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C. Määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaldamine ametite (EMA juhtum) ja muude 
institutsioonide poolt (EIB juhtum)

9. Ebaselget olukorda pärast Lissaboni, kuna kehtiva määrusega (EÜ) nr 1049/2001 ei 
nähta ette korrektset raamistikku, kuna seda ei kohaldata selgelt kõigile 
institutsioonidele, organitele, ametitele ja asutustele, nagu ka ei selgitata selle seost 
muude õigusaktidega, esindab juhtum 2493/2008/(BB)TS1 – Euroopa Ravimiameti (EMA) 
vastu esitatud kaebus seoses keeldumisega avalikustada kahjulike kõrvaltoimete aruanded.
See juhtum on ka hea näide, kuidas ombudsmani kaasamine võib tuua muutuse valesse 
haldustavasse. Ombudsman juhtis selgelt tähelepanu asjaolule, et ELi organid ei peaks 
toimima üksnes passiivselt, vaid nad peavad ka olema proaktiivsed, mis tähendab, et nad 
peavad muutma materjalid avalikult kättesaadavaks, ning seega ei ole need kaks 
lähenemisviisi mitte alternatiivid, vaid täiendavad teineteist. Määruses 726/2004,2 millega 
asutatakse Euroopa Ravimiamet, nähakse ette, et määrust 1049/2001 kohaldatakse ameti 
hoitavatele dokumentidele (artikkel 73), samas kui teatud tingimustel peab amet tegema 
üldsusele kättesaadavaks kahjulikke kõrvaltoimeid käsitlevate aruannete andmed (artikkel 26) 
ja andma üldsusele asjakohasel tasandil juurdepääsu kahjulike kõrvalmõjude andmebaasidele 
(artikli 57 lõike 1 punkt d). Amet mõistis nende kahe õigusakti seost määruses 726/2004 ette 
nähtud erandina määruse 1049/2001 üldpõhimõtetest; amet tõlgendas mõistet „dokumendid“ 
nii, nagu see ei hõlmaks elektroonilistes salvestussüsteemides sisalduvaid andmeid; ja tõstatas 
ebamõistlikust halduskoormusest vabastamise küsimuse. Ombudsman lükkas selle 
põhjenduse tagasi ja selgitas, et kõnealuses määruses käsitletakse proaktiivset lähenemisviisi, 
samas kui täielikult tuleb kohaldada määruse 1049/2001 põhimõtteid. Samal ajal lükkas ta 
tagasi ka ameti pakutud dokumendi definitsiooni, väites järgmist: „82. Asjaolu, et 
andmebaasis EudraVigilance salvestatud teave võib olla krüptimise abil … turvalisemaks 
muudetud, ei muuda ombudsmani arvates tõsiasja, et andmebaasi sisu on dokument määruse 
1049/2001 artikli 3 tähenduses. Ombudsman on järjekindlalt väitnud, et „elektrooniliselt 
salvestatud sisu” hõlmab andmebaasis sisalduvaid idenditud ja taasidenditavaid 
teabekogumeid. Krüptitud andmed on taasidenditav teabekogum eeldusel, et soovi korral 
saab amet need andmed infotehnoloogiavahendite abil kättesaadavaks teha.“

10. Samuti ei olnud edukas ameti kolmas kaebus ebaproportsionaalse halduskoormuse kohta, 
mille peale ombudsman vastas: „88. Esiteks tuletab ombudsman meelde, et määrus 
1049/2001 ei sisalda ühtegi erandit, mille kohaselt saaks dokumentidele juurdepääsu 
andmisest keeldumist põhjendada haldustöö hulgaga … 90. ... Proportsionaalsuse põhimõte 
ei saa iseenesest olla põhjus dokumentidele juurdepääsu andmisest keeldumiseks.
Dokumentidele juurdepääsu andmisest keeldumise põhjendused peavad eranditult tuginema 
määruse 1049/2001 eranditele. Kui on tõendatud, et kohaldati proportsionaalsuse põhimõtet, 
saab sellega äärmisel juhul selgitada, miks iga dokumendi konkreetsele eraldi 
läbivaatamisele tuginevad põhjendused oli võimalik asendada dokumentide sarja puudutava 
põhjendusega… 93. Igal juhul sisaldab määrus 1049/2001 menetlussätteid, mida saab 
kohaldada sellise olukorra lahendamiseks, kus institutsioonile langev haldustöö on 
ebaproportsionaalne (täpsemalt määruse 1049/2001 artikli 6 lõige 3).”3 Pärast ombudsmani 
                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/draftrecommendation.faces/en/4810/html.bookmark
2 ELT L 136, 30.04.2004, lk 1.
3 Sarnase probleemi näitena saab tuua ka ChemSeci hiljutise taotluse seoses ECHA hoitavate dokumentidega, 
mis sisaldavad teavet andmebaasis SIN (Substitute It Now) esitatud firmade ja ainekoguste kohta, nagu REACH-
määruses ette nähtud. Sellele taotlusele (1. detsembrist 2010) vastati keeldumisega (22. detsembril 2010), kuna 
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märkusi nii kõnealuse juhtumi kui ka juhtumi 2560/2007/BEH1 (kliiniliste uuringute aruanded 
ja ravimitootjate ärihuvide kaitsmine) kohta muutis Euroopa Ravimiamet 2010. aastal oma 
poliitikat.2

11. Keerulisem küsimus on see, milline on asutamislepingu, määruse (EÜ) nr 1049/2001 ja 
määruse (EÜ) nr 1367/2006 (keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade 
otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi 
konventsiooni kohaldamise kohta)3 korrektne omavaheline seos, kusjuures viimases 
sätestatakse, et ärihuvidega seoses eeldatakse info avaldamiseks ülekaalukat üldsuse huvi, kui 
taotletud info on seotud heitmetega keskkonda (artikkel 6). Vastupidiselt sellisele täpsele 
sõnastusele väitis Euroopa Investeerimispank (EIB) hiljutise juhtumi puhul – mille 
Bankwatch esitas seoses juurdepääsuga süsinikdioksiidi käsitlevatele dokumentidele, mille oli 
saanud projekti käigus –, et määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaselt ei pea ta seda tegema, kuna 
küsimus ei puudutanud tema haldusülesandeid (nagu sätestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 15 lõikes 3).4 Siinkohal oleks vaja haldusülesannete täpsemat määratlust ning 
ka keeldumise põhjuste veel selgemat piiritlemist kahe ülalmainitud määruse vahel.

D. Salastatud teave – institutsioonidevahelised ja individuaalsed aspektid

12. Seoses juurdepääsuga salastatud dokumentidele saab välja tuua mitu 
institutsioonidevahelist probleemi, näiteks järgmised: hinnangud ELi–Hiina inimõiguste 
dialoogile, ELi ühinemisele Euroopa inimõiguste konventsiooniga, Bulgaaria ja Rumeenia 
ühinemisele Schengeni ruumiga jne. See küsimus tõstatab ühest küljest 
institutsioonidevahelise koostöö probleemi, eeskätt seoses rahvusvaheliste lepingute 
sõlmimisega, millele parlament on pärast Lissaboni lepingu jõustumist nõusoleku andnud.
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikes 10 sätestatakse, et „Euroopa Parlamenti 
teavitatakse viivitamata ja täielikult kõigil menetluse etappidel“. Teisest küljest tõstatab see 
küsimuse eraisikute juurdepääsu kohta seoses nõuetekohase salastamise ja võimaliku 
ülesalastamisega, kuna sellised dokumendid ei ole üldsusele kättesaadavad. Praeguse süsteemi 
üks peamisi probleeme on mõiste „salastatud ELi dokumendid“ ühise määratluse ja nende 
dokumentide ühise käitluse puudumine. 2001. aastal jõuti määruse 1049/2001 artikli 9 
rakendamisel – mille eesmärk on erinevate salastatuste teatav vastastikune tunnustamine –
laialt kritiseeritud kompromissini. Selline olukord on vastuvõetamatu, kuna see rikub 
sügavalt õigusriigi põhimõtet (harta preambul ning Euroopa Liidu lepingu artiklid 2 ja 6) ja 
õiguskindluse põhimõtet vastavalt õigusnormide hierarhia teooriale (põhiseadus, 
põhiseadusega kooskõlas olevad seadused ning õigusaktidega kooskõlas olevad madalama 
taseme normid). Praegu oleme olukorras, kus me tegutseme tasemel 3 (igal institutsioonil on 
oma eeskirjad või on sõlmitud institutsioonidevahelised lepingud), aga seaduste / 

                                                                                                                                                  
ECHA põhjenduse kohaselt kahjustaks avalikustamine ettevõtete ärihuvisid. 21. jaanuaril 2011 esitati edutult 
kordustaotlus, mille kohta tehti lõplik otsus 4. märtsil 2011.
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5459/html.bookmark
Vt ka kaebust 3106/2007/TS -
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/10071/html.bookmark#_ftnref14.
2 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/11/WC500099473.pdf
3 ELT L 264, 25.9.2006, lk 13.
4 Mis tahes võimalikke ebakõlasid asutamislepingute ja Århusi konventsiooni vahel oleks veel raskem 
lahendada, kuna Århusi konventsioon ei ole asutamislepingute suhtes ülimuslik.
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nõuetekohaste õigusaktide tasemel puudub ühine ELi salastatud dokumentide 
määratlus ja liigitamine. See tähendab, et esimese taseme ehk asutamislepingute ja 
kolmanda taseme ehk sise- ja institutsioonidevaheliste eeskirjade vahel puudub nõuetekohane 
õigusraamistik, millega rikutakse artikli 15 lõike 3 teist lõiku – salastatuse kategooriate asjus 
ei ole kunagi korraldatud nõuetekohast läbipaistvat seadusandlikku menetlust, kus kodanikke 
esindaksid demokraatlikult nende valitud esindajad. Isegi kui sellise olukorraga varem lepiti, 
on see vastuvõetamatu nii uue Lissaboni lepingu puhul, millega kehtestatakse kohustuslik 
põhiõiguste harta, kui ka asutamislepingute märksa rangemate ja ulatuslikumate sätete puhul 
(avatuse ja kodanike osalemise olulisus – Euroopa Liidu lepingu artiklid 9–12, ning 
dokumentidele juurdepääsu ja head valitsemistava käsitlevad uued sätted – Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklid 15 ja 298).

13. Sellega seoses on tervitatav uus institutsioonidevaheline leping parlamendi ja komisjoni 
vahel (vt Euroopa Parlamendi otsus, 20. oktoober 2010, Euroopa Parlamendi ja komisjoni 
vaheliste suhete raamkokkuleppe läbivaatamise kohta (2010/2118(ACI), II lisa),1 kuna selles 
nähakse ette ulatuslikud salastatuse kategooriad, aga ka sellise teabe käitlemise menetlused 
kahe institutsiooni vahel. Samas ei kehti see nõukogu kohta. Sellega seoses on 
läbirääkimisvolitused ELi ühinemisel Euroopa inimõiguste konventsiooniga heaks näiteks 
probleemidest, millega parlament on kokku puutunud. 17. märtsil 2010 esitas komisjon 
läbirääkimissuuniste projekti Euroopa inimõiguste konventsiooni kohta ja salastas need 
tähistusega „RESTRAINT EU“. Dokumendid tehti parlamendi turvaruumis kättesaadavaks 
põhiseaduskomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning 
inimõiguste allkomisjoni liikmetele. 4. juunil 2010 võttis JSK nõukogu vastu nõukogu otsuse 
anda mandaat läbirääkimiste pidamiseks, mille lisas nähti ette, et läbirääkimissuuniste tekst on 
salastatud tähisega „restraint“ ning et seda ei tehta avalikuks.2 Põhiseaduskomisjoni ning 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nõudmisel nõustus nõukogu dokumenti 
kättesaadavaks tegema, kuid üksnes teatud arvule liikmetele ning üksnes nõukogu ruumides, 
võttes ülimuslikuna parlamendi ja nõukogu vahelist 2002. aasta institutsioonidevahelist 
lepingut,3 millega reguleeritakse parlamendi juurdepääsu nõukogu tundlikule julgeoleku- ja 
kaitsealasele teabele. Sama probleem kerkis esile seoses Bulgaaria ja Rumeenia Schengeni-
hindamisega ja seoses ELi–Hiina inimõiguste dialoogiga (SEK 1906.doc), samas kui nõukogu 
ja parlamendi 2002. aasta institutsioonidevaheline leping ei sisalda kategooriat „restraint“.

12. Nõukogu selline käitumisviis on vastuvõetamatu nii Lissaboni lepingu ja parlamendile 
antud uute õiguste valguses kui ka demokraatliku vastutuse seisukohast. Samal ajal on 
salastamine mõnikord väga küsitav, eeskätt seoses inimõigustele viitavate 
dokumentidega. Euroopa inimõiguste konventsiooni läbirääkimisvolitused näivad olevat 
heaks näiteks selle kohta, kus kaalul pole mitte strateegilised läbirääkimised, vaid kogu 
menetlusega proovitakse lahendada olemasoleva Euroopa inimõiguste konventsiooni ja ELi 
õigussüsteemi tehnilise teostatavuse probleem. Veelgi enam, salastamist puudutavad eeskirjad 
mõjutavad otseselt üldsuse juurdepääsu dokumentidele. Sellega seoses on salastatud 
dokumentidele juurdepääsu käsitlevad eeskirjad (ka institutsioonidevahelised eeskirjad) 
dokumentidele juurdepääsu toetavad (kõrval)meetmed.

                                               
1 ELT L 304, 20.11.2010, lk 47.
2 2011. aastal vabastati see osaliselt salastatusest:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st08/st08124.en10.pdf
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:298:0001:0001:ET:PDF
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Kokkuvõte

Arvestades kõike töödokumentides 3 ja 4 mainitut, tuleb rõhutada järgmist:

- dokumentidele juurdepääsu kohta tuleks vastu võtta uus ühine õigusraamistik, mis on 
täielikult kooskõlas asutamislepingutega;
- täielikult tuleks saavutada õiguslik läbipaistvus, eeskätt seoses nõukogu 
töörühmadega;
- korraldada tuleks dokumentidele juurdepääsu taotluste läbivaatamise tähtaegade 
hindamine ning nende tähtaegade rikkumise korral kehtestada ranged tagajärjed;
- määrust (EÜ) nr 1049/2001 (kuni pole kokku lepitud uut õigusraamistikku) tuleks 
täielikult kohaldada kõigile institutsioonidele, organitele, ametitele ja asutustele 
vastavalt asutamislepingutele; asutamislepingutega ette nähtud mis tahes erimenetlusi 
(näiteks seoses Euroopa Kohtu ja Euroopa Investeerimispangaga) tuleb tõlgendada 
rangelt ning nõuda selgeid määratlusi (näiteks mõiste „haldusülesanne“ puhul);
- kehtestada tuleks üldine salastatud dokumentide õigusraamistik, millel 
institutsioonidevaheline koostöö peaks põhinema ja mida tuleks arendada 
institutsioonidevaheliste lepingutega;
- parlamendi õigusi tuleks täielikult austada (seoses õigusaktide ja rahvusvaheliste 
lepingutega).


