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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1049/2001,
30. mai 2001,
üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele
nr 41 kahe kõnealuse lepinguga hõlmatud tegevust käsitlevate dokumentide puhul juhinduma käesolevast määrusest.

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 255 lõiget 2,
(6)

Tuleks tagada ulatuslikum juurdepääs dokumentidele juhtudel, kui institutsioonid toimivad seadusandjana, sealhulgas delegeeritud volituste alusel, säilitades samal ajal institutsioonide otsustamisprotsessi tõhususe. Sellised
dokumendid tuleks võimalikult laiaulatuslikult teha vahetult kättesaadavaks.

(7)

Vastavalt EL lepingu artikli 28 lõikele 1 ja artikli 41 lõikele 1 kehtib juurdepääsuõigus ka dokumentide suhtes,
mis käsitlevad ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ning politseikoostööd ja õigusalast koostööd kriminaalasjades. Kõik
institutsioonid peaksid järgima oma turvaeeskirju.

(8)

Tagamaks käesoleva määruse täielik kohaldamine liidu
kogu tegevuse suhtes, peaksid kõik institutsioonide loodud
asutused kohaldama käesolevas määruses sätestatud põhimõtteid.

(9)

Teatavate dokumentide suhtes tuleks nende eriti tundliku
sisu tõttu võimaldada erirežiimi. Selliste dokumentide
sisust Euroopa Parlamendi teavitamise kord tuleks kehtestada institutsioonidevahelise kokkuleppega.

(10)

Saavutamaks institutsioonide töös suuremat avalikkust,
peaksid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon võimaldama juurdepääsu mitte ainult enda koostatud dokumentidele, vaid ka neile saabunud dokumentidele. Sellega seoses meenutatakse, et Amsterdami lepingu lõppaktile lisatud
deklaratsioon nr 35 kohaselt võib liikmesriik taotleda, et
komisjon või nõukogu ei avaldaks kõnealusest riigist saabunud dokumendi sisu kolmandatele isikutele ilma tema
eelneva nõusolekuta.

(11)

Põhimõtteliselt peaksid kõik institutsioonide dokumendid
olema üldsusele kättesaadavad. Tuleks siiski teha erandeid,
et kaitsta teatavaid üldisi ja erahuve. Institutsioonidel peaks
olema õigus kaitsta vajaduse korral oma sisemisi nõupidamisi ja arutelusid, et tagada võime täita oma ülesandeid.
Erandite hindamisel peaksid institutsioonid kõigil liidu
tegevusaladel võtma arvesse ühenduse õigusaktides sisalduvaid põhimõtteid isikuandmete kaitse kohta.

(12)

Kõik eeskirjad, mis käsitlevad juurdepääsu institutsioonide
dokumentidele, peaksid olema kooskõlas käesoleva määrusega.

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, (1)

toimides asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Euroopa Liidu lepingu artikli 1 teises lõigus on talletatud
avalikkuse põhimõte tõdemusega, et leping tähistab uut
etappi Euroopa rahvaste üha tihedama liidu loomises, kus
otsused tehakse nii avalikult kui võimalik ja nii kodanikulähedaselt kui võimalik.

Avalikkus võimaldab kodanikel osaleda rohkem otsustamisprotsessis ja tagab juhtorganitele suurema legitiimsuse
ning tulemuslikkuse ja suurema vastutuse kodanike ees
demokraatlikus süsteemis. Avalikkus aitab tugevdada
demokraatia ja põhivabaduste austamise põhimõtet, nagu
need on sätestatud EL lepingu artiklis 6 ja Euroopa Liidu
põhiõiguste hartas.

(3)

Euroopa Ülemkogu Birminghami, Edinburghi ja Kopenhaageni istungjärkudel tehtud otsused rõhutasid vajadust
muuta liidu institutsioonide töö läbipaistvamaks. Käesolev
määrus konsolideerib algatused, mida institutsioonid on
juba teinud, et muuta otsustamisprotsess läbipaistvamaks.

(4)

Käesoleva määruse eesmärk on rakendada võimalikult
täieulatuslikult ellu avalikkuse õigus juurde pääseda dokumentidele ning sätestada sellise juurdepääsu üldpõhimõtted ja piirangud vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 255
lõikele 2.

(5)

Kuna dokumentidele juurdepääsu küsimust ei ole käsitletud Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingus ega
Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingus, peaksid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon vastavalt
Amsterdami lepingu lõppaktile lisatud deklaratsioonile

(1) EÜT C 177 E, 27.6.2000, lk 70.
(2) Euroopa Parlamendi 3. mai 2001. aasta arvamus (Euroopa Ühenduste
Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 28. mai 2001. aasta otsus.
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Tagamaks, et juurdepääsuõigust järgitakse täies ulatuses,
tuleks kohaldada kaheetapilist haldusmenetlust ning lisaks
neile kohtumenetluse võimalust või võimalust esitada kaebus ombudsmanile.

Kõik institutsioonid peaksid võtma vajalikke meetmeid, et
teavitada üldsust uutest jõustunud sätetest ja anda oma
töötajatele väljaõpe, et need saaksid abistada kodanikke
nende õiguste kasutamisel käesoleva määruse alusel. Et
muuta kodanikele nende õiguste kasutamine hõlpsamaks,
peaksid kõik institutsioonid võimaldama juurdepääsu
dokumentide registrile.

Kuigi käesoleva määruse eesmärgiks ega tagajärjeks ei ole
muuta siseriiklike õigusakte, mis käsitlevad juurdepääsu
dokumentidele, on siiski selge, et lojaalse koostöö põhimõtte alusel, mis reguleerib institutsioonide ja liikmesriikide vahelisi suhteid, peaksid liikmesriigid kandma hoolt,
et nad ei takistaks käesoleva määruse nõuetekohast kohaldamist, ning järgima institutsioonide turvaeeskirju.

(16)

Käesolev määrus ei piira liikmesriikide, kohtute ja uurimisasutuste seniseid õigusi tutvuda dokumentidega.

(17)

Vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 255 lõikele 3 näeb iga
institutsioon oma kodukorras ette konkreetsed sätted juurdepääsu kohta tema dokumentidele; seetõttu tuleks nõukogu 20. detsembri 1993. aasta otsust 93/731/EÜ üldsuse
juurdepääsu kohta nõukogu dokumentidele, (1) komisjoni
8. veebruari 1994. aasta otsust 94/90/ESTÜ, EÜ, Euratom
üldsuse juurdepääsu kohta komisjoni dokumentidele, (2)
Euroopa Parlamendi 10. juuli 1997. aasta otsust
97/632/EÜ, ESTÜ, Euratom üldsuse juurdepääsu kohta
Euroopa Parlamendi dokumentidele (3) ja Schengeni dokumentide konfidentsiaalsuse eeskirju vajaduse korral muuta
või nad kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
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b) kehtestada eeskirjad, mis tagavad selle õiguse võimalikult
hõlpsalt kasutamise, ning
c) soodustada head haldustava dokumentidele juurdepääsu tagamisel.

Artikkel 2
Juurdepääsuõigusega isikud ja reguleerimisala
1. Kõigil liidu kodanikel ning kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel, kelle elukoht või registrijärgne asukoht on mõnes liikmesriigis, on õigus tutvuda institutsioonide dokumentidega, arvestades käesolevas määruses sätestatud põhimõtteid, tingimusi ja
piiranguid.
2. Institutsioonid võivad samu põhimõtteid, tingimusi ja piiranguid arvestades tagada juurdepääsu dokumentidele füüsilistele ja
juriidilistele isikutele, kelle elukoht või registrijärgne asukoht ei
ole mõnes liikmesriigis.
3. Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi institutsiooni käsutuses olevate dokumentide suhtes, see tähendab institutsiooni koostatud ja talle saadetud ning tema valduses olevate dokumentide
suhtes kõikides Euroopa Liidu tegevusvaldkondades.
4. 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.
5. Tundliku sisuga dokumentide suhtes, nagu need on määratletud artikli 9 lõikes 1, kohaldatakse vastavalt nimetatud artiklile
erirežiimi.
6. Käesolev määrus ei piira üldsuse õigust pääseda juurde institutsioonide valduses olevatele dokumentidele, mis tulenevad rahvusvahelise õiguse dokumentidest või institutsioonide poolt
nende rakendamiseks vastuvõetud õigusaktidest.

Artikkel 1
Eesmärk
Käesoleva määruse eesmärk on:
a) määrata kindlaks põhimõtted, tingimused ning üldiste või erahuvidega põhjendatud piirangud, mis reguleerivad EÜ asutamislepingu artiklis 255 ettenähtud juurdepääsuõigust Euroopa
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni (edaspidi “institutsioonid”)
dokumentidele, nõnda et neile dokumentidele oleks tagatud
võimalikult laiaulatuslik juurdepääs;
(1) EÜT L 340, 31.12.1993, lk 43. Otsust on viimati muudetud otsusega
2000/527/EÜ (EÜT L 212, 23.8.2000, lk 9).
(2) EÜT L 46, 18.2.1994, lk 58. Otsust on viimati muudetud otsusega
96/567/EÜ, ESTÜ, Euratom (EÜT L 247, 28.9.1996, lk 45).
(3) EÜT L 263, 25.9.1997, lk 27.

Artikkel 3
Mõisted
Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:
a) dokument — sisu, mis olenemata teabekandjast (paberile kirjutatuna, elektroonilises vormis või heli-, visuaal- või audiovisuaalsalvestisena) käsitleb küsimusi, mis on seotud institutsiooni vastutusalasse kuuluva poliitika, tegevuse või otsustega;
b) kolmas isik — iga füüsiline või juriidiline isik või iga üksus väljaspool asjaomast institutsiooni, sealhulgas liikmesriigid,
muud ühenduse või ühendusevälised institutsioonid ja organid ning kolmandad riigid.
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Artikkel 4
Erandid

1. Institutsioonid keelavad juurdepääsu dokumentidele, mille
avaldamine kahjustaks:
a) avalikke huve seoses:
— avaliku julgeolekuga,
— kaitsepoliitiliste ja sõjaliste küsimustega,
— rahvusvaheliste suhetega,
— ühenduse või liikmesriigi finants-, raha- või majanduspoliitikaga;
b) eraelu puutumatust ja isikupuutumatust, eelkõige kooskõlas
isikuandmete kaitset käsitlevate ühenduse õigusaktidega.
2. Institutsioonid keelavad juurdepääsu dokumentidele, mille
avaldamine kahjustaks:
— füüsilise või juriidilise isiku ärihuve, sealhulgas intellektuaalomandit,
— kohtumenetlust ja õigusnõustamist,
— kontrollimiste, uurimise või audiitorkontrolli eesmärki,
välja arvatud juhul, kui avaldamine teenib ülekaalukaid üldisi
huve.
3. Keelatakse juurdepääs dokumendile, mille institutsioon on
koostanud oma sisekasutuseks või mille institutsioon on saanud
ning mis käsitleb küsimust, milles institutsioon ei ole veel otsust
teinud, kui sellise dokumendi avaldamine kahjustaks oluliselt institutsiooni otsustamisprotsessi, välja arvatud juhul, kui avaldamine teenib ülekaalukaid üldisi huve.
Juurdepääs dokumentidele, mis sisaldavad sisekasutuseks esitatud
arvamusi osana asjaomase institutsiooni sisearuteludest ja eelkonsultatsioonidest, keelatakse isegi pärast otsuse tegemist, kui sellise
dokumendi avaldamine kahjustaks tõsiselt institutsiooni otsustamisprotsessi, välja arvatud juhul, kui avaldamine teenib ülekaalukaid üldisi huve.
4. Kolmandate isikute dokumentide puhul konsulteerib institutsioon kolmanda isikuga, et hinnata, kas tuleks kohaldada lõike 1
või 2 erandit, välja arvatud juhul, kui on ilmne, et dokument tuleb
avaldada või et seda ei tohi avaldada.
5. Liikmesriik võib taotleda, et institutsioon ei avaldaks kõnealusest liikmesriigist pärit dokumenti ilma tema eelneva nõusolekuta.
6. Kui mõni eranditest hõlmab ainult osa dokumendist, avalikustatakse dokumendi ülejäänud osad.
7. Lõigetes 1-3 sätestatud erandeid kohaldatakse üksnes nii kaua,
kuni kaitse on dokumendi sisust lähtuvalt õigustatud. Erandeid
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võib kohaldada maksimaalselt 30 aasta jooksul. Dokumentide
puhul, mille suhtes kehtivad erandid ja mis käsitlevad eraelu puutumatust või ärihuve, ning tundliku sisuga dokumentide puhul
võib vajaduse korral jätkata erandi kohaldamist ka pärast selle
tähtaja lõppu.

Artikkel 5
Liikmesriikide valduses olevad dokumendid
Kui liikmesriik saab taotluse tema valduses oleva dokumendi
kohta, mis on pärit mõnelt institutsioonilt, ning kui ei ole ilmne,
kas dokument tuleb avaldada või ei tohi seda avaldada,
konsulteerib liikmesriik asjaomase institutsiooniga, et teha otsus,
mis ei sea ohtu käesoleva määruse eesmärkide saavutamist.
Selle asemel võib liikmesriik suunata taotluse institutsioonile.

Artikkel 6
Taotlused
1. Dokumentidele juurdepääsu taotlused esitatakse mis tahes kirjalikus vormis, sealhulgas elektroonilises vormis, ühes EÜ asutamislepingu artiklis 314 osutatud keeltest ning piisava täpsusega,
et institutsioon võiks dokumendi kindlaks teha. Taotleja ei ole
kohustatud taotlust põhjendama.
2. Kui taotlus ei ole piisavalt täpne, palub institutsioon taotlejal
taotlust täpsustada ning abistab taotlejat selles, andes näiteks teavet avalike dokumendiregistrite kasutamise kohta.
3. Kui taotlus käsitleb väga pikka dokumenti või väga paljusid
dokumente, võib institutsioon taotlejaga mitteametlikult nõu
pidada, et leida õiglane lahendus.
4. Institutsioonid annavad kodanikele teavet ja abi selle kohta,
kuidas ja kuhu dokumentidele juurdepääsu taotlused tuleb esitada.

Artikkel 7
Esialgsete taotluste lahendamine
1. Dokumendile juurdepääsu taotlus lahendatakse viivitamata.
Taotlejale saadetakse kinnitus taotluse kättesaamise kohta. 15
tööpäeva jooksul alates taotluse registreerimisest lubab institutsioon juurdepääsu taotletud dokumendile ja tagab selle juurdepääsu kõnealuse ajavahemiku jooksul vastavalt artiklile 10 või siis
esitab kirjalikus vastuses osalise või täieliku keeldumise põhjused
ning teatab taotlejale tema õigusest esitada kordustaotlus taotlus
käesoleva artikli lõike 2 kohaselt.
2. Osalise või täieliku keeldumise korral võib taotleja 15 tööpäeva jooksul institutsiooni vastuse saamisest arvates teha kordustaotluse, milles palub institutsioonil oma seisukoht läbi vaadata.
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3. Erandjuhtudel, näiteks kui taotlus käsitleb väga pikka dokumenti või väga paljusid dokumente, võib lõikes 1 sätestatud tähtaega pikendada 15 tööpäeva võrra, tingimusel et taotlejate teatatakse sellest ette ja esitatakse selle üksikasjalik põhjendus.

01/3. kd

4. Institutsioon, kes otsustab keelata juurdepääsu tundliku sisuga
dokumendile, põhjendab seda otsust viisil, mis ei kahjusta artiklis 4 kaitstavaid huve.

4. Kui institutsioon ettenähtud tähtaja jooksul ei vasta, annab see
taotlejale õiguse esitada kordustaotlus.

5. Liikmesriigid võtavad kohaseid meetmeid tagamaks, et kui
lahendatakse taotlusi, mis käsitlevad juurdepääsu tundliku sisuga
dokumentidele, järgitakse käesoleva artikli ja artikli 4 põhimõtteid.

Artikkel 8

6. Tundliku sisuga dokumente käsitlevad institutsioonide eeskirjad avalikustatakse.

Kordustaotluste lahendamine
1. Kordustaotlus lahendatakse viivitamata. 15 tööpäeva jooksul
alates sellise taotluse registreerimisest lubab institutsioon juurdepääsu taotletud dokumendile ja tagab selle juurdepääsu kõnealuse
ajavahemiku jooksul vastavalt artiklile 10 või siis esitab kirjalikus
vastuses osalise või täieliku keeldumise põhjused. Osalise või täieliku keeldumise korral teavitab institutsioon taotlejat tema käsutuses olevatest õiguskaitsevahenditest, nimelt võimalusest algatada kohtumenetlus institutsiooni vastu ja/või esitada kaebus
ombudsmanile kooskõlas EÜ asutamislepingu artiklitega vastavalt
230 ja 195.
2. Erandjuhtudel, näiteks kui taotlus käsitleb väga pikka dokumenti või väga paljusid dokumente, võib lõikes 1 sätestatud tähtaega pikendada 15 tööpäeva võrra, tingimusel et taotlejate teatatakse sellest ette ja esitatakse selle üksikasjalik põhjendus.
3. Kui institutsioon ettenähtud tähtaja jooksul ei vasta, loetakse
see eitavaks vastuseks ja see annab taotlejale õiguse algatada institutsiooni vastu kohtumenetlus ja/või esitada kaebus ombudsmanile EÜ asutamislepingu vastavate sätete alusel.

Artikkel 9
Tundliku sisuga dokumentide käitlemine
1. Tundliku sisuga dokumendid on dokumendid, mis pärinevad
institutsioonidest või nende loodud asutustest, liikmesriikidest,
kolmandatest riikidest või rahvusvahelistest organisatsioonidest
ning mis on liigitatud kui “TRÈS SECRET/TOP SECRET”, “SECRET” või “CONFIDENTIEL” vastavalt asjaomase institutsiooni eeskirjadele, mis kaitsevad Euroopa Liidu või selle ühe või mitme liikmesriigi olulisi huve artikli 4 lõike 1 punktis a osutatud
valdkondades, eelkõige avaliku julgeoleku alal, kaitsepoliitilistes ja
sõjalistes küsimustes.

7. Komisjon ja nõukogu informeerivad Euroopa Parlamenti tundliku sisuga dokumentidest institutsioonide vahel kokku lepitud
korras.

Artikkel 10
Juurdepääs dokumendile taotluse põhjal
1. Taotleja pääseb dokumentidele juurde kas nendega kohapeal
tutvumiseks või saades nendest koopia, sealhulgas võimaluse korral elektroonilise koopia, vastavalt taotleja soovile. Taotlejalt võib
nõuda koopia tegemis- ja saatmiskulude tasumist. See tasu ei tohi
ületada koopiate tegemise ja saatmise tegelikku maksumust.
Kohapealne konsultatsioon, koopiad alla 20 A4 formaadis leheküljest koosnevatest dokumentidest ja vahetu juurdepääs elektroonilises vormis või registri kaudu on tasuta.
2. Kui asjaomane institutsioon on dokumendi juba avalikustanud
ja see on taotlejale hõlpsasti kättesaadav, võib institutsioon täita
oma kohustuse tagada dokumentidele juurdepääs sellega, et teatab taotlejale, kuidas omandada soovitud dokumenti.
3. Dokumendid esitatakse nende olemasolevas redaktsioonis ja
vormis (sealhulgas elektrooniliselt või alternatiivses vormis, näiteks rahvusvahelises pimedate kirjas, suures kirjas või lindil), võttes täielikult arvesse taotleja soove.

Artikkel 11
Registrid
1. Kodanike käesolevast määrusest tulenevate õiguste elluviimiseks tagavad kõik institutsioonid üldsuse juurdepääsu dokumentide registrile. Juurdepääs registrile tuleks tagada elektroonilises
vormis. Viited dokumentidele kantakse registrisse viivitamata.

2. Artiklites 7 ja 8 sätestatud korras esitatud taotlusi pääseda
juurde tundliku sisuga dokumentidele lahendavad üksnes isikud,
kellel on õigus tutvuda kõnealuste dokumentidega. Ilma et see piiraks artikli 11 lõike 2 kohaldamist, annavad need isikud hinnangu
ka selle kohta, millised viited tundliku sisuga dokumentidele kantakse avalikku registrisse.

2. Iga dokumendi kohta sisaldab register viitenumbrit (sealhulgas vajaduse korral institutsioonidevahelist viidet), teemat ja/või
dokumendi sisu lühikirjeldust ning kuupäeva, mil see saadi või
koostati ja registrisse kanti. Viited esitatakse viisil, mis ei kahjusta
artiklis 4 kaitstavaid huve.

3. Tundliku sisuga dokumendid kantakse registrisse ja avalikustatakse üksnes nende nõusolekul, kellelt dokument pärineb.

3. Institutsioonid võtavad viivitamata vajalikke meetmeid, et
koostada register, mis saab kasutuskõlblikuks 3. juuniks 2002.
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Artikkel 12

Vahetu juurdepääs elektroonilises vormis või registri
kaudu
1. Institutsioonid teevad võimaluste piires dokumendid üldsusele
vahetult juurdepääsetavaks elektroonilises vormis või registri
kaudu vastavalt asjaomase institutsiooni eeskirjadele.
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c) muud direktiivid peale EÜ asutamislepingu artikli 254 lõigetes 1 ja 2 osutatute, muud otsused peale EÜ asutamislepingu
artikli 254 lõikes 1 osutatute, soovitused ja arvamused.
3. Iga institutsioon võib oma kodukorras ette näha, millised
dokumendid veel tuleb avaldada Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 14
2. Eelkõige tuleks teha vahetult juurdepääsetavaks seadusandlikud dokumendid, see tähendab dokumendid, mis on koostatud
või saadud liikmesriikides või liikmesriikide jaoks siduvate õigusaktide vastuvõtmismenetluse käigus, kui artiklitest 4 ja 9 ei tulene
teisiti.
3. Võimaluse korral tuleks teha vahetult juurdepääsetavaks ka
muud dokumendid, eelkõige need, mis on seotud poliitika või
strateegia väljatöötamisega.
4. Kui registri kaudu ei anta vahetut juurdepääsu, näidatakse
registris võimalikult täpselt, kus dokument asub.

Teavitamine
1. Kõik institutsioonid võtavad nõutavaid meetmeid, et teavitada
üldsust tema käesolevast määrusest tulenevatest õigustest.
2. Liikmesriigid teevad kodanike teavitamisel institutsioonidega
koostööd.

Artikkel 15

Artikkel 13

Institutsioonide haldustavad

Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamine

1. Institutsioonid arendavad välja head haldustavad, et hõlbustada käesoleva määrusega tagatud juurdepääsuõiguse kasutamist.

1. Kui käesoleva määruse artiklitest 4 ja 9 ei tulene teisiti, avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas lisaks EÜ asutamislepingu
artikli 254 lõigetes 1 ja 2 ning Euratomi asutamislepingu artikli 163 esimeses lõigus osutatud õigusaktidele järgmised dokumendid:

2. Institutsioonid moodustavad institutsioonidevahelise komitee,
mille ülesandeks on tutvuda hea tavaga, lahendada võimalikke
konflikte ja arutada edasist arengut seoses üldsuse juurdepääsuga
dokumentidele.

a) komisjoni ettepanekud;
b) ühised seisukohad, mille nõukogu võtab vastu EÜ asutamislepingu artiklites 251 ja 252 osutatud korras, ning nende ühiste
seisukohtade aluseks olevad põhjendused, samuti Euroopa
Parlamendi seisukohad selles menetluses;
c) EL lepingu artikli 34 lõikes 2 osutatud raamotsused ja otsused;

Artikkel 16
Dokumentide paljundamine
Käesolev määrus ei piira olemasolevate autoriõigusealaste
eeskirjade kohaldamist, mis võivad piirata kolmanda isiku õigust
avalikustatud dokumente paljundada või kasutada.

d) kooskõlas EL lepingu artikli 34 lõikega 2 nõukogu kehtestatud konventsioonid;
Artikkel 17
e) liikmesriikide vahel EÜ asutamislepingu artikli 293 alusel alla
kirjutatud konventsioonid;
f) ühenduse poolt või kooskõlas EL lepingu artikliga 24 sõlmitud rahvusvahelised kokkulepped.
2. Võimaluse korral avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas järgmised dokumendid:
a) EÜ asutamislepingu artikli 67 lõike 1 või EL lepingu artikli 34
lõike 2 alusel nõukogule esitatud liikmesriigi algatused;
b) EL lepingu artikli 34 lõikes 2 osutatud ühised seisukohad;

Aruanded
1. Kõik institutsioonid avaldavad igal aastal aruande eelmise aasta
kohta, kus on näidatud, kui mitmel puhul on institutsioon keelanud juurdepääsu dokumentidele, selliste keeldumiste põhjused
ning registrisse kandmata tundliku sisuga dokumentide hulk.
2. Hiljemalt 31. jaanuariks 2004 avaldab komisjon aruande käesoleva määruse põhimõtete rakendamisest ning annab soovitusi,
sealhulgas teeb vajaduse korral ettepanekuid käesoleva määruse
uuesti läbivaatamiseks ja esitab institutsioonide poolt võetavate
meetmete programmi.
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3. Kuue kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest uurib
komisjon olemasolevate dokumentidele juurdepääsu käsitlevate
eeskirjade vastavust käesolevale määrusele.

Rakendusmeetmed
1. Kõik institutsioonid kohandavad oma kodukorra käesolevale
määrusele. Kohandused jõustuvad 3. detsembril 2001.
2. Kuue kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest uurib
komisjon Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ajalooarhiivide üldsusele kättesaadavaks tegemist käsitleva nõukogu 1. veebruari 1983. aasta määruse (EMÜ, Euratom)
nr 354/83 (1) vastavust käesolevale määrusele, et tagada dokumentide võimalikult laiaulatuslik säilitamine ja arhiivimine.

Artikkel 19
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Ühenduste Teatajas.
Seda kohaldatakse alates 3. detsembrist 2001.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 30. mai 2001

(1) EÜT L 43, 15.2.1983, lk 1.
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