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Praktilised näited dokumentidele juurdepääsu kohta 

Käesoleva dokumendi eesmärk on analüüsida praktilisi näiteid dokumentidele juurdepääsu 
kohta. Vaid selline lähenemisviis annab korraliku ülevaate sellest, kas ka tegelikult austatakse 
õigust pääseda juurde dokumentidele1, mis on kehtestatud aluslepingutes2 ja hartas3 ning 
mida kõik ELi institutsioonid, bürood, ametid ja organid on üldiselt rõhutanud. Seoses sellega 
on kogutud valitsusvälistelt organisatsioonidelt teavet nende kogemuste kohta. See rühm –
olgugi et väike – omab võimalust ja tahet alustada taotlusmenetlusi, sest menetlused võivad 
sageli nõuda aega ja vahendeid, mida üksi tegutseval isikul ei ole. Analüüsi käigus 
keskendutakse konkreetsetele institutsioonidele (nõukogu, komisjon), sest nad esindavad 
erinevaid lähenemisviise dokumentidele juurdepääsu pakkumisel, ning samuti konkreetsetele 
teemadele, näiteks vabastused, seadusandlik menetlus, salastatud dokumendid, 
institutsioonidevaheline koostöö jne.

A. Seadusandliku menetlusega seotud dokumendid

1. Lissaboni lepinguga algas seadusandluse läbipaistvuse mõttes uus ajastu. Selle kohta 
sätestatakse ELi toimimise lepingu artikli 15 lõike 3 viiendas lõigus, et „Euroopa Parlament 
ja nõukogu tagavad seadusandlike menetlustega seotud dokumentide avaldamise“. Selline 
läbipaistvuse mõiste on seotud osalusdemokraatia põhimõttega (Euroopa Liidu lepingu 
artiklid 9–11) ja riikide parlamentide erilise rolliga (Euroopa Liidu lepingu artikkel 12). Selle 
arvesse võtmiseks nõutakse aluslepingus ühtse raamistiku loomist määruse kujul, nagu on 
sätestatud artikli 15 lõike 3 teises lõigus.4 Ühtse raamistiku puudumise tõttu ei võta praegune 
kord neid tähtsaid muutusi arvesse ning näiteks selle kohta võib tuua nõukogu töörühmade 
tegevuse läbipaistvuse (või läbipaistmatuse). Nõukogu õigusloomega seotud tegevuse praegu 
nähtav osa (ministrite arutelud) on vaid jäämäe tipp. Töörühmade aruteludega seotud 
dokumendid kannavad tavaliselt tähistust „limite“ ega ole iseenesest üldsusele kättesaadavad, 
samas määruses (EÜ) nr 1049/2001 sellist liigituse kategooriat nimetatud ei ole.

2. Kriminaalõiguse valdkonna õigusaktide näol on tegemist uue valdkonnaga, kuhu ELi 
eesõigust on pärast Lissaboni lepingu jõustumist laiendatud ning nende õigusaktide 
kaugeleulatuvate tagajärgede tõttu (üksikisiku peamiste põhiõiguste piiramine) on selle 
valdkonna puhul vajalik veelgi suurem läbipaistvus. Näiteks Euroopa uurimismäärust 
käsitleva kavandatud direktiivi puhul (COD/2010/0817), millele on omane väga intensiivne 
sekkumine üksikisiku õigustesse ja liikmesriikide sisemisse põhiseaduslikku korda, ei ole 
enamik nõukogu töörühma tasandi dokumente avalikustatud, välja arvatud näiteks 
dokument 7617/115, milles nõukogu dokumendi raames esitatakse koopia avalikult 
kättesaadavast Põhiõiguste Ameti aruandest Euroopa uurimismääruse kohta. Teine hea näide 
kriminaalõiguse valdkonnas val i tsevast  läbipaistmatusest on seotud Euroopa 
vahistamismääruse kui esimese meetmega, mis võeti vastu vastastikuse tunnustamise alusel 
                                               
1 Selle õiguse näol ei ole tegemist kodanikele antud tuletatud eelisega, vaid hartast tuleneva primaarse õigusega 
„tutvuda [...] mis tahes kandjal säilitatavate dokumentidega“.
2 Euroopa Liidu lepingu artiklid 9–12 ja ELi toimimise lepingu artikkel 15.
3 Harta artikkel 42.
4 Selles osas ei vasta aluslepingute nõuetele ei 2008. aasta uuestisõnastamise ettepanek (KOM(2008) 229) ega ka 
viimane 2011. aasta ettepanek (KOM(2011) 137), millega laiendatakse määruse (EÜ) nr 1049/2001 
kohaldamisala ka muude institutsioonide suhtes, et täita aluslepingutes sätestatud nõue.
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st07/st07617.en11.pdf.
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kriminaalõiguse valdkonnas ning millega esialgu kaasnenud entusiasmi on vähendanud 
mitmed märkimisväärsed probleemid selle rakendamisel: puudub tõeline ühtlustamine 
32 teoliigi osas, mille puhul topeltkaristatavuse nõuet ei kohaldata; vanglatingimused; 
proportsionaalsus; prokuröri määratlemine õigusorganina (kohtule sarnaneva organina), nii et 
mitme Euroopa vahistamismäärust käsitleva juhtumi puhul ei ole kohus üldse kaasatud või on 
tema roll tõsiselt piiratud (kusjuures on võimalik, et valitseb vastuolu inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 5 lõikega 3) jne. Seoses sellega eksisteerib 
nõukogu dokumentide registris dokument „Injustices under the European Arrest Warrant” 
(13825/10; Euroopa vahistamismääruse põhjustatud ülekohus), mis ei ole üldsusele 
kättesaadav. Selline läbipaistmatu lähenemisviis kriminaalõiguse puhul ei ole vastuvõetav 
ning pärast Lissaboni lepingu jõustumist tuleb kaotada viimasel kümnel aastal kehtinud kord, 
mille kohaselt võtsid ELi kriminaalõiguse akte tegelikult vastu riikide valitsused nõukogu 
raames, kusjuures Euroopa Parlament ja riikide parlamendid olid sellesse kaasatud väga 
vähesel määral.

3. Probleem ei piirdu ainult kriminaalõigusega. Hea ja irooniline näide on juurdepääsu 
puudumine dokumentidele, milles liikmesriikide seisukohtade juures oleks esitatud nende 
nimed, nagu juhtus just nimelt määruse (EÜ) nr 1049/2001 kavandatud uuestisõnastatud 
versiooniga tegelevas nõukogu töörühmas1 ja mida näitas AccessInfo algatatud juhtum, ning 
samuti juurdepääsu puudumine nõukogu õigustalituse arvamusele määruse (EÜ) nr 1049/2001 
uuestisõnastatud versiooni kohta. Esimese punkti osas (liikmesriikide nimede avaldamine) 
algatati kohtuasi, mis ka võideti (T-233/09), sest Üldkohus keeldus kasutamast artikli 4 
lõikes 3 ette nähtud sisemise otsustamisprotsessiga seotud vabastust, sedastades järgmist: "69. 
... Nimelt eeldab kodanike poolt nende demokraatlike õiguste teostamine võimalust jälgida 
detailselt otsustamisprotsessi institutsioonides, kes osalevad seadusandlikus menetluses, ja 
õiguse omamist tutvuda kogu asjaomase teabega.“ Õiguslikule arvamusele juurdepääsu 
saamise küsimuses pöördus ClientEarth nõukogu vastu kohtusse (T-452/10), sest nõukogu 
seisukoht on vastuolus kohtu otsusega kohtuasjas Turco (liidetud kohtuasjad C-39/05 P ja 
C-52/05 P).2  

4. Eespool öeldu põhjal võib järeldada, et praegune olukord ei ole kooskõlas seadusandliku 
menetluse puhul nõutud läbipaistvuse kohustusega (mis on kodanike juurdepääsuõiguse 
vasteks). Seoses sellega tuleks eelkõige käsitleda nõukogu siseste töörühmade läbipaistvuse 
probleemi. Nõukogu kohtumisi töörühma tasandil võiks võrrelda Euroopa Parlamendi 
komisjonide koosolekutega. Mõlemad seadusandjad peavad selles mõttes olema samamoodi 
läbipaistvad kooskõlas aluslepingute ja hartaga ning läbipaistvus peab säilima, kui kaks 
seadusandjat saavad esimesel tasandil kolmepoolsete kohtumiste raames kokku, et jõuda 
esimesel lugemisel võimalikule kokkuleppele.

B. Avatud, tõhus ja sõltumatu Euroopa halduskorraldus

                                               
1 Nõukogu dokument 16388/08; töörühma peasekretariaadi teatis, mis käsitleb määruse (EÜ) nr 1049/2001 
kavandatud reformi. AccessInfo taotles ka juurdepääsu konkreetsete liikmesriikide esitatud dokumentidele, kuid 
18 neist teavet ei esitanud (neli riiki ei vastanud üldse) ning üheksa neist esitasid mõningast teavet (mitte kõik 
neist).
2 Turco kohtuasjas ütles kohus sõnaselgelt, et „kodanike võimalus tutvuda õigusloometoimingute alustega on 
tingimus, mis võimaldab neil tõhusalt kasutada oma demokraatlikke õigusi".
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5. ELi toimimise lepingu artiklis 298 kehtestatakse avatud, tõhusa ja sõltumatu 
halduskorralduse mõiste, samas kui harta artiklis 41 kehtestatakse õigus heale haldusele ja 
õigus, et taotlusi käsitletakse erapooletult, õiglaselt ja mõistliku aja jooksul. Komisjoni puhul 
tuleks käsitleda probleeme seoses menetluste läbiviimisega mõistliku aja jooksul. Hea 
näide on „Porsche juhtum“, mis käsitleb Porsche AG poolt komisjonile 2007. aastal toona 
kehtinud sõiduautode süsinikdioksiidi heite vähendamist ja kütusetõhususe parandamist 
käsitleva ühenduse strateegia läbivaatamise raames edastatud kirju ning mille raames algatas 
valitsusväline organisatsioon (Friends of the Earth Europe) 1. märtsil 2007 taotlusmenetluse 
ning kus menetluse lõpetamiseks oli vaja Euroopa ombudsmani 7. juuli 2010. aasta otsust 
(kaebus 676/2008/RT)1  ja ka ombudsmani eriaruandel2 põhinevat Euroopa Parlamendi 
27. oktoobri 2010. aasta raportit3. Nimetatud juhtumi puhul kulus komisjonil üksikasjaliku 
arvamuse esitamiseks enam kui 15 kuud, sest ta ei võtnud kolmanda isikuga ühendust teiste 
ELi organite ja taotleja jaoks mõistliku aja jooksul. Tähtaegade mittejärgimist võib 
demonstreerida ka ombudsmani juhtumiga 355/2007/TN komisjoni vastu, kus komisjon 
kasutas vääralt „liikmesriigi vetot“ ning Euroopa Keskkonnabüroo esialgne taotlus 
registreeriti 18. juulil 2006 ja komisjoni lõplik vastus esitati alles 15. detsembril 2006. Samas 
esitas ombudsman oma arvamuse soovituse projekti kohta (juuni 2009) alles 2010. aasta 
juulis.4

6. Sellised probleemid on vaid jätkuks samasugusele mitteõigeaegsele tegevusele, mis leiab 
aset vastamisel dokumentidele juurdepääsu saamiseks esitatud esialgsetele taotlustele ja ka 
kordustaotlustele. Näitena tuleks nimetada Greenpeace’i taotlust (14. aprill 2010, 
eesmärgiga saada juurdepääs paber- ja videomaterjalidele, mis käsitlevad hariliku tuuni 
üleviimist Tuneesiast Maltale).5 Tähtaja saabudes 4. mail 2010 pikendas komisjon 
väidetavale keerukusele viidates vastamise tähtaega 15 päeva võrra; samas lükkas komisjon 
esialgse taotluse tagasi alles 8. oktoobril 2010, väites, et tegemist on dokumentidega, mille 
suhtes kehtivad erandid ning mis käsitlevad ärihuve,  eraelu puutumatust ja 
kontrolle/uurimisi/audiitorkontrolle. 29. oktoobril esitas nimetatud valitsusväline 
organisatsioon kordustaotluse, millele 31. jaanuariks ei olnud ikka veel vastatud, mis 
tähendab, et haldusetapp ei olnud ka üheksa kuu möödudes veel lõpetatud. Samamoodi esitas 
ClientEarth 15. oktoobril 2009 taotluse saada juurdepääs biokütuseid käsitlevatele 
dokumentidele, kuid komisjoni lõplik otsus esitati alles 9. veebruaril 2010, s.t 117 päeva 
hiljem.
                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5075/html.bookmark.
Valitsusväline organisatsioon Friends of the Earth Europe taotles 1. märtsil 2007 juurdepääsu autotööstuse ja 
endise voliniku Verheugeni vahelisele kirjavahetusele. 2007. aasta novembris andis komisjon juurdepääsu 
15 kirjale, kuid keeldus andmast juurdepääsu kolmele Porsche saadetud kirjale, tuginedes ärihuvidega seotud 
erandile. Pärast kaebuse esitamist (juhtum 676/2008/RT) jõudis ombudsman 27. oktoobril 2008 järeldusele, et 
komisjon käitus juurdepääsu andmisest keeldumisel valesti. Pärast märkimisväärset hilinemist teatas komisjon 
30. septembril 2009 ombudsmanile, et ta annab osalise juurdepääsu, teavitades sellest enne Porschet. Seda ei 
juhtunud mitme kuu jooksul ning 2010. aasta juulis mõistis ombudsman komisjoni süüdi haldusomavoli 
kasutamises. 2010. aasta novembris kiitis Euroopa Parlament ombudsmani eriaruandele tuginedes heaks 
resolutsiooni.
2 Paliadeli raport Euroopa Ombudsmani eriaruande kohta seoses soovituse projektiga Euroopa Komisjonile 
kaebuse 676/2008/RT asjus (2010/2086(INI)).
3 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/specialreport.faces/en/4639/html.bookmark.
4 Vt ka juhtum 3697/2006/PB: „Ombudsman on seisukohal, et kohustus käsitleda taotlusi viivitamata tähendab, 
et komisjon peab korraldama oma haldustegevuse nii, et tagada, et registreerimine leiab tavapäraselt aset 
hiljemalt esimesel tööpäeval pärast taotluse saamist“.
5 GESTDEM 2010/1747.
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7. Komisjoni 2009. aasta aruandes1 dokumentidele juurdepääsu kohta seda tõsist probleemi ei 
mainitud ning samuti ei sisaldanud see aruanne nõuetekohaseid andmeid taotlusmenetluse 
keskmise pikkuse kohta. Samas lubab senine kohtupraktika arvata, et tagajärjed võivad olla 
veelgi halvemad seetõttu, et isegi kui vastust ei ole esitatud õigeaegselt vastavalt 
määruses (EÜ) nr 1049/2001 sätestatule, võivad institutsioonid vastuse esitada isegi pärast 
tähtaega, põhjustades olukorra, kus institutsiooni tegevusetusele tuginev kohtumenetlus 
muutub mõttetuks (vt liidetud kohtuasjad T-494/08 – T-500/08 ja T-509/08, Ryanair Ltd. vs. 
komisjon). Selline õiguslik tühimik võimaldab institutsioonidel viivitamist (vääralt) ära 
kasutada, et muuta mis tahes menetluslikud sammud ebaselgeks ja samas ka mis tahes 
dokumentide esitamine (pärast pika aja möödumist) mõttetuks.

                                               
1 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/rapport_2009/COM2010351_EN_ACT_part1_v1.pdf


