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PR_COD_Recastingam

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üldsuse 
juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (uuesti 
sõnastamine)
(KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Kaasotsustamismenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0229);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 255 lõiget 2, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0184/2008);

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta1;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 80 a ja 51;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja 
põhiseaduskomisjoni, õiguskomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ning 
petitsioonikomisjoni arvamusi (A6-0000/2008),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse 
töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale 
nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide 
muutmata sätete ning nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek 
üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi,

B. arvestades, et parlamendi pädeva komisjoni teatel otsustas Euroopa Komisjon algatada 
uuestisõnastamise menetluse teisi institutsioone teavitamata ning ignoreerides nii teksti 
kui ka idee osas Euroopa Parlamendi 4. aprilli 2006. aasta resolutsiooni komisjonile 
esitatud soovituste kohta, mis käsitlevad juurdepääsu institutsioonide tekstidele vastavalt 
EÜ asutamislepingu artiklile 1922, mille eesmärk oli muuta oluliselt määrust 1049/01, 
ning rõhutades lisaks asjaolu, et oma ettepanekus on komisjon koguni keeldunud 
tegelemast selliste küsimustega, millele juhiti tähelepanu Euroopa Kohtu pöördelises 
Turco kohtuasjas3;

1. kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele ning 
muudetud vastavalt alltoodud muudatusettepanekutele;

                                               
1 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
2 EÜT C 293 E, 2.12.2006, lk 151.
3 Kohtu (suurkoda) 1. juuli 2008. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-39/05 P ja C-52/05 P
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2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Läbipaistvus peaks tugevdama ka 
hea halduse põhimõtteid ELi 
institutsioonides, nagu nähakse ette 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta1 ( ehk 
harta) artiklis 41. Et avatuse põhimõtet 
ellu rakendada, tuleb sisekord vastavalt 
määratleda ja asjakohased rahalised ning 
inimressursid kättesaadavaks teha.
_________
1 ELT C 303, 14.12.2007, lk 1.

Or. en

Selgitus

Tuleks arvesse võtta Euroopa ombudsmani tähelepanekuid selles küsimuses.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Üldpõhimõtted ja üldiste või 
erahuvidega põhjendatud piirangud, mis 
reguleerivad üldsuse õigust pääseda 
juurde dokumentidele, on sätestatud 
määruses (EÜ) nr 1049/2001, mille 
kohaldamist alustati 3. detsembril 2001.

välja jäetud

Or. en



PR\760804ET.doc 7/47 PE415.164v02-00

ET

Selgitus

Selle põhjenduse sisu on esitatud põhjenduses 6.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Määruse (EÜ) nr 1049/2001 
rakendamise kohta anti esimene hinnang 
30. jaanuaril 2004 avaldatud aruandes. 
novembril 2005. aastal otsustas komisjon 
algatada menetluse, mille eesmärk oli 
määruse (EÜ) nr 1049/2001 
läbivaatamine. aprillil 2006. aastal kutsus 
Euroopa Parlament komisjoni üles 
esitama ettepanekut määruse muutmiseks. 
aprillil 2007. aastal avaldas komisjon 
rohelise raamatu, milles anti määruse 
rakendamisest ülevaade, ja algatas 
avaliku arutelu.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle põhjenduse sisu on esitatud põhjenduses 6.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva määruse eesmärk on 
rakendada võimalikult täieulatuslikult 
üldsuse õigust pääseda juurde 
dokumentidele ning sätestada sellise 
juurdepääsu üldpõhimõtted ja piirangud 
vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 255 
lõikele 2.

(6) Käesoleva määruse eesmärk on 
rakendada võimalikult täieulatuslikult 
üldsuse õigust pääseda juurde
dokumentidele ning sätestada sellise 
juurdepääsu üldpõhimõtted ja üldiste või 
erahuvidega põhjendatud piirangud 
vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 255 
lõikele 2 ning võttes arvesse kogemusi, 
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mida on andnud määruse (EÜ) nr 
1049/2001 esialgne rakendamine ja 
Euroopa Parlamendi 4. aprilli 2006. aasta 
resolutsioon komisjonile esitatud 
soovituste kohta, mis käsitlevad 
juurdepääsu institutsiooni tekstidele 
vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 
192*. Käesolev määrus ei piira 
liikmesriikide, kohtute ja uurimisasutuste 
seniseid õigusi tutvuda dokumentidega.
ELT C 293 E, 2.12.2006, lk 151.

Or. en

Selgitus

Põhjendused 4, 5, 6 ja 22 on liidetud kokku üheks põhjenduseks, milles on esitatud ELi 
dokumentidele juurdepääsu üldpõhimõtted. Selgesti on viidatud ka EÜ asutamislepingule 
(artiklile 192), mis on õiguslik alus Euroopa Parlamendi poolt komisjonile esitatud taotlusele 
esitada ettepanek määruse 1049/2001 muutmiseks.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Vastavalt ELi lepingu artikli 28 lõikele 
1 ja artikli 41 lõikele 1 kehtib 
juurdepääsuõigus ka dokumentide suhtes, 
mis käsitlevad ühist välis- ja 
julgeolekupoliitikat ning politseikoostööd 
ja õigusalast koostööd kriminaalasjades. 
Kõik institutsioonid peaksid järgima oma 
turvaeeskirju.

(8) Vastavalt ELi lepingu artikli 28 lõikele 
1 ja artikli 41 lõikele 1 kehtib 
juurdepääsuõigus ka dokumentide suhtes, 
mis käsitlevad ühist välis- ja 
julgeolekupoliitikat ning politseikoostööd 
ja õigusalast koostööd kriminaalasjades. 

Or. en

Selgitus

Institutsioonide turvaeeskirju käsitletakse spetsiaalselt põhjenduses 15.



PR\760804ET.doc 9/47 PE415.164v02-00

ET

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) ELi institutsioonid toimivad 
seadusandjatena, kui nad võtavad 
Euroopa Parlamenti kaasates vastu üldise 
iseloomuga eeskirju, mis on 
liikmesriikides või liikmesriikide jaoks 
õiguslikult siduvad, kasutades selleks 
määruseid, direktiive, raamotsuseid või 
otsuseid ning tuginedes asutamislepingute 
asjaomastele sätetele.

Or. en

Selgitus

Institutsioonide seadusandliku tegevuse määratlemine on vajalik, et määrata kindlaks, 
missugused dokumendid peavad avalikkusele kättesaadavad olema (vt nõukogu sise-
eeskirjade artiklit 7).

Muudatusettepanek 7

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 kasutama isikuandmeid õiglaselt 
ja läbipaistvalt ning ei tohiks rikkuda 
andmesubjektide õigusi, mis 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) ja 
Euroopa Ühenduste Kohtu (Euroopa 
Kohtu) kohtupraktikaga. Institutsioonid 
peaksid sätestama oma sisemise 
menetluskorra, võttes asjakohaselt arvesse 
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Euroopa andmekaitseinspektori soovitusi.

Or. en

Selgitus

Dokumentidele juurdepääsu reguleerivate õigusaktide rakendamisel tuleb asjakohaselt 
arvesse võtta määruses 45/2001 käsitletud isikuandmete kaitsmise põhimõtteid ja Euroopa 
andmekaitseinspektori vastavaid soovitusi.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) Kooskõlas ELi lepingu artikli 6 lõikes 
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, säilitades samal ajal 
institutsioonide otsustamisprotsessi 
tõhususe. Õigustekstid tuleks koostada 
selgelt ja arusaadavalt1 ning avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas; ettevalmistavad 
dokumendid ja kogu seonduv 
informatsioon, sealhulgas õigusalased 
arvamused ja institutsioonidevahelised 
menetlused tuleks teha kodanikele 
Internetis kergesti ja õigeaegselt 
kättesaadavaks. 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
peaksid vastavalt käesolevale määrusele 
leppima kokku parema õigusloome 
tavades, õigusaktide koostamise mudelites 
ja tehnikas, samuti tehnilistes lahendustes 
ettevalmistavate dokumentide 
valmimisteekonna järgimiseks ja nende 
jagamiseks menetlusega seotud 
institutsioonide ja organitega, ning 
avaldama need kokkulepped Euroopa 
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Liidu Teatajas.
22. detsembri 1998. aasta institutsioonidevaheline 
kokkulepe ühenduse õigusaktide väljatöötamise 
kvaliteedi ühiste suuniste kohta, EÜT C 73, 
17.3.1999, lk 1).

Or. en

Selgitus

Mitmesuguste dokumentide ja teabe puhul, mis peavad olema avalikkusele kättesaadavad, et 
avalikkus saaks õigusloome menetlusi jälgida, peab dokumentidele juurdepääsu põhimõte 
olema selgesti täpsustatud.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Õigusloomega mitteseotud 
menetluste dokumendid, nagu siduvad 
meetmed, mida ei kohaldata üldiselt, või 
sisemise korralduse, halduse või 
eelarvedokumentidega seotud meetmed, 
või poliitilised dokumendid (nagu otsused, 
soovitused või resolutsioonid) peaksid 
olema kergesti kättesaadavad vastavalt 
harta artiklis 41 sätestatud hea halduse 
põhimõttele, nii et samal ajal oleks 
tagatud institutsiooni otsustusprotsessi 
tõhusus. Iga dokumendikategooria puhul 
peaks vastutav institutsioon, ja kui see on 
asjakohane, siis ka teised sellega seotud 
institutsioonid tegema kodanikele 
juurdepääsetavaks teabe järgitava 
sisemise menetluskorra kohta, asjaga 
tegelevate organisatsiooni üksuste ja 
nende pädevuse kohta, seatud tähtaegade 
ja osakonna kohta, millega ühendust 
võtta. Võib kehtestada erikorra 
menetlusest huvitatud pooltele ka siis, kui 
avalikkusele juurdepääsu anda ei saa;
institutsioonid peaksid asjakohaselt
arvesse võtma Euroopa ombudsmani 
soovitusi.
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Or. en

Selgitus

Tuleks kehtestada ka mõned üldised põhimõtted avalikkuse juurdepääsu kohta õigusloomega 
mitteseotud menetlustele.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Institutsioonid peaksid kokku 
leppima ühistes suunistes selle kohta, 
kuidas registreerida oma sisedokumente, 
neid klassifitseerida ja ajaloo tarbeks 
arhiveerida, vastavalt käesolevad 
määruses esitatud põhimõtetele. Nõukogu 
määrus (EMÜ, Euratom) nr 354/83, 1. 
veebruar 1983, mis käsitleb Euroopa 
Majandusühenduse ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ajalooarhiivide 
avalikkusele kättesaadavaks tegemist*, 
tuleks siis kehtetuks tunnistada.
*EÜT L 43, 15.2.1983, lk 1.

Or. en

Selgitus

Käesolev määrus peaks sisaldama ka õiguslikku raamistikku dokumentide registreerimiseks, 
klassifitseerimiseks ja arhiveerimiseks.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Lobistide ja teiste huvitatud poolte 
institutsioonidevaheline register on 
õigusloome avatuse ja läbipaistvuse 
edendamiseks loomulik vahend.
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Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tagamaks käesoleva määruse täielik 
kohaldamine liidu kogu tegevuse suhtes, 
peaksid kõik institutsioonide loodud 
ametid kohaldama käesolevas määruses 
sätestatud põhimõtteid.

(14) Tagamaks käesoleva määruse täielik 
kohaldamine liidu kogu tegevuse suhtes, 
peaksid kõik institutsioonide loodud 
ametid kohaldama käesolevas määruses 
sätestatud põhimõtteid. Kõiki teisi ELi 
institutsioone kutsutakse üles võtma 
samasuguseid meetmeid kooskõlas ELi 
lepingu artikliga 1.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Teatavate dokumentide suhtes tuleks 
nende eriti tundliku sisu tõttu võimaldada 
erikohtlemist. Selliste dokumentide sisust 
Euroopa Parlamendi teavitamise kord 
tuleks kehtestada institutsioonidevahelise 
kokkuleppega.

(15) Et arendada institutsioonide tegevust 
valdkondades, mis nõuavad teatavat 
konfidentsiaalsust, on asjakohane luua 
üldine julgeolekusüsteem, mis hõlmaks 
Euroopa Liidu salastatud teabe 
kasutamist. Termin "Euroopa Liidu 
salastatud teave" tähendaks igasugust 
teavet ja materjali, mille ilma loata 
avaldamine võib eri määral kahjustada 
Euroopa Liidu huve või ühte või mitut 
Euroopa Liidu liikmesriiki, kui selline 
teave on pärit Euroopa Liidust või saadud 
tema liikmesriikidelt, kolmandatelt 
riikidelt või rahvusvahelistelt 
organisatsioonidelt. Vastavalt ELi lepingu 
artikli 6 lõikes 1 sätestatud 
demokraatiapõhimõttele peaks Euroopa 
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Parlamendil olema juurdepääs ELi 
salastatud teabele, eriti, kui see 
juurdepääs on vajalik lepingutega 
sätestatud õigusloomega seotud või 
mitteseotud kohustuste täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Konfidentsiaalse teabe käsitlemiseks tuleks kehtestada salastatud teabe kohta selged reeglid, 
mis oleks ühised kõikidele institutsioonidele. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Saavutamaks institutsioonide töös 
suuremat avalikkust, peaksid Euroopa 
Parlament, nõukogu ja komisjon 
võimaldama juurdepääsu mitte ainult enda 
koostatud dokumentidele, vaid ka neile 
saabunud dokumentidele. Sellega seoses 
meenutatakse, et Amsterdami lepingu 
lõppaktile lisatud deklaratsiooni nr 35 
kohaselt võib liikmesriik taotleda, et 
komisjon või nõukogu ei avaldaks 
kõnealusest riigist saabunud dokumendi 
sisu kolmandatele isikutele ilma tema 
eelneva nõusolekuta.

(16) Saavutamaks institutsioonide töös 
suuremat avalikkust, peaksid Euroopa 
Parlament, nõukogu ja komisjon 
võimaldama juurdepääsu mitte ainult enda 
koostatud dokumentidele, vaid ka neile 
saabunud dokumentidele. Liikmesriik võib
taotleda, et Euroopa Parlament, komisjon 
või nõukogu ei avaldaks kõnealusest riigist 
saabunud dokumendi sisu kolmandatele 
isikutele väljaspool institutsioone endid
ilma tema eelneva nõusolekuta. Kui sellist 
taotlust ei rahuldata, peaks taotluse 
saanud institutsioon esitama keeldumise 
põhjused. Vastavalt EÜ asutamislepingu 
artiklile 296 ei ole ükski liikmesriik 
kohustatud andma informatsiooni, mille 
avalikustamist ta peab oma oluliste 
julgeolekuhuvide vastaseks.

Or. en

Selgitus

Et tagada avalikkuse juurdepääs dokumentidele ELis, tuleks välja töötada konkreetsed 
eeskirjad ka nende dokumentide kohta, mille ELi institutsioonid saavad kolmandatelt pooltelt.
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Muudatusettepanek 15

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 koostatud või neile 
saadetud ja nende tegevusega seotud
dokumendid olema registreeritud ja
üldsusele kättesaadavad Ilma et see piiraks 
Euroopa Parlamendi järelevalvet, võib 
juurdepääsu võimaldamist kogu 
dokumendile või osale sellest siiski ka 
edasi lükata.

Or. en

Selgitus

On oluline täpsustada, et kõik ELi institutsioonide koostatud dokumendid või dokumendid, 
millega institutsioonid tegelevad, peaksid põhimõtteliselt olema avalikkusele 
juurdepääsetavad.

Muudatusettepanek 16

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 määruse põhimõtetega, kuna 
see rakendab EÜ asutamislepingu artikli 
255 lõiget 2.

Or. en
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Muudatusettepanek 17

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 lihtsamaks:

- peaksid tekstid ja 
õigusloomemenetlusega seotud teave 
olema Euroopa Liidu Teatajas 
juurdepääsetavad ka elektrooniliselt, ning 
ettevalmistavad dokumendid peaksid 
olema ligipääsetavad 
institutsioonidevahelises registris, mida 
iga päev uuendatakse ning milles 
esitatakse iga menetluse kohta asjakohast 
teavet/dokumente; 
- muud dokumendid või vähemalt 
asjakohased viited peaksid olema 
juurdepääsetavad institutsiooni registri 
kaudu. Ligipääsuks otseselt 
mitteligipääsetavatele dokumentidele või 
salastatud dokumentidele tuleks kohaldada 
kaheetapilist haldusmenetlust.

Institutsiooni keeldumist peab olema 
võimalik edasi kaevata kohtusse või 
esitada selle kohta kaebus Euroopa 
ombudsmanile.
Institutsioonid peaksid püüdma 
kohaldada ühiselt poliitikat ELi 
institutsioonide seonduva informatsiooni 
taaskasutamiseks avalikus valdkonnas, 
nagu tehakse liikmesriikides vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
novembri 2003. aasta direktiivile 
2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva 
teabe taaskasutamise kohta1. 
1EÜT L 345, 31.12.2003, lk 90.

Or. en
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kõik institutsioonid peaksid võtma 
vajalikke meetmeid, et teavitada üldsust 
kehtivatest sätetest ja koolitada oma 
töötajaid, et need saaksid abistada 
kodanikke käesolevast määrusest 
tulenevate õiguste kasutamisel. Et muuta 
kodanikele nende õiguste kasutamine 
hõlpsamaks, peaksid kõik institutsioonid 
võimaldama juurdepääsu dokumentide 
registrile.

(20) Institutsioonid peaksid pidevalt ja 
kooskõlastatult teavitama üldsust 
käesoleva määruse rakendamiseks võetud 
meetmetest ja koolitama oma töötajaid, et 
need saaksid abistada kodanikke 
käesolevast määrusest tulenevate õiguste 
kasutamisel. 

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kuigi käesoleva määruse eesmärk ega 
tagajärg ei ole muuta siseriiklikke 
õigusakte, mis käsitlevad juurdepääsu 
dokumentidele, on siiski selge, et lojaalse 
koostöö põhimõtte alusel, mis reguleerib 
institutsioonide ja liikmesriikide vahelisi 
suhteid, peaksid liikmesriigid kandma 
hoolt, et nad ei takistaks käesoleva 
määruse nõuetekohast kohaldamist, ning 
järgima institutsioonide turvaeeskirju.

(21) Kuigi käesoleva määruse eesmärk ega 
tagajärg ei ole muuta siseriiklikke 
õigusakte, mis käsitlevad juurdepääsu 
dokumentidele, on siiski selge, et lojaalse 
koostöö põhimõtte alusel, mis reguleerib 
institutsioonide ja liikmesriikide vahelisi 
suhteid, peaksid liikmesriigid tagama oma 
kodanikele riiklikul tasandil vähemalt 
samal tasemel läbipaistvuse, nagu on 
tagatud ELi tasandil ELi eeskirju 
rakendades.
Samamoodi, ja ilma, et see piiraks 
riiklikku parlamentaarset kontrolli, 
peaksid liikmesriigid kandma hoolt, et nad 
ei takistaks ELi salastatud dokumentide 
töötlemist.

Or. en
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Selgitus

ELi õigust ja poliitikat viivad ellu peamiselt liikmesriikide ametivõimud. Kodanike võimet 
mõista ja jälgida, kuidas Euroopa Liit toimib, saab edendada teabevahetusega riikide vahel 
parimate tavade kohta ELi dokumentidele ja informatsioonile juurdepääsu teemal.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Käesolev määrus ei piira 
liikmesriikide, kohtute ja uurimisasutuste 
seniseid õigusi tutvuda dokumentidega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See põhjendus on liidetud põhjendusega 6.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 
255 lõikele 3 näeb iga institutsioon oma 
kodukorras ette konkreetsed sätted 
juurdepääsu kohta tema dokumentidele,

(23) Vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 
255 lõikele 3 ja käesolevas määruses 
esitatud põhimõtetele ning reeglitele näeb 
iga institutsioon oma kodukorras ette 
konkreetsed sätted juurdepääsu kohta tema 
dokumentidele,

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määrata kindlaks põhimõtted, 
tingimused ning üldiste või erahuvidega 
põhjendatud piirangud, mis reguleerivad 
EÜ asutamislepingu artiklis 255 
ettenähtud õigust pääseda juurde Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
(edaspidi „institutsioonid”) dokumentidele, 
nõnda et üldsusele antaks neile 
dokumentidele võimalikult laiaulatuslik 
juurdepääs;

(a) määrata kooskõlas EÜ 
asutamislepingu artikliga 255 kindlaks 
põhimõtted, tingimused ning üldiste või 
erahuvidega põhjendatud piirangud, mis 
reguleerivad õigust pääseda juurde 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
(edaspidi „institutsioonid”), samuti kõikide 
nende institutsioonide loodud asutuste ja 
ametite dokumentidele, et anda üldsusele 
neile dokumentidele võimalikult 
laiaulatuslik juurdepääs;

Or. en

Selgitus

Käesolev määrus on EÜ asutamislepingu artikli 255 rakendamise õiguslik raamistik, mistõttu 
seda tuleb nimetada, ja sellest saab ka dokumentidele juurdepääsu õiguslik alus mitte ainult 
Euroopa Parlamendi, komisjoni ja nõukogu, vaid ka teiste institutsioonide ja organite jaoks.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) soodustada head haldustava 
dokumentidele juurdepääsu tagamisel.

(c) soodustada läbipaistvat ja head 
haldustava institutsioonides, et parandada
juurdepääsu nende dokumentidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) asutada Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsuse alusel ja Euroopa Liidu 
Väljaannete Talituse korralduskomitee¹ 
ettepanekul Euroopa Liidu Teataja. 
Institutsioonidevahelisel alusel luuakse 
muud vahendid, nagu avalikud registrid 
ja konkreetsed haldusmenetlused, mis 
tagavad selle õiguse kasutamise 
võimalikult lihtsad moodused.
¹Vt SEC(2008)2109 artiklit 7.

Or. en

Selgitus

On oluline täpsustada vahendid, mille abil institutsioonide dokumentidele juurdepääsu õigust 
rakendatakse.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääsuõigusega isikud ja 
reguleerimisala

Juurdepääsuõigusega isikud

1. Kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel 
on õigus tutvuda institutsioonide 
dokumentidega, arvestades käesolevas 
määruses sätestatud põhimõtteid, tingimusi 
ja piiranguid.

Kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel on 
õigus tutvuda institutsioonide 
dokumentidega, arvestades käesolevas 
määruses sätestatud põhimõtteid, tingimusi 
ja piiranguid.

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 
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vastutusalasse kuuluva poliitika, tegevuse 
või otsustega seonduvate küsimustega
kõikides Euroopa Liidu 
tegevusvaldkondades. 1049/2001
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.
4. Tundliku sisuga dokumentide suhtes, 
nagu need on määratletud artikli 9 lõikes 
1, kohaldatakse vastavalt nimetatud 
artiklile erikohtlemist.
5. Käesolevat määrust ei kohaldata 
dokumentide suhtes, mille on ühenduse 
kohtutele esitanud muud isikud kui 
institutsioonid.
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. 1049/2001
7. Käesolev määrus ei piira 
institutsioonide valduses olevatele 
dokumentidele juurdepääsu õigust, mis 
tuleneb rahvusvahelise õiguse 
dokumentidest või institutsioonide poolt 
nende rakendamiseks vastuvõetud 
õigusaktidest.

Or. en



PE415.164v02-00 22/47 PR\760804ET.doc

ET

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2a
Reguleerimisala

1. Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi 
institutsiooni käsutuses olevate 
dokumentide suhtes, see tähendab 
institutsiooni koostatud ja talle saadetud 
ning tema valduses olevate dokumentide 
suhtes kõikides Euroopa Liidu 
tegevusvaldkondades.
2. Avalikkusele tagatakse juurdepääs 
dokumentidele kas elektrooniliselt 
Euroopa Liidu Teatajas, institutsiooni 
ametlikus registris või kirjaliku taotluse 
alusel.
Seadusandliku menetluse käigus 
koostatud ja saadud dokumendid tehakse 
artikli 5a kohaselt vahetult 
kättesaadavaks.
3. Käesolev määrus ei piira 
institutsioonide valduses olevatele 
dokumentidele juurdepääsu õigust, mis 
tuleneb rahvusvahelise õiguse 
dokumentidest või institutsioonide poolt 
nende rakendamiseks vastuvõetud 
õigusaktidest või liikmesriikide 
õigusaktidest.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) dokument – mis tahes teabekandjal (a) dokument - sisu, mis olenemata 
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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 ;

teabekandjast (paberile kirjutatuna, 
elektroonilises vormis või heli-, visuaal-
või audiovisuaalsalvestisena) käsitleb 
küsimusi, mis on seotud institutsiooni 
vastutusalasse kuuluva poliitika, tegevuse 
või otsustega; elektroonilisel teabekandjal, 
andmetöötlus- või päringusüsteemis (sh 
institutsiooni töös kasutatavates välistes 
süsteemides) olevat teavet peetakse 
dokumendiks, kui sellest saab sealt 
hõlpsasti kättesaadavate süsteemi 
kasutamise vahendite abil väljatrüki või 
elektroonilises vormis koopia või koopiad
teha. Institutsioon, mis 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

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) salastatud dokumendid –
dokumendid, mille avaldamine võib 
kahjustada Euroopa Liidu või ühe või 
mitme liikmesriigi olulisi huve, eelkõige 
avaliku julgeoleku, kaitsepoliitika ning 
sõjalistes küsimustes, ning mida võidakse 
salastada ja teha osaliselt või täielikult 
juurdepääsetavaks artiklis 3a esitatud 
tingimustel;

Or. en
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Muudatusettepanek 29

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 ise iseloomuga õigusaktide 
vastuvõtmise käigus, mis on 
liikmesriikides või liikmesriikidele 
õiguslikult siduvad ning mille 
vastuvõtmiseks nähakse 
asutamislepinguga ette Euroopa 
Parlamendi sekkumine või kaasamine 
kasvõi vabatahtlikult;

Or. en

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) õigusloomega mitteseotud 
dokumendid – dokumendid, mis on 
koostatud või saadud järgmiste 
õigusaktide vastuvõtmise menetluste 
käigus: poliitilised õigusaktid, nagu 
otsused, soovitused või resolutsioonid, või 
õigusaktid, mis on liikmesriikides või 
liikmesriikide jaoks õiguslikult siduvad, 
kuid ei ole üldise iseloomuga, nagu 
punktis a b nimetatud;

Or. en
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Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a d) haldustegevusega seotud 
dokumendid – dokumendid või meetmed, 
milles käsitletakse institutsioonide 
sisemist korraldust, haldust või 
eelarvedokumente;

Or. en

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a e) arhiiv – institutsiooni vahend, mille 
abil korraldatakse struktureeritult 
institutsiooni kõikide dokumentide 
registreerimist, mis puudutavad 
käimasolevat või hiljuti lõpetatud 
menetlust;

Or. en

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a f) ajalooline arhiiv – institutsioonide 
arhiivide osa, mis on artikli 3 lõikes 1a 
sätestatud tingimustel valitud alaliseks 
säilitamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Liidu Teatajas ja institutsioonide 
veebilehtedel avaldatakse üksikasjalik 
nimekiri kõikidest õigusaktide 
kategooriatest, mis käivad punktides a 
kuni a d esitatud määratluste alla. 
Institutsioonid lepivad ka kokku ühistes 
arhiveerimise kriteeriumides ning 
avaldavad need.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a
Salajased dokumendid

1. Kui selleks on olemas ühiskondlikud 
põhjused, ja ilma et see piiraks 
parlamentaarset kontrolli Euroopa ja 
riiklikul tasandil, salastab institutsioon 
dokumendi, kui selle avaldamine 
kahjustaks Euroopa Liidu või ühe või 
mitme liikmesriigi oluliste huvide kaitset.
Teave salastatakse järgmiselt:
(a) " EU TOP SECRET": seda 
kategooriat kasutatakse ainult sellise 
teabe ja materjali puhul, mille loata 
avaldamine võib väga tõsiselt kahjustada 
Euroopa Liidu või ühe või mitme 
Euroopa Liidu liikmesriigi olulisi huve;
(b) " EU SECRET": seda kategooriat 
kasutatakse ainult sellise teabe ja 
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materjali puhul, mille loata avaldamine 
võib tõsiselt kahjustada Euroopa Liidu või 
ühe või mitme Euroopa Liidu liikmesriigi 
olulisi huve;
(c) "EU CONFIDENTIAL ": seda 
kategooriat kasutatakse sellise teabe ja 
materjali puhul, mille loata avaldamine 
võib kahjustada Euroopa Liidu või ühe 
või mitme Euroopa Liidu liikmesriigi 
olulisi huve;
(d) "EU RESTRICTED": seda 
kategooriat kasutatakse sellise teabe ja 
materjali puhul, mille loata avaldamine 
võib negatiivselt mõjutada Euroopa Liidu 
või ühe või mitme Euroopa Liidu 
liikmesriigi huve;
2. Teave salastatakse ainult siis, kui see 
on vajalik. 
Võimaluse korral määravad dokumentide 
koostajad salastatud dokumentidele 
kuupäeva või ajavahemiku, mille jooksul 
võib salastatuse kategooriat alandada või 
selle kaotada. 
Kui see ei ole võimalik, vaatavad nad 
dokumendid vähemalt iga viie aasta järel 
läbi, et teha kindlaks, kas esialgne 
salastatuse kategooria on endiselt vajalik.
Salastatuse kategooria peab olema selgelt 
ja täpselt märgitud ning see säilib seni, 
kuni teavet on vaja kaitsta.
Vastutus teabe salastamise eest ja 
salastatuse kategooria järgneva 
alandamise eest lasub täielikult 
institutsioonil, kellelt dokumendid 
pärinevad või institutsioonil, kes sai 
salastatud dokumendi kolmandalt 
osapoolelt või teiselt institutsioonilt.
3. Ilma et see piiraks teiste ELi 
institutsioonide juurdepääsuõigust, 
avaldatakse salastatud dokumendid 
kolmandatele osapooltele ainult nende 
isikute nõusolekul, kellelt dokument 
pärineb. 
Niisugusest juurdepääsust keelduv 
institutsioon põhjendab siiski oma otsust 
viisil, mis ei kahjusta käesolevas artiklis 
kaitstavaid huve. 
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Kui salastatud dokumendi töötlemisel 
osaleb rohkem kui üks institutsioon, 
toimub salastamine samal alusel ning kui 
institutsioonid hindavad kaitse vajalikkust 
erinevalt, algatatakse vahendamine.
Õigusloomega seotud dokumente ei 
salastata; rakendusmeetmeid salastatakse 
enne nende vastuvõtmist, kui salastamine 
on vajalik ning selle eesmärgiks on hoida 
ära meetme enda kahjustamist. 
Konfidentsiaalse teabe jagamist käsitlevad 
rahvusvahelised lepingud sõlmitakse 
Euroopa Liidu või Euroopa Ühenduse 
nimel ning need ei saa anda kolmandale 
riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile õigust piirata Euroopa 
Parlamendi juurdepääsu 
konfidentsiaalsele teabele.
4. Käesoleva artikli lõigetes 1 kuni 3 
sätestatud korras esitatud taotlusi pääseda 
juurde salastatud dokumentidele 
lahendavad üksnes isikud, kellel on õigus 
tutvuda kõnealuste dokumentidega. Need 
isikud otsustavad ka seda, missuguseid 
viiteid salastatud dokumentidele võib 
avalikus registris teha.
5. Salastatud dokumendid kantakse 
institutsiooni registrisse ja avalikustatakse 
üksnes nende nõusolekul, kellelt 
dokument pärineb.
6. Institutsioon, kes otsustab keelata 
juurdepääsu salastatud dokumendile, 
põhjendab seda otsust viisil, mis ei 
kahjusta käesolevas määruses sätestatud 
eranditega kaitstavaid huve.
7. Ilma et see piiraks riiklikku 
parlamentaarset kontrolli, võtavad 
liikmesriigid asjakohaseid meetmeid 
tagamaks, et kui lahendatakse taotlusi, 
mis käsitlevad juurdepääsu ELi salastatud 
dokumentidele, järgitakse käesolevas 
määruses sätestatud põhimõtteid.
8. Salastatud dokumente käsitlevad 
institutsioonide turvaeeskirjad 
avalikustatakse.
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9. Euroopa Parlamendil on juurdepääs 
salastatud dokumentidele spetsiaalse 
järelevalvekomisjoni kaudu, mis koosneb
.. 
esimeeste konverentsi poolt nimetatud 
liikmest ning mis järgib spetsiaalset 
kontrollimise ja heakskiitmise korda ja 
tõotab pühalikult mitte mingil moel 
avaldada juurdepääsetava teabe sisu.
Euroopa Parlament kehtestab oma sise-
eeskirjades ja kooskõlas aluslepingutega 
antud kohustustega samaväärsed 
turvastandardid ja sanktsioonid, nagu on 
sätestatud nõukogu ja komisjoni 
sisejulgeolekueeskirjades.

Or. en

Selgitus

Salastatud dokumendid määratletakse ja nende dokumentide menetlemist käsitletakse eraldi 
sätetes enne erandeid. (NB! Vt terroristide nimekirjade koostamist).

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandid Juurdepääsuõiguse üldised erandid

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Institutsioonid keelavad juurdepääsu 
dokumentidele, mille avaldamine 

1. Ilma et see mõjutaks artiklis 3 
käsitletud juhtumeid, võivad
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kahjustaks avalikke huve seoses: institutsioonid keelata juurdepääsu 
dokumentidele, mille avaldamine 
kahjustaks avalikke huve seoses:

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 lõike 1 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaliku julgeolekuga, sealhulgas 
füüsiliste või juriidiliste isikute 
turvalisusega;

(a) Euroopa Liidu või selle ühe või mitme 
liikmesriigi sisemise avaliku julgeolekuga;

Or. en

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Institutsioonid keelavad juurdepääsu 
dokumentidele, mille avaldamine 
kahjustaks:

2. Institutsioonid võivad keelata
juurdepääsu dokumentidele, mille 
avaldamine kahjustaks erahuvisid, mis 
puudutavad järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) eraelu puutumatust ja 
isikupuutumatust, vastavalt ühenduse 
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institutsioonide suhtes kohaldatavate 
isikuandmete kaitset käsitlevate 
asjaomaste eeskirjadega, nagu on 
sätestatud EÜ asutamislepingu artiklis 
286, samuti artiklis 1 c sätestatud 
läbipaistva ja hea halduse põhimõttega;

Or. en

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) õigusnõustamist, mis on seotud
vahekohtu või vaidluste lahendamise 
menetlusega;

Or. en

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) valikumenetluse objektiivsust ja 
erapooletust.

(e) avaliku hanke menetluste objektiivsust 
ja erapooletust, kuni telliv institutsioon on 
otsuse teinud, või valikukomisjoni 
objektiivsust ja erapooletust töötajate 
töölevõtmiseni viivas menetluses, kuni
ametisse nimetav asutus on otsuse teinud.

Or. en
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) dokumendid, mis käsitlevad küsimust, 
milles ei ole veel otsust tehtud;
(b) dokumendid, mis sisaldavad 
sisekasutuseks esitatud arvamusi osana 
asjaomaste institutsioonide 
sisearuteludest ja eelkonsultatsioonidest, 
isegi pärast otsuse tegemist.

Or. en

Muudatusettepanek 44

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 1 ja 2 sätestatud erandeid ei 
kohaldata juhul, kui avaldamine teenib 
ülekaalukaid üldisi huve. Avaldamist 
loetakse ülekaalukaid üldisi huve 
teenivaks, kui taotletud teave on seotud 
heidetega keskkonda, põhiõiguste kaitsega 
ja eeskätt õigusega elada tervislikus 
keskkonnas.

Or. en
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Muudatusettepanek 45

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käesolevas artiklis sätestatud erandeid 
kohaldatakse üksnes nii kaua, kuni kaitse 
on dokumendi sisust lähtuvalt õigustatud. 
Erandeid võib kohaldada maksimaalselt 30 
aasta jooksul. Dokumentide puhul, mille 
suhtes kehtivad erandid ja mis käsitlevad 
isikuandmete kaitset või ärihuve, ning 
tundliku sisuga dokumentide puhul võib 
vajaduse korral jätkata erandi kohaldamist 
ka pärast selle tähtaja lõppu.

7. Käesolevas artiklis sätestatud erandeid 
kohaldatakse üksnes nii kaua, kuni kaitse 
on dokumendi sisust lähtuvalt õigustatud. 
Muul juhul vaadatakse erandi vajadus 
vähemalt iga viie aasta järel läbi, et teha 
kindlaks, kas esialgne erand on endiselt 
vajalik. Igal juhul kohaldatakse erandeid 
maksimaalselt 30 aasta jooksul. 
Dokumentide puhul, mille suhtes kehtivad 
erandid ja mis käsitlevad isikuandmete 
kaitset või ärihuve, võib vajaduse korral, ja 
kui see on piisavalt põhjendatud, jätkata 
erandi kohaldamist ka pärast selle tähtaja 
lõppu.

Or. en
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konsulteerimine Konsulteerimine kolmandate isikutega

Or. en

Muudatusettepanek 48

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

Or. en

Muudatusettepanek 49

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 

2. Kui taotlus on esitatud seoses 
dokumendiga, mis pärineb liikmesriigist, 
mis ei tegutse nõukogu liikmena,
konsulteeritakse asjaomase liikmesriigi 
ametiasutustega. Institutsioon, kelle 
valduses dokument on, ei avalda seda, kui 
asjaomane liikmesriik on selle vastu EÜ 
asutamislepingu artikli 296 alusel või 
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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 
asjaomase dokumendi avaldamine ei ole 
lubatud. Institutsioon hindab liikmesriigi 
esitatud põhjenduste asjakohasust 
niivõrd, kuivõrd need tuginevad 
käesolevas määruses sätestatud 
eranditele.

esitab selle mitteavaldamiseks 
põhjendused, mis tuginevad artiklis 4 
osutatud eranditele või liikmesriigi enda 
õigusaktide konkreetsetele sätetele, mille 
kohaselt asjaomase dokumendi avaldamine 
ei ole lubatud. 

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriik saab taotluse tema 
valduses oleva dokumendi kohta, mis on 
pärit mõnelt institutsioonilt, ning kui ei ole 
ilmne, et dokument tuleb avaldada või et 
seda ei tohi avaldada, konsulteerib 
liikmesriik asjaomase institutsiooniga, et 
teha otsus, mis ei sea ohtu käesoleva 
määruse eesmärke. Selle asemel võib 
liikmesriik suunata taotluse institutsioonile. 

3. Ilma et see piiraks riiklikku 
parlamentaarset kontrolli, kui liikmesriik 
saab taotluse tema valduses oleva 
dokumendi kohta, mis on pärit mõnelt 
institutsioonilt, ning kui ei ole ilmne, et 
dokument tuleb avaldada või et seda ei tohi 
avaldada, konsulteerib liikmesriik 
asjaomase institutsiooniga, et teha otsus, 
mis ei sea ohtu käesoleva määruse 
eesmärke. Selle asemel võib liikmesriik 
suunata taotluse institutsioonile. 

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5a
Õigusloome läbipaistvus
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1. Kooskõlas ELi lepingu artikli 6 lõikes 1 
sätestatud demokraatiapõhimõttega ja 
Euroopa Kohtu praktikaga määruse (EÜ) 
nr 1049/2001 rakendamisel annavad 
institutsioonid, mis toimivad 
seadusandjana, sealhulgas delegeeritud 
volituste alusel, oma tegevusele 
võimalikult laialdase juurdepääsu.
2. Dokumendid, mis on seotud nende 
õigusloomealaste programmidega, 
eelkonsultatsioonidega 
kodanikeühiskonnaga, mõju 
hindamistega ja mis tahes muud 
õigusloome menetlusega seotud 
dokumendid on juurdepääsetavad 
kasutajasõbralikul 
institutsioonidevahelisel veebilehel ning 
avaldatakse Euroopa Liidu Teataja eraldi 
seerias. 
3. Käesoleva määruse rakendamisel 
koostatakse õigusaktide ettepanekud ja 
muud ELi õigustekstid selgelt ja 
arusaadavalt, ning institutsioonid 
töötavad välja ühised õigusaktide 
koostamise suunised ja mudelid, 
parandamaks õiguskindlust kooskõlas 
Euroopa Kohtu vastava praktikaga.
4. Õigusloomega seotud menetluse käigus 
avaldavad kõik otsustamisega seotud 
institutsioonid või organid oma 
ettevalmistavad dokumendid ja kogu 
seonduva teabe, sealhulgas õigusalased 
arvamused, Euroopa Liidu teataja eraldi 
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. Lojaalse koostöö põhimõtte alusel, 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 selgesti ja õigeaegselt Euroopa 
Liidu institutsioonide rakendusaktide 
riiklike meetmete tekstid või viited. 
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7. Kõik huvitatud poolte tehtud algatused 
või esitatud dokumendid, mille eesmärk 
on mõjutada otsustamisprotsessi, 
avaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui taotlus ei ole piisavalt täpne või kui 
taotletud dokumendid ei ole 
identifitseeritavad  palub institutsioon 
taotlejal taotlust täpsustada ning abistab 
taotlejat selles, andes näiteks teavet avalike 
dokumendiregistrite kasutamise kohta. 
Artiklites 7 ja 8 sätestatud tähtaegasid 
hakatakse arvestama alates hetkest, mil 
institutsioon on palutud selgitused kätte 
saanud.

2. Kui taotlus ei ole piisavalt täpne, palub 
institutsioon 15 tööpäeva jooksul taotlejal 
taotlust täpsustada ning abistab taotlejat 
selles, andes näiteks teavet avalike 
dokumendiregistrite kasutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 53

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 

1. Kordustaotlus lahendatakse viivitamata. 
15 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 
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õiguskaitsevahenditest. õiguskaitsevahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Tundliku sisuga dokumentide käsitlemine
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 
või selle ühe või mitme liikmesriigi olulisi 
huve artikli 4 lõike 1 punktis a osutatud 
valdkondades, eelkõige avaliku julgeoleku 
alal, kaitsepoliitilistes ja sõjalistes 
küsimustes.
2. Artiklites 7 ja 8 sätestatud korras 
esitatud taotlusi pääseda juurde tundliku 
sisuga dokumentidele lahendavad üksnes 
isikud, kellel on õigus tutvuda kõnealuste 
dokumentidega. Ilma et see piiraks artikli 
11 lõike 2 kohaldamist, annavad need 
isikud hinnangu ka selle kohta, millised 
viited tundliku sisuga dokumentidele 
kantakse avalikku registrisse.
3. Tundliku sisuga dokumendid kantakse 
registrisse ja avalikustatakse üksnes 
nende isikute nõusolekul, kellelt 
dokument pärineb.
4. Institutsioon, kes otsustab keelata 
juurdepääsu tundliku sisuga 
dokumendile, põhjendab seda otsust viisil, 
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mis ei kahjusta artiklis 4 kaitstavaid huve.
5. Liikmesriigid võtavad kohaseid 
meetmeid tagamaks, et kui lahendatakse 
taotlusi, mis käsitlevad juurdepääsu 
tundliku sisuga dokumentidele, järgitakse 
käesoleva artikli ja artikli 4 põhimõtteid.
6. Tundliku sisuga dokumente käsitlevad 
institutsioonide eeskirjad avalikustatakse.
7. Komisjon ja nõukogu teavitavad 
Euroopa Parlamenti tundliku sisuga 
dokumentidest institutsioonide vahel 
kokku lepitud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Taotlejalt võib nõuda koopia tegemis- ja 
saatmiskulude tasumist. See tasu ei tohi 
ületada koopiate tegemise ja saatmise 
tegelikku maksumust. Kohapeal 
dokumendiga tutvumine, alla 20 A4 
formaadis koopia tegemine ja vahetu 
juurdepääs elektroonilises vormis või 
registri kaudu on tasuta.

4. Taotlejalt võib nõuda koopia tegemis- ja 
saatmiskulude tasumist. See tasu ei tohi 
ületada koopiate tegemise ja saatmise 
tegelikku maksumust. Kohapeal 
dokumendiga tutvumine, alla 20 A4 
formaadis koopia tegemine ja vahetu 
juurdepääs elektroonilises vormis või 
registri kaudu on tasuta. Kui tegemist on 
väljatrükiga või elektroonilises vormis 
dokumentidega, mis põhinevad 
elektroonilisel teabekandjal, 
andmetöötlus- või päringusüsteemis 
olevatel andmetel, võib taotlejalt nõuda ka 
dokumendi või dokumentide otsingu ja 
päringu tegelike kulude tasumist. 
Täiendavat tasu ei nõuta, kui 
institutsioonil on asjaomane dokument 
või dokumendid juba olemas. Taotlejat 
teavitatakse eelnevalt mis tahes tasude 
summast ja arvestamise meetodist.

Or. en
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastavalt käesolevas määruses 
esitatud põhimõtetele lepivad 
institutsioonid kokku Euroopa Liidu 
Teataja struktuuris ja esituses, 
võttes arvesse varasemat 
institutsioonidevahelist kokkulepet.

1. Kui käesoleva määruse artiklitest 4 ja 9
ei tulene teisiti, avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas lisaks EÜ asutamislepingu artikli 
254 lõigetes 1 ja 2 ning Euratomi 
asutamislepingu artikli 163 esimeses lõigus 
osutatud õigusaktidele järgmised 
dokumendid:

Kui käesoleva määruse artiklist 4 ei tulene 
teisiti, avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas 
lisaks EÜ asutamislepingu artikli 254 
lõigetes 1 ja 2 ning Euratomi 
asutamislepingu artikli 163 esimeses lõigus 
osutatud õigusaktidele järgmised 
dokumendid:

(a) komisjoni ettepanekud;
(b) ühised seisukohad, mille nõukogu 
võtab vastu EÜ asutamislepingu artiklites 
251 ja 252 osutatud menetluste kohaselt, 
ning nende ühiste seisukohtade aluseks 
olevad põhjendused, samuti Euroopa 
Parlamendi seisukohad nendes 
menetlustes;

(a) ühised seisukohad, mille nõukogu 
võtab vastu EÜ asutamislepingu artiklites 
251 ja 252 osutatud menetluste kohaselt, 
ning nende ühiste seisukohtade aluseks 
olevad põhjendused, samuti Euroopa 
Parlamendi seisukohad nendes 
menetlustes;

(c) ELi lepingu artikli 34 lõikes 2 osutatud 
raamotsused ja otsused;

(b) muud direktiivid peale EÜ 
asutamislepingu artikli 254 lõigetes 1 ja 2 
osutatute, muud otsused peale EÜ 
asutamislepingu artikli 254 lõikes 1 
osutatute, soovitused ja arvamused;

(d) kooskõlas ELi lepingu artikli 34 
lõikega 2 nõukogu kehtestatud 
konventsioonid;
(e) liikmesriikide vahel EÜ 
asutamislepingu artikli 293 alusel alla 
kirjutatud konventsioonid;

(c) liikmesriikide vahel EÜ 
asutamislepingu artikli 293 alusel alla 
kirjutatud konventsioonid;

(f) ühenduse poolt või kooskõlas ELi 
lepingu artikliga 24 sõlmitud 
rahvusvahelised lepingud.

(d) ühenduse poolt või kooskõlas ELi 
lepingu artikliga 24 sõlmitud 
rahvusvahelised lepingud.

2. Võimaluse korral avaldatakse Euroopa 



PR\760804ET.doc 41/47 PE415.164v02-00

ET

Liidu Teatajas järgmised dokumendid:
(a) EÜ asutamislepingu artikli 67 lõike 1 
või ELi lepingu artikli 34 lõike 2 alusel 
nõukogule esitatud liikmesriigi algatused;
(b) ELi lepingu artikli 34 lõikes 2 osutatud 
ühised seisukohad;

(e) ELi lepingu artikli 34 lõikes 2 osutatud 
ühised seisukohad;

(c) muud direktiivid peale EÜ 
asutamislepingu artikli 254 lõigetes 1 ja 2 
osutatute, muud otsused peale EÜ 
asutamislepingu artikli 254 lõikes 1 
osutatute, soovitused ja arvamused.

(f) ELi lepingu artikli 34 lõikes 2 osutatud 
raamotsused ja otsused;

(g) kooskõlas ELi lepingu artikli 34 
lõikega 2 nõukogu kehtestatud 
konventsioonid;

3. Iga institutsioon võib oma kodukorras 
ette näha, millised muud dokumendid 
tuleb avaldada Euroopa Liidu Teatajas.

2. Iga institutsioon nõustub viisiga, kuidas 
teised institutsioonid ja organid avaldavad 
oma dokumente, mida ei ole eespool 
nimetatud.

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14a
Teabeametnik

1. Iga institutsiooni iga peadirektoraat 
määrab ametisse teabeametniku, kes 
vastutab käesoleva määruse sätete ja hea 
haldustava järgimise eest 
peadirektoraadis.
2. Teabeametnik otsustab, missugust 
teavet on otstarbekas üldsusele anda:
a) käesoleva määruse rakendamise kohta;
b) hea tava kohta
ning tagab selle teabe levitamise 
asjakohasel kujul ja viisil.
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3. Teabeametnik hindab, kas tema 
peadirektoraadi teenistustes järgitakse 
head tava.
4. Teabeametnik võib suunata teavet 
taotleva isiku teise direktoraati, kui 
kõnealune teave jääb väljapoole tema 
pädevust ning sama institutsiooni teise 
direktoraadi pädevusse, juhul kui tal on 
niisugust teavet.
5. Vajaduse korral võib teabeametnik 
konsulteerida käesoleva määruse õige ja 
laitmatu rakendamise küsimuses Euroopa 
ombudsmaniga.

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 b
Sanktsioonid

Käesoleva määrusega ettenähtud 
kohustuste ettekavatsetud või hooletusest 
tingitud täitmatajätmise korral 
kohaldatakse institutsiooni ametniku või 
teenistuja suhtes distsiplinaarmenetlust 
Euroopa ühenduste ametnike 
personalieeskirjadega või Euroopa 
ühenduste muude teenistujate 
teenistustingimustega ja institutsiooni 
sise-eeskirjadega määratud korras.

Or. en
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Institutsioonide haldustavad Institutsioonide läbipaistva halduse tavad

Or. en

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolevat määrust rakendades 
lepivad institutsioonid kokku ühistes 
eeskirjades selle kohta, mismoodi 
haldusmenetlusi läbi viiakse ja kuidas 
tuleks haldusdokumente ELi 
institutsioonides ja väljaspool 
institutsioone esitada, salastada, nende 
salastatust tühistada, neid registreerida ja 
levitada, et tagada läbipaistvuse ja hea 
halduse põhimõtete võrdne ja tõhus 
rakendamine. Õigusloomega mitteseotud 
ülesandeid täitvad institutsioonid 
registreerivad kõik huvitatud poolte 
saadud dokumendid.

Or. en

Muudatusettepanek 61

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Institutsioonid teavitavad kodanikke 
õiglasel ja läbipaistval viisil oma 
organisatsioonilisest struktuurist, näidates 
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ära siseüksuste pädevused, sisemise 
töökorralduse ja nende pädevuses olevate 
menetluste soovituslikud tähtajad, 
teenistused, kelle poole võivad kodanikud 
pöörduda abi, teabe või halduslike 
kaitsevahendite saamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 62

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Avaliku võimu kandjate, avalike 
teenistujate ja huvigruppide esindajate 
nimed, ametikohad ja ametiülesanded 
seoses nende ametialase tegevusega 
avaldatakse, välja arvatud juhul, kui 
nende andmete avaldamine kahjustaks 
asjaomaste isikute eraelu puutumatust või 
isikupuutumatust.

Or. en



PR\760804ET.doc 45/47 PE415.164v02-00

ET

SELETUSKIRI

Ettepaneku raportöörina määruse 1049/2001 läbivaatamiseks olen esitanud mõningad 
üliolulised muudatused Euroopa Komisjoni ettepanekule, mis esitati 30. aprillil 2008. aastal.
Kui praegu kehtiv määrus 2001. aastal jõustus, olin ma samuti raportöör, kes vastutas 
kõnealuse teema eest.

2006. aastal koostasin ma Euroopa Parlamendi resolutsiooni, mille parlamendiliikmed 
ühehäälselt heaks kiitsid, mis sisaldas soovituste nimekirja parandusteks kehtivas määruses.

Kui komisjon esitas 2008. aastal läbivaatamiseks oma ettepaneku, olid minu ootused 
ülaltoodut arvesse võttes selles osas, kuidas parandada standardeid, mis käsitlevad üldsuse 
juurdepääsu ELi dokumentidele, väga kõrged.

Siiski, hoolimata mõnedest ettepanekusse lisatud positiivsetest muudatustest, mis on selgelt 
põhjendatud, nagu näiteks määruse alusel juurdepääsuõigusega isikute ringi laiendamine ja 
kooskõlla viimine Århusi konventsiooniga, kujutavad ülejäänud muudatused minu arvates 
läbipaistvuse seisukohalt sammu tagasi, eriti kui võtame arvesse, et enamikku Euroopa 
Parlamendi 2006. aasta taotlustest ei ole arvesse võetud.

Minu arvates peame meie, seadusandjad, kasutama seda võimalust määruse 1049/2001 
läbivaatamiseks, et püüda muuta see määrus tõeliseks ja unikaalseks õiguslikuks 
raamistikuks, mis käsitleks üldsuse juurdepääsu seoses kõigi dokumentide ning kogu teabega, 
mida ELi institutsioonid ja organid käsitlevad, pidades meeles, et lõppkasutajateks on 
kodanikud. Meie ülesanne ja kohustus on muuta juurdepääs võimalikult lihtsaks ja 
kasutajasõbralikuks.

Lisaks peame kasutama seda võimalust, et püüda korrastada erinevad normid järjekindlamal 
ja mõistlikumal viisil, nii et institutsioonid saaksid lõpuks ometi teha koostööd, et määratleda 
ühised eeskirjad ja suunised erinevate dokumentide käsitlemiseks. Me ei alusta nullist, sest on 
palju juba olemasolevaid algatusi, soovituslike õigusaktidena, mis püüdlevad sama eesmärgi 
suunas. Sellised vahendid nagu Euroopa Liidu Teataja, süsteem Celex või mitmed 
institutsioonidevahelised kokkulepped, mis käsitlevad kodifitseerimist, õigusakti eelnõude 
ettevalmistamist, seavad sama eesmärgi, milleks on muuta Euroopa otsustusprotsess 
arusaadavamaks.

Kui ma viitan Euroopa otsustusprotsessile, siis ma leian, et selle hulka tuleks samuti arvata 
riiklikud rakendusmeetmed, kuivõrd need on tegelikeks tekstideks, mis mõjutavad Euroopa 
kodanikke.
Minu lähenemisviis on komisjoni ettepanekust ning tõenäoliselt sellest, milleks nõukogu 
valmis on, palju ambitsioonikam. Minu raport püüab rajaneda meie ühisele kogemusele, 
jagades nii palju kui võimalik, lähtudes institutsioonidevahelisest perspektiivist, meie 
kohustustest ja pädevusest vastavalt aluslepingutele.

Seda arvesse võttes püüan ma kaotada olukorra, kus puuduvad ühiseeskirjad „salastatud 
teabe“ kohta (niinimetatud tundliku sisuga dokumendid, nagu on viidatud kehtivas määruses 
1049/2001), viies määruse tasandile mõned head põhimõtted, mis on sätestatud nõukogu- ja 



PE415.164v02-00 46/47 PR\760804ET.doc

ET

komisjonisisestes turvaeeskirjades niivõrd, kuivõrd neid saab samuti kohaldada 
parlamentaarse organi suhtes.

Teiseks väljakutseks on olnud eristada õigusloome ja halduse läbipaistvust, haarates 
praegusest võimalusest kinni, et täpsustada mõningaid läbipaistva ja hea halduse põhimõtteid, 
nagu on sätestatud ELi põhiõiguste harta artiklis 41.

Sarnaselt peaksime volitama sõltumatuid organeid, nagu näiteks Euroopa Ombudsman ja 
Euroopa andmekaitseinspektor, aitama institutsioone nende sisekorra reformi elluviimisel.
Kuna institutsioonidel juba on andmekaitseametnikud, on määruse eesmärgiga kooskõlas 
nimetada igas organisatsioonilises üksuses, nagu näiteks peadirektoraatides, teabeametnikud, 
kes oleks vahendajaks kodanikele ning samuti teistele haldusüksustele, mis tegelevad 
institutsioonide dokumentidega. Läbipaistvus ei ole lihtsalt tunnus, vaid põhimõte, millele 
vastavalt peaksid olema kõik institutsioonide korrad kavandatud.

Mõju, mis tuleneb ametnike kohustusest koostada, registreerida, läbi rääkida, liigitada ja 
arhiveerida ELi dokumendid, tuleks samal ajal viia kooskõlla ELi institutsioonide tõhususe ja 
läbipaistvuse kaitsega.

Peame vastama niipea kui võimalik kasvavatele nõudmistele Euroopa kodanikelt, aga ka 
riiklikelt institutsioonidelt ja piirkondlikelt ametiasutustelt, peamiselt riiklikelt parlamentidelt, 
pidades meeles pikalt oodatud Lissaboni lepingu ratifitseerimist.

Mõistlik kava parlamendi jaoks oleks viia esimene lugemine, mis algab märtsis, lõpuni, 
paludes komisjonil muuta oma ettepanekut ning rääkida läbi võimalik ühine seisukoht 
nõukoguga Rootsi eesistujariigiks olemise ajal. Kui vahepealsel ajal peaks selguma, et 
Lissaboni leping jõustub, oleks võrdlemisi lihtne toetuda juba tehtud tööle ning ajakohastada 
uus tekst, mis oleks võimalik kohe pärast Lissaboni lepingu jõustumist lõplikult vormistada 
(nagu toimus OLAFi määruse puhul kohe pärast Maastrichti lepingu jõustumist).

Olen otsustanud esitada mitmed muudatusettepanekud, mis käsitlevad järgmist:

 juurdepääsuõigusega isikute eraldamine kõnealuse määruse reguleerimisalast;
 artiklis, mis käsitleb mõisteid, otsustasin ma taas viia sisse „dokumendi” vana mõiste, 

mis sisaldub kehtivas määruses, kuna see näib kõikehõlmavam, ning samuti muutsin 
ma selguse huvides „andmebaasi” mõistet, viidates teabele, mis sisaldub nendes 
andmebaasides, mis tuleks samuti teha vastava taotluse saamisel üldsusele 
kättesaadavaks. Eriomased vahendid, et muuta kõnealune teave kättesaadavaks, 
sätestatavad institutsioonid;

 olen samuti lisanud uued mõisted, mis käsitlevad salastatud, õigusloome ja 
haldusdokumente, arhiive ja ajaloolisi arhiive;

 muudan artiklit, mis käsitleb erandeid, mis eristavad üldsuse ja erahuvide kaitset;
 samuti püüan täpsustada korda, mida tuleb kasutada kolmandate isikute dokumentide

puhul, mis tavaliselt põhjustas institutsioonide tegevuses palju probleeme;
 samuti muudan artiklit, mis käsitleb dokumente, mis kuuluvad avaldamisele Euroopa 

Liidu Teatajas;
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 olen lisanud muudatusettepaneku, mis käsitleb eespool mainitud teabeametniku rolli ja 
vastutust, suurendades Euroopa Ombudsmani rolli peamise suunise andjana 
teabeametnikele institutsioonides, kellega oleks võimalik kahtluse korral 
konsulteerida;

 viimasena olen lisanud muudatusettepaneku, mis käsitleb karistusi juhuks, kui ei 
järgita kõnealust määrust.

Minu eesmärk on muidugi muuta kõnealust määrust, et suurendada läbipaistvust, 
muutmata seda õigusakti liialt üksikasjalikuks või raskesti rakendatavaks. Seetõttu 
töötasin ma üldiste põhimõtetega, mis kehtivas määruses endiselt seoses institutsioonide 
õigusloomealase ja haldustegevusega puudusid. Samal ajal on minu pürgimuseks, et seda 
õigusakti kasutataks institutsioonide tegevuse parandamiseks, õppides mineviku 
kogemustest, mis on olnud minu peamiseks inspiratsiooni allikaks oma 
muudatusettepanekute koostamisel.
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