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... Tegevust ei ole seetõttu vastavalt ajakohastatud.
7. Kui arvesse võtta ainult institutsioonide iga-aastaseid aruandeid, tundub kõik hea. Olukord 
muutub, kui pöörata pilk Euroopa Ombudsmani tööle, kes muutis arusaama läbipaistvusest 
ELi kontekstis, liikudes passiivselt üksikisikule keskendumiselt (iga kodaniku seaduslik 
õigus teatud dokumentidele juurde pääseda) ELi administratsiooni palju laiema ja ennetava 
kohustuse suunas tagada tegelik juurdepääs oma poliitikat ja tegevust käsitlevale teabele. 
Haldusomavoli on määratletud avaliku asutuse suutmatusena tegutseda kooskõlas kõnealuse 
asutuse jaoks siduva eeskirja või põhimõttega1. Ombudsmanile kaebuse esitamiseks ei pea 
kaebuse esitajal olema õiguslikku huvi ning haldusomavoli ei pea teda isiklikult puudutama. 
Selline actio popularis kaebuste esitamise võimalus on tähtis menetlusviis, mis annab 
kodanikele võimaluse võtta ELi juhtorganitega ühendust küsimustes, mis ulatuvad üle madala 
künnise, ja algatada aruandluskohustuse protsess. Vastavalt rakendussätetele ombudsman 
„teeb võimalikult tihedat koostööd asjaomase institutsiooniga, püüdes leida sõbraliku lahendi 
haldusomavoli kõrvaldamiseks ja kaebuse rahuldamiseks“2.

8. Ombudsman ei saa sundida institutsiooni nõudeid täitma. Ta ei saa ka esitada õiguslikke 
küsimusi lahendamiseks Luxembourgis asuvatele kohtutele (kaebuse esitaja nimel)3. 
Ombudsmanil on siiski olnud väga oluline roll ELis läbipaistvuse tagamisel. Praegu on 
ligikaudu kolmandik ombudsmani algatatud uurimistest seotud läbipaistmatusega, 
sealhulgas teabe andmisest keeldumine4. Varasematel aastatel kasutas ombudsman oma 
töös küllaltki õiguslikku lähenemisviisi ja rõhk oli rohkem struktuurilistel aspektidel seoses 
viisiga, kuidas teatud institutsioonid, peamiselt nõukogu ja komisjon, teavet kättesaadavaks 
tegid või ei teinud5. Ombudsman on haldusomavoli vastu võitleva vahemehe ülesandeid täites 
huvitatud läbipaistvusest, samal ajal kui hea juhtimistava ja hea halduse tava eeskiri aitavad 
edendada läbipaistvust poliitika sõnastamise kaudu eeskirjade ja suuniste vormis6. 
Ombudsmani eelisõigused lubavad tal haldustoimikutele juurde pääseda ja toimikuid 
menetluse ajal avalikustada. Need on seetõttu võib-olla kõige võimsamaks mehhanismiks 
haldusega seotud suletud ringkondade avamiseks ja vana bürokraatliku põhimõtte 
kaotamiseks, mis tähendas teabele piiratud juurdepääsu. Need võivad pakkuda üldsuse jaoks 
ka võimalust pääseda juurde dokumentidele, võttes arvesse ametlikuma õigusliku protsessiga 

                                               
1 Euroopa Ombudsmani 1995. aasta aruanne.
2 Rakendussätete artikli 6 lõige1 (kättesaadav aadressil 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/provisions.faces).
3 Väga kaua kestnud Bavarian Lager’i saaga on hea näide selle kohta, kuidas isegi väga tugev soovitus ja sellele 
järgnenud eriaruanne Euroopa Parlamendile ja haldusomavoli selge kindlakstegemine ei mõjutanud 
haldusomavolis süüdistatud institutsiooni (komisjon) käitumist. Kuue aasta jooksul tuli pidada veel kaks järgmist 
kohtuasja, et saavutada kõrgeimal kohtutasandil selge otsus, kuidas nõuetekohasel viisil tõlgendada keerukat 
suhet ühelt poolt dokumentidele juurdepääsu ja andmekaitse ning teiselt poolt eraelu puutumatuse vahel. Ainult 
jõukas, vaidlushimuline ja järjekindel kaebuse esitaja saab endale lubada väga pikka teekonda läbi kohtute 
(seoses 14 aastat varem toimunud koosoleku protokolliga!).
4 Euroopa Parlamendi 25. novembri 2010. aasta resolutsioon Euroopa Ombudsmani 2009. aasta tegevust 
käsitleva aastaaruande kohta (P7_TA(2010)0435) (kättesaadav aadressil
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0435+0+DOC+XML+V0//ET).
5 Ombudsmani sellekohasest tegevusest ülevaate saamiseks vt Ian Harden, „Euroopa Ombudsmani 
jõupingutused Euroopa Liidu avatuse suurendamiseks, Veerie Deckmyn (toim.), Läbipaistvuse suurendamine 
Euroopa Liidus, Maastricht, Euroopa Avaliku Halduse Instituut, 2002, lk 123–145, lk 130 et seq.
6 Euroopa Ombudsman, Euroopa hea halduse tava eeskiri, viimane versioon on kдttesaadav aadressil 
http://www.ombudsman.europa.eu/et/home.faces.
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seotud kulusid. Ombudsman tegutseb avatuse ja läbipaistvuse olulise soodustajana1.
9. Ombudsmani haldusomavolijuhtumite ülevaates esitatakse osalemistava rikkumiste 
heastamisvahendid, mis ulatuvad üksnes õiguslikest raamidest kaugemale. Ombudsman 
on näiteks kinnitanud, et tema volituste hulka kuulub komisjoni vastu võetud konsulteerimise 
miinimumstandarditele vastavuse läbivaatamine ja ta on näidanud üles valmisolekut teha seda 
ennetaval viisil2. Haldustavad, mis ei allu kohtulikule kontrollile, on seega võimalik läbi 
vaadata. Erinevalt kohtutest saab ombudsman kaasa aidata komisjoni konsulteerimistegevuse 
mõne allesjäänud vea kõrvaldamisele. Tema asjaomane panus on vältimatult piiratud 
konsulteerimise miinimumstandardite kohaldamise ulatusega3.
10. Kui institutsioonidel tuleb silmitsi seista väljastpoolt tuleva kriitikaga nende soovimatuse 
kohta oma tegevuse läbipaistvust suurendada, loetlevad nad üles kõik oma töö 
juurdepääsetavamaks muutmise algatused. Mõned nendest meetmetest on tõeliselt suureks 
a b i k s ,  näiteks ministrite nõukogu õigusloomega seotud koosolekute või 
parlamendikomisjonide koosolekute veebis ülekandmine. Kuid ka need positiivsed algatused 
võivad mõnikord segadust tekitada kooskõlastamise ja koostegutsemise puudumise tõttu, 
isegi kui institutsioonid on otsustanud koos töötada. Kõige üllatavamaks asjaoluks on 
institutsioonide registrite või nende veebilehtede ühise teabemudeli puudumine, samuti 
puudub see nende informaatikarakendustel, mis tegelevad institutsioonidevahelise 
tööprotsessiga seotud andmetega. Vastavalt hiljuti EP töörühmale esitatud väliskaastööle 
kasutab enamik ELi kodanikke internetis üldisi otsingumootoreid, näiteks Google’it, ja nad 
saavad enda otsitava dokumendi või teabe nii kätte või ka mitte. Passiivsed kasutajad, nagu 
neid võiks nimetada, saavad suurt kasu sageli väga kriitiliste kasutajate vähemuse aktiivsest 
siseringitegevusest, kes jälgivad erinevaid registreid ja nõuavad institutsioonidelt aeg-ajalt 
küllaltki süstemaatiliselt registreeritud, kuid kättesaamatute dokumentide internetti 
ülespanekut. Kirjeldatud aktiivse vähemuse rolli arvesse võtmata väidetakse mõnikord 
vääralt, et dokumentidele juurdepääsu õiguslikud eeskirjad ei ole olulised, kuna üldsus 
kasutab oma seaduslikku dokumentidele juurdepääsu õigust võrdlemisi tagasihoidlikult, ja 
arvestada tuleb kasutajate piiratud ringi (peamiselt üliõpilased ja teadlased (40%) ning juristid 
(8,8%))4.
11. Teabevabadust käsitleva õigusakti lähenemisviisi alusel jõutakse üha enam arvamusele, et 
kõik ELi institutsioonid ning organid ja asutused on kohustatud interneti kaudu 
kättesaadavaks tegema laiaulatusliku teabe oma ülesannete, korraldusliku struktuuri, tegevuse,
koosolekute päevakordade ja kõige olulisemate arutluse all olevate dokumentide kohta. 
Kõnealuse teabe killustatus erineb institutsioonide lõikes ja sageli isegi institutsiooni sees. 
Eelkõige nõukogu ja komisjoni dokumendiregistrite viimastel aastatel toimunud arengu 
käigus pannakse internetti üles rohkem dokumente otsustamisprotsessi varasemal etapil, kaasa 
arvatud dokumendid, mida mujal tingimata ei avaldata. Viimastel aastatel on eelkõige 
komisjon loonud mitmeid erinevaid dokumendiregistreid. Nende hulka kuulub väga 
üksikasjalik komiteemenetluse register5 ning teised erinevate peadirektoraatide konkreetsed 
                                               
1 Vt ka Carol Harlow, „Läbipaistvus Euroopa Liidus: avalike ja erahuvide kaalumine“, Jan Wouters, Luc Verhey 
ja Phiiipp Kiiver (toim.), „Euroopa konstitutsionalism pärast Lissaboni lepingut“, Antwerpen, Intersentia, 2009, 
lk 209–238. 209-238.
2 Vt ombudsmani otsus komisjoni vastu esitatud kaebuse 948/2004/OV asjus (4.5.2005), punktid 1.1–1.4, 3.8 ja 
3.18 ja ombudsmani otsus komisjoni vastu esitatud kaebuse 3617/2006/JF asjus (3.7.2008).
3 Nende piiride kohta vt Joana Mendes, „Osalemine ELi eeskirjade koostamises“, cit. peatükk 3, lõik 3.3.3.
4 Vt näiteks Lorenzo Cotino, „Üldsuse ELi teabele juurdepääsu teooria ja tegelikkus“.
5 Vt http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm.



PE456.874v01-00 4/5 DT\854668ET.doc

ET

veebilehed, samuti eraldi eksperdirühmade register. Kirjeldatud positiivseid arenguid arvesse 
võttes on ikkagi nördimapanev, et kümme aastat pärast määruse (EÜ) nr 1049/2001 
jõustumist ja ELi institutsioonide kulutatud sadu tuhandeid eurosid puudub meil endiselt 
ühine lähenemisviis ja isegi sama liiki dokumentidega kaasaskäivad ühised 
metaandmed.
12. Kõik need registrid ja veebilehed on üldisemalt seotud halduslike ülesannetega üldises 
mõttes ja võivad sisaldada rohkem asutusesiseseid dokumente (näiteks komisjonide 
koosolekute protokollid, koosolekute dokumendid ja koosolekute protokollid, samuti otsuste 
eelnõud). Need võivad olla eriti olulised ELi kodanike ja isegi liikmesriikide parlamentide 
jaoks, et mõista otsustamisprotsessi, mis toetab ELi tegevust rakenduslike ja 
haldusalaste eeskirjade kehtestamisel. Huvitav näide on eksperdirühmade register1, milles 
loetletakse ametlikud ja mitteametlikud nõuandvad organid, mis on loodud komisjoni otsuste 
alusel või mitteametlikult komisjoni talituste poolt, ja milles esitatakse põhiline teave nende 
rühmade kohta. Komisjoni huvide esindajate register on vabatahtlik register, mille eesmärk on 
kaasa aidata haldustegevuse läbipaistvusele seadusandliku menetluse alt ülespoole suunatud 
etapil2. Samal ajal teevad komisjon ja parlament koostööd selle nimel, et luua lähitulevikus 
huvide esindajate ühine register3.
13. Viimastel aastatel on teiste institutsioonide ja välismaailma jaoks nähtavaks muutunud 
Euroopa Parlamendi suurenenud eelisõigused ja määrava tähtsusega osa õigusloomega seotud 
töös. Poliitilise rolli suurenemisega (kaasa arvatud uued tundlikud eelisõigused karistusõiguse 
valdkonnas – riikide suveräänsuse keskmes, mille puhul on kaalul põhilised inimõigused) 
peavad kaasnema nõuetekohased menetlused ja tegevus, millega tagatakse teabe 
nõuetekohane jagamine, ülevaatlikkus ja läbipaistvus. Selles osas on Euroopa Parlamendis 
nõutavaks põhiliseks täiustuseks seadusandlikku menetlust silmas pidades endiselt vajadus 
ühise virtuaalruumi järele, kuhu saaks kaasata kõik sekkumisõigusega osalised ja kus nad 
saaksid läbipaistval viisil suhelda, säilitades samal ajal oma eripära ja autonoomia. 
Nõuetekohane virtuaalne tööruum võiks sisaldada järgmisi andmeid: 1) põhiraportöörid, 
komisjonide arvamuste koostajad ja variraportöörid (midagi sellist, nagu kujutab endast 
osaliselt näiteks üldsusele juurdepääsetav Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteem
(OEIL)4); 2) asjaomaste komisjonide sekretariaadi ametnikud; 3) fraktsioonide nõunikud, –
erinevate kaasatud institutsioonide menetlusega seotud tekstid ja teatised; 4) sündmuste 
ajalise korraldamise vahend, mille abil määratakse kindlaks ja ajakohastatakse õigusloomega 
seotud tegevuse kuupäevad (komisjoni koosolek, töörühmad, arutelud, hääletused jne); 
5) virtuaalse kogukonna sisene teabevahetus; 6) nn välismaailma (liikmesriikide parlamendid, 
kodanikuühiskond, lobistid) seisukohad; 7) (mõjuhinnangutest) ja teistest asjakohastest 
avalikest ja mitteametlikest allikatest kättesaadavad teadusuuringute tulemused. Teatava hulga 
sellest tööalasest teabest tuleks ja peaks jagama teiste institutsioonidega ning mitte viimases 
                                               
1 Vt http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/search.cfm.
2 Vt komisjoni huvide esindajate register,
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=et#et. Vt ALTER-EU (lobitöö 
läbipaistvuse ja eetilise regulatsiooni liit) kriitiline esialgne aruanne, komisjoni lobistide register kukub 
läbipaistvuse testil läbi,
http://www.alter-eu.orq/en/system/files/publications/Commission+Register+Fails+Transparency+Test.pdf.
3 Vt 2010. aasta oktoobri lõpus avaldatud pressiteade, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/544&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiL.
4 Üldsusele on Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteem kättesaadav üsna algelisel kujul 
(www.europarl.europa.eu/oeil) ja seda tuleb veel parandada.
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järjekorras levitada asjakohaste vahendite abil (näiteks OEILi ajakohastatud ja uuem 
versioon) välismaailmale (kodanikele).

14. Kõnealuse raporti põhieesmärk ei ole küll teha muudatusi ELi õigusaktides, kuid selle 
tulemused võivad olla abiks praegu käimasolevas õigusloomega seotud töös määruse 
(EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamise raames (vt Cashmani raport (2008/0090(COD))1. Praeguse 
olukorra kajastust võib kasutada muudatuste tegemise vajaduse kontrollimiseks ja nende 
valdkondade kindlakstegemiseks, kus võiks olla vajalik seadusandliku kogu sekkumine 
(õiguslike tühimike, ebaselgete määratluste, liiga laialdase kaalutlusõiguse, hiljutiste 
kohtuotsuste tõttu jne).

                                               
1 Vt: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5632032.


