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LÜHISELGITUS

Lissaboni lepinguga viiakse läbipaistvuse tähtsus uuele tasandile, kuna 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 aluslepinguga laiendatakse ka määruse kohaldamisala. Kui varem nõuti 
aluslepinguga läbipaistvust ainult parlamendilt, nõukogult ja komisjonilt, siis nüüd on ELi 
toimimise lepingu artiklis 15 sätestatud, et „Igal liidu kodanikul … on õigus pääseda ligi liidu 
institutsioonide, organite ja asutuste mis tahes andmekandjal säilitatavatele dokumentidele 
… .“

Komisjoni ettepanekus KOM(2011)0137 viiakse aluslepingu tekst määrusesse selles osas, mis 
puudutab määruse institutsioonilise kohaldamisala laiendamist. See on vajalik ja asjakohane 
samm õiguskindluse saavutamiseks, kuid ei kajasta Lissaboni lepingu ja eriti põhiõiguste 
harta mõtet. See muudatusettepanek tuleks aga võtta vastu nii kiiresti kui võimalik, sest 
Lissaboni leping jõustus juba 1. detsembril 2009 ning enamik ELi institutsioone ja organeid 
on juba muutnud oma eeskirju ning tavasid vastavalt lepingule.

Lisaks määruse nr 1049/2001 institutsioonilise reguleerimisala muutmisele sisaldab komisjoni 
ettepanek ka kaht väikest muudatust vastavate lõigete sõnastuse kohta. Kuna komisjoni 
ettepaneku eesmärk on teha vaid tehnilisi muudatusi institutsioonilise reguleerimisala kohta ja 
viia see niiviisi kooskõlla Lissaboni lepinguga, on tehtud ettepanek säilitada tekst oma 
praegusel kujul, et mitte tekitada peamiste eesmärkide osas segadust.

Parlament on korduvalt palunud komisjonil esitada uus ulatuslik ettepanek määruse nr 
1049/2001 uuesti sõnastamiseks, et arvesse võtta selle õigusliku aluse muudatusi, mis 
tulenevad Lissaboni lepingust, ja asendada 2008. ja 2011. aastal tehtud ettepanekud. On 
kahetsusväärne, et komisjon pole esitanud uut ettepanekut. Komisjoni eelmine ettepanek 
(KOM(2008)0229)) tähendaks aga läbipaistvuse osas sammu tagasi. Lõppkokkuvõttes oleks 
tunduvalt parem säilitada käesolev määrus vajalike tehniliste muudatustega, kui määrust 
komisjoni esimese ettepanekuga halvemaks muuta.

Läbipaistvusel on oluline osa hea valitsemistava saavutamisel, nagu on sedastatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 298 ning põhiõiguste harta artiklis 41, ja see on vajalik ELi 
institutsioonide tõhusa demokraatliku kontrolli teostamiseks (ELi toimimise lepingu artikkel 
15). Seoses sellega rõhutab raportöör, et läbipaistvus ei seisne mitte ainult ELi institutsioonide 
passiivses reageerimises, vaid nõuab ka ennetavat käsitlust. Nagu käesolevas määruses 
sätestatud, on läbipaistvus üks tõhusamaid garantiisid, mis tagab juhtorganitele suurema 
legitiimsuse ning tulemuslikkuse ja suurema vastutuse kodanike ees demokraatlikus 
süsteemis.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Lissaboni leping muudab Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta õiguslikult 
siduvaks. Harta artiklid 41 ja 42 
kohustavad liidu institutsioone 
rakendama häid haldustavasid ning 
võimaldama liidu kodanikel tutvuda 
institutsioonide mis tahes kandjal 
säilitatavate dokumentidega. 

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1
Määrus (EÜ) nr 1049/2001
Artikkel 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) määrata kindlaks põhimõtted, 
tingimused ning üldiste või erahuvidega 
põhjendatud piirangud, mis reguleerivad 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 15 
lõikega 3 ettenähtud õigust pääseda juurde 
artikli 3 punktis c määratletud Euroopa 
Liidu institutsioonide dokumentidele 
sellisel viisil, et üldsusele oleks tagatud 
võimalikult laiaulatuslik juurdepääs 
kõnealustele dokumentidele;

a) määrata kindlaks põhimõtted, 
tingimused ning üldiste või erahuvidega 
põhjendatud piirangud, mis reguleerivad 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 15 
lõikega 3 ettenähtud õigust pääseda juurde 
artikli 3 punktis c määratletud Euroopa 
Liidu institutsioonide dokumentidele 
sellisel viisil, et oleks tagatud võimalikult 
laiaulatuslik juurdepääs kõnealustele 
dokumentidele;

Or. en

Selgitus

ELi toimimise lepingu artikli 15 lõige 3 ei sisalda viidet „üldsuse” juurdepääsule, vaid viitab 
ainult „õigusele tutvuda dokumentidega”. Sama kehtib ka põhiõiguste harta artikli 42 kohta. 
Seetõttu on ettepanek viide üldsusele välja jätta. 
Sõnade „tagama” (kindlustama, et ELi toimimise lepingu artikli 15 ja harta artikli 42 
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kohaselt kodanikele kuuluvat õigust järgitakse täielikult) ja „garanteerima” ( mis tähendab, 
et kodanikele antakse midagi, mida neil vastasel korral poleks) vahel on selge erinevus.  


