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Raporti projekti teise versiooni koostamise põhjused
Ettepanek sõnastada uuesti määrus (EÜ) nr 1049/2001 (KOM(2008)0229) on töös olnud juba 
mitu aastat. 2009. aastal võeti muudatusettepanekud Euroopa Parlamendi täiskogu istungil
küll vastu, kuid seadusandlikku resolutsiooni hääletusele ei pandud ning asi saadeti uueks 
läbivaatamiseks tagasi vastutavale komisjonile.1 Lissaboni lepingu jõustumisel komisjon 
ettepanekut tagasi ei võtnud.2 Seega jätkati ettepanekuga seotud menetlust, kuigi uute 
aluslepingutega loodi dokumentidele juurdepääsu osas täiesti uus õigusraamistik, 
dokumentidele juurdepääsu õigus määratleti põhiõigusena (nüüdseks õiguslikult siduva 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 42), laiendati osalusdemokraatia käsitusviisi 
(Euroopa Liidu lepingu artiklid 9 kuni 12) ning piirati tugevasti seadusandliku menetluse 
läbipaistvuse osas tehtavaid erandeid (EÜ asutamislepingu endise artikli 207 väljajätmine), 
mis eeldasid nõukogu ettevalmistatavate õigusaktide läbipaistvust, „säilitades samal ajal 
nõukogu otsustamisprotsessi tõhususe”. 2010. aasta mais esitati uus raporti projekt3 ning 
sellele järgnes seminar läbipaistvuse teemal4. 

Pärast raporti projekti tutvustamist võtsid Üldkohus ja Euroopa Kohus vastu mitu 
kaugeleulatuvat ja olulist otsust, mis aitavad Lissaboni lepinguga loodud dokumentidele 
juurdepääsu uut õigusraamistikku paremini mõista. Euroopa Kohus täpsustas 29. juuni 
2010. aasta otsuses kohtuasjas C-28/08: komisjon versus Bavarian Lager, milline on tema 
nägemus läbipaistvuse ja andmekaitse vahelisest seosest, lähtudes määruse (EÜ) nr 1059/2001 
praegusest sõnastusest. Sellest otsusest ajendatuna analüüsis andmekaitse ja läbipaistvuse 
vahelist seost põhjalikult ka Euroopa andmekaitseinspektor.5 Samal ajal sedastas Euroopa 
Kohus 29. juuni 2010. aasta otsuses kohtuasjas C-139/07 P: komisjon versus TGI, et 
juurdepääs riigiabi valdkonna (halduslikele) dokumentidele kuulub kontrollimiste, uurimise ja 
audiitorkontrolli eesmärki kaitsvate erandite alla. Lisaks selgitas Euroopa Kohus 
haldusmenetlustega seotud dokumentidele juurdepääsuõiguse küsimust (ja seoses võimaliku 
varjamise eeldusega) oma 21. juuli 2011. aasta otsuses kohtuasjas C-506/08 P: Rootsi 
Kuningriik versus MyTravel ja komisjon, eristades seadusandlikke ja haldusdokumente ning 
rõhutades, et see ei tähenda seda, et haldusdokumendid vabastatakse määruses (EÜ) nr 
1049/2001 kehtestatud läbipaistvusnõudest. Samal ajal määratles Üldkohus mitmes oma 
otsuses testi, mida ta kasutas tingimuslike erandite jaoks, kuivõrd huvi kahjustamise oht peab 
olema „mõistlikult ettenähtav, mitte puhthüpoteetiline” ja „dokumentidega tutvumine võib 
konkreetselt ja tegelikult kahjustada kaitstud huve” (vt 22. märtsi 2011. aasta otsust 
kohtuasjas T-250/08: Batchelor versus komisjon, 24. mai 2011. aasta otsust liidetud 
kohtuasjades T-109/05 ja T-444/05: NLG versus komisjon ning 7. juuni 2011. aasta 
kohtuotsust kohtuasjas T-471/08: Toland versus parlament). Kohus selgitas ka seda, et 
seadusandliku menetluse puhul tuleb oluliselt piirata nõukogus seoses institutsioonisisese 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0114.
2 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele 
institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665).
3 PE 439.989v01.
4 Seminar „ELi institutsioonide, organite, ametite ja asutuste seisukohad seoses ELi dokumentidele 
juurdepääsuga pärast Lissaboni lepingu jõustumist”, 1. juuni 2010, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100527ATT75133/20100527ATT75133EN.p
df.
5 Euroopa andmekaitseinspektori 24. märtsi 2011. aasta dokument „Public access to documents containing
personal data after the Bavarian Lager ruling” ja Euroopa andmekaitseinspektori 30. juuni 2008. aasta arvamus 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (ELT C 2, 7.1.2009, lk 7).
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otsustamisprotsessiga tehtavat erandit, mis puudutab nõukogus osalevate liikmesriikide 
delegatsioonide nimesid ja seisukohti, nagu sedastas Euroopa Kohus 22. märtsi 2011. aasta 
otsuses kohtuasjas T-233/09: Access Info Europe versus nõukogu.
Eelpool nimetatud sisuliste muudatuste tõttu korraldati määruse (EÜ) nr 1049/2001 
muutmiseks uus kuulamine1, kus käsitleti ka kõnealuse määruse varasemat rakendamist 
seoses Hautala ja Sargentini raportiga, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu dokumentidele 
aastatel 2009–2010 (kodukorra artikli 104 lõige 7) (2010/2294(INI)). Nimetatud raportis 
analüüsiti määruse (EÜ) nr 1049/2001 rakendamise reaalsete praktiliste näidete põhjal 
praeguse süsteemi häid ja halbu külgi. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
võttis raporti 2011. aasta juunis vastu ülekaaluka häälteenamusega, mistõttu kajastab see 
kõikide fraktsioonide ühist seisukohta dokumentidele juurdepääsu küsimuses.
Samal ajal peeti nõukogu ja komisjoniga koosolekuid ja arutelusid, samuti toimus 28. juunil 
2011 raportööri, variraportööride ja arvamuse koostajate koosolek, millest võttis osa 
komisjoni asepresident Šefčovič. Parlamendi jaoks oli ootamatu, et komisjon tutvustas uut 
seadusandlikku ettepanekut, et võtta vastu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
1049/2001 (KOM/2011/0137), taotledes praegu kehtiva määruse (EÜ) nr 1049/2001 vähest 
ajakohastamist, mis sisuliselt tähendab ELi toimimise lepingu artikli 15 sisalduvate sätete 
kopeerimist. Ebaselge õigusliku olukorra tõttu paluti Euroopa Parlamendi õigusteenistusel 
selgitada, kas komisjoni teise ettepanekuga on täidetud dokumentidele juurdepääsu osas 
Lissaboni lepingust tulenevad nõuded. Õigusteenistuse vastus oli selge ja eitav 
(õigusteenistuse 4. juuli 2011. aasta arvamus (SJ-0331/11)), mille alusel võeti fraktsioonide 
konsensusega vastu poliitiline otsus ühendada teine ettepanek esimesega ning seega muutub 
see kehtetuks (välja toodud seadusandlikus resolutsioonis).
Kõikide eespool kirjeldatud sündmuste tõttu tuli raportööril oma raporti projekti muuta, teha 
vastavad kohandused ning esitada raporti projekti teine versioon.

Peamised muudatused raporti projekti teises versioonis
Kõik muudatused, mis komisjon on esitanud oma teises lühikeses ettepanekus 
(KOM(2011)0137), on lisatud raportisse. Seetõttu muutub kõnealune ettepanek kehtetuks, 
nagu see oli välja toodud ka seadusandlikus resolutsioonis (vt näiteks muudatusettepanekuid 1 
ja 25 ning muudatusettepanekuid, millega võetakse kasutusele sõnastus „institutsioon, organ, 
asutus ja/või amet”).
Oluline oli esile tuua Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat (kohtuasi TASZ versus Ungari, 
kohtuotsuse nr 37374/05), sest Euroopa Inimõiguste Kohus hakkas sõnavabaduse sätte alusel 
välja töötama õigust teabele (muudatusettepanekud 2 ja 33).

Sätted, millega määratakse kindlaks ühine süsteem salastatud dokumentidele, on ümber 
kirjutatud ja need on keskendatud salastamise ja salastamise kustutamise menetlustele 
(muudatusettepanek 27).
Selgitatud ja rõhutatud on õigusloome läbipaistvuse rolli, eeskätt seoses institutsioonisisest 
otsustamisprotsessi puudutava erandiga, mis on küll uuesti sisse viidud, kuid Euroopa Liidu 
Kohtu viimase aja praktikat arvestades ümber kirjutatud ja piiratud. Põhimõtteliselt ei tohiks 

                                               
1 „The right to access to EU documents: Implementation and future of Regulation (EC) No 1049/2001”, 
13. aprill 2011, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201104/20110412ATT17628/20110412ATT17628EN.p
df.
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otsustamisprotsessiga seotud erandit seadusandlikule menetlusele kohaldada (vastavalt 
Hautala ja Sargentini raportis sisalduvale fraktsioonide kokkuleppele) ja seda tuleks kasutada 
ainult menetluse ajal (vt muudatusettepanekuid 10, 11, 32 ja 36). 
Selgitatud on suhet muude võimalike eriõigusesse kuuluvate õigusaktidega, kuivõrd 
rangemaid piiranguid saab kehtestada ainult artiklil 15 põhinevate õigusaktidega 
(muudatusettepanek 18).

Kõik erandid peaksid olema tingimuslikud ning kõigi erandite puhul tuleks Euroopa Liidu 
Kohtu määratletud kriteeriume arvesse võttes kaaluda seda, kas teha erand või avalikku huvi 
arvestades andmed avaldada (vt muudatusettepanek 33).
Mõned muudatusettepanekud on raportist välja jäetud: viide salastatud dokumentide 
üldisemale raamistikule, teabe taaskasutamine, eraelu puutumatuse vasturääkivus 
kohustusliku ja tingimusliku põhjusena keeldumiseks, ettepanekud kolmandate isikutega 
konsulteerimise ning Euroopa Liidu Teataja kohta jne. 


