 
asjakohase avalikustamise ning teabe ja 
dokumentatsiooni kättesaadavuse seoses 
oma tegevuse järgmiste aspektidega:
a) ajakavad ja elektroonilises kalendris 
sisalduv teave,
b) kodukord ja haldusmenetlused,
c) töörühmad,
d) nõuanderühmade nagu Euroopa 
Komisjoni kõrgetasemeliste töörühmade 
liikmed ja institutsioonile koostatud 
uuringute autorid,
e) audiovisuaalne striiming ning 
kuulamiste, koosolekute, konverentside ja 
sidusrühmadega konsultatsioonide 
salvestamine,
f) tehnoloogiliselt neutraalsete 
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andmeformaatide kasutamine ja ennetav 
tugi takistuseta juurdepääsuks.
2. Kõik dokumendid, mis institutsioon on 
koostanud ja ametlikult ühele või mitmele 
saajale edastanud või mis institutsioon on 
saanud, registreeritakse vähemalt 
institutsiooni siseselt.
3. Institutsioonid peaksid võimalikult 
suures ulatuses lubama üldsusele 
juurdepääsu oma dokumentide tarvis 
kasutatavate formaatide ja protokollide 
spetsifikatsioonidele ning lubama 
piiranguteta või diskrimineerimiseta 
rakendamist ja kasutamist.
4. Institutsioonid dokumenteerivad lõike 3 
järgimist.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Sanktsioonid

Kui institutsioon ei täida käesolevas 
määruses sätestatud kohustusi seoses 
dokumentidele juurdepääsu konkreetse 
taotlusega, siis toob see kaasa taotletud 
dokumentidele juurdepääsu loa 
automaatse andmise.
Käesoleva määrusega ettenähtud 
kohustuste ettekavatsetud või hooletusest 
tingitud täitmatajätmise korral 
kohaldatakse institutsiooni ametniku või 
teenistuja suhtes distsiplinaarmenetlust 
Euroopa ühenduste ametnike 
personalieeskirjadega või muude 
teenistujate teenistustingimustega ja 
institutsiooni sise-eeskirjadega määratud 
korras.
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Or. en

Muudatusettepanek 133
Hartmut Nassauer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Institutsioonid avaldavad oma 
organisatsioonilise struktuuri, näidates 
ära siseüksuste pädevused.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Institutsioonid moodustavad 
institutsioonidevahelise komitee, mille 
ülesandeks on välja selgitada hea tava, 
lahendada võimalikke konflikte ja arutada 
edasist arengut seoses üldsuse 
juurdepääsuga dokumentidele.

2. Institutsioonid moodustavad 
institutsioonidevahelise artikli 255
komitee, mille ülesandeks on välja 
selgitada head tavad ja neid vahetada, 
välja selgitada juurdepääsu ja kasutamise 
takistused ning avaldamata andmeallikad, 
lahendada võimalikke konflikte, edendada 
registrite koostalitusvõimet, 
taaskasutamist ja liitumist, standardida 
dokumendi kodeerimist Euroopa 
standardiorganisatsiooni abil, luua ühtne 
ELi portaal kõikidele ELi dokumentidele 
juurdepääsu tagamiseks ning arutada 
edasist arengut seoses üldsuse 
juurdepääsuga dokumentidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 135
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Institutsioonid konsulteerivad 
dokumentidele juurdepääsu teenuste 
kasutajatega, et paremini rahuldada 
kasutajate tegelikke vajadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Marco Cappato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 välja jäetud
Dokumentide paljundamine

Käesolev määrus ei piira olemasolevate 
autoriõigusealaste eeskirjade 
kohaldamist, mis võivad piirata kolmanda 
isiku õigust dokumentidest koopiaid saada 
või avalikustatud dokumente paljundada 
või kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus ei piira olemasolevate 
autoriõigusealaste eeskirjade kohaldamist, 

Käesolev määrus ei piira olemasolevate 
autoriõigusealaste eeskirjade kohaldamist, 
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mis võivad piirata kolmanda isiku õigust 
dokumentidest koopiaid saada või
avalikustatud dokumente paljundada või 
kasutada.

mis võivad piirata kolmanda isiku õigust 
avalikustatud dokumente paljundada või 
kasutada.

Or. en

Selgitus

Artikli 16 praegune sõnastus on parem kui komisjoni ette pandud muudatus.
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