VAIDEOTSUS
avaliku teabe asjas nr 2.1-3/18/3730

Otsuse tegija

Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson

Otsuse tegemise aeg ja koht

03.01.2019 Tallinnas

Vaide esitamise aeg

22.11.2018 (registreeritud inspektsioonis 23.11.2018)

Teabevaldaja

Vaide esitaja

Rail Baltic Estonia OÜ
aadress: Endla 16, 10142 Tallinn
e-posti aadress. info@rbe.ee
MTÜ ARB
aadress: Mardi talu, Pirgu küla, 79401 Raplamaa
e-posti aadress: toimkond@avalikultrailbalticust.ee

RESOLUTSIOON:
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1 punkti 1 ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 85
punkti 4 alusel
otsustan:
1) jätta vaie rahuldamata;
2) teha vaideotsus teatavaks vaide esitajale ja teabevaldajale.
VAIDLUSTAMISVIIDE:
Vaide esitaja saab käesoleva otsuse vaidlustada 30 päeva jooksul, esitades
halduskohtumenetluse seadustiku kohase kaebuse Tallinna Halduskohtusse. Vaideotsuse
tühistamist saab nõuda üksnes koos teabevaldajalt teabe väljastamise nõudega, mis jäi
vaideotsusega rahuldamata.
FAKTILISED ASJAOLUD:
1. 07.11.2018 esitas MTÜ ARB Rail Baltic Estonia OÜ-le teabenõude
2. Kuna Rail Baltic Estonia ei vastanud teabenõudele seaduses sätestatud tähtaja jooksul,
esitas MTÜ ARB Andmekaitse Inspektsioonile vaide
3. 30.11.2018 menetluse käigus vastas Rail Baltic Estonia vaide esitaja teabenõudele
4. 14.12.2018 teavitas vaide esitaja inspektsiooni, et teabenõude vastus ei sisalda kirja,
millega töövõtjale info edastati.
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
Osaühing Rail Baltic Estonia (RBE) on jätnud tähtaegselt vastamata lisatud teabenõudele.
Palume kohustada RBE-d vastama ja väljastama lisatud teabenõudega küsitud dokumendid:
Tatari tn 39 / 10134 Tallinn / 627 4135 / info@aki.ee / www.aki.ee
Registrikood 70004235

1) Digiallkirjastatud hankeleping Rail Baltic Muuga Kaubaterminali Tehniliste Lahenduste
Täpsustamise (RH 201411).
2) Koopia kirjast (koos lisadega), millega on vastavalt eelmises punktis mainitud riigihanke
tehnilisele kirjelduse punktile 1.4.5. edastatud töövõtjale tööga seotud materjalid sh "Rail
Baltica eelprojekti Harjumaa, Raplamaa ja Pärnumaa osa koos töömahtude tabeliga".
3) Digiallkirjastatud konteineris eelmainitud kirjas olevate linkide asjakohane sisu.
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Käesolevaga edastame vastused Andmekaitse Inspektsiooni 30.11.2018 esitatud
järelepärimises nr 2.1.-3/18/3730 toodud küsimustele:
1. Rail Baltic Estonia OÜ on vastanud MTÜ ARB 07.11.2018 teabepäringule kuupäevaga
30.11.2018. Vastuse viibimise põhjenduseks on ajamahukas arusaama leidmine, mida on
võimalik ja otstarbekas avaldada, arvestades hankemenetluse erisusi ja seda, et eelprojekti
osas ei ole Rail Baltic Estonia OÜ teabevaldajaks (selleks on Tehnilise Järelevalve Amet).
2. OÜ Rail Baltic Estonia vastuskiri MTÜ ARB 07.11.2018 teabepäringule saadeti
adresseerituna Priit Humal´ale 30.11.2018 (vt Lisa 1).
VAIDE ESITAJA TÄIENDV NÕUE
Sain RB Estonialt lisatud kirja, millele mittevastamise kohta on menetluses vaie 2.1.3/18/3730. Paraku ei sisalda see ikka kirja, millega töövõtjale info edastati. Kas ma pean
kirjast arusaama, et link edastati töövõtjale suuliselt. Samuti on ebaselge, milline oli lingi sisu
sellel ajal kui töövõtjale see edastati. Vähemalt praegu ei sisalda link Rail Baltica eelprojekti
Harjumaa, Raplamaa ja Pärnumaa osa koos töömahtude tabeliga.
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
AvTS § 3 lg 1 sätestab, et avalik teave on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale
jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud
õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites. Seega saab teabenõude korras küsida asutuse
valduses olevaid dokumente.
Sama seaduse § 18 lg 1 kohaselt tuleb teabenõue täita viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie
tööpäeva jooksul. Vaidele lisatud dokumentidest nähtub, et vaide esitaja on 07.11.2018
edastanud Rail Baltic Estonia OÜ-le teabenõude, millele Rail Baltic Estonia OÜ ei olnud viie
tööpäeva jooksul vastanud ega teavitanud ka vastamistähtaja pikendamisest, millega rikkus
teabenõuetele vastamise nõudeid.
Vastuses inspektsiooni järelepärimisele on Rail Baltic Estonia OÜ selgitanud, et Rail Baltic
Estonia OÜ on vastanud MTÜ ARB 07.11.2018 teabepäringule kuupäevaga 30.11.2018.
Vastuse viibimise põhjenduseks on ajamahukas arusaama leidmine, mida on võimalik ja
otstarbekas avaldada, arvestades hankemenetluse erisusi ja seda, et eelprojekti osas ei ole Rail
Baltic Estonia OÜ teabevaldajaks (selleks on Tehnilise Järelevalve Amet).
Andmekaitse Inspektsioon peab vajalikuks selgitada, et kui teabe välja selgitamine on
ajamahukas, siis tulenevalt AvTS §-st 19 on teabevaldajal võimalik pikendada teabenõudele
vastamise tähtaega kuni 15 tööpäevani, kuid tähtaja pikendamisest tuleb teabenõudjat koos
põhjendustega teavitada viie tööpäeva jooksul. Seadus ei anna võimalust jätta teabenõudele
seaduses sätestatud tähtaja jooksul vastamata. Juhul kui aga teabevaldaja valduses teabenõudja
soovitud dokumente ei ole, siis tuleb teabenõude täitmisest keelduda. Kui üldjuhul peab
teabevaldaja, kui tema valduses ei ole teabenõudja soovitud teavet, edastama teabenõude
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asutusele, kelle pädevuses on teabenõudele vastamine, siis eraõiguslikust isikust teabevaldaja
võib jätta küll teabenõude edastamata (AvTS § 21 lg 3), kuid peab sellest teabenõudjat
teavitama.
Antud juhul on Rail Baltic Estonia OÜ vaide esitaja teabenõudele (küll hilinenult) menetluse
käigus vastanud. Peale teabenõudele vastamist on vaide esitaja inspektsiooni teavitanud, et
edastatud vastus ei sisalda ikka kirja, millega töövõtjale info edastati. Samuti on ebaselge,
milline oli lingi sisu sellel ajal kui töövõtjale see edastati. Vähemalt praegu ei sisalda link Rail
Baltica eelprojekti Harjumaa, Raplamaa ja Pärnumaa osa koos töömahtude tabeliga.
30.11.2018 teabenõude vastuses on Rail Baltic Estonia OÜ vaide esitajale selgitanud, et lepingu
2018-K032 tehnilise kirjelduse lisa 7 „Rail Baltica eelprojekti Harjumaa, Raplamaa ja
Pärnumaa osa koos töömahtude tabeliga“ tehti töövõtjale kättesaadavaks sama veebiaadressi
kaudu, mille me teilegi 7.11.2018 kuupäeva kirjaga nr KV2018-065 edastasime. Tellija
Töövõtjale eraldi kirja nimetatud materjalide edastamiseks ei saatnud. Eeltoodust nähtub, et
Rail Baltic Estonia OÜ-l ei ole vaide esitaja soovitud kirja, mistõttu pole seda võimalik ka
väljastada. Ühtlasi selgitas Rail Baltic Estonia OÜ vaide esitajale, et teabevaldaja Rail Baltic
eelprojektiga seotud materjalide osas on Tehnilise Järelevalve Amet, seetõttu palume teil Rail
Baltica eelprojektiga seotud materjalidega seotud küsimuste osas edaspidi pöörduda Tehnilise
Järelevalve Ameti poole. Seega on Rail Baltic Estonia OÜ vaide esitajale ka selgitanud, kelle
poole tuleb täiendavate küsimuste ja dokumentide soovi korral pöörduda.
07.11.2018 vastuses vaide esitaja 30.10.2018 teabenõudele on Rail Baltic Estonia OÜ
edastanud lingi https://www.tja.ee/et/valdkonnad-teenused/rail-balticu-eelprojekt-ja-uuringud,
mille kaudu on võimaldatud juurdepääs ka eelprojekti materjalidele. Nimetatud lingi alt on
leitavad ka erinevate tööde mahtude tabelid. Nii näiteks on eelnimetatud lingi alt leitavad
järgmised
veebilehed,
mis
sisaldavad
ka
mahutabeleid
https://www.tja.ee/rbfiles/Eelprojekt/06/4-BR/DOC/RB-EP-06-BR-D_mahutabel.pdf,
https://www.tja.ee/rbfiles/Eelprojekt/07/5-DR/DOC/RB-EP-07-DRF02_Ehitust%f6%f6de_koondmahud.pdf,
https://www.tja.ee/rbfiles/Eelprojekt/06/5TC/PDF/RB-EP-06-TC-E_T%f6%f6mahtude%20tabel.pdf,
https://www.tja.ee/rbfiles/Eelprojekt/07/1-RW/pdf/EE/RB-EP-07-RW-BQ.pdf.
Seega ei saa inspektsioon nõustuda vaide esitajaga selles, et Rail Baltic Estonia OÜ poolt
edastatud lingi alt ei ole leitavad mahutabelid. Kui eelnimetatud tabelid ei ole need, mida vaide
esitaja on soovinud või ei sisalda need kõigi tööde mahtude tabeleid, siis tuleb vaide esitajal
teabenõuet täpsustada ja küsida täiendavat teavet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt
(TTJA), kuna Rail Baltic Estonia OÜ selgitusi arvestades on eelnimetatud teabe valdajaks
nüüdseks TTJA.1
Kuna Rail Baltic Estonia OÜ on edastanud vaide esitajale kõik tema valduses olevad materjalid,
siis loeb inspektsioon teabenõude Rail Baltic Estonia OÜ poolt menetluse käigus täidetuks,
mistõttu jätab inspektsioon vaide rahuldamata.

/allkirjastatud digitaalselt/
Elve Adamson
peainspektor
peadirektori volitusel
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Alates 1. jaanuarist alustas tööd Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, mis loodi Tarbijakaitseameti ning
Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamisel.
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