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Muudatusettepanek 14
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääsuõigusega isikud ja 
reguleerimisala

Juurdepääsuõigusega isikud

1. Kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel 
on õigus tutvuda institutsioonide 
dokumentidega, arvestades käesolevas 
määruses sätestatud põhimõtteid, tingimusi 
ja piiranguid.

Kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel 
ning füüsiliste ja juriidiliste isikute 
ühendustel on õigus tutvuda 
institutsioonide dokumentidega, arvestades 
käesolevas määruses sätestatud 
põhimõtteid, tingimusi ja piiranguid.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi 
institutsiooni valduses olevate 
dokumentide suhtes, see tähendab 
institutsiooni koostatud ja talle saadetud 
ning tema valduses olevate dokumentide 
suhtes , mis seonduvad tema 
vastutusalasse kuuluva poliitika, tegevuse 
või otsustega seonduvate küsimustega
kõikides Euroopa Liidu 
tegevusvaldkondades. 1049/2001
3. Ilma et see piiraks artiklite 4 ja 9 
kohaldamist, tehakse dokumendid 
üldsusele kättesaadavaks kas kirjaliku 
taotluse alusel või otse elektroonilises 
vormis või registri kaudu. Eelkõige 
tehakse artikli 12 kohaselt vahetult 
kättesaadavaks seadusandliku menetluse 
käigus koostatud ja saadud dokumendid.
4. Tundliku sisuga dokumentide suhtes, 
nagu need on määratletud artikli 9 lõikes 
1, kohaldatakse vastavalt nimetatud 
artiklile erikohtlemist.
5. Käesolevat määrust ei kohaldata 
dokumentide suhtes, mille on ühenduse 
kohtutele esitanud muud isikud kui 
institutsioonid.
6. Ilma et see piiraks EÜ õigusega 
huvitatud isikutele kehtestatud 
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konkreetseid juurdepääsuõigusi, ei ole 
uurimistoimikusse või üksikjuhtumit 
käsitleva akti menetlustoimikusse 
kuuluvad dokumendid üldsusele 
juurdepääsetavad enne, kui kõnealune akt 
on lõplik. Dokumendid, mis sisaldavad 
teavet, mille institutsioon on saanud või 
kogunud füüsilistelt või juriidilistelt 
isikutelt sellise uurimise käigus, ei ole 
üldsusele juurdepääsetavad. 1049/2001
7. Käesolev määrus ei piira 
institutsioonide valduses olevatele 
dokumentidele juurdepääsu õigust, mis 
tuleneb rahvusvahelise õiguse 
dokumentidest või institutsioonide poolt 
nende rakendamiseks vastuvõetud 
õigusaktidest.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 15 lõikega 3. Selgitab, et 
juurdepääsuõigusega isikud ja määruse reguleerimisala on eri asjad, mis tuleks pigem 
sätestada eraldi.

Muudatusettepanek 15
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Kohaldamisala

1. Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi 
Euroopa Liidu institutsioonide, organite 
või asutuste valduses olevate dokumentide 
suhtes, see tähendab institutsiooni 
koostatud ja talle saadetud ning tema 
valduses olevate dokumentide suhtes 
kõikides Euroopa Liidu 
tegevusvaldkondades.
2. Avalikkusele tagatakse juurdepääs 
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dokumentidele kas elektrooniliselt 
Euroopa Liidu Teatajas, institutsiooni 
ametlikus registris või kirjaliku taotluse 
alusel. Artikli 12 kohaselt tehakse 
vahetult kättesaadavaks seadusandliku 
menetluse käigus koostatud ja saadud 
dokumendid.
3. Käesolev määrus ei piira 
institutsioonide, ametite, asutuste või 
organite valduses olevatele dokumentidele 
suurema juurdepääsu õigust, mis tuleneb 
rahvusvahelise õiguse dokumentidest või 
institutsioonide poolt nende 
rakendamiseks vastuvõetud õigusaktidest 
või liikmesriikide õigusaktidest.

Or. en

Selgitus

Vt eespool. Täpsustab, et käesolevas aktis on esitatud üldine raamistik kõikidele ELi 
institutsioonidele, agentuuridele ja organitele.

Muudatusettepanek 16
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) dokument – mis tahes teabekandjal 
esitatud sisu (paberile kirjutatuna, 
elektroonilises vormis või heli-, visuaal-
või audiovisuaalsalvestisena) , mille 
institutsioon on ametlikult koostanud ja 
ühele või mitmele saajale edastanud või 
muul viisil registreerinud või 
mille institutsioon on saanud;
elektroonilisel teabekandjal, andmetöötlus-
või päringusüsteemis olevad andmed on 
dokumendid, kui neist saab sealt süsteemi 
vahendite abil väljatrüki või 
elektroonilises vormis koopia teha ;

(a) dokument - mis tahes teabekandjal 
esitatud andmed või sisu (paberile 
kirjutatuna, elektroonilises vormis või heli-
, visuaal- või audiovisuaalsalvestisena),
mis käsitleb institutsiooni vastutusalasse 
kuuluva poliitika, tegevuse või otsustega 
seotud küsimusi; elektroonilisel 
teabekandjal, andmetöötlus- või 
päringusüsteemis (sh institutsiooni töös 
kasutatavates välistes süsteemides) olevat 
teavet peetakse dokumendiks, kui sellest
saab sealt hõlpsasti kättesaadavate
süsteemi vahendite abil väljatrükke või 
elektroonilises vormis koopia või koopiad
teha. Institutsioon, kes kavatseb luua uue 
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elektrooniliste teabekandjate süsteemi või 
oluliselt muuta olemasolevat süsteemi, 
peab hindama selle tõenäolist mõju 
käesoleva määrusega tagatud 
juurdepääsuõigusele ning toimima viisil, 
mis edendab läbipaistvuse eesmärki;
Institutsiooni poolt elektroonilisele 
teabekandjale salvestatud teabe 
päringufunktsioon tuleb kohandada nii, et 
see rahuldaks üldsuse korduvaid taotlusi, 
mida ei ole võimalik rahuldada süsteemi 
praegu olemasolevaid vahendeid 
kasutades;

Or. en

Selgitus

Pakutud sõnastuses võetakse arvesse andmete elektroonilise talletamise üha kasvavat 
tähtsust, mis ei tohiks vähendada üldsuse juurdepääsu teabele, mida oleks varem esitatud 
tavaliste dokumentide kujul.

Muudatusettepanek 17
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) avaliku julgeolekuga, sealhulgas 
füüsiliste või juriidiliste isikute 
turvalisusega ;

(a) Euroopa Liidu või selle ühe või mitme 
liikmesriigi sisemise avaliku julgeolekuga;

Or. en

Selgitus

Sisemise avaliku julgeoleku mõiste ei vaja uut ELi definitsiooni.



AM\838956ET.doc 7/13 PE452.759v01-00

ET

Muudatusettepanek 18
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) õigusnõustamist või kohtu-  , 
vahekohtu- või vaidluste lahendamise 
menetlust ;

(c) õigusnõustamist, mis on seotud 
kohtumenetlusega;

Or. en

Selgitus

Euroopa Kohus on Turco kohtuasjas tehtud otsuses sedastanud, et õigusnõustamise 
avalikustamine õigusloomega seotud algatuse puhul suurendab õigusloome protsessi 
läbipaistvust ja avalikkust ning tugevdab Euroopa kodanike demokraatlikke õigusi.

Muudatusettepanek 19
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) valikumenetluse objektiivsust ja 
erapooletust.

(e) avaliku hanke menetluste objektiivsust 
ja erapooletust, kuni telliv institutsioon on 
otsuse teinud, või valikukomisjoni 
objektiivsust ja erapooletust töötajate 
töölevõtmiseni viivas menetluses, kuni 
ametisse nimetav asutus on otsuse teinud.

Or. en

Selgitus

Määruses peab olema selgelt öeldud, et erand puudutab ainult käimasolevaid menetlusi.
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Muudatusettepanek 20
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 2 ja 3 sätestatud erandeid ei 
kohaldata juhul, kui avaldamine teenib 
ülekaalukaid üldisi huve. Lõike 2 punkti a 
kohaldamisel loetakse avaldamist 
ülekaalukaid üldisi huve teenivaks, kui
taotletud teave on seotud heidetega 
keskkonda.

4. Lõikes 2 sätestatud erandeid ei kohaldata 
juhul, kui avaldamine teenib ülekaalukaid 
üldisi huve. Avaldamise üldiste huvide 
kaalumisel on olulise tähtsusega asjaolu, 
et taotletud dokumendid on seotud
põhiõiguste kaitsega või õigusega elada 
tervislikus keskkonnas.

Or. en

Selgitus

Põhiõiguste austamine on ELi nurgakivi ja tervislikus keskkonnas elamise õigus on sätestatud 
põhiõiguste harta artiklis 37 ning Århusi konventsiooni artiklis 1.

Muudatusettepanek 21
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Avaliku võimu kandjate, avalike 
teenistujate ja huvigruppide esindajate 
nimed, ametikohad ja ametiülesanded 
seoses nende ametialase tegevusega
avaldatakse, välja arvatud juhul, kui 
konkreetseid asjaolusid arvesse võttes 
kahjustaks nende andmete avaldamine 
asjaomaseid isikuid. Muud isikuandmed 
avaldatakse kooskõlas selliste andmete 
seadusliku töötlemise tingimustega, mis 
on sätestatud üksikisikute kaitset 
isikuandmete töötlemisel käsitlevates EÜ 
õigusaktides.

5. Isikuandmeid ei avaldata, kui nende 
andmete avaldamine kahjustaks 
asjaomase isiku eraelu puutumatust või 
isikupuutumatust. Sellist kahju ei ole 
tekitatud:

kui andmed puudutavad üksnes 
asjaomase isiku ametialast tegevust, välja 
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arvatud juhul, kui konkreetseid asjaolusid 
arvesse võttes on põhjust eeldada, et 
andmete avaldamine kahjustaks seda 
isikut;
kui andmed puudutavad üksnes avalikku 
teenistujat, välja arvatud juhul, kui 
konkreetseid asjaolusid arvesse võttes on 
põhjust eeldada, et andmete avaldamine 
kahjustaks seda isikut või temaga seotud 
isikuid;
kui andmed on asjaomase isiku 
nõusolekul juba avalikustatud.
Isikuandmed siiski avaldatakse, kui 
avaldamine teenib ülekaalukaid üldisi
huve. Sellisel juhul peab institutsioon või 
asutus üldised huvid täpsustama. Ta 
esitab põhjused, miks konkreetsel juhul 
üldised huvid kaaluvad üles asjaomase 
isiku huvid.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Euroopa andmekaitseinspektori soovitustega.

Muudatusettepanek 22
Ágnes Hankiss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Avaliku võimu kandjate, avalike 
teenistujate ja huvigruppide esindajate 
nimed, ametikohad ja ametiülesanded 
seoses nende ametialase tegevusega 
avaldatakse, välja arvatud juhul, kui 
konkreetseid asjaolusid arvesse võttes 
kahjustaks nende andmete avaldamine
asjaomaseid isikuid. Muud isikuandmed 
avaldatakse kooskõlas selliste andmete 
seadusliku töötlemise tingimustega, mis on 
sätestatud üksikisikute kaitset isikuandmete 

5. Avaliku võimu kandjate, avalike 
teenistujate ja huvigruppide esindajate 
nimed, ametikohad ja ametiülesanded 
seoses nende ametialase tegevusega 
avaldatakse
ainult teabe andja nõusolekul, välja 
arvatud juhul, kui konkreetseid asjaolusid 
arvesse võttes kahjustaks nende andmete 
avaldamine asjaomaste isikute eraelu 
puutumatust. Muud isikuandmed 
avaldatakse kooskõlas selliste andmete 



PE452.759v01-00 10/13 AM\838956ET.doc

ET

töötlemisel käsitlevates EÜ õigusaktides. seadusliku töötlemise tingimustega, mis on 
sätestatud üksikisikute kaitset isikuandmete 
töötlemisel käsitlevates Euroopa Liidu
õigusaktides.

Avaliku võimu kandjatelt, avalikelt
teenistujatelt ja huvigruppide esindajatelt 
küsitakse nõusolekut enne nende nime, 
ametikoha ja ametiülesannete lisamist 
dokumenti. 

Kui institutsioon, organ, asutus või 
agentuur keeldub dokumendile 
juurdepääsu lubamisest lõike 1 alusel, 
kaalub ta, kas dokumendile oleks 
võimalik anda osaline juurdepääs.

Or. en

Selgitus

Sõnastus peaks olema kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega Bavarian Lageri kohtuasjas (C-
28/08P). Tulevane ligipääs uutele dokumentidele tuleks teha lihtsamaks.

Muudatusettepanek 23
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käesolevas artiklis sätestatud erandeid 
kohaldatakse üksnes nii kaua, kuni kaitse 
on dokumendi sisust lähtuvalt õigustatud.
Erandeid võib kohaldada maksimaalselt 30 
aasta jooksul. Dokumentide puhul, mille 
suhtes kehtivad erandid ja mis käsitlevad 
isikuandmete kaitset  või ärihuve, ning 
tundliku sisuga dokumentide puhul võib 
vajaduse korral jätkata erandi 
kohaldamist ka pärast selle tähtaja lõppu.

7. Käesolevas artiklis sätestatud erandeid 
ei kohaldata dokumentide suhtes, mis on 
esitatud menetluse kontekstis, mille 
tulemusel võetakse vastu õigusakt või 
muu üldkohaldatav akt. Erandeid 
kohaldatakse üksnes nii kaua, kuni kaitse 
on dokumendi sisust lähtuvalt õigustatud.
Erandeid võib kohaldada maksimaalselt 30 
aasta jooksul.

Or. en
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Selgitus

Võtab arvesse Turco kohtuasja, milles rõhutatakse õigusloome menetluse läbipaistvust kui 
demokraatia eeltingimust.

Muudatusettepanek 24
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konsulteerimine Konsulteerimine
1. Kolmandate isikute dokumentide puhul 
konsulteerib institutsioon kolmanda 
isikuga, et hinnata, kas tuleks kohaldada
artiklis 4 osutatud  erandit, välja arvatud 
juhul, kui on ilmne, et dokument tuleb 
avaldada või et seda ei tohi avaldada.

1. Institutsioonid avaldavad kolmandate 
isikute dokumendid, konsulteerimata 
isikutega, kellelt dokument pärineb, kui 
on selge, et ükski selles määruses 
sätestatud erand ei ole kohaldatav. 
Kolmanda isikuga konsulteeritakse, kui 
isik on dokumendi esitamisel taotlenud 
selle erikäsitlust, et hinnata, kas tuleks 
kohaldada käesolevas määruses sätestatud
erandit. Institutsioonidele poliitiliste 
otsuste tegemise mõjutamiseks esitatavad 
dokumendid avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui taotlus on esitatud seoses 
liikmesriigist pärineva dokumendiga,
konsulteeritakse asjaomase liikmesriigi 
ametiasutustega, välja arvatud 
dokumentide puhul, mis on edastatud 
selliste menetluste raames, mille eesmärk 
on õigusakti või muu üldkohaldatava akti 
väljatöötamine. Institutsioon, kelle 
valduses dokument on, avaldab selle, välja 
arvatud juhul, kui liikmesriik esitab selle 

2. Kui taotlus on esitatud seoses 
liikmesriigist pärineva dokumendiga,
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mitteavaldamiseks põhjendused, mis 
tuginevad artiklis 4 osutatud eranditele või 
liikmesriigi enda õigusaktide 
konkreetsetele sätetele, mille kohaselt 
asjaomase dokumendi avaldamine ei ole 
lubatud. Institutsioon hindab liikmesriigi 
esitatud põhjenduste asjakohasust niivõrd, 
kuivõrd need tuginevad käesolevas 
määruses sätestatud eranditele.

- mida kõnealune liikmesriik ei ole 
edastanud nõukogu liikmena tegutsedes, 
või
- mis ei puuduta komisjonile esitatud 
teavet Euroopa Liidu poliitika ja 
õigusaktide rakendamise kohta,
konsulteeritakse asjaomase liikmesriigi 
ametiasutustega. Institutsioon, kelle 
valduses dokument on, avaldab selle, välja 
arvatud juhul, kui liikmesriik esitab selle 
mitteavaldamiseks põhjendused, mis 
tuginevad artiklis 4 osutatud eranditele või 
liikmesriigi enda õigusaktide 
samaväärsetele sätetele, või on selle vastu 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
346 lõike 1 punkti a alusel, väites, et 
avaldamine ohustaks tema olulisi 
julgeolekuhuvisid. Institutsioon hindab 
liikmesriigi esitatud põhjenduste 
asjakohasust.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriik saab taotluse tema 
valduses oleva dokumendi kohta, mis on 
pärit mõnelt institutsioonilt, ning kui ei ole 
ilmne, et dokument tuleb avaldada või et 
seda ei tohi avaldada, konsulteerib 

3. Ilma et see piiraks riiklikku 
parlamentaarset kontrolli, kui liikmesriik 
saab taotluse tema valduses oleva 
dokumendi kohta, mis on pärit mõnelt 
institutsioonilt, ning kui ei ole ilmne, et 
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liikmesriik asjaomase institutsiooniga, et 
teha otsus, mis ei sea ohtu käesoleva 
määruse eesmärke . Selle asemel võib 
liikmesriik suunata taotluse institutsioonile. 
1049/2001

dokument tuleb avaldada või et seda ei tohi 
avaldada, konsulteerib liikmesriik 
asjaomase institutsiooniga, et teha otsus, 
mis ei sea ohtu käesoleva määruse 
eesmärke. Selle asemel võib liikmesriik 
suunata taotluse institutsioonile. 1049/2001

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega IFAW kohtuasjas, milles selgitati, et liikmesriikidel ei ole 
vetoõigust seoses nende enda väljastatud dokumentidega ega – välja arvatud riikliku 
julgeolekuga seotud juhtudel – õigust kohaldada oma riigi sätteid, välja arvatud juhtudel, kui 
need on sisult samaväärsed käesoleva määruse eranditega. 

Muudatusettepanek 27
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Institutsioonid võtavad viivitamata 
vajalikke meetmeid, et koostada register, 
mis saab kasutuskõlblikuks 3. juuniks 
2002.

3. Institutsioonid võtavad viivitamata 
vajalikke meetmeid, et koostada 
institutsioonide dokumendiregistrite jaoks 
ühine kasutajaliides, tagamaks 
registritevaheline koordineerimine.

Or. de


