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Pärast Turco kohtuasja ja Lissaboni lepingut on õiguslik perspektiiv muutunud …
1. Alates Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 
(üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele)1

jõustumisest on Euroopa Parlament huviga perioodiliselt hinnanud2, kuidas läbipaistvuse 
põhimõtet ELi institutsioonides rakendatakse. Selline terviklik lähenemisviis on leidnud üha 
enam õigustust pärast Euroopa Kohtu otsust Turco kohtuasjas3 seoses õigusloomega seotud 
menetluse läbipaistvusega ja eriti pärast Lissaboni lepingu jõustumist, millega anti ELi 
põhiõiguste hartale õiguslikult siduv staatus. Lisaks tõuseb kodanike ja ELi juhtorganite 
vaheliste suhete küsimus eriti esile pärast Lissaboni lepingu jõustumist, põhjuseks ELi 
poliitilise ja haldusalase täidesaatva võimu märkimisväärne tugevdamine viimastel aastatel4.
See selgitab, miks alates Lissaboni lepingust seob dokumentidele juurdepääsu tagamise 
kohustus lisaks parlamendile, nõukogule ja komisjonile ka uusi osalejaid, näiteks Euroopa 
Ülemkogu, Euroopa Kohust, Euroopa Keskpanka, Euroopa Investeerimispanka ja üha 
suuremal arvul ELi agentuure ja ametiasutusi5, samuti selliseid asutusi nagu Euroopa 
välisteenistus.

2. Läbipaistvus on muutunud mitte ainult ELi õiguskorra üldpõhimõtteks, vaid on nüüd 
seotud ka kodanikuosaluse ja hea juhtimistava põhimõtetega. Seetõttu võib seda käsitleda 
demokraatlike põhimõtete keskse elemendina. Euroopa Liidu lepingu artiklis 11 on 
selgesõnaliselt esitatud osalevam arusaamine demokraatiast, mis täiendab 
esindusdemokraatiat (Euroopa Liidu lepingu artikkel 10). Aluslepingute uusi sätteid võib ja 
tuleb lugeda sügavama demokraatliku tähenduse kontekstis, selgitades, miks avatus, 
läbipaistvus ja osalemine on olulised ja kujundavad ELi juhtorganite ja kodanike suhteid 
aluslepingutes nõutud viisil6. Selles osas ei ole aluslepingutes enam viidatud läbipaistvuse 
võimaliku piirina „otsustamisprotsessi tõhususe säilitamisele“ (vt endise Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artikkel 255 ja artikli 207 lõige 3). Samal ajal on vaja arvesse võtta Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 15 ja põhiõiguste harta artikli 42 uusi sätteid. Nendes 
viidatakse „mis tahes kandjal“ dokumentidele ning selle määratluse tähtsust ei ole võimalik 
piisavalt rõhutada, pidades eelkõige silmas teabe ulatuslikku salvestamist erinevates 
andmebaasides.
3. Kuigi eespool piiritletud läbipaistvuse põhimõtteid on ELi kõige kõrgemal poliitilisel 
tasandil läbi arutatud ja heaks kiidetud, on nende igapäevane rakendamine jätkuvalt 

                                               
1 EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43. Vt lisaks Euroopa Komisjoni roheline raamat „Üldsuse juurdepääs Euroopa 
Ühenduse institutsioonide valduses olevatele dokumentidele – Ülevaade“ (KOM(2007)Ø0185 lõplik, 18. mai 
2007); komisjoni talituste töödokument, aruanne määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) läbivaatamist käsitleva avaliku arutelu tulemuste 
kohta (SEK(2008) 29/2, 16. jaanuar 2008).
2 Vt EP kodukorra artikli 104 lõige 7.
3Liidetud kohtuasjad C-39/05P ja C-52/05P, Turco versus Euroopa Liidu Nõukogu, punkt 45, 1. juuli 2008. aasta 
otsus, EKL 2008, lk 1-4723, korratakse määruse 1049/2001 preambulit.
4 Vt lisaks Deirdre Curtin, Euroopa Liidu täidesaatev võim: seadused, tegevus ja elav põhiseadus, Oxford, 
Oxford University Press, 2009.
5 Esimesed kaks agentuuri loodi 1975. aastal. 2000. aastaks kasvas nende arv 10ni ja viimasel kümnendil on see 
kasvanud enam kui 30ni. 
6 „Igal kodanikul on õigus osaleda liidu demokraatias“ ning „otsused tehakse nii avalikult ja nii 
kodanikulähedaselt kui võimalik.“ (Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõige 3). Lisaks pannakse institutsioonidele 
teatavad kohustused seoses avatuse, läbipaistvuse ja osalemisega (Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõiked 1–3). 
Artiklites 10 ja 11 sätestatud demokraatlikke põhimõtteid tuleb seega austada ja edasi arendada tulevastes 
määrustes, mis võetakse vastu vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 298.
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ohustatud, nagu kinnitab näiteks Euroopa Parlamendi 14. jaanuari 2009. aasta resolutsioon 
määruse 1049/2001 rakendamise kohta1. Sama asjaolu ilmneb ombudsmani perioodilistest 
aruannetest (milles juhitakse üha enam tähelepanu läbipaistvuse puudumisele), samuti ELi 
institutsioonide praegustest sisetavadest ja halduseeskirjadest või isegi 
institutsioonidevahelistest algatustest, kusjuures nende tulemus või isegi eesmärk on 
tagasiminek Amsterdami lepingu ja määruse 1049/2001 eelsesse aega.

4. Uuele õigusraamistikule vastuseisu osutamise peamiseks allikaks on paljud ELi 
liikmesriigid, kuna nad on mures võimaliku soovimatu mõju pärast ELi 
otsustamisprotsessi raames vahetatavale riikide teabele/dokumentidele juurdepääsu 
tulemusena. Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1049/2001 ja Euroopa Kohtu lahenditele2 riikide 
vetoõigust küll enam ei eksisteeri, kuna ELi protsess on autonoomne ja lubatud on ainult 
määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõigetes 1–33 loetletud erandid, olenemata sellest, kas 
teave puudutab läbirääkimisi, ELi õigusaktide ülevõtmist või rakendamist. Nn tavalise 
poliitika jaoks Euroopa Liidu salastatud teabe mõiste väljatöötamisega, mis oli esialgu 
mõeldud ainult kaitse- ja julgeolekuvaldkonna tarbeks ja hõlmas nii Euroopa Liidu 
institutsioonide kui ka liikmesriikide salastatud teavet, ähmastavad nõukogu ja komisjon jälle 
kord ELi ja liikmesriikide vahelisi piire4. Olukorra on muutnud veelgi ilmsemaks 
rahvusvahelisi lepinguid käsitlevatele dokumentidele juurdepääsu keelamine ja teatavate 
lepingute sõlmimiseni viivate läbirääkimiste läbipaistmatus, millel võivad olla üksikisiku 
õiguste jaoks kaugeleulatuvad tagajärjed (näiteks võltsimisvastast võitlust käsitleva 
kaubanduslepingu alased läbirääkimised). Kuigi teatud läbirääkimistel on teatav 
konfidentsiaalsuse tase mõistetav, tuleb ja on võimalik luua kodaniku jaoks (tema 

                                               
1 Vt Cappato raport: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:046E:0080:0086:ET:PDF.
2 „Eelnevast järeldub, et määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõiget 5 ei saa tõlgendada nii, et see annab 
liikmesriigile üldise ja tingimusteta vetoõiguse, millega ta saab meelevaldselt vastustada ühenduse institutsiooni 
valduses olevate temalt pärinevate dokumentide avalikustamist nii, et juurdepääs sellistele dokumentidele lakkab 
kuulumast nimetatud määruse sätete kohaldamisalasse ja sõltub vaid siseriikliku õiguse sätetest.“
Kohtuasi C-64/05-P, Rootsi versus Euroopa Komisjon, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0064:ET:NOT
3 Artikli 4 lõiked 1–3 
„Erandid
1. Institutsioonid keelavad juurdepääsu dokumentidele, mille avaldamine kahjustaks:
a) avalikke huve seoses:
- avaliku julgeolekuga, - kaitsepoliitiliste ja sõjaliste küsimustega, - rahvusvaheliste suhetega, - ühenduse või 
liikmesriigi finants-, raha- või majanduspoliitikaga;
b) eraelu puutumatust ja isikupuutumatust, eelkõige kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate ühenduse 
õigusaktidega.
2. Institutsioonid keelavad juurdepääsu dokumentidele, mille avaldamine kahjustaks:
- füüsilise või juriidilise isiku ärihuve, sealhulgas intellektuaalomandit, - kohtumenetlust ja õigusnõustamist, -
kontrollimiste, uurimise või audiitorkontrolli eesmärki, välja arvatud juhul, kui avaldamine teenib ülekaalukaid 
üldisi huve.
3. Keelatakse juurdepääs dokumendile, mille institutsioon on koostanud oma sisekasutuseks või mille 
institutsioon on saanud ning mis käsitleb küsimust, milles institutsioon ei ole veel otsust teinud, kui sellise 
dokumendi avaldamine kahjustaks oluliselt institutsiooni otsustamisprotsessi, välja arvatud juhul, kui 
avaldamine teenib ülekaalukaid üldisi huve.
Juurdepääs dokumentidele, mis sisaldavad sisekasutuseks esitatud arvamusi osana asjaomase institutsiooni
sisearuteludest ja eelkonsultatsioonidest, keelatakse isegi pärast otsuse tegemist, kui sellise dokumendi 
avaldamine kahjustaks tõsiselt institutsiooni otsustamisprotsessi, välja arvatud juhul, kui avaldamine teenib 
ülekaalukaid üldisi huve.“
4 Vt eraldi töödokument 3.
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demokraatlikult valitud parlamentaarsete esindajate kaudu) vähemalt kaudne 
kontrollivõimalus. Pidades eelkõige silmas seda, et pärast Lissaboni lepingut peab Euroopa 
Parlament andma oma nõusoleku väga mitmetele rahvusvahelistele lepingutele (Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikkel 218). Liikmesriigid ja ELi institutsioonid on küll kohustatud 
tegutsema lojaalse koostöö vaimus (Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõige 3), kuid nõukogu ja 
komisjoni tegevuses on mitmeid muret tekitavaid ilminguid, mis de facto varjavad 
liikmesriikide seisukohtade tegelikku sisu nõukogu/komisjoni ettevalmistavates organites, 
näiteks: – suurenev töödokumentide arv, mida ei esitata õigeaegselt institutsioonide registris 
(näiteks nõukogu koosolekute dokumendid ((MD või SD), mida levitatakse alles tagantjärele); 
– asjaolu, et menetluste tulemuses (kui see on kättesaadav) varjatakse süstemaatiliselt 
liikmesriikide nimesid, mille tõttu on võimatu aru saada, millist laadi enamus/vähemus on 
nõukogu/komisjoni allkomisjonides kujunemas.

5. Üks määruses (EÜ) nr 1049/2001 loetletud eranditest, mille nõukogu ja ka komisjon ikka ja 
jälle abiks võtavad, et keelata üldsusele juurdepääs ettevalmistavale tööle, põhineb määruse 
artikli 4 lõikel 3. Selles on sätestatud, et juurdepääs keelatakse, kui „dokumendi avaldamine 
kahjustaks tõsiselt institutsiooni otsustamisprotsessi, välja arvatud juhul, kui avaldamine 
teenib ülekaalukaid üldisi huve”. Väärib märkimist, et nimetatud erand lisati määrusesse (EÜ) 
nr 1049/2001, et kajastada endise aluslepingu konkreetse sätte sisu (Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artikli 207 lõige 3), milles nõuti nõukogu õigusloomega seotud 
ettevalmistava töö läbipaistvust, „säilitades samal ajal otsustamisprotsessi tõhususe“.
Läbipaistvuse ja tõhususe pingelist vahekorda on rõhutanud Euroopa Kohus, märkides 
Turco kohtuasjas eeliseid, mis tulenevad „suuremast läbipaistvusest, nimelt kodanike 
suuremast osalemisest otsustamisprotsessis ja haldusasutuste suuremast legitiimsusest, 
tulemuslikkusest ja vastutusest kodanike ees demokraatlikus süsteemis”. Põhjendus on heaks 
kiidetud Lissaboni lepingu järgses aluslepingus ja seetõttu ei ole uutes aluslepingutes enam 
viidet otsustamisprotsessi kaitse mõistele ja selle mõiste praegune kasutamine põhineb ainult 
määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõikel 3.
6. Üsnagi paradoksaalselt suureneb tõrksus suurema läbipaistvuse suhtes pärast 
Lissaboni lepingut ka kõnealustele eesmärkidele traditsiooniliselt rohkem avatud 
institutsioonides. Isegi Euroopa Parlament ei soovi tagada nõukoguga peetavate 
õigusloomega seotud läbirääkimiste läbipaistvust, kuigi aluslepingus nõutakse, et 
õigusloomega seotud arutelud peavad olema avalikud. Luxembourgis paiknev Euroopa 
Kohus, kes taotles aastakümneid ELi institutsioonide sisese tegevuse avalikuks muutmist, on 
hiljuti sattunud surve alla selle tõttu, mida käsitletakse dokumentidele juurdepääsu õiguse 
mitmete kesksete erandite ulatuse ja tähenduse tarbetult suuremeelse tõlgendamisena1. See 
kehtib isegi suuremal määral juhul, kui tegemist on Euroopa Kohtu enda dokumentide ja 
haldusega. Lisaks üritab komisjon „kella tagasi keerata“, eelkõige käimasoleva dokumentidele 
juurdepääsu eeskirjade läbivaatamise käigus2.

                                               
1 Vt lisaks Joni Helliskoski ja Päivi Leino, „Pimedus keskpäeva saabumisel: kohtupraktika seoses määrusega 
nr 1049/2001 dokumentidele juurdepääsu kohta“.
2 Vt lisaks Francesco Maini, Jean-Patrick Villeneuve ja Martial Pasquier, „Vähem on rohkem?“, komisjoni 
ettepanek ELi dokumentidele juurdepääsu ja läbipaistvuse asjakohaste piiride kohta, Revue Franēaise 
d'Administration Publique, avaldatakse varsti.


