
AD\850248ET.doc PE441.265v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Põhiseaduskomisjon

2008/0090(COD)

30.11.2010

ARVAMUS
Esitaja: põhiseaduskomisjon

Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üldsuse 
juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele 
(uuesti sõnastamine)
(KOM(2008)0229 – C7-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Arvamuse koostaja (*): Anneli Jäätteenmäki

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 50



PE441.265v02-00 2/9 AD\850248ET.doc

ET

PA_Legam



AD\850248ET.doc 3/9 PE441.265v02-00

ET

LÜHISELGITUS

Käesolev määrus nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta ELi dokumentidele oli suur samm 
edasi suurema avatuse poole liidus. Selle rakendamise kaheksa aastaga on määrus aidanud 
kaasa Euroopa institutsioonide avatuma halduskultuuri loomisele.

Lissaboni lepinguga viiakse läbipaistvuse tähtsus uuele tasandile, sest Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 10 on sätestatud, et: „Igal kodanikul on õigus osaleda liidu demokraatias. Otsused 
tehakse nii avalikult ja nii kodanikulähedaselt kui võimalik.”

On selge, et uue lepinguga laiendatakse määruse kohaldamisala. Varem nõuti 
asutamislepinguga ainult parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentide avalikustamist, kuid 
nüüd on Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 15 sätestatud, et „Igal liidu kodanikul … on 
õigus pääseda ligi liidu institutsioonide, organite ja asutuste mis tahes andmekandjal 
säilitatavatele dokumentidele … .“

Parlament on korduvalt palunud komisjonil esitada uus ettepanek määruse nr 1049/2001 
uuesti sõnastamiseks, milles oleks arvesse võetud selle õigusliku aluse muutmine, mis tuleneb 
Lissaboni lepingust. Parlament võttis möödunud aasta detsembris vastu resolutsiooni, milles 
on märgitud, et nimetatud määrust tuleb kiiresti ajakohastada, ja taunitud asjaolu, et komisjon 
ei ole teinud muudetud ettepanekut.

Lisaks sellele tuleb arvesse võtta, et kuna komisjon tegi ettepaneku 2008. aastal, on Euroopa 
Kohus sellest ajast alates teinud väga tähtsaid otsuseid dokumentidele juurdepääsu kohta.
Kõige olulisem nendest on Turco kohtuasjas tehtud otsus (T-84/03 Turco vs. nõukogu), milles 
kohus leidis, et ka õigusteenistuste arvamused tuleb kättesaadavaks teha. Euroopa Kohus 
sedastab oma järeldustes, et „avalikkus … tagab institutsioonidele kodanike silmis suurema 
legitiimsuse ning suurendab usaldust nende vastu“.

Komisjon on siiski keeldunud uut ettepanekut esitamast. Ainuke muudatus, mida komisjon on 
tegelikult teinud, on määruse õigusliku aluse / õiguslike aluste muutmine, mida tehti 
möödunud aasta detsembri koondteatises.

Sellises olukorras on vastutav komisjon – kodanikuvabaduste komisjon – otsustanud, et 
parlament peab komisjoni rolli endale võtma ja tegema vajalikud muudatused, mis määruse 
nö lissaboniseeriksid.

Komisjoni ettepanek

Nüüd peame lähtuma komisjoni 2008. aasta ettepanekust. Kahjuks ei vii see ettepanek liidu 
läbipaistvust uue asutamislepinguga nõutavale tasandile. Vastupidi – mitmed komisjoni 
esitatud muudatusettepanekud isegi alandaksid praegust standardit.

Kõige tõsisem neist on komisjoni muudatusettepanek artikli 3 kohta, mis piiraks 
märkimisväärselt dokumendi mõistet. Arvamuse koostaja arvates tuleks säilitada praegune 
mõiste, kuna see hõlmab kõiki asjaomaseid – mitte ainult registreeritud – dokumente.
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Teine muudatusettepanek, mida arvamuse koostaja peab murettekitavaks, puudutab artiklis 5 
sätestatud liikmesriikide õigust dokumentide avaldamist takistada. Komisjoni esitatud 
sõnastus annaks liikmesriikidele piiramatu õiguse tugineda liikmesriigi õigusaktidele, kui nad 
põhjendavad liikmesriigist pärineva dokumendi avaldamisest keeldumist. Institutsioonid 
saaksid hinnata põhjenduste asjakohasust määruse, mitte aga siseriiklike õigusaktide alusel.
Selline õigus nõrgendaks läbipaistvuse põhimõtet ja jätaks selle järgimise täielikult 
liikmesriikide otsustada. Määruse artiklis 4 loetletud eranditest peaks piisama. Kui ei piisa, 
tuleks muuta artiklit 4, aga mitte anda liikmesriikidele piiramatuid õigusi.

Määruse eesmärk

Nagu määruse pealkirigi ütleb, on tegemist üldsuse juurdepääsuga dokumentidele Meie 
peaeesmärk on tagada kodanikele liidu demokraatlikus elus osalemise õigus ja anda neile 
võimalikult ulatuslik juurdepääs ELi dokumentidele.

Arvamuse koostaja arvates tuleks selgelt eristada ühest küljest üldsuse juurdepääsu 
dokumentidele ning kodanikele antavat teavet ja osalemist ning teisest küljest institutsioonide 
juurdepääsuõigust dokumentidele, sealhulgas isegi konfidentsiaalsetele dokumentidele.
Viimase probleemi võib lahendada institutsioonidevahelise kokkuleppega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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 

a) dokument – mis tahes teabekandjal 
esitatud andmed või sisu (paberile 
kirjutatuna, elektroonilises vormis või heli-
, visuaal- või audiovisuaalsalvestisena),
mis käsitleb institutsiooni, organi või 
asutuse vastutusalasse kuuluva poliitika, 
tegevuse või otsustega seotud küsimusi; 
elektroonilisel teabekandjal, andmetöötlus-
või päringusüsteemis (sh institutsiooni,
organi või asutuse töös kasutatavates 
välistes süsteemides) olevat teavet 
peetakse dokumendiks, kui sellest saab 
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vormis koopia teha; sealt kättesaadavate süsteemi kasutamise
vahendite abil väljatrüki või elektroonilises 
vormis koopia või koopiad teha;

Selgitus

Komisjoni esitatud muudatusettepanek piiraks üldsuse juurdepääsu vaid väikese arvu 
dokumentidega. See oleks selge avalikkuse standardite alandamine võrreldes praeguse 
olukorraga.

Muudatusettepanek 2

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 
kohtumenetlusega;

Selgitus

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

Muudatusettepanek 3

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.
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Muudatusettepanek 4

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. Lõikes 2 sätestatud erandeid ei kohaldata 
juhul, kui avaldamine teenib ülekaalukaid 
üldisi huve. Avaldamise üldiste huvide 
hindamisel on olulise tähtsusega asjaolu, 
et taotletud dokumendid on seotud
põhiõiguste, keskkonna- või inimeste 
tervise kaitsega.

Selgitus

Määruses nr 1367/2006 on sätestatud, et info avaldamiseks eeldatakse ülekaalukat üldsuse 
huvi, kui taotletud info on seotud heitmetega keskkonda. Samasugune ülekaaluka üldsuse huvi 
eeldamine peaks kehtima ka info avaldamisel, mis on seotud põhiõiguste kaitse või ohuga 
inimeste tervisele.

Muudatusettepanek 5

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. Isikuandmeid ei avaldata, kui nende 
andmete avaldamine kahjustaks 
asjaomase isiku eraelu puutumatust või 
isikupuutumatust. Sellist kahju ei teki:

– kui andmed puudutavad üksnes 
asjaomase isiku ametialast tegevust, välja 
arvatud juhul, kui konkreetseid asjaolusid 
arvesse võttes on põhjust eeldada, et 
andmete avaldamine kahjustaks seda 
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isikut;
– kui andmed puudutavad üksnes 
avalikku isikut, välja arvatud juhul, kui 
konkreetseid asjaolusid arvesse võttes on 
põhjust eeldada, et andmete avaldamine 
kahjustaks seda isikut või temaga seotud 
isikuid;
– kui andmed on asjaomase isiku 
nõusolekul juba avalikustatud.
Isikuandmed siiski avaldatakse, kui 
avaldamine teenib ülekaalukaid üldisi 
huve. Sellisel juhul peab institutsioon, 
organ või asutus üldised huvid 
täpsustama. Ta esitab põhjused, miks 
konkreetsel juhul üldised huvid kaaluvad 
üles asjaomase isiku huvid.
Kui institutsioon, organ või asutus 
keeldub dokumendile juurdepääsu 
lubamisest käesoleva lõike alusel, kaalub 
ta, kas dokumendile oleks võimalik anda 
osaline juurdepääs.

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei hinnata õigesti vajadust tagada õige tasakaal kaalul olevate 
põhiõiguste vahel.

Muudatusettepanek 6

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 ei 
kohaldata dokumentide suhtes, mis on 
esitatud menetluse raames, mille 
tulemusel võetakse vastu õigusakt või 
muu üldkohaldatav akt. Erandeid
kohaldatakse üksnes nii kaua, kuni kaitse 
on dokumendi sisust lähtuvalt õigustatud.
Erandeid võib kohaldada maksimaalselt 30 
aasta jooksul.
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Iga institutsioon nimetab isiku, kelle 
ülesanne on kontrollida, et kõigist 
käesolevas artiklis sätestatud tähtaegadest 
peetakse nõuetekohaselt kinni.

Selgitus
Ombudsman soovitas määrata teabeametniku, kelle ülesanne on jälgida tähtaegadest 
kinnipidamist.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a

Uus taotlus

Kui taotleja soovib pärast teabe saamist 
institutsioonilt uusi dokumente, 
käsitletakse seda päringut uue taotlusena 
kooskõlas artiklitega 7 ja 8. 
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