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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu lepingu (muudetud 1997. aastal Amsterdami lepinguga) artikli 1 lõike 2 
kohaselt peavad ühenduse institutsioonid ja organid tegema otsuseid nii avalikult kui võimalik 
ja nii kodanikulähedaselt kui võimalik. Selleks et võimaldada kodanikel poliitilises 
otsustamisprotsessis tõhusalt osaleda ja ametiasutustelt aruandekohustuse täitmist nõuda, peab 
kodanikel ja valitud organitel olema võimalikult laiaulatuslik juurdepääs Euroopa Liidu 
institutsioonide dokumentidele.

Kuigi Euroopa institutsioonid on teinud avalikkuse ja läbipaistvuse osas edusamme, pole 
olukord sugugi probleemitu ning määruse 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) praegust uuesti sõnastamist tuleks 
käsitleda kui järgmist sammu sellise halduskeskkonna saavutamise poole, kus teabe 
kättesaadavus ja teabele juurdepääs on pigem norm kui erand.

Kuid komisjoni poolt määruse kohta tehtud muudatusettepanekud on pettumust valmistavad, 
kuna mitmel juhul on komisjoni ettepanekud pigem samm tagasi kui julge samm edasi, et 
„saavutada suurem läbipaistvus”. Raportöör on seisukohal, et täienenud kohtupraktika ja 
muude asjaomaste tekstide, näiteks Århusi konventsioon, tõeline määrusesse integreerimine ja 
konsolideerimine oleks pidanud andma juba läbivaatamisele teistsuguse lähenemisviisi.

Lisaks on raportöör seisukohal, et komisjoni otsus kasutada läbivaatamiseks uuesti 
sõnastamise menetlust on ebaõnnestunud ja ei vasta uuesti sõnastamise menetluse 
eesmärkidele institutsioonidevahelises kokkuleppes, kus menetluse kasutamine on ette nähtud 
hoopis erinevate asjaolude korral. Kuna menetluse kohaselt on parlamendil a priori võimalik 
teha muudatusettepanekuid ainult komisjoni muudetud osade kohta, siis tuleb menetluse 
kasutamist hoolikalt kaaluda. Uuesti sõnastamise menetluse mittesobivus kompleksseks 
läbivaatamiseks, kus mõne osa muutmine mõjutab teksti muid sätteid, tähendab praktikas 
seda, et parlament peab ulatuslikult kasutama institutsioonidevahelises kokkuleppes ette 
nähtud erandit.

Kõige märkimisväärsem samm tagasi on dokumendi määratluse (artikkel 3) muutmine 
komisjoni poolt – dokumendi mõiste on üks määruse põhimõisteid. Raportöör on arvamusel, 
et komisjoni ettepanekus sisalduva määratluse kitsendamise asemel tuleks dokumendi 
määratlust laiendada igasugusele sisule, olenemata teabekandjast või otsustamisprotsessi 
etapist, nii et hõlmatud oleksid kõik institutsioonide vastutusalas olevad küsimused.

Petitsioonikomisjon teostab hoolikat järelevalvet puuduste üle ühenduse õigusaktide, poliitika 
ja programmide rakendamisel ning täheldab jätkuvalt, et kodanikud on sellistest puudustest 
väga teadlikud, sest need mõjutavad neid otseselt ja neil on otsene huvi rikkumine lõpetada 
ja/või kaebus esitada.

Kodanike jaoks on eriti oluline, et näiteks rikkumismenetluste puhul, mis algatatakse sageli 
kodanike petitsioonide alusel, oleks tagatud täielik juurdepääs kõigile dokumentidele kõigil 
menetlusega seotud uurimise etappidel. See hõlmab ka liikmesriikide dokumente. Seetõttu 
juhib raportöör tähelepanu sellele, et komisjoni ettepanek anda liikmesriikidele nende endi 
õigusaktide sätete alusel õigus keelduda juurdepääsu andmast (artikkel 5) on vastuolus 
Euroopa Kohtu kohtupraktikaga ning vastuvõetamatu. Kodanike õiguse suhtes omada 
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juurdepääsu dokumentidele ei tohi kohaldada muid erandeid kui need, mis on sätestatud 
artiklis 4 (erandid). Artikli 9 (tundliku sisuga dokumendid) puhul on oluline, et institutsioonid 
kehtestaksid kõnealuste dokumentide liigitamise ühised eeskirjad, mis tuleks ka avaldada.

Lisaks on raportöör seisukohal, et hea oleks lisada määrusesse ka Euroopa ombudsmani 
ettepanek toimida objektiivse vahendajana juhul, kui institutsioon on dokumendile 
juurdepääsu täielikult või osaliselt keelanud ja juurdepääsu taotleja arvates on küsitav, kuidas 
avalikustamine kahjustaks asjaomaseid isikuid, ning kui taotleja arvates teenib avaldamine 
ülekaalukaid üldisi huve. Kõnealusel juhul võiks ombudsman dokumendi läbi vaadata, jõuda 
sõltumatule seisukohale huvide kahjustamise ja/või ülekaalukate üldiste huvide küsimuses ja 
teha ilma dokumenti avaldamata oma seisukoha teatavaks nii institutsioonile kui ka taotlejale. 
Kui pärast ombudsmaniga konsulteerimist on dokumendile juurdepääs ikka keelatud, võib 
taotleja soovi korral esitada juurdepääsuks kordustaotluse.

Kõnealune menetlus ei vähendaks kuidagi taotleja määrusest tulenevaid õigusi, vaid pakuks 
praktilist abi ja juhiseid institutsioonile, kes võib olla seisukohal, et tal on seaduslik kohustus 
juurdepääsu võimaldamisest keelduda, ning suurendaks taotleja usaldust asjaolu suhtes, et kui 
juurdepääsu võimaldamisest keeldutakse, siis on asjaomaste isikute huvide kahjustamise 
tõenäosus olemas, ning et avaldamist ülekaalukate üldiste huvide teenimise eesmärgil on 
põhjalikult ja objektiivselt uuritud. Veel üheks kõnealuse menetluse eeliseks on see, et 
ombudsmanile erinevate institutsioonidega seotud juurdepääsu keelamise juhtumeid 
käsitletakse ühtsel ja õiglasel viisil.

Raportöör on arvamusel, et Euroopa läbipaistvuse algatus ei saa kuidagi olla edukas, kui 
taotlejad soovitud teavet üles ei leia ja hõlpsalt kätte ei saa. Seetõttu peaksid institutsioonid 
kõnealuse määruse raames tagama, et nende dokumentide registritel on ühine liides ja ühtne 
juurdepääsukoht.

Elektroonilised dokumendid peavad olema avatud standarditele vastavas vormis. Suurema 
läbipaistvuse saavutamise püüdlused kukuvad kindlasti läbi, kui kodanikud on kohustatud 
kasutama konkreetset, institutsioonide infotehnoloogilise keskkonnaga kokkusobivat 
patenteeritud tarkvara. Raportöör tegi muudatusettepanekud (artiklitele 10 ja 11), mille 
kohaselt tuleks institutsioonidele näha ette tähtaeg, mille möödumisel nad peavad tagama, et 
dokumendid esitatakse avatud standarditele vastavas vormis ning et institutsioonide 
infotehnoloogiline keskkond ei takista üldsuse juurdepääsu dokumentidele. 

Parlamendi kontrolli tagamise eesmärgil rõhutab raportöör, et parlamendil peab olema 
asjakohane kontroll tundliku sisuga dokumentide üle. Kahepoolsed kokkulepped kolmandate 
riikidega või rahvusvaheliste organisatsioonidega ei tohiks takistada nõukogul ja komisjonil 
teabe jagamist parlamendiga. Kõnealuses kontekstis on oluline, et kehtestataks 
institutsioonide kodukordade kohandamise tähtajad ning et komisjon kontrolliks kõnealuste 
kodukordade vastavust läbivaadatud määrusele. Lisaks tuleks komisjonil, nagu olemasoleva 
määruse puhulgi, esitada läbivaadatud määruse rakendamise aruanne ja anda vajaduse korral 
paranduste tegemiseks soovitusi.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil 
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lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

(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. Avalikkuse põhimõtte 
praktikasse rakendamiseks tuleb ette näha 
asjakohased ressursid, et saavutada 
suurem õiguspärasus, tõhusus ja 
aruandekohustuse täitmine kodanike ees 
ning tugevdada demokraatia põhimõtteid 
ja põhiõiguste austamist. 

Or. en

Selgitus

Teabe ja dokumentide haldamine, üldsuse juurdepääsu haldamine ja kodanikega suhtlemine 
on ressursimahukas tegevus. Kõnealuseks tegevuseks asjakohaste ressursside ettenägemist 
tuleks käsitleda kui vajalikku investeeringut, et tagada Euroopa Liidu institutsioonide ja 
organite tõhusus, tulemuslikkus ja läbipaistvus.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Käesoleva määruse eesmärk on: Käesoleva määruse eesmärk on:
a) määrata kindlaks põhimõtted, 
tingimused ning üldiste või erahuvidega 
põhjendatud piirangud, mis reguleerivad 
EÜ asutamislepingu artiklis 255 ettenähtud 
õigust pääseda juurde Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni (edaspidi 
„institutsioonid”) dokumentidele, nõnda et 
üldsusele antaks neile dokumentidele 
võimalikult laiaulatuslik juurdepääs;

a) määrata kindlaks põhimõtted, 
tingimused ning üldiste või erahuvidega 
põhjendatud piirangud, mis reguleerivad 
EÜ asutamislepingu artiklis 255 ettenähtud 
õigust pääseda juurde Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni (edaspidi 
„institutsioonid”) dokumentidele, nõnda et 
üldsusele oleks tagatud neile 
dokumentidele võimalikult laiaulatusliku 
juurdepääsu andmine;

b) kehtestada eeskirjad, mis tagavad selle 
õiguse võimalikult hõlpsa kasutamise;

b) kehtestada eeskirjad, mis tagavad selle 
õiguse võimalikult hõlpsa kasutamise;

c) soodustada head haldustava 
dokumentidele juurdepääsu tagamisel.

c) tagada hea haldustava dokumentidele 
juurdepääsu tagamisel.

Or. en

Selgitus

Institutsioonidel on kohustus tagada avatus ja läbipaistvus ning hea haldustava.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel 
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.

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, uurimiste või 
otsustega seonduvate küsimustega kõikides 
Euroopa Liidu tegevusvaldkondades.

3. Ilma et see piiraks artiklite 4 ja 9 
kohaldamist, tehakse dokumendid 
üldsusele kättesaadavaks kas kirjaliku 
taotluse alusel või otse elektroonilises 

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.

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.

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 
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.
7. Käesolev määrus ei piira institutsioonide 
valduses olevatele dokumentidele 
juurdepääsu õigust, mis tuleneb 
rahvusvahelise õiguse dokumentidest või 
institutsioonide poolt nende rakendamiseks 
vastuvõetud õigusaktidest.

7. Käesolev määrus ei piira institutsioonide 
valduses olevatele dokumentidele laiema
juurdepääsu õigust, mis tuleneb 
rahvusvahelise õiguse dokumentidest või 
institutsioonide poolt nende rakendamiseks 
vastuvõetud õigusaktidest.

Or. en

Selgitus

Article 2(5) and (6) as proposed by the Commission would exclude whole categories of 
documents from the scope of the Regulation. This evidently is against the letter and the spirit 
of Article 255 of the EC Treaty which is the legal base of the Regulation as well as in clear 
contradiction with established case law of the ECJ. Retaining these paragraphs means a step 
back and a drop in standards. As regards rights of access resulting from instruments of 
international law such as the Aarhus Convention and acts implementing them, with the 
insertion of "broader" in paragraph 7 no legal change is sought, only improvement of the 
clarity of the text. 
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

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 sisu (paberile kirjutatuna, 
elektroonilises vormis või heli-, visuaal-
või audiovisuaalsalvestisena), mis käsitleb 
institutsiooni vastutusalas olevat 
küsimust;

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.

b) kolmas isik – iga füüsiline või juriidiline 
isik või iga üksus väljaspool asjaomast 
institutsiooni, muud ühenduse või 
ühendusevälised institutsioonid ja organid 
ning kolmandad riigid;

c) kontrollimiste, uurimise või 
audiitorkontrolli eesmärk – ühenduse 
õiguse rikkumise, haldusomavoli või 
ühenduse rahaliste vahendite 
kuritarvitamise lõpetamine ning vajaduse 
korral eesmärk tagada õigus 
parandusmeetmetele, tagasinõudmisele ja 
hüvitisele.

Or. en

Selgitus

The definition of "document" as proposed is too narrow. A document would only be a 
"document" in the sense of the Regulation if it is formally transmitted or otherwise registered. 
This definition obscures the application of the provisions on registration of documents, such 
as Article 11(1) "references to documents shall be recorded in the register without delay". 
This is a step backwards for transparency. It also falls far short of the requirements on the 
quality of legislation in the context of "better lawmaking". Member States should not be 
considered third parties in their relations with the institutions or their communications on 



matters relating to the field of activities of the Union. As the proposal introduces new 
provisions on investigations in Article 2, thus limiting the scope of application of the 
Regulation, this issue is better dealt with in the context of definitions.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Institutsioonid keelavad juurdepääsu 
dokumentidele, mille avaldamine kahjustaks 
avalikke huve seoses:

1. Institutsioonid keelavad juurdepääsu 
dokumentidele, mille avaldamine kahjustaks 
avalikke huve seoses:

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

a) avaliku julgeolekuga;

b) kaitsepoliitiliste ja sõjaliste küsimustega; b) kaitsepoliitiliste ja sõjaliste küsimustega;
c) rahvusvaheliste suhetega; c) rahvusvaheliste suhetega;
d) ühenduse või liikmesriigi finants-, raha-
või majanduspoliitikaga;

d) ühenduse või liikmesriigi finants-, raha-
või majanduspoliitikaga, välja arvatud 
juhul, kui avaldamine teenib ülekaalukaid 
üldisi huve;

e) keskkonnakaitsega, näiteks seoses 
haruldaste liikide paljunemiskohtadega.

e) isiku eraelu puutumatuse ja 
isikupuutumatusega, eelkõige arvestades 
isikuandmete kaitset käsitlevaid ühenduse 
õigusakte, välja arvatud juhul, kui 
avaldamine teenib ülekaalukaid üldisi 
huve.

2. Institutsioonid keelavad juurdepääsu 
dokumentidele, mille avaldamine 
kahjustaks:

2. Institutsioonid keelavad juurdepääsu 
dokumentidele, mille avaldamine 
kahjustaks:

a) füüsilise või juriidilise isiku ärihuve; a) füüsilise või juriidilise isiku ärihuve;
b) intellektuaalomandi õigusi; b) intellektuaalomandi õigusi;
c) õigusnõustamist või kohtu- , vahekohtu-
või vaidluste lahendamise menetlust;

c) õigusnõustamist, välja arvatud juhul, kui 
juurdepääsu võimaldatakse seoses 
õigusaktide vastuvõtmise menetlusega, või 
kohtumenetlust;

d) kontrollimiste, uurimise või 
audiitorkontrolli eesmärki;

d) kontrollimiste, uurimise või 
audiitorkontrolli eesmärki.

e) valikumenetluse objektiivsust ja 
erapooletust.
3. Keelatakse juurdepääs järgmistele 
dokumentidele , kui nende avaldamine 
kahjustaks oluliselt institutsioonide 
otsustamisprotsessi:

3. Keelatakse juurdepääs järgmistele 
dokumentidele , kui nende avaldamine 
kahjustaks oluliselt institutsioonide 
otsustamisprotsessi:

a) dokumendid, mis käsitlevad küsimust, 
milles ei ole veel otsust tehtud;

a) dokumendid, mis käsitlevad küsimust, 
milles ei ole veel otsust tehtud;
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b) dokumendid , mis sisaldavad 
sisekasutuseks esitatud arvamusi osana 
asjaomaste institutsioonide sisearuteludest 
ja eelkonsultatsioonidest, isegi pärast otsuse 
tegemist.

b) dokumendid , mis sisaldavad 
sisekasutuseks esitatud arvamusi osana 
asjaomaste institutsioonide sisearuteludest 
ja eelkonsultatsioonidest, isegi pärast otsuse 
tegemist.

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. Lõigetes 2 ja 3 sätestatud erandeid ei 
kohaldata juhul, kui avaldamine teenib 
ülekaalukaid üldisi huve. Avaldamist
loetakse ülekaalukaid üldisi huve teenivaks, 
kui taotletud teave on seotud heidetega 
keskkonda ning kui dokument edastatakse 
selliste menetluste raames, mille eesmärk 
on õigusakti või muu üldkohaldatava akti 
väljatöötamine.
4 a. Dokumendid, mille avaldamine 
ohustaks keskkonnakaitset, nt seoses 
haruldaste liikide paljunemiskohtadega, 
avaldatakse ainult kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. 
aasta määrusega (EÜ) nr 1367/2006 
keskkonnainfo kättesaadavuse, 
keskkonnaasjade otsustamises üldsuse 
osalemise ning neis asjus kohtu poole 
pöördumise Århusi konventsiooni sätete 
kohaldamise kohta ühenduse 
institutsioonide ja organite suhtes1.

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. 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 
asjaomaste isikute eraelu puutumatust või 
isikupuutumatust.

6. Kui mõni eranditest hõlmab ainult osa 
dokumendist, avalikustatakse dokumendi 
ülejäänud osad.

6. Kui mõni eranditest hõlmab ainult osa 
dokumendist, avalikustatakse dokumendi 
ülejäänud osad.

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 

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. 

eraelu või ärihuve, ning tundliku sisuga 
dokumentide puhul võib vajaduse korral 
jätkata erandi kohaldamist ka pärast selle 
tähtaja lõppu.
______________________________
1 ELT L 264, 25.9.2006, lk 13.

Or. en

Selgitus

The EC's amendment to Article 4(2)(c) lowers standards as compared to current rules. To 
improve standards this point is amended. The protection of personal data as proposed by the 
Commission is not in accordance with the CFI judgement in the Bavarian Lager Case. 
Therefore, the relevant provisions are aligned with the judgement (T-194/04), as is Article 
4(5), where the formulation "adversely affect" is too broad. Reference to EU legislation on 
personal data is included in paragraph 1(e). Article 4(4) is amended in order to take full 
account of the Aarhus Convention and the principles expressed in the Turco judgement (C-
39/05 P and C-52/05).

Muudatusettepanek 6

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 
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.

2. Kui taotlus on esitatud seoses 
liikmesriigist pärineva dokumendiga või 
komisjonile esitatud ühenduse õigusaktide 
rakendamist käsitleva teabega,
konsulteeritakse kuni mis tahes 
kohtumenetluse alguseni 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 
mitteavaldamiseks põhjendused, mis 
tuginevad artiklis 4 osutatud eranditele. 
Institutsioon hindab liikmesriigi esitatud 
põhjenduste asjakohasust.

Or. en
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Selgitus

Member States should be able to request institutions to refuse access to their documents only 
if such requests are based on the exceptions laid down in Article 4. The ECJ has confirmed 
this in the IFAV case (C-64/05). Member States do not have a right of veto with respect to 
documents emanating from them, nor the right to refer to provisions in their own legislation 
in order to justify confidentiality. In accordance with recommendation 4 of the Cashman 
resolution of 2006 access should also be granted to Member State information submitted to 
the Commission concerning the implementation of Union legislation, until proceedings before 
a Court commence.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7  lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Osalise või täieliku keeldumise korral 
võib taotleja 15 tööpäeva jooksul 
institutsiooni vastuse saamisest arvates 
esitada kordustaotluse, milles palub 
institutsioonil oma seisukoht läbi vaadata.

3. Osalise või täieliku keeldumise korral 
ning kui taotleja arvates on küsitav, 
kuidas avalikustamine kahjustaks 
asjaomaseid isikuid, ja kui taotleja väidab, 
et avalikustamine teenib ülekaalukaid 
üldisi huve, võib taotleja pöörduda 
Euroopa ombudsmani poole ja taotleda 
sõltumatut ja objektiivset arvamust huvide 
kahjustamise ja/või ülekaalukate üldiste 
huvide küsimuses. Kui pärast Euroopa 
ombudsmani arvamuse saamist keeldub 
institutsioon endiselt täielikult või 
osaliselt juurdepääsu lubamast, võib 
taotleja 15 tööpäeva jooksul institutsiooni 
vastuse saamisest arvates esitada 
kordustaotluse, milles palub institutsioonil 
oma seisukoht läbi vaadata.

Or. en

Selgitus

Article 7(3) is amended to include a procedure in cases where an applicant has doubts 
concerning the question whether interests are harmed and/or argues that there is an 
overriding interest in disclosure. The Ombudsman could assess the question of harm or an 
overriding public interest and report to the institution and the applicant. This does not 
diminish the applicant's rights but offers guidance to the institution and increases applicants' 
trust that when an application is refused, potential harm is real and the possible overriding 
public interest has been seriously and objectively examined.



Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8  lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kordustaotlus lahendatakse viivitamata. 
30 tööpäeva jooksul alates sellise taotluse 
registreerimisest lubab institutsioon 
juurdepääsu taotletud dokumendile ja tagab 
sellele 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.

1. Kordustaotlus lahendatakse viivitamata. 
15 tööpäeva jooksul alates sellise taotluse 
registreerimisest lubab institutsioon 
juurdepääsu taotletud dokumendile ja tagab 
sellele 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.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus esitatud ajavahemiku pikendamine alandaks standardeid. 15 tööpäeva 
(3 nädalat) peaks olema institutsiooni jaoks piisav aeg, et teha kordustaotluse kohta otsus ja 
see edastada, arvestades eelkõige, et erakorraliste asjaolude tõttu võib tähtaega ka 
pikendada.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tundliku sisuga dokumendid on 
dokumendid, mis pärinevad 
institutsioonidest või nende loodud 
ametitest, 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 

1. Tundliku sisuga dokumendid on 
dokumendid, mis pärinevad 
institutsioonidest või nende loodud 
ametitest, liikmesriikidest, kolmandatest 
riikidest või rahvusvahelistest 
organisatsioonidest ning mis on liigitatud 
kui "TRÈS SECRET/TOP SECRET", 
"SECRET" või "CONFIDENTIEL" 
vastavalt institutsioonide kehtestatud 
ühistele eeskirjadele, mis kaitsevad 
Euroopa Liidu või selle ühe või mitme 
liikmesriigi olulisi huve artikli 4 lõike 1 
punktis a osutatud valdkondades ja punktis 
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alal, kaitsepoliitilistes ja sõjalistes 
küsimustes. 

b osutatud avaliku julgeoleku alal, 
kaitsepoliitilistes ja sõjalistes küsimustes.

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. 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.

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

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

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

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

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

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

6. Tundliku sisuga dokumente käsitlevad 
institutsioonide eeskirjad avalikustatakse.

6. Tundliku sisuga dokumente käsitlevad 
institutsioonide ühised eeskirjad 
avalikustatakse.

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

7. Komisjon ja nõukogu tagavad Euroopa 
Parlamendi asjakohase kontrolli tundliku 
sisuga dokumentide üle institutsioonide 
vahel kokku lepitud korras, mis 
avalikustatakse.

8. Kahepoolsed kokkulepped kolmandate 
riikidega või rahvusvaheliste 
organisatsioonidega ei takista nõukogul 
ja komisjonil teabe jagamist Euroopa 
Parlamendiga.

Or. en

Selgitus

The Commission's proposal not to amend Article 9 is not consistent with the changes 
proposed to Article 4, which at present makes the reference in paragraph 1 of this article 
incoherent and incorrect. According to Article 255 EC also the conditions and limits to 
access to documents shall be laid down in co-decision. Therefore, it is imperative and in 
conformity with the legal base that the institutions adopt common rules on classification. 



Recommendation 3 of the Cashman resolution states that, in the context of parliamentary 
scrutiny, the regulation should ensure adequate control by the European Parliament with 
regard to sensitive documents. In the same vain the Regulation should clearly provide that 
agreements with third countries or international organisations should not prohibit the 
Council and the Commission from sharing confidential information with the Parliament.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotleja pääseb dokumentidele juurde 
kas nendega kohapeal tutvumiseks või 
saades nendest koopia, sealhulgas 
võimaluse korral elektroonilise koopia, 
vastavalt taotleja soovile. 

1. Taotleja pääseb dokumentidele juurde 
kas nendega kohapeal tutvumiseks või 
saades nendest koopia, sealhulgas 
võimaluse korral elektroonilise koopia, 
vastavalt taotleja soovile. 

2. Kui dokument on juba üldsusele 
juurdepääsetav ja see on taotlejale hõlpsasti 
kättesaadav, võib institutsioon täita oma 
kohustuse tagada dokumentidele 
juurdepääs sellega, et teatab taotlejale, 
kuidas omandada soovitud dokumenti.

2. Kui dokument on juba üldsusele 
juurdepääsetav 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 lindistatud kujul), võttes 
täielikult arvesse taotleja soove.

3. Dokumendid esitatakse nende 
olemasolevas redaktsioonis ja vormis 
(sealhulgas elektrooniliselt või 
alternatiivses vormis, näiteks 
rahvusvahelises pimedate kirjas, suures 
kirjas või lindistatud kujul), võttes 
täielikult arvesse taotleja soove. 
Institutsiooni infotehnoloogilise 
keskkonna tarkvara või 
operatsioonisüsteem ei tohi piirata 
dokumentidele juurdepääsu. 

4. Taotlejalt võib nõuda koopia tegemis- ja 
saatmiskulude tasumist. See tasu ei tohi 
ületada koopiate tegemise ja saatmise 
tegelikku maksumust. Kohapeal 
dokumendiga tutvumine, alla 20 A4 
formaadis koopia tegemine ja vahetu 
juurdepääs elektroonilises vormis või 
registri kaudu on tasuta.

4. Taotlejalt võib nõuda koopia tegemis- ja 
saatmiskulude tasumist. See tasu ei tohi 
ületada koopiate tegemise ja saatmise 
tegelikku maksumust. Kohapeal 
dokumendiga tutvumine, alla 20 A4 
formaadis koopia tegemine ja vahetu 
juurdepääs elektroonilises vormis või 
registri kaudu on tasuta.

5. Käesolev määrus ei kaldu kõrvale EÜ 
või siseriiklikes õigusaktides sätestatud 
juurdepääsu reguleerivatest 
konkreetsetest eeskirjadest, nagu 
teenustasu maksmine.
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Or. en

Selgitus

Praeguste standardite säilitamiseks tuleb lõige 5 välja jätta. Institutsioonid peaksid kasutama 
käesoleva määruse läbivaatamisega avanevat võimalust avatud standardite 
kasutuselevõtmiseks. Määruse aluspõhimõtetest ja õiguslikust alusest tuleneb, et 
dokumentidele juurdepääsu ei tohiks takistada institutsiooni poolt kasutatav tarkvara või 
operatsioonisüsteem. 

Muudatusettepanek 11

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 avatud 
standarditel ja koostalitlusvõimel põhinev
register, mis saab kasutuskõlblikuks ..... .

Or. en

Selgitus

Avatud standarditel ja koostalitlusvõimel põhinevate registrite õigeaegse loomise ja toimima 
hakkamise tagamiseks tuleb kehtestada kindel tähtaeg.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Üldsusele tehakse vahetult 
juurdepääsetavaks dokumendid, mis on 
koostatud või saadud ELi õigusaktide või 
muude üldkohaldatavate aktide 
vastuvõtmise menetluse käigus, kui 
artiklitest 4 ja 9 ei tulene teisiti. 

1. Institutsioonid teevad võimaluste piires 
dokumendid üldsusele vahetult 
juurdepääsetavaks elektroonilises vormis 
või registri kaudu vastavalt asjaomase 
institutsiooni eeskirjadele. 

2. Võimaluse korral tuleb teha 
elektroonilises vormis vahetult 
juurdepääsetavaks ka muud dokumendid, 
eelkõige need, mis on seotud poliitika või 
strateegia väljatöötamisega.

2. Eelkõige tehakse üldsusele artiklit 9 
arvesse võttes vahetult juurdepääsetavaks 
dokumendid, mis on koostatud või saadud 
selliste menetluste raames, mille eesmärk 
on ELi õigusakti või muu üldkohaldatava 



akti väljatöötamine.
3. Kui registri kaudu ei anta vahetut 
juurdepääsu, näidatakse registris 
võimalikult täpselt, kus dokument asub.

3. Kui registri kaudu ei anta vahetut 
juurdepääsu, näidatakse registris 
võimalikult täpselt, kus dokument asub.

4. Iga institutsioon määrab oma 
kodukorras kindlaks, millised muud 
dokumendiliigid on üldsusele vahetult 
juurdepääsetavad.

4. Institutsioonid loovad oma 
dokumentide registritele ühise liidese ning 
tagavad eelkõige ühtse ja vahetu 
juurdepääsukoha dokumentidele, mis on 
koostatud või saadud selliste menetluste 
raames, mille eesmärk on ELi õigusakti 
või muu üldkohaldatava akti 
väljatöötamine.

Or. en

Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku muuta registreid käsitlevaid eeskirju, mis tähendab, et teisi 
muudatusi, eelkõige dokumendi määratlust arvesse võttes tuleb need eeskirjad hoolikalt läbi 
vaadata. Kehtivate standardite säilitamiseks lisatakse uuesti kehtiva artikli 12 lõige 1. Artikli 
12 lõiget 2 ja 4 muudetakse, et lisada Cashmani resolutsiooni soovitused 2 ja 5 ning 
parandada kehtivaid standardeid. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13  lõige 2  punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) EÜ asutamislepingu artikli 67 lõike 1
või ELi lepingu artikli 34 lõike 2 alusel 
nõukogule esitatud liikmesriigi algatused; 

a) ELi lepingu artikli 34 lõike 2 alusel 
nõukogule esitatud liikmesriigi algatused;

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide algatused EÜ asutamislepingu artikli 67 lõike 1 alusel ei ole enam võimalikud.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus ei piira olemasolevate 
autoriõigusealaste eeskirjade kohaldamist, 
mis võivad piirata kolmanda isiku õigust 

Käesolev määrus ei piira olemasolevate 
autoriõigusealaste eeskirjade kohaldamist, 
mis võivad piirata kolmanda isiku õigust
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dokumentidest koopiaid saada või
avalikustatud dokumente paljundada või 
kasutada.

avalikustatud dokumente paljundada või 
kasutada.

Or. en

Selgitus

Kehtivate standardite säilitamiseks tuleks artikkel 16 muutmata jätta ja säilitada olemasoleva 
määruse tekst.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17  lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Hiljemalt .. .. .... avaldab komisjon 
aruande käesoleva määruse põhimõtete 
rakendamise kohta ning annab soovitusi, 
sealhulgas teeb vajaduse korral 
ettepanekuid käesoleva määruse uuesti 
läbivaatamiseks ja esitab institutsioonide 
poolt võetavate meetmete programmi.

Or. en

Selgitus

Nii nagu olemasoleva määruse puhulgi, tuleb esitada aruanne läbivaadatud määruse 
rakendamise kohta, milles tuleks vajaduse korral anda soovitusi ja teha 
parandusettepanekuid. Nagu muudatusettepaneku 16 juures selgitatud, tähendab sätte 
väljajätmine määruse de facto muutmist. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Rakendusmeetmed



1. Kõik institutsioonid kohandavad oma 
kodukorra käesolevale määrusele. 
Kohandused jõustuvad .. .. .... .
2. Kuue kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest uurib komisjon 
kehtivate dokumentidele juurdepääsu 
käsitlevate eeskirjade vastavust 
käesolevale määrusele.

Or. en

Selgitus

Institutsioonidele tuleks kehtestada oma kodukorra kohandamiseks tähtaeg. Ühtlasi peaks 
komisjon tagama, et olemasolevad dokumentidele juurdepääsu käsitlevad eeskirjad vastavad 
läbivaadatud määrusele. Kuna kõnealune artikkel on kehtiva määruse osa, siis selle 
väljajätmisega oma ettepanekus komisjon tegelikult muudab määrust. 


