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Tallinna Halduskohus
Kaebaja andmed:
Mittetulundusühing ARB
Registrikood: 80365715
Postiaadress: Mardi talu, Pirgu küla, Juuru vald
79401 Raplamaa
e-post: toimkond@avalikultrailbalticust.ee
telefoninumber: +3725037227
Kaebaja seaduslik esindaja: juhatuse liige Priit Humal
Vastustaja andmed:
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Postiaadress: Harju 11, 15072 Tallinn
e-post: info@mkm.ee
telefoninumber: +3726256342
KAEBUS
Vaidlustatav toiming: teabe väljastamata jätmine
I KAEBUSE SISU
Vaidlusaluse toimingu sisu
Vastustaja ei vasta kaebuse esitaja 11.07.2017.a teabenõudele (lisa 3)
Kaebuse nõue
Kaebaja esitab kohustamiskaebuse, milles palub kohtul kohustada vastutajat teabe
väljastamiseks vastamaks kaebaja 11.07.2017.a teabenõudele (lisa 3) sisuliselt.
Kaebuse faktiline põhjendus
Kaebaja saatis vastustajale 09.06.2017 selgitustaotluse (lisa 1) ja sai sellele vastuse (lisa 2)
12.07.2017. a. Selle (lisa 2) kohaselt ja kuna lisas 1 nimetatud spetsiifilistele küsimustele on
võimalik vastatava vaid uuringu teostajal ning uuringu teostajal samas puudub kohustus
vastata kaebajale, lubas vastustaja järelepärimised ise uuringu tellijale edastada.
Tulenevalt saadud lubadusest saatis kaebaja seadusjärgne esindaja vastustajale 11.07.2017. a
teabenõude (lisa 3), milles soovis informatsiooni selle kohta kas RB Raili või EY vastus on
laekunud vastustajale ja kui on, siis vastuste koopiaid. Sellele teabenõudele vastustaja ei
vastanud. Seejärel hoiatas kaebaja vastustajat 20.07.2017. a (lisa 4), et kui kõnealune
teabenõue (11.07.2017, lisa 3) jääb vastamata, pöördub ta kohtu poole. 26.07.2017. a teatas
vastustaja (lisa 5), et: „… küsimustele annab vastused uuringu tellija, ehk ühisettevõte RB
Rail AS.“ Viimane pole kaebaja küsimustele sisuliselt vastanud (lisa 6), kuid see pole ka
käesoleva kaebuse ese.
Uuringu (Rail Baltica Global Cost-Benefit Analysis) teostas Ernst & Young Baltic AS (EY) ja
tellijaks oli RB Rail AS. Teabenõudes (11.07.2017, lisa 3) soovib kaebaja vastustajalt sisulist
informatsiooni selle kohta, kas vastustaja sai uuringu teostaja vastused otse uuringu teostajalt
või uuringu tellija kaudu ja koopiaid laekunud dokumentidest, mis neid vastuseid sisaldavad.
Vastustajal oleks teabenõuet äärmiselt lihtne täita, edastades kaebajale EY vastuse koopia või
kui seda tõepoolest ei ole, siis öeldagi, et EY vastuseid ei ole.
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Teabe väljastamata jätmisega rikub vastustaja kaebaja õigust saada informatsiooni, mis on
kaebajale tagatud Eesti Vabariigi põhiseadusega § 44 ja 46, arvestades, et õigus saada
informatsiooni laieneb § 9 alusel ka juriidilisele isikule ning teabe väljastamata jätmine
takistab kaebaja osalemist Rail Balticu projekti aluseks olevate maakonnaplaneeringute
(Pärnu-, Rapla- ja Harjumaa maakonnaplaneeringud) menetlusprotsessis (kaebaja seni
aktiivselt osalenud kõigi nimetatud maakonnaplaneeringute menetlemisel ja mitmed kaebaja
ettepanekud on menetluses ka arvestamist leidnud).Soovime teha ettepanekuid
maakonnaplaneeringutesse, mis parandaksid tasuvust kuid puuduvate tasuvusanalüüsi
vastuste tõttu me ei saa neid teha ilma taotletud informatsioonita. Ebapiisava kontrollimise
tõttu vigase tasuvusanalüüsi alusel taotletud EL toetuse tagasinõuded võivad kaasta tuua Eesti
maksumaksjatele kulutusi sadades miljonites. EY vastuste operatiivne edastamine küsimuste
tõstatajale võib aidata vigu kiiremini parandada ja vähendada säästa maksumaksjate raha.
Samuti on vastustaja tegevusetus vastuolus avaliku teabe seaduse §-dega 6-9 ja §-ga 18.
Vastustaja ei täida teabenõuet ega keeldu selle täitmisest, ta lihtsalt üldse ei vasta kaebaja
teabenõudele sisuliselt.
II KAEBAJA MUUD TAOTLUSED
1. Kaebaja palub menetluskolud välja mõista vastustajalt.
2. Kaebaja on nõus ka asja arutamisega kirjalikus menetluses või lihtmenetluses;
3. Nimekiri kaebuse lisadest:
3.1. MTÜ ARB 09.06.2017 selgitamistaotlus (lisa 1)
3.2. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastuskiri pöördumisele (lisa 2)
3.3. 11.07.2017. a teabenõue (lisa 3)
3.4. Hoiatus (lisa 4)
3.5. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastuskiri järelepärimisel (lisa 5)
3.6. Kiri RB Rail AS-lt (lisa 6)
3.7. riigilõivu tasumist tõendav dokument
Priit Humal
Allkirjastatud digitaalselt,
kuupäev digitaalallkirjast
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Lisa 1

MTÜ ARB
Mardi talu, Pirgu küla, Juuru vald
79401 Raplamaa
toimkond@avalikultrailbalticust.ee

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Meie: 09.06.2017
Austatud härra Ahti Kuningas
Palume selgitada EY Rail Balticu tasuvusanalüüsis esitatud alljärgnevaid algandmeid:

1) Millise veokitüübi järgi ja millistel põhjustel on lähteandmetesse valitud „Heavy Truck Fuel %
OPEX: 25%“ (lk 147)?
2) Miks on lähteandmetes aktsiisimäärana kasutatud madalamat protsenti kui täna Eestis
kehtib ning miks pole sarnaselt õhusaaste väliskuludele aktsiisi suurendatud koos SKP
tõusuga (lk 147)?
3) Millise veokitüübi järgi ning millistel põhjustel on lähteandmetes kasutatud saastemõju
väliskulu veokitele maanteel 0.1€/vkm ja linnas 0.22€/vkm (lk 146)?
4) Millises omavahelises proportsioonis on veokite saastemõju arvutustes kasutatud linna ja
maantee väliskulu?
5) Kas valminud tasuvusanalüüs on esitatud DG Move-le ja /või DG Regio-le?
6) Palume teatada tasuvusuuringule kinnituse andud välisvaatlejate nimed, kellel on viidatud
ühisettevõtte RB Rail vastulauses 8.07.2017.
7) Kas tasuvusuuringu lõpparuanne on läbinud EY sisekontrolli protseduuri? Kui on, siis
väljastage vastavuskinnitus.

Parimat,
Priit Humal
juhatuse liige
Karli Lambot (ARB toetaja)
Illimar Paul (ARB toetaja)
Raul Vibo (ARB toetaja)
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Lisa 2
ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Märge tehtud: 12.07.2017
Kehtib kuni: 12.07.2092
Alus: AvTS § 35 lg 1 p 12
Teabevaldaja: Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Priit Humal
MTÜ ARB
toimkond@avalikultrailbalticust.ee

Teie 09.06.2017
Meie 12.07.2017 nr 16-00154/17-6033

Vastuskiri pöördumisele
Austatud Priit Humal
Nii EY koostatud Rail Balticu (RB) tasuvusanalüüs kui ka sellele eelnenud, 2011. aastal
valminud AECOM’i koostatud analüüs on koostatud vastavalt Euroopa Komisjoni kulu-tulu
analüüsi metoodikale (European Commission Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment
Projects). Sama metoodika on aluseks ka teistele EL rahastatavate taristuinvesteeringute
planeerimisel ning rahastustaotluste koostamisel. Seega on selle alusel koostatud ka näiteks
Ühtekuuluvusfondist rahastatud maantee-ja raudteeprojektide või veemajandusprojektide
rahastustaotlused.
EY esitatud uuringu kvaliteedikontroll oli üks olulisemaid aspekte analüüsi koostamisel.
Tegemist oli pideva protsessiga, millesse olid kaasatud töö tellijana RB Rail AS ning kolme Balti
riigi vastava valdkonna ministeeriumid. Eesti poolelt olid protsessi kaasatud Rail Baltic Estonia
OÜ, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning ka nimetatud
organisatsioonide välised eksperdid.
Ühisettevõte RB Rail AS kasutas EY töö metoodika ning analüüsi tulemuste hindamisel ka
konsultatsiooniettevõtet, keda Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi ning regionaal-ja
linnapoliitika peadirektoraadid kasutavad suuremahuliste transporditaristu arendusprojektide
rahastustaotluste hindamisel. Viimati nimetatud ekspertide ettepanekutega arvestati ka analüüsi
lõppversioonis, mis on kõigile soovijaile lugemiseks kättesaadav.
Protsessi kaasatud ekspertide hinnangul vastab analüüs Euroopa Komisjoni kehtestatud kulu-tulu
analüüsi metoodikale. Uuringu tulemused on piisavad selleks, et tõendada projekti elujõulisust
ning positiivseid mõjusid ühiskonnale kõigis kolmes Balti riigis ning laiemal tasandil.
RB projekt on jätkuvalt Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) mõistes abikõlblik projekt, mida
tõendavad senised rahastusotsused, millest seni viimase (kolmanda) tegi CEF juhtkomitee
käesoleva aasta juulis. Kolmanda rahastusleppe sõlmimine on plaanis käesoleva aasta teises
pooles.
Teid huvitavatele spetsiifilistele küsimustele on siiski võimalik vastata vaid uuringu teostajal.
Kuna eeldatavasti puudub teostajal kohustus vastata RB projektiga mitteseotud isikute
järelepärimistele, edastasime need vastamiseks uuringu tellijale (oleme teadlikud, et olete need
ka ise ühisettevõttele RB Rail AS saatnud).

Harju 11 / 15072 Tallinn / 625 6342 / info@mkm.ee / www.mkm.ee
Registrikood 70003158
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Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ahti Kuningas
transpordi asekantsler

Kristjan Kaunissaare
6397682 Kristjan.Kaunissaare@mkm.ee

2 (2)
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Lisa 3 ja 4
MTÜ ARB
Mardi talu, Pirgu küla, Juuru vald
79401 Raplamaa

Hr Ahti Kuningas
Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium
Meie: 20.07.2017
Lugupeetud härra Kuningas,
me pole endiselt saanud vastust 11.07 Teile saadetud teabenõudele. Arvame, et meie poolt 09.06.
tõstatatud teema on piisavalt oluline ja sellega tegelemisel viivitamine pole kohane. Juhul kui me
tänase päeva jooksul ei saa vastust 11.07. esitatud teabenõudele oleme sunnitud pöörduma
halduskohtusse.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Priit Humal
Lisatud 11.07. e-kirjaga saadetud teabenõue.

From: Priit Humal <priit@humal.ee>
Date: 2017-07-11 14:14 GMT+03:00
Subject: Re: RB tasuvusanalüüs
To: mkm info <info@mkm.ee>, Ahti Kuningas <ahti.kuningas@mkm.ee>

Tere!
09.06. saadetud kirjale vastamise tähtaeg on möödunud. Kas olete saanud RB Raili või EY vastuse?
Kui olete siis palun edastage vastuste koopiad.
Parimat,
Priit Humal
2017-06-09 16:24 GMT+03:00 Priit Humal <priit@humal.ee>:
Tere!
Edastan lisatud kirja.
Parimat,
Priit Humal
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7/31/2017

Gmail - Vastuskiri järelepärimisele

Lisa 5
Priit Humal <priit.humal@gmail.com>

Vastuskiri järelepärimisele
info.mkm@mkm.ee <info.mkm@mkm.ee>
To: Priit Humal <priit@humal.ee>

Wed, Jul 26, 2017 at 8:24 PM

Austatud härra Humal,
vastusena Teie 19.07.17 saadetud järelepärimisele selgitan sarnaselt meie 12.07.2017 kirjas nr 16-00154/17-6033
toodule, et Teid huvitavatele küsimustele annab vastused uuringu tellija, ehk ühisettevõte RB Rail AS. Meile
teadaolevalt on nad seda ka teinud oma 19.07.2017 kirjas nr 6.1/2017-343.
Lugupidamisega,
Kristjan Kaunissaare
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Rail Balticu koordinaator

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dcb56db96f&jsver=FxoDZtPAYeY.en.&view=pt&msg=15d7fed63c80f948&q=mkm%20kaunissaare&qs=true…
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2. Menetlusse võtmise määrus, 3-17-1638/2
Menetluse pealkiri

Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus-ja
Kommunikatsiooniministeeriumi kohustamiseks vastata Mittetulundusühing
ARB 11.07.2017 teabenõudele sisuliselt

Dokumendi staatus

Jõustunud

Esitamise/koostamise
kuupäev

23.08.2017

Dokumendi
esitaja/koostaja

Aire Aun

Failid
3-17-1638MTÜ.ARB.men.bdoc
AIRE AUN (48302270263)
Allkirjastatud

23.08.2017 13:54

3-17-1638MTÜ.ARB.men.docx

Tähtajad
Menetlusosaline

Tähtaja liik

Tähtaeg

Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium

Vastusnõude tähtaeg

25.09.2017

Priit Humal

Vastusnõude tähtaeg

06.09.2017

Dokumendi saatmine ja kättetoimetamine
Adressaat

Saatmise Kättetoimetamine Saatmise Kättetoimetamise Vastuvõtja Avalikus Eviis
vajalik
aeg
aeg
Toimikus

Priit Humal

Avalik Etoimik

Jah

23.08.2017 23.08.2017

Priit Humal

Dokumendi nähtavaks tegemine
Saatmise aeg

Saaja

01.09.2017

Ivar Siska

07.09.2017

Kristjan Kaunissaare

23.08.2017

Priit Humal

Väljavõtte aeg 12.04.2018 09:45, koostaja Priit Humal

16 / 79

Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi...
Menetlusse võtmise määrus, 3-17-1638/2

Saatmise aeg

Saaja

23.08.2017

MITTETULUNDUSÜHING ARB

Väljavõtte aeg 12.04.2018 09:45, koostaja Priit Humal
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KOHTUMÄÄRUS
Kohus

Tallinna Halduskohus

Kohtunik

Daimar Liiv

Kohtujurist

Aire Aun

Määruse tegemise aeg ja koht

23. august 2017, Tallinn

Haldusasja number

3-17-1638

Haldusasi

Mittetulundusühing
ARB
kaebus
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumi kohustamiseks vastata
Mittetulundusühing ARB 11.07.2017 teabenõudele sisuliselt

Menetlusosalised ja nende
esindajad

Kaebuse esitaja: Mittetulundusühing ARB, seaduslik
esindaja Priit Humal
Vastustaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Menetlustoiming

Kaebuse menetlusse võtmine

RESOLUTSIOON
1. Võtta
Mittetulundusühing
ARB
kaebus
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumi kohustamiseks vastata Mittetulundusühing ARB
11.07.2017 teabenõudele sisuliselt menetlusse.
2. Asja arutab kohtunik Daimar Liiv ainuisikuliselt.
3. Tunnistada vastustajaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
4. Teha menetlusosalistele ettepanek asuda omavahelistesse läbirääkimistesse vaidluse
lahendamiseks kompromissiga. Menetlusosalistel teavitada kohut hiljemalt
25.09.2017 läbirääkimiste tulemustest.
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5. Kompromissi mittesaavutamisel esitada vastustajal kohtule hiljemalt 25.09.2017
kirjalik vastus kaebusele ja vastuväiteid kinnitavad tõendid v.a dokumendid, mis on
juba kohtule esitatud.
6. Kaebajal esitada kaebuse lisa 6 tõlge eesti keelde hiljemalt 06.09.2017.
7. Saata määruse ärakiri menetlusosalistele. Toimetada kaebus koos lisadega vastustajale kätte
avaliku e-toimiku kaudu, milleks tuleb vastustajal viivitamatult kohtule teatada käesolevas
haldusasjas menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isik ja tema isikukood.
Edasikaebamise kord ja
hoiatused

Määruse peale ei saa esitada määruskaebust.
HKMS § 28 lg 4 kohaselt on menetlusosaline kohustatud
kohtule tähtaegselt ja kohtu poolt määratud vormis esitama
nõutud arvamuse ja tõendid. HKMS § 28 lg 2 kohaselt võib
kohus asja õiget, kiiret ja võimalikult väikeste kuludega
menetlemist pahatahtlikult takistavat menetlusosalist trahvida
(eeltoodut käsitleda trahvihoiatusena).

KOHTU SEISUKOHT
1. 07.08.2017 saabus Tallinna Halduskohtule Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi kohustamiseks vastata Mittetulundusühing ARB 11.07.2017
teabenõudele sisuliselt.
Kaebuselt on tasutud riigilõiv 15 eurot. Kaebaja nõustub asja lahendamisega kirjalikus
menetluses või lihtmenetluses.
2. Kohus leiab, juhindudes halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 120 lg 2, et
Mittetulundusühingu ARB kaebuse lahendamine kuulub halduskohtu pädevusse ning see tuleb
kohtualluvuse järgi läbi vaadata Tallinna Halduskohtus. Kaebus vastab seaduses sätestatud
nõuetele määral, mis võimaldab selle menetlusse võtta. Kaebaja on tasunud riigilõivu
riigilõivuseaduse (RLS) 60 lg 1 sätestatud määras. Kaebus on kohtule esitatud tähtaegselt.
Eeltoodut arvestades tuleb kaebus menetlusse võtta, tunnistada vastustajaks Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium ning nõuda vastustajalt kaebuse kohta kirjaliku seletuse ja
vastuväiteid kinnitavate tõendite esitamist. Vastamisel tuleb järgida HKMS § 123 sätestatut.
3. Kohus märgib menetlusosalistele, et kohtul on kohustus välja selgitada, kas asja lahendamine
on võimalik kompromissiga või muul viisil kokkuleppel (HKMS § 122 lg 2 p 9). Eeltoodust
tulenevalt teeb kohus menetlusosalistele ettepaneku asuda kompromissläbirääkimistesse, mille
tulemustest tuleb kohut teavitada hiljemalt 25.09.2017. Kui menetlusosalised vajavad
kompromissläbirääkimisteks pikemat aega, siis palume esitada kohtule vastav taotlus.
4. HKMS § 51 kohaselt peavad menetlusosalised esitama avaldused nii varakult, kui menetluse
seisund seda võimaldab ning see on menetluse kiireks ja õigeks lahendamiseks vajalik. Kui
menetlusosaline esitab avalduse pärast selleks kohtu määratud tähtaja möödumist, menetleb
kohus seda üksnes juhul kui see ei põhjusta kohtu arvates menetluse viibimist või
menetlusosaline põhistab, et hilinemiseks oli mõjuv põhjus. Avaldused ja tõendid tuleb kohtule
elektrooniliselt esitada avaliku e-toimiku kaudu (www.e-toimik.ee). Advokaat ja haldusorgan
on kohustatud edastama menetlusdokumendid teistele menetlusosalistele otse ja teavitama
sellest kohut (HKMS § 53 lg 2).
5. Kohtumenetlus ja kohtu asjaajamine toimub eesti keeles (HKMS § 80 lg 1). Kaebaja on
kohtule esitanud kaebuse lisana 6 võõrkeelse dokumendi. Kaebajal tuleb esitada kohtule
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kaebuse lisa 6 eesti keelne tõlge (HKMS § 81 lg 1). Kui kaebaja tõlget kohtule ei esita, siis võib
kohus jätta dokumentaalse tõendi tähelepanuta (HKMS § 81 lg 4).
/Allkirjastatud digitaalselt/
Aire Aun
Kohtujurist

3
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Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi...
Kättesaamiskinnitus, 3-17-1638/3

3. Kättesaamiskinnitus, 3-17-1638/3
Menetluse pealkiri

Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus-ja
Kommunikatsiooniministeeriumi kohustamiseks vastata Mittetulundusühing
ARB 11.07.2017 teabenõudele sisuliselt

Dokumendi staatus

Kinnitatud

Esitamise/koostamise
kuupäev

24.08.2017

Esitamise viis

Edastatud e-postiga

Dokumendi
esitaja/koostaja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Failid
RE Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 3-17-1638.eml

Tähtajad
Andmed puuduvad

Dokumendi saatmine ja kättetoimetamine
Andmed puuduvad

Dokumendi nähtavaks tegemine
Saatmise aeg

Saaja

01.09.2017

Ivar Siska

07.09.2017

Kristjan Kaunissaare

24.08.2017

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
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From:
Sent:
To:
Subject:

MKM mkm info (info@mkm.ee)
neljapäev, 24. august 2017 13:51
Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumaja (tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee)
RE: Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 3-17-1638

Tere
Oleme kätte saanud teie poolt edastatud dokumendid.
Lugupidamisega
Katrin Tael
ühisosakond
From: tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee [mailto:tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee]
Sent: Thursday, August 24, 2017 4:50 PM
To: MKM mkm info <info@mkm.ee>
Subject: Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 3-17-1638

Tere
Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja edastab Teile järgmised dokumendid (lisatud manusena):
• 23.08.2017 koostatud määrus, dokumendi koostaja Aire Aun
Kirja ja selle manuste kättesaamise kohta palume viivitamatult saata elektroonilisel teel kinnitus e-posti aadressile
tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee.
Lugupidamisega
Mari-Ann Bubõr
Istungisekretär
Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja
6282703
Käesolev kiri on Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja poolt saadetud menetlusdokument. Kui Teie ei ole kirja
adressaat või kiri on muul põhjusel sattunud teie kätte ekslikult, palume sellest viivitamatult teavitada e-posti
aadressil tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee. Kiri võib sisaldada konfidentsiaalset informatsiooni, mille levitamine
kõrvalistele isikutele on lubamatu.
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Vastus, 3-17-1638/4

4. Vastus, 3-17-1638/4
Menetluse pealkiri

Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus-ja
Kommunikatsiooniministeeriumi kohustamiseks vastata Mittetulundusühing
ARB 11.07.2017 teabenõudele sisuliselt

Dokumendi staatus

Kinnitatud

Esitamise/koostamise
kuupäev

25.08.2017

Esitamise viis

Edastatud e-postiga

Dokumendi
esitaja/koostaja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Failid
FW Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 3-17-1638.eml

Tähtajad
Andmed puuduvad

Dokumendi saatmine ja kättetoimetamine
Andmed puuduvad

Dokumendi nähtavaks tegemine
Saatmise aeg

Saaja

01.09.2017

Ivar Siska

25.08.2017

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

07.09.2017

Kristjan Kaunissaare
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| FW Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 3-17-1638.eml (1/1)

From:
Sent:
To:
Subject:

Aire Aun (Aire.Aun@kohus.ee)
reede, 25. august 2017 7:17
Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumaja (tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee)
FW: Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 3-17-1638

From: Ivar Siska
Sent: Friday, August 25, 2017 10:16 AM
To: Aire Aun <Aire.Aun@kohus.ee>
Subject: Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 3-17-1638
Lugupeetav kohtujurist!
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile (vastustaja) edastati menetlusse võtmise määrus kohtuasjas nr 3-17-1638,
kuid edastatud materjalide juures puudub kaebus jms materjalid. Palun edastada kaebus vastustaja üldaadressile
info@mkm.ee sarnaselt kohtumäärusele. Esindusõiguse vormistamine minu nimele võtab aega ja seetõttu ei ole mul võimalik
kohtumaterjalidega tutvuda avaliku e-toimiku vahendusel.
Lugupidamisega ning tänud ette
Ivar Siska
õigusnõunik
õigusosakond
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
telefon 625 6462
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Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi...
Kättesaamiskinnitus, 3-17-1638/5

5. Kättesaamiskinnitus, 3-17-1638/5
Menetluse pealkiri

Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus-ja
Kommunikatsiooniministeeriumi kohustamiseks vastata Mittetulundusühing
ARB 11.07.2017 teabenõudele sisuliselt

Dokumendi staatus

Kinnitatud

Esitamise/koostamise
kuupäev

25.08.2017

Esitamise viis

Edastatud e-postiga

Dokumendi
esitaja/koostaja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Failid
RE Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 3-17-1638.eml

Tähtajad
Andmed puuduvad

Dokumendi saatmine ja kättetoimetamine
Andmed puuduvad

Dokumendi nähtavaks tegemine
Saatmise aeg

Saaja

01.09.2017

Ivar Siska

07.09.2017

Kristjan Kaunissaare

25.08.2017

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
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Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi...
Kättesaamiskinnitus
| RE Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 3-17-1638.eml (1/1)

From:
Sent:
To:
Subject:

MKM mkm info (info@mkm.ee)
reede, 25. august 2017 7:41
Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumaja (tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee)
RE: Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 3-17-1638

Tere
Oleme teie poolt edastatud dokumendid kätte saanud.
Lugupidamisega
Katrin Tael
ühisosakond
From: tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee [mailto:tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee]
Sent: Friday, August 25, 2017 10:28 AM
To: MKM mkm info <info@mkm.ee>
Subject: Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 3-17-1638

Tere
Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja edastab Teile järgmised dokumendid (lisatud manusena):
• MITTETULUNDUSÜHING ARB esitatud kaebus
Kirja ja selle manuste kättesaamise kohta palume viivitamatult saata elektroonilisel teel kinnitus e-posti aadressile
tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee.
Lugupidamisega
Mari-Ann Bubõr
Istungisekretär
Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja
6282703
Käesolev kiri on Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja poolt saadetud menetlusdokument. Kui Teie ei ole kirja
adressaat või kiri on muul põhjusel sattunud teie kätte ekslikult, palume sellest viivitamatult teavitada e-posti
aadressil tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee. Kiri võib sisaldada konfidentsiaalset informatsiooni, mille levitamine
kõrvalistele isikutele on lubamatu.
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Volikiri, 3-17-1638/6

6. Volikiri, 3-17-1638/6
Menetluse pealkiri

Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus-ja
Kommunikatsiooniministeeriumi kohustamiseks vastata Mittetulundusühing
ARB 11.07.2017 teabenõudele sisuliselt

Dokumendi staatus

Kinnitatud

Esitamise/koostamise
kuupäev

01.09.2017

Esitamise viis

Edastatud e-postiga

Dokumendi
esitaja/koostaja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Failid
MKM volikiri 3-17-1638.bdoc
KADRI SIMSON (47701222717)
Allkirjastatud

01.09.2017 11:46

volikiri.pdf
volikirja edastamine 3-17-1638.eml
MKM volikiri 3-17-1638.bdoc
KADRI SIMSON (47701222717)
Allkirjastatud

01.09.2017 11:46

volikiri.pdf

Tähtajad
Andmed puuduvad

Dokumendi saatmine ja kättetoimetamine
Andmed puuduvad

Dokumendi nähtavaks tegemine
Saatmise aeg

Saaja

01.09.2017

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

01.09.2017

Ivar Siska
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Saatmise aeg

Saaja

07.09.2017

Kristjan Kaunissaare
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Volikiri
| volikiri.pdf (1/1)

Tallinna Halduskohus
Pärnu mnt 7
15082, Tallinn

01.09.2017 nr 1.1-10/17-7271

Volikiri ministeeriumi esindamiseks haldusasjas
nr 3-17-1638.
Vabariigi Valitsuse seaduse § 44² lõigete 3 ja 4 ning Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2002. a
määruse nr 323 „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus“ § 23 punkti 13 alusel
volitan Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna õigusnõunikku Ivar Siska´t ja
Rail
Baltic
koordinaatorit
Kristjan
Kaunissaare´t
esindama
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumit kohtuasjas nr 3-17-1638 (Mittetulundusühingu ARB kaebus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kohustamiseks vastata Mittetulundusühing ARB
11.07.2017 teabenõudele sisuliselt).
Volikiri on antud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindamiseks kõigis kohtuastmetes
õigusega teha kõiki seaduses sätestatud menetlustoiminguid.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kadri Simson
majandus- ja taristuminister

Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 625 6342 / info@mkm.ee / www.mkm.ee
Registrikood 70003158
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Volikiri
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From:
Sent:
To:
Subject:

Ivar Siska (Ivar.Siska@mkm.ee)
reede, 1. september 2017 10:42
Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumaja (tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee)
volikirja edastamine 3-17-1638

Austatud kohus
Edastan asjas nr 3-17-1638 vastustaja (MKM) volikirja, mis on lisatud manusesse. Ühtlasi palun võimaldada minul, Ivar Siska
37505052739, juurdepääs asjale avalikus e-toimikus.
Lugupidamisega
Ivar Siska
õigusnõunik
õigusosakond
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
telefon 625 6462
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Volikiri
| volikiri.pdf (1/1)

Tallinna Halduskohus
Pärnu mnt 7
15082, Tallinn

01.09.2017 nr 1.1-10/17-7271

Volikiri ministeeriumi esindamiseks haldusasjas
nr 3-17-1638.
Vabariigi Valitsuse seaduse § 44² lõigete 3 ja 4 ning Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2002. a
määruse nr 323 „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus“ § 23 punkti 13 alusel
volitan Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna õigusnõunikku Ivar Siska´t ja
Rail
Baltic
koordinaatorit
Kristjan
Kaunissaare´t
esindama
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumit kohtuasjas nr 3-17-1638 (Mittetulundusühingu ARB kaebus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kohustamiseks vastata Mittetulundusühing ARB
11.07.2017 teabenõudele sisuliselt).
Volikiri on antud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindamiseks kõigis kohtuastmetes
õigusega teha kõiki seaduses sätestatud menetlustoiminguid.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kadri Simson
majandus- ja taristuminister

Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 625 6342 / info@mkm.ee / www.mkm.ee
Registrikood 70003158

Väljavõtte aeg 12.04.2018 09:45, koostaja Priit Humal

31 / 79

Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi...
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7. Kiri, 3-17-1638/7
Menetluse pealkiri

Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus-ja
Kommunikatsiooniministeeriumi kohustamiseks vastata Mittetulundusühing
ARB 11.07.2017 teabenõudele sisuliselt

Dokumendi staatus

Kinnitatud

Esitamise/koostamise
kuupäev

05.09.2017

Esitamise viis

Avalik E-toimik

Dokumendi
esitaja/koostaja

Priit Humal

Failid
Halduskohtule050917(2).bdoc
PRIIT HUMAL (37009092728)
Allkirjastatud

05.09.2017 18:01

Halduskohtule050917(2).pdf

Tähtajad
Andmed puuduvad

Dokumendi saatmine ja kättetoimetamine
Andmed puuduvad

Dokumendi nähtavaks tegemine
Saatmise aeg

Saaja

07.09.2017

Kristjan Kaunissaare

07.09.2017

Ivar Siska

05.09.2017

Priit Humal

06.09.2017

MITTETULUNDUSÜHING ARB

06.09.2017

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

06.09.2017

Ahti Kuningas
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MTÜ ARB
Mardi talu, Pirgu küla, Juuru vald
79401 Raplamaa
toimkond@avalikultrailbalticust.ee

Kohtunik Daimar Liiv
Tallinna Halduskohus

Meie: 05.09.2017

Austatud härra Liiv

Käesolevaga teatame, et lisana 6 esitatud võõrkeelne dokument pole kaebuse seisukohalt oluline
ning me pole vastu kui kohus jätab selle tõendi tähelepanuta.

Lugupidamisega,
Priit Humal
juhatuse liige
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8. Vastus kaebusele, 3-17-1638/8
Menetluse pealkiri

Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus-ja
Kommunikatsiooniministeeriumi kohustamiseks vastata Mittetulundusühing
ARB 11.07.2017 teabenõudele sisuliselt

Dokumendi staatus

Kinnitatud

Esitamise/koostamise
kuupäev

25.09.2017

Esitamise viis

Avalik E-toimik

Dokumendi
esitaja/koostaja

Ivar Siska

Failid
20170925_MKM vastus kaebusele, 3-17-1638(1).bdoc
IVAR SISKA (37505052739)
Allkirjastatud

25.09.2017 16:00

vastus kaebusele.pdf
Lisa 1_MTÜ 31(1).07.2017 vastus RB-le.pdf
Lisa 2_MTÜ ja RB kokkulepe kohtumiseks(1).pdf

Tähtajad
Andmed puuduvad

Dokumendi saatmine ja kättetoimetamine
Andmed puuduvad

Dokumendi nähtavaks tegemine
Saatmise aeg

Saaja

26.09.2017

Kristjan Kaunissaare

25.09.2017

Ivar Siska

25.09.2017

Priit Humal

25.09.2017

MITTETULUNDUSÜHING ARB

25.09.2017

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Väljavõtte aeg 12.04.2018 09:45, koostaja Priit Humal

34 / 79

Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi...
Vastus kaebusele
| vastus kaebusele.pdf (1/4)

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Märge tehtud: 25.09.2017
Kehtib kuni: 25.09.2022
Alus: HkMS § 89 lg 1
Teabevaldaja: Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Teie: 23.08.2017

Tallinna Halduskohus
Pärnu mnt 7
15082, Tallinn

Meie 25.09.2017 nr 2-16/17-0626/17-7915

edastatud avaliku e-toimiku kaudu
Vastustaja:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
info@mkm.ee

Vastustaja esindajad:

Ivar Siska ja Kristjan Kaunissaare
info@mkm.ee

Kaebaja:

Mittetulundusühing ARB
registrikood 80365715
Mardi talu, Pirgu küla, Juuru vald
79401 Raplamaa

Kaebaja esindaja:

juhatuse liige Priit Humal
toimkond@avalikultrailbalticust.ee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastus
kaebusele haldusasjas nr 3-17-1638
23.08.2017 kohtumäärusega võttis halduskohus Mittetulundusühingu ARB (edaspidi ka MTÜ)
kaebuse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi ka MKM) vastu menetlusse.
Kaebuse sisuks on MTÜ nõue kohustada MKM-i vastata MTÜ 11.07.2017 teabenõudele
sisuliselt.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium palub:
- jätta kaebus täies ulatuses rahuldamata;
- jätta menetluskulud poolte enda kanda.

Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 625 6342 / info@mkm.ee / www.mkm.ee
Registrikood 70003158
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MKM ei nõustu kaebusega, milles MTÜ „palub kohtul kohustada vastutajat teabe väljastamiseks
vastata kaebaja 11.07.2017 teabenõudele (kaebuse lisa 3) sisuliselt.“ MKM on seisukohal, et ei
ole teabevaldaja teabe osas, millele MTÜ oma 11.07.2017 kirjas viitab.
1. Asjaolud ja taust

1.1 MTÜ saatis MKM-ile 09.06.2017 selgitustaotluse, mis registreeriti MKM dokumendiregistris
12.06.2017 (edaspidi MTÜ 12.06.2017 selgitustaotlus; kaebuse lisa 1). Selles selgitustaotluses
esitas MTÜ mitmeid spetsiifilisi küsimusi seoses Ernst&Young Baltic AS (edaspidi EY) poolt
2017. a teostatud Rail Baltic raudteetrassi tasuvusanalüüsiga, kusjuures EY tasuvusanalüüsi tellis
Rail Baltic raudteetrassi rajamist koordineeriv Läti Vabariigi äriühing RB Rail AS, mitte MKM.
MKM-le teadaolevalt esitas MTÜ 09.06.2017 samad küsimused ka RB Rail AS-ile.
1.2 11.07.2017 saatis MTÜ juhatuse liige Priit Humal MKM-ile järgneva e-kirja: „Tere! 09.06.
saadetud kirjale vastamise tähtaeg on möödunud. Kas olete saanud RB Raili või EY vastuse? Kui
olete siis palun edastage vastuste koopiad. Parimat, Priit Humal“. MKM registreeris selle e-maili
oma dokumendiregistris 12.07.2017. MTÜ palub oma kaebuses kohtul kohustada MKM-i
vastama just sellele 12.07.2017 registreeritud kirjale (edaspidi MTÜ 12.07.2017 e-kiri).
1.3 MKM vastas 12.07.2017 MTÜ 12.06.2017 selgitustaotlusele ja 12.07.2017 e-kirjale (kaebuse
lisa 2). MKM selgitas oma vastuses, millisele metoodikale EY analüüs tugineb ning et MKM-i
jaoks on selle tulemused piisavad. MKM ei vastanud detailselt MTÜ küsimusetele, vaid selgitas,
et üksikasjalikult saab neile vastata analüüsi koostaja EY. Kuna EY uuringu tellis RB Rail AS,
pidas MKM asjakohaseks MTÜ küsimuste saatmist RB Rail AS-ile, kes organiseeriks vastused
MTÜ-le. Ühtlasi tõdes MKM vastuses, et MTÜ on ka ise saatnud samad küsimused RB Rail ASile.
1.4 MKM ja RB Rail AS teevad Rail Baltic projekti raames igapäevast koostööd. Toimub palju
telefonivestlusi, kohtumisi, e-kirjade vahetust, jne. MKM rõhutas RB Rail AS esindajatega
kohtumisel, et nad vastaksid MTÜ-le ning aitaksid MTÜ liikmeid neid huvitavate vastuste
saamisel.
1.5 19.07.2017 vastas RB Rail AS MTÜ saadetud kirjale (kaebuse lisa 6, inglise keeles), muu
hulgas viitas RB Rail AS, et see kiri on vastuseks MTÜ 09.06.2017 kirjale, kus MTÜ esitas
spetsiifilisi küsimusi seoses Rail Baltic tasuvusanalüüsiga. Kirjas tegi RB Rail AS MTÜ-le
ettepaneku kohtuda ja arutada EY tasuvusanalüüsi ning MTÜ esitatud küsimusi.
1.6 MTÜ pöördus 19.07.2017 ja 20.07.2017 kahe sarnase e-kirjaga MKM-i poole. Nendes
kirjades soovis MTÜ saada vastust oma 12.07.2017 MKM-is registreeritud e-kirjale ja lubas
20.07.2017 kirjas pöörduda halduskohtusse(kaebuse lisa 4).
1.7 26.07.2017 vastas MKM (kaebuse lisa 5) MTÜ ülalviidatud kirjale ning selgitas, et MKM-i
vastus on toodud 12.07.2017 kirjas. MKM selgitas veel kord MTÜ-le, et vastused spetsiifilistele
küsimustele annab RB Rail AS. Ühtlasi viitas MKM, et talle teadolevalt on RB Rail AS
19.07.2017 vastanud ja pakkunud välja MTÜ 09.06.2017 küsimustele vastuste saamise
võimalused.
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1.8 31.07.2017 vastas MTÜ RB Rail AS-i 19.07.2017 kirjale (LISA 1). Selles kirjas tõi MTÜ
välja, et nad on kohtumisega nõus, kuid oleks hea, kui kohtumine toimuks Tartus. Lisaks
kohtumisele soovib MTÜ ka RB Rail AS-ilt kirjalikke vastuseid.
1.9 RB Rail AS ning MTÜ leppisid vastavalt 04.09.2017 ja 07.09.2017 e-kirjades kokku, et
kohtuvad EY analüüsi teemal Riias 18.09.2017 (LISA 2). Kirjavahetuses pakkus RB Rail AS
töökohtumist, kuhu on kaasatud muu hulgas EY eksperdid, MTÜ soovis kohtumist kindlasti
videosalvestada.
1.10 18.09.2017 toimus Riias RB Rail AS, EY ekspertide ning MTÜ kohtumine, mis ei jõudnud
sisuliste küsimusteni.
1.11 Peale ebaõnnestunud kohtumist lisas RB Rail AS oma kirjalikud vastused MTÜ
küsimustele oma veebilehele: http://www.railbaltica.org/wp-content/uploads/2017/09/AnswersARB.pdf

2. MKM-i seisukoht kaebusele

Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 3 lg 1 defineerib avaliku teabe mõiste, öeldes, 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.
AvTS § 9 järgi on teabevaldaja kohustatud võimaldama juurdepääsu tema valduses olevale
teabele. Teabenõude täitmine ei tähenda selgitamist ega sisulist vastamist, see kohustab
teabevaldajat üksnes edastama temal olemasoleva teabe.
MTÜ soovib kaebusega, et kohus kohustaks „vastutajat teabe väljastamiseks vastamaks kaebaja
11.07.2017 teabenõudele sisuliselt“. Vaidluse all olevas MKM dokumendiregistris 12.07.2017
registreeritud e-kirjas meenutas MTÜ MKM-ile, et ta ei ole jätkuvalt saanud vastust oma
12.06.2017 registreeritud kirjale ning küsis, kas MKM on saanud RB Rail AS-ilt või EY-ilt
vastuse tasuvusanalüüsi osas. MTÜ palus juhul, kui MKM on saanud need vastused, edastada
need talle.
Vaatamata MTÜ kaebuse ebaselgele sõnastusele, võib sellest järeldada, et MTÜ soovib, et
MKM edastaks, eeldusel et tal on, EY-i või RB Rail AS-i koostatud vastused MTÜ
12.06.2017 esitatud küsimustele.
MKM vastas kaebaja 12.06.2017 registreeritud selgitustaotlusele, kui ka 12.07.2017
registreeritud e-kirjale oma 12.07.2017 vastusega. Selles kirjas andis MKM üldised vastused
MTÜ 12.06.2017 registreeritud selgitustaotluses esitatud küsimustele ning viitas, et kui MTÜ-d
üldised vastused ei rahulda, siis detailsed vastused saab ta uuringu teostajalt läbi RB Rail AS-i.
MKM viitas ühtlasi, et aitab omalt poolt MTÜ-l saada RB Rail AS-ilt vastused tema sisulistele
küsimustele. MKM ise ei ole saanud vastuseid EY-lt ega RB Rail AS-ilt vormis nagu seda
eeldab MTÜ. Arvestades, et MTÜ oli oma küsimused esitanud ka ise RB Rail AS-le, siis palus
MKM, et RB Rail AS vastaks otse MTÜ-le. RB Rail AS vastaski MTÜ-le 19.07.2017. MKM ei
pidanud vajalikuks RB Rail AS 19.07.2017 kirja MTÜ-le veelkord edastada, sest RB Rail AS
kiri oli adresseeritud MTÜ-le.
MTÜ on suhelnud otse RB Rail AS-ga ning arutanud kuidas MTÜ saaks vastused neid
huvitavatele küsimustele. Selle tulemusena oli 18.09.2017 RB Rail AS kutsunud Riiga kokku

3 (4)

Väljavõtte aeg 12.04.2018 09:45, koostaja Priit Humal

37 / 79

Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi...
Vastus kaebusele
| vastus kaebusele.pdf (4/4)

töise kohtumise, millel MTÜ keeldus osalemast ilma võimaluseta kohtumist videosalvestada.
Seega ei jõutud nimetatud kohtumisel sisuliste küsimusteni.
Tänaseks on RB Rail AS avaldanud vastused MTÜ küsimustele ka kirjalikult. Vastused on
kättesaadavad RB Rail AS veebilehelt.

Kokkuvõtteks leiab MKM, et MKM ei ole avaliku teabe seaduse mõistes teabevaldaja teabe
osas, mida MTÜ oma 12.07.2017 kirjas soovis, mistõttu ei saa MKM midagi MTÜ-le väljastada.
Kuivõrd RB Rail AS on tänaseks esitanud kirjalikult oma veebilehel vastused MTÜ palutud
küsimustele, siis ei pea MKM vajalikuks analüüsida pikemalt õiguslikke küsimusi AvTS-st
lähtudes.
MKM on nii oma 12.07.2017 kui ka 26.07.2017 kirjades MTÜ-le viidanud, et MTÜ saab
vastused oma küsimustele RB Rail AS-lt ning RB Rail AS on MTÜ-le ka vastanud. Seega on
MKM kõigiti abistanud MTÜ-d teda huvitava teabe saamisel. Tänaseks on MTÜ saanud
vastused, kas MTÜ jääb rahule saadud teabe sisuga, ei ole käesoleva vaidluse esemeks.

3. Menetluslikud küsimused
3.1 Kompromissi sõlmimine ei ole võimalik, kuivõrd MKM ei ole MTÜ palutud teabenõudes
teabe valdajaks.
3.2 Kuivõrd RB Rail AS on MTÜ-le kirjalikult vastanud palutud sisulistes küsimustes, siis võib
esineda alus menetluse lõpetamiseks.
3.3 Kui menetluse lõpetamiseks alus puudub, siis teatab MKM, et on nõus asja arutamisega
kirjalikus menetluses või lihtmenetluses.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Ivar Siska
MKM-i volitatud esindaja

Lisad:
1. MTÜ 31.07.2017 vastus RB-le;
2. MTÜ ja RB kokkulepe kohtumiseks.
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Avalikult Rail Balticust
MTÜ ARB
Mardi talu, Pirgu küla, Juuru vald
79401 Raplamaa
ESTONIA
toimkond@avalikultrailbalticust.ee
Ms Baiba Rubesa
RB Rail AS
K. Valdemāra iela 8,
Riga, Latvia, LV-1010

Re: Issues regarding Rail Baltica CBA
Your ref. 6.1/2017-343
Our: 31.07.2017
Dear Ms Rubesa,

thank you for your reply and express of appreciation for the input we have provided for making Rail
Baltica project stronger and more viable. Both our organizations share the opinion that Rail Baltica is
the most important cross-border project for our countries. The scale of the project requires
unprecedented transparency and attention from all parties to all details. We are sure you have read
the European Commission reply to us that was also copied to your college. Mr Dirk Beckers
emphasized the full responsibility of the solid and reliable CBA that lies on all three Baltic States as
beneficiaries. We hope that we both share the opinion that getting the grant from EU is not enough.
Joint forces should be mobilized to avoid risk of recovery caused by errors in CBA and even more
important to ensure project will be feasible in reality and subsidizes to keep project viable will not be
tenfold higher than forecasted today. This is why our citizen movement and publicity of Estonia
carefully follows every action.
As also stated in the letter from European Commission issues we discovered in Rail Baltica CBA
should be adequately answered by the beneficiaries and they disagree such discussion is out of the
scope of official correspondence. In case your experts prefer to meet with us we are open and
welcome such meeting although it does not replace the written answer. Also, since we are acting on
a voluntary basis we would appreciate if RB Rail teams can come to meet us in Tartu.
In your letter, you have suspected our biased conclusions due to implementing ambiguous emission
reduction on lorries and forgetting innovation in rail. This seems to be a misunderstanding. Four
billion error in socio-economic benefits is derived from current standards and existing lorries.
We are not arguing if the forecasts are right or wrong, we agree that long term forecasts are difficult
to make. However, the experience shows that major infrastructure projects tend to overestimate
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the benefits; particularly railway projects in average have a 40% demand overestimate
(https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1303/1303.7402.pdf). We have serious doubts about the goods
transport estimate in EY CBA study, but this is not the issue we are raising. Our main concern is the
unbalanced accounting for environmental costs and benefits in the study. There are costs that have
been omitted from the calculation and there are benefits that are calculated using incorrect values.
Altogether this shows a biased calculation towards the proof of concept rather than an attempt to
critically assess the project viability.
While the long term developments are difficult to estimate, the current status is known (lorries on
the roads) as well as the short term developments which shouldn't be simply ignored. Electric or
other new technology lorries that most likely will be there during CBA period would mean further
decrease in socio-economic benefits, but this has not been considered in the CBA calculations. You
have probably noted that countries have started to put deadlines to phase out on combustion
engine production as environmentally harmful technology.
We would still appreciate your concise answers to our particular questions regarding CBA
calculations:
1. What is the type of vehicle and considerations for assumption „Heavy Truck Fuel % OPEX:
25%“ (pg 147)?
2. On what considerations lower excise tax rate is used in assumptions than is valid today and
why this rate is assumed not to grow together with the forecasted real growth of the GDP
per capita as all transport external costs used in calculations?
3. What is the type of vehicle and considerations for assumption air pollution rate 0.10 €/vkm
“Outside city” and 0.22 €/vkm “Within city” (pg 146)?
4. What proportion of “Outside city” and “Within city” is used in the calculation of total air
pollution costs caused by trucks?
5. The CBA does not consider railway construction time environmental costs, permanent
environmental costs, neither electricity production emissions that are required to run the
electric locomotives. Please explain how this is in line with the EU CBA guidelines.
6. Have you submitted CBA to DG Move or DG Regio?
7. Please advise the names and titles of the experts who have approved the CBA as stipulated
in your reply 8.07.2017.
8. Has CBA got approval from EY internal quality checking? If so please provide the copy of the
certificates. The report is lacking the QA/QC information.
Following is a brief summary of the major issues we have explained in attached document (this
document was also sent to European Commission):
1. The largest issue concerns the truck air pollution rate in motorways (10 €ct/km) that is used
in the calculation of the socio-economic benefit. The total undiscounted value obtained from
this assumption is 3.3 billion euro, about 20 percent of the total socio-economic impact.
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According to the referenced source, such an air pollution rate corresponds to EURO I or
EURO II trucks. During the time 2026-2055, it would be reasonable to expect EURO VI or
better trucks to be used. The emission rate for these trucks is 25 times lower, as shown in
the referenced source (0.4 €ct/km). This correction results in a 3 billion euro reduction of
the socio-economic benefit.
2. The correction of the long-haul road transport vehicle type reduces the undiscounted socioeconomic benefit by 220 million euros.
3. The correction of the predicted fuel excise growth decreases the undiscounted socioeconomic benefit by 930 million euros in addition.
4. We notice that direct GHG emissions and other environmental impacts caused by the
construction process and the new railway corridor have not been considered in the socioeconomic impact calculations thus presenting the project more favourable than it actually is.
5. The cost savings of the rail freight on page 179 (table 77) and on page 75 (table 26) of the
CBA shows example calculations of terminal to terminal rail freight costs, comparing them
with door to door road freight costs. This fails to consider the costs it takes to ship freight
from a customer's door to the railway terminal and from the destination railway terminal to
the customer’s door. Failure to account for door to terminal and terminal to door costs of
rail transport overestimates the benefits i.e. cost savings of the rail freight and expected
operator fees.
These are only a few of the issues, but unfortunately, they show that Rail Baltica project might be
not viable in current shape and cost level as 4.1 billion euro as minimum of socio-economic revenues
have no ground. In addition to these, there are quite a number of smaller issues that have been
made available online: https://goo.gl/hMhaEw. Behind the link is the CBA report in Dropbox where
all comments from the voluntary experts can be seen.
We are sure that it is in the interest of RB Rail AS and your stakeholders to take due care and
adequately answer all concerns before submitting the CBA to INEA.
With best regards

Priit Humal
member of the board
Karli Lambot
Illimar Paul
Raul Vibo
Attached:
Major mistakes in Rail Baltic CBA made by EY
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Avalikult Rail Balticust
MTÜ ARB
Mardi talu, Pirgu küla, Juuru vald
79401 Raplamaa
ESTONIA
toimkond@avalikultrailbalticust.ee
Ms Baiba Rubesa
RB Rail AS
K. Valdemāra iela 8,
Riga, Latvia, LV-1010
Re: Issues regarding Rail Baltica CBA
Your ref. 6.1/2017-457
Our: 07.09.2017
Dear Ms Rubesa,
thank you for your reply. We welcome your devotion to our claims of mistakes in CBA and hope our
communication will be fruitful to reach the goal of solid and reliable CBA. We want to repeat our
message of previous e-mail: we are happy to attend the meeting you have arranged, but it does not
replace in any mean written reply we along with European Commission are expecting from you.
Please be aware that our analytical answer to your verbal explanations given during the meeting will
be published just in the written way.
You have several times expressed the importance of transparency and open communication as
important factors of the Rail Baltica project. As you may know from our organization name we share
these values. In the spirit of this, we will reserve right for video recording and publication of the
meeting.
We accept your preferred date 18.09. and would like to start 11:00. We will send the list of
participants next week. May we kindly ask you to arrange technical person of the meeting room to
contact us regarding teleconferencing features as one of our team members will be abroad on time
of the meeting.
For effective participation in the meeting we would also like to receive copies of following
documents at your earliest convenience, but not later than September 11 th.
1) All written communication you have had with EY regarding CBA issues we have disclosed.
2) Any written reply you have provided regarding these issues to European Commission or to
relevant ministries of the Baltic states.
Following unpublicised documents referenced in CBA
3) National Study RB, 2016 (Ref 10)

Väljavõtte aeg 12.04.2018 09:45, koostaja Priit Humal

42 / 79

Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi...
Vastus kaebusele
| Lisa 2_MTÜ ja RB kokkulepe kohtumiseks(1).pdf (2/4)

4) Unspecified document EY, (Ref 12)
5) Study ordered by Finnish Transport Agency in 2014 (Ref in page 89)
6) Freight Flow Forecasting from Arctic Sea Route and Adriatic Route to Rail Baltica Railway
Line. Jüri Sakkeus, Aado Keskpaik, Erik Terk (Ref 99)
7) EY benchmarking study of existing freight carriers in Finland, Netherlands, Czech Republic,
Germany and Poland (Ref 138)
8) Information provided by RBR (Ref 174 and 175)
9) Detailed CAPEX estimation (Ref in page 145)
10) Atkins “Cost Estimation, Renewal & Maintenance and Benchmarking” (2017) report
As the agenda of the meeting we would like to see that 13 topics listed below will be included in the
agenda. We also like to draw your attention that some of the following questions you apparently
want to discuss in the meeting require only one word (e.g. 6 or 8) or a few names (7). We would
appreciate if you could provide short answers to these questions in advance, saving valuable
meeting time to more important topics. If you would like to add some topics to the agenda, please
ask our confirmation not later than September 11 th.
1. What is the type of vehicle and considerations for assumption „Heavy Truck Fuel % OPEX:
25%“ (pg 147)?
2. On what considerations lower excise tax rate is used in assumptions than is valid today and
why this rate is assumed not to grow together with the forecasted real growth of the GDP
per capita as all transport external costs used in calculations?
3. What is the type of vehicle and considerations for assumption air pollution rate 0.10 €/vkm
“Outside city” and 0.22 €/vkm “Within city” (pg 146)?
4. What proportion of “Outside city” and “Within city” is used in the calculation of total air
pollution costs caused by trucks?
5. The CBA does not consider railway construction time environmental costs, permanent
environmental costs, neither electricity production emissions that are required to run the
electric locomotives. Please explain how this is in line with the EU CBA guidelines.
6. Have you submitted CBA to DG Move or DG Regio?
7. Please advise the names and titles of the experts who have approved the CBA as stipulated
in your reply 8.07.2017.
8. Has CBA got approval from EY internal quality checking? If so please provide the copy of the
certificates. The report is lacking the QA/QC information.
9. The largest issue concerns the truck air pollution rate in motorways (10 €ct/km) that is used
in the calculation of the socio-economic benefit. The total undiscounted value obtained from
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this assumption is 3.3 billion euro, about 20 percent of the total socio-economic impact.
According to the referenced source, such an air pollution rate corresponds to EURO I or
EURO II trucks. During the time 2026-2055, it would be reasonable to expect EURO VI or
better trucks to be used. The emission rate for these trucks is 25 times lower, as shown in
the referenced source (0.4 €ct/km). This correction results in a 3 billion euro reduction of
the socio-economic benefit.
10. The correction of the long-haul road transport vehicle type reduces the undiscounted socioeconomic benefit by 220 million euros.
11. The correction of the predicted fuel excise growth decreases the undiscounted socioeconomic benefit by 930 million euros in addition.
12. We notice that direct GHG emissions and other environmental impacts caused by the
construction process and the new railway corridor have not been considered in the socioeconomic impact calculations thus presenting the project more favourable than it actually is.
13. The cost savings of the rail freight on page 179 (table 77) and on page 75 (table 26) of the
CBA shows example calculations of terminal to terminal rail freight costs, comparing them
with door to door road freight costs. This fails to consider the costs it takes to ship freight
from a customer's door to the railway terminal and from the destination railway terminal to
the customer’s door. Failure to account for door to terminal and terminal to door costs of
rail transport overestimates the benefits i.e. cost savings of the rail freight and expected
operator fees.
We are sure that issues under discussion should be equally relevant to all your stakeholders. As you
probably aware we have sent information about these issues to responsible ministers of all Baltic
states. Besides representatives of Estonia you already invited your Latvian and Lithuanian
stakeholders should also be informed about the meeting date. We hope our mutual effort ensure
that new quality rail connections between our capitals will be economically sound and viable.

With best regards
Priit Humal
member of the board
Karli Lambot
Illimar Paul
Raul Vibo
CC:
Ministry of Economic Affairs and Communications of Estonia
Ministry of Transport of Latvia
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Ministry of Transport and Communications of Lithuania
Rail Baltic Estonia OÜ
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7. Taotlus, 3-17-1638/7
Menetluse pealkiri

Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus-ja
Kommunikatsiooniministeeriumi kohustamiseks vastata Mittetulundusühing
ARB 11.07.2017 teabenõudele sisuliselt

Dokumendi staatus

Kinnitatud

Esitamise/koostamise
kuupäev

07.11.2017

Esitamise viis

Edastatud e-postiga

Dokumendi
esitaja/koostaja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Failid
kohtuasi nr 3-17-1638.eml

Tähtajad
Andmed puuduvad

Dokumendi saatmine ja kättetoimetamine
Andmed puuduvad

Dokumendi nähtavaks tegemine
Saatmise aeg

Saaja

07.11.2017

Ivar Siska

07.11.2017

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

07.11.2017

Kristjan Kaunissaare

07.11.2017

MITTETULUNDUSÜHING ARB

07.11.2017

Priit Humal
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From:
Sent:
To:
Subject:

Ivar Siska (Ivar.Siska@mkm.ee)
teisipäev, 7. november 2017 9:57
Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumaja (tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee)
kohtuasi nr 3-17-1638

Austatud kohtunik Daimar Liiv
Kohus juhtis vastustaja tähelepanu vastustaja 25.09.2017 esitatud kaebuse vastuse lisades esinevale puudusele, kuivõrd
vastustaja on esitanud võõrkeelsed lisad.
Kuivõrd menetlus antud kohtuasjas ei ole jätkunud pärast vastustaja 25.09.2017 esitatud seisukohti ja tõlketöö esitamine ei
tohiks vastutaja hinnangul takista menetlust sisuliselt, siis taotleb vastustaja tõlketöö läbiviimiseks lisaaega kuni 13.11.2017.
Lugupidamisega
Ivar Siska
MKM volitatud esindaja
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8. Kiri, 3-17-1638/8
Menetluse pealkiri

Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus-ja
Kommunikatsiooniministeeriumi kohustamiseks vastata Mittetulundusühing
ARB 11.07.2017 teabenõudele sisuliselt

Dokumendi staatus

Kinnitatud

Esitamise/koostamise
kuupäev

07.11.2017

Dokumendi
esitaja/koostaja

Mari-Ann Bubõr

Failid
RE kohtuasi nr 3-17-1638.msg

Tähtajad
Andmed puuduvad

Dokumendi saatmine ja kättetoimetamine
Andmed puuduvad

Dokumendi nähtavaks tegemine
Saatmise aeg

Saaja

07.11.2017

Priit Humal

07.11.2017

MITTETULUNDUSÜHING ARB

07.11.2017

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

07.11.2017

Ivar Siska

07.11.2017

Kristjan Kaunissaare
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From:
Sent:
To:
Subject:

Mari-Ann Bubõr ()
teisipäev, 7. november 2017 14:51
'Ivar Siska' (Ivar.Siska@mkm.ee)
RE: kohtuasi nr 3-17-1638

Tere!
Kohus rahuldab vastustaja 07.11.2017 taotluse ja pikendab tõlgete esitamise tähtaega kuni 13.11.2017.
Lugupidamisega
Mari-Ann Bubõr
Tallinna Halduskohus
Kohtuistungi sekretär
From: Ivar Siska [mailto:Ivar.Siska@mkm.ee]
Sent: Tuesday, November 07, 2017 11:58 AM
To: Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumaja <tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee>
Subject: kohtuasi nr 3-17-1638
Austatud kohtunik Daimar Liiv
Kohus juhtis vastustaja tähelepanu vastustaja 25.09.2017 esitatud kaebuse vastuse lisades esinevale puudusele, kuivõrd
vastustaja on esitanud võõrkeelsed lisad.
Kuivõrd menetlus antud kohtuasjas ei ole jätkunud pärast vastustaja 25.09.2017 esitatud seisukohti ja tõlketöö esitamine ei
tohiks vastutaja hinnangul takista menetlust sisuliselt, siis taotleb vastustaja tõlketöö läbiviimiseks lisaaega kuni 13.11.2017.
Lugupidamisega
Ivar Siska
MKM volitatud esindaja
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11. Taotlus, 3-17-1638/11
Menetluse pealkiri

Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus-ja
Kommunikatsiooniministeeriumi kohustamiseks vastata Mittetulundusühing
ARB 11.07.2017 teabenõudele sisuliselt

Dokumendi staatus

Kinnitatud

Esitamise/koostamise
kuupäev

13.11.2017

Esitamise viis

Avalik E-toimik

Dokumendi
esitaja/koostaja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Failid
Taotlus131117111000.bdoc
IVAR SISKA (37505052739)
Allkirjastatud

13.11.2017 11:10

Taotlus131117111000.pdf
20171113_MKM taotlus tõlked(1).bdoc
IVAR SISKA (37505052739)
Allkirjastatud

13.11.2017 11:04

Taotlus dokumentide vastuvõtmiseks.pdf
Lisa 1_(tõlge)_MTÜ 31.07.2017 vastus RB-le(1).docx
Lisa 2_(tõlge)_MTÜ ja RB kokkulepe kohtumiseks(1).docx
Lisa 3_(tõlge)_Kaebuse lisa 6_RB_kiri_MTÜ-le_19072017(1).docx

Tähtajad
Andmed puuduvad

Dokumendi saatmine ja kättetoimetamine
Andmed puuduvad

Dokumendi nähtavaks tegemine
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Saatmise aeg

Saaja

13.11.2017

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

13.11.2017

Ivar Siska

13.11.2017

Kristjan Kaunissaare

13.11.2017

MITTETULUNDUSÜHING ARB

13.11.2017

Priit Humal
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Tallinna Halduskohus
Tallinna kohtumaja
13.11.2017

Dokumendi esitaja:

Vastustaja:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (registrikood 70003158)

Volitatud esindaja:

Ivar Siska (isikukood 37505052739)
e-post: ivar.siska@mkm.ee
Tööaadress: Suur-Ameerika tn 1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju
maakond, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Muu: 56275076

TAOTLUS
Sisu
tõlked

Lugupidamisega
/digitaalselt allkirjastatud/
Ivar Siska
Volitatud esindaja

Tõendid ja lisad
1. 20171113_MKM taotlus tõlked(1).bdoc
2. Lisa 1_(tõlge)_MTÜ 31.07.2017 vastus RB-le(1).docx
3. Lisa 2_(tõlge)_MTÜ ja RB kokkulepe kohtumiseks(1).docx
4. Lisa 3_(tõlge)_Kaebuse lisa 6_RB_kiri_MTÜ-le_19072017(1).docx

1/1
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ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Märge tehtud: 13.11.2017
Kehtib kuni: 13.11.2022
Alus: HkMS § 89 lg 1
Teabevaldaja: Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Tallinna Halduskohus
Pärnu mnt 7
15082, Tallinn

Meie 13.11.2017 nr 2-16/17-0626/17-9350

esitatud avaliku e-toimiku kaudu

Kohtuasi nr 3-17-1638
Taotlus dokumentide vastuvõtmiseks
1) MKM esitas 25.09.2017 vastuse kaebusele ühes tõenditega. Tõenditeks osutusid
võõrkeelsed kirjad kolmanda isiku ja kaebaja vahel. Kohus juhtis MKM-i tähelepanu
vajadusele esitada võõrkeelsetele dokumentidele tõlked eesti keelde. MKM taotleb
käesolevaga eelpool nimetatud tõendite (ingliskeelsete kirjade) tõlgete vastuvõtmist
asja juurde.
2) Ühtlasi esitas MKM 25.09.2017 vastuses kaebusele oma seisukohad kõikidele MTÜ
esitatud seisukohtadele ja tõenditele, sh ka kaebuse lisale 6, millest MTÜ loobus
05.09.2017 pärast seda kui kohus palus esitada selle lisa kohta tõlge eesti keelde. MKM
käsitles oma vastusest kaebusele MTÜ kaebuse lisa 6 ja MKM hinnangul on kaebuse lisa
6 asjassepuutuv tõend. Sellest tulenevalt taotleb MKM nimetatud lisa ühes tõlkega
eesti keelde võtta asja juurde.
Tulenevalt vajadusest esitada tõlkeid, on MKM-ile tekkinud menetluskulusid, mida 25.09.2017
vastuse esitamisel ei olnud, siis muudab MKM vastuses kaebusele esitatud taotlust
menetluskulude hüvitamise osas. MKM palub kohtul jätta kõik menetluskulud
Mittetulundusühingu ARB kanda.
(allkirjastatud digitaalselt)
Ivar Siska
MKM-i volitatud esindaja

Lisad:
1) Lisa 1 tõlge eesti keelde;
2) Lisa 2 tõlge eesti keelde;
3) Lisa 3 Kaebuse lisa 6 tõlge eesti keelde.

Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 625 6342 / info@mkm.ee / www.mkm.ee
Registrikood 70003158
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Avalikult Rail Balticust
MTÜ ARB
Mardi talu, Pirgu küla, Juuru vald
79401 Raplamaa
EESTI
toimkond@avalikultrailbalticust.ee
Baiba Rubesa
RB Rail AS
K. Valdemara iela 8,
LV-1010 Riia, Läti

Teema: Rail Balticu tasuvusanalüüsiga seotud probleemid
Teie viide 6.1/2017-343
Meie viide 31.07.2017
Lugupeetud pr Rubesa!

Täname Teid vastuse ja selle eest, et avaldate tänu panuse eest, mille oleme andnud Rail
Balticu projekti tugevamaks ja elujõulisemaks muutmisse. Meie organisatsioonid on ühisel
arvamusel, et Rail Baltic on meie riikide jaoks tähtsaim piiriülene projekt. Projekti
suuremahulisuse tõttu peavad kõik osalised olema igas üksikasjas enneolematult läbipaistvad
ja tähelepanelikud. Oleme veendunud, et olete lugenud vastust, mis Euroopa Komisjon meile
saatis ja mille koopia sai ka Teie kolleeg. Dirk Beckers rõhutas põhjaliku ja usaldusväärse
tasuvusanalüüsiga kaasnevat suurt vastutust, mis lasub kõigil kolmel Balti riigil kui abisaajal.
Loodetavasti jagame mõlemad arvamust, et ELi toetuse saamisest ei piisa. Tuleks koondada
jõud, et hoida ära toetuse tagasinõudmise oht, mille võivad põhjustada tasuvusanalüüsis
tehtud vead, ning eelkõige tagada projekti tegelik teostatavus ja see, et projekti elujõulisuse
säilitamiseks vajalik abiraha ei oleks praegu prognoositavast abirahast kümme korda suurem.
Seepärast jälgib meie kodanikuliikumine ja Eesti avalikkus hoolikalt iga sammu.
Nagu on märgitud ka Euroopa Komisjonilt saadud kirjas, peaksid abisaajad nõuetekohaselt
tegelema probleemidega, mille avastasime Rail Balticu tasuvusanalüüsis. Euroopa Komisjon
ei ole nõus, et sellekohane arutelu jääb ametliku kirjavahetuse raamidest välja. Kui Teie
eksperdid eelistavad meiega kohtuda, oleme avatud ja osaleme sellel hea meelega, kuigi see
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ei asenda kirjalikku vastust. Et tegutseme vabatahtlikkuse põhimõttel, oleksime tänulikud, kui
äriühingu RB Rail AS meeskonnad tulevad meiega kohtuma Tartusse.
Oma kirjas kahtlesite meie erapoolikutes järeldustes seetõttu, et oleme veoautode puhul
kasutanud ebaselget heitkoguste vähendamise meetodit ja unustanud raudteeveos toimuvad
uuendused. Tundub, et see on arusaamatus. Praeguste normide ja veoautode põhjal on
sotsiaal-majanduslikes tuludes tekkinud nelja miljardi suurune viga.
Me ei vaidle selle üle, kas prognoosid on õiged või valed. Oleme nõus, et pikaajalisi prognoose
on keeruline teha. Siiski näitavad kogemused, et ulatuslike taristuprojektide puhul kiputakse
kasutegureid üle hindama, eelkõige raudteeprojektide puhul, kus nõudluse ülehindamine
moodustab keskmiselt 40% (https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1303/1303.7402.pdf).
Kahtleme sügavalt EY tasuvusanalüüsis esitatud kaubaveo hinnangus, kuid see ei ole
probleem, mille tõstatame. Meie põhimure on keskkonnakulu ja -tulu tasakaalustamata
arvestus analüüsis. On kulusid, mis on arvutusest välja jäetud, ja tulusid, mis on arvutatud
valede väärtuste alusel. Kõik see on märk kontseptsiooni tõestamiseks tehtud erapoolikust
arvutusest, mitte katsest hinnata projekti elujõulisust kriitiliselt.
Kuigi pikaajalisi muutusi on keeruline ennustada, on praegune olukord teada (veoautod
maanteedel). Samuti on teada lühiajalised muutused, mida ei tohiks mingil juhul eirata.
Elektrilised või muud uue tehnoloogiaga veoautod, mis on tasuvusanalüüsi perioodil juba
suure tõenäosusega kasutusel, vähendaksid veelgi sotsiaal-majanduslikku tulu, kuid seda ei
ole tasuvusanalüüsi arvutustes arvesse võetud. Olete ilmselt märganud, et riigid on hakanud
kehtestama tähtaegu sisepõlemismootorite kui keskkonda kahjustava tehnoloogia tootmise
järkjärguliseks lõpetamiseks.
Oleksime siiski tänulikud, kui esitaksite sisulised vastused meie järgmistele konkreetsetele
küsimustele tasuvusanalüüsi arvutuste kohta.
1. Millise veokitüübi järgi ja mis põhjustel on lähteandmetesse valitud „Heavy Truck Fuel
% OPEX: 25%“ (lk 147)?
2. Miks on lähteandmetes aktsiisimäärana kasutatud madalamat protsenti, kui praegu
kehtib, ning miks pole arvutustes sarnaselt kõigi vedudega kaasnevate väliskuludega
aktsiisi suurendatud koos prognoositava reaalkasvuga SKPs elaniku kohta?
3. Millise veokitüübi järgi ning mis põhjustel on lähteandmetes kasutatud õhusaaste
kuluna veokitel maanteel 0,10 €/vkm ja linnas 0,22 €/vkm (lk 146)?
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4. Milline on maantee- ja linnasõitude proportsioon, mida on kasutatud veokite
põhjustatud õhusaaste kogukulu arvutuses?
5. Tasuvusanalüüsis pole võetud arvesse raudtee-ehitusega seotud keskkonnakulu,
raudteeobjekti põhjustatud keskkonna püsikulusid ega elektrirongide jaoks elektri
tootmisega kaasnevaid heitkoguseid. Palun selgitage, kuidas on eelnev kooskõlas ELi
tasuvusanalüüsi koostamise juhendiga.
6. Kas tasuvusanalüüs on esitatud liikuvuse ja transpordi peadirektoraadile või regionaalja linnapoliitika peadirektoraadile?
7. Palume teatada tasuvusanalüüsi kinnitanud ekspertide nimed ja ametinimetused,
nagu on viidatud Teie 8. juuli 2017. aasta vastuses.
8. Kas tasuvusanalüüs on läbinud EY sisemise kvaliteedikontrolli? Kui on, esitage palun
sertifikaatide koopia. Aruandes puudub teave kvaliteedi tagamise / kvaliteedikontrolli
kohta.
Järgneb lühikokkuvõte tähtsamatest probleemidest, mida oleme selgitanud kirjale lisatud
dokumendis (dokument saadeti ka Euroopa Komisjonile).
1. Suurim probleem puudutab veoautode poolt asulavälistel teedel põhjustatud
õhusaaste arvestust (10 s/km), mida on kasutatud sotsiaal-majandusliku tulu
arvestamisel. Diskonteerimata kogutulu on sellisel eeldusel 3,3 miljardit eurot ehk ligi
20% sotsiaal-majanduslikust kogutulust. Viidatud lähteallika kohaselt vastab
kasutatud õhusaaste arvestus EURO I või EURO II klassi veoautodele. On mõistlik
eeldada, et ajavahemikus 2026–2055 sõidavad teedel EURO VI normide kohased või
veel väiksema saastega veokid. Viidatud allika alusel on selliste veokite saastemõju
25 korda väiksem (0,4 s/km). See muutus vähendab sotsiaal-majanduslikku tulu
3 miljardi euro võrra.
2. Kaugvedude veokitüübi kasutamisest tulenev parandus vähendab diskonteerimata
sotsiaal-majanduslikku tulu 220 miljoni euro võrra.
3. Kütuseaktsiisi eeldatava tõusu muutus vähendab diskonteerimata sotsiaalmajanduslikku tulu veel 930 miljoni võrra.
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4. Meie arvates ei ole raudtee-ehituse ja uue raudteekoridori põhjustatud otseseid
kasvuhoonegaaside heitkoguseid ega teisi keskkonnamõjusid sotsiaal-majanduslikku
mõju arvutustes arvesse võetud. See näitab projekti tegelikust kasulikumana.
5. Kulude kokkuhoidu raudtee-kaubaveol on tasuvusanalüüsi lehekülgedel 179
(tabel 77) ja 75 (tabel 26) näitlikustatud terminalidevahelise raudtee-kaubaveo kulude
arvutustega, võrreldes neid kulusid uksest ukseni autoveo kuludega. Sellises käsitluses
ei võeta arvesse kulusid, mis tekivad veol kliendi uksest raudteeterminalini ning
sihtkoha raudteeterminalist kliendi ukseni. Raudteeveoga kliendi uksest
raudteeterminalini ja -terminalist kliendi ukseni kaasnevate kulude arvestamata
jätmise tõttu on raudteeveo kulueeliseid, s.t kulude kokkuhoidu, ja eeldatavaid
operaatori tasusid üle hinnatud.
Eespool on välja toodud vaid mõned probleemid, kuid kahjuks näitavad need, et Rail Balticu
projekt ei pruugi praegusel kujul ja kulude tasemel olla elujõuline, sest vähemalt 4,1 miljardi
euro suurusel sotsiaal-majanduslikul tulul puudub alus. Peale selle esineb hulk väiksemaid
probleeme, mis on avaldatud internetis aadressil https://goo.gl/hMhaEw. See link viib
süsteemis Dropbox asuvale tasuvusanalüüsile, kus saab vaadata vabatahtlike ekspertide kõiki
märkusi.
Oleme veendunud, et see on nii äriühingu RB Rail AS kui ka Teie sidusrühmade huvides olla
hoolas ja vastata nõuetekohaselt kõikidele mureküsimustele enne tasuvusanalüüsi esitamist
Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusametile.
Parimate soovidega

Priit Humal
juhatuse liige
Karli Lambot
Illimar Paul
Raul Vibo
Lisad:
EY suurimad vead Rail Balticu tasuvusanalüüsis
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Avalikult Rail Balticust
MTÜ ARB
Mardi talu, Pirgu küla, Juuru vald
79401 Raplamaa
EESTI
toimkond@avalikultrailbalticust.ee
Baiba Rubesa
RB Rail AS
K. Valdemara iela 8,
LV-1010 Riia, Läti
Teema: Rail Balticu tasuvusanalüüsiga seotud probleemid
Teie viide 6.1/2017-457
Meie viide 07.09.2017
Lugupeetud pr Rubesa!
Täname vastuse eest. Tunneme heameelt, et tegelete meie nõuetega, mis on seotud
tasuvusanalüüsi vigadega. Loodetavasti on meie suhtlus tulemuslik ning aitab meil saavutada
eesmärgi, milleks on põhjalik ja usaldusväärne tasuvusanalüüs. Soovime korrata oma
eelmises e-kirjas väljaöeldud sõnumit: osaleme hea meelega Teie korraldatud kohtumisel,
kuid see ei asenda mingil juhul kirjalikku vastust, mida koos Euroopa Komisjoniga Teilt
ootame. Juhime Teie tähelepanu sellele, et meie analüütiline vastus kohtumise ajal antud
suulistele selgitustele avaldatakse kirjalikult.
Olete mitu korda rõhutanud, et läbipaistvus ja avatud suhtlus on Rail Balticu projekti puhul
olulised tegurid. Nagu Te meie organisatsiooni nime põhjal võite järeldada, jagame neid
väärtusi. Seepärast jätame endale õiguse teha kohtumisest videosalvestus ja see avaldada.
Teie pakutud kuupäev – 18.09 – sobib meile ja sooviksime alustada kell 11. Saadame järgmisel
nädalal osalejate nimekirja. Palume, et koosolekuruumi tehnik võtaks meiega telekonverentsi
asjus ühendust, sest üks meie meeskonnaliige viibib kohtumise ajal välismaal.
Et kohtumisel osalemine läheks ladusalt, soovime samuti saada järgmiste dokumentide
koopiad esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 11. septembril:
1) kogu kirjavahetus, mida olete EYga pidanud tasuvusanalüüsi probleemide kohta, mis
me avalikustasime;
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2) kirjalikud vastused, mille olete saatnud nende probleemide kohta Euroopa
Komisjonile või Balti riikide asjakohastele ministeeriumitele;
järgmised avalikustamata dokumendid, millele on tasuvusanalüüsis viidatud:
3) RB rahvuslik uuring, 2016 (viide 10);
4) täpsustamata dokument EY (viide 12);
5) Soome transpordiameti 2014. aastal tellitud uuring (viide lk 89);
6) Freight Flow Forecasting from Arctic Sea Route and Adriatic Route to Rail Baltica
Railway Line. Juri Sakkeus, Aado Keskpaik, Erik Terk (viide 99);
7) EY võrdlusanalüüs kaubavedajate kohta Soomes, Hollandis, Tšehhis, Saksamaal ja
Poolas (viide 138);
8) RBRi esitatud teave (viited 174 ja 175);
9) üksikasjalik kapitalikulude hinnang (viide lk 145);
10) Atkinsi aruanne „Cost Estimation, Renewal & Maintenance and Benchmarking“ (2017).
Soovime, et kohtumise päevakorras oleks 13 allpool esitatud teemat. Samuti soovime juhtida
tähelepanu sellele, et mõne allpool toodud küsimuse puhul, mida soovite kohtumisel arutada,
on vastuseks vaid üks sõna (nt 6 või 8) või mõni nimi (7). Oleksime tänulikud, kui saaksite
nende küsimuste lühivastused juba varem esitada, sest nii säästame kohtumiseks kavandatud
väärtuslikku aega tähtsamateks teemadeks. Kui soovite päevakavasse mõnda teemat lisada,
kooskõlastage see palun meiega hiljemalt 11. septembril.
1. Millise veokitüübi järgi ja mis põhjustel on lähteandmetesse valitud „Heavy Truck Fuel
% OPEX: 25%“ (lk 147)?
2. Miks on lähteandmetes aktsiisimäärana kasutatud madalamat protsenti, kui praegu
kehtib, ning miks pole arvutustes sarnaselt kõigi vedudega kaasnevate väliskuludega
aktsiisi suurendatud koos prognoositava reaalkasvuga SKPs elaniku kohta?
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3. Millise veokitüübi järgi ning mis põhjustel on lähteandmetes kasutatud õhusaaste
kuluna veokitel maanteel 0,10 €/vkm ja linnas 0,22 €/vkm (lk 146)?
4. Milline on maantee- ja linnasõitude proportsioon, mida on kasutatud veokite
põhjustatud õhusaaste kogukulu arvutuses?
5. Tasuvusanalüüsis pole võetud arvesse raudtee-ehitusega seotud keskkonnakulu,
raudteeobjekti põhjustatud keskkonna püsikulusid ega elektrirongide jaoks elektri
tootmisega kaasnevaid heitkoguseid. Palun selgitage, kuidas on eelnev kooskõlas ELi
tasuvusanalüüsi koostamise juhendiga.
6. Kas tasuvusanalüüs on esitatud liikuvuse ja transpordi peadirektoraadile või regionaalja linnapoliitika peadirektoraadile?
7. Palume teatada tasuvusanalüüsi kinnitanud ekspertide nimed ja ametinimetused,
nagu on viidatud Teie 8. juuli 2017. aasta vastuses.
8. Kas tasuvusanalüüs on läbinud EY sisemise kvaliteedikontrolli? Kui on, esitage palun
sertifikaatide koopia. Aruandes puudub teave kvaliteedi tagamise / kvaliteedikontrolli
kohta.
9. Suurim probleem puudutab veoautode poolt asulavälistel teedel põhjustatud
õhusaaste arvestust (10 s/km), mida on kasutatud sotsiaal-majandusliku tulu
arvestamisel. Diskonteerimata kogutulu on sellisel eeldusel 3,3 miljardit eurot ehk ligi
20% sotsiaal-majanduslikust kogutulust. Viidatud lähteallika kohaselt vastab
kasutatud õhusaaste arvestus EURO I või EURO II klassi veoautodele. On mõistlik
eeldada, et ajavahemikus 2026–2055 sõidavad teedel EURO VI normide kohased või
veel väiksema saastega veokid. Viidatud allika alusel on selliste veokite saastemõju
25 korda väiksem (0,4 s/km). See muutus vähendab sotsiaal-majanduslikku tulu
3 miljardi euro võrra.
10. Kaugvedude veokitüübi kasutamisest tulenev parandus vähendab diskonteerimata
sotsiaal-majanduslikku tulu 220 miljoni euro võrra.
11. Kütuseaktsiisi eeldatava tõusu muutus
majanduslikku tulu veel 930 miljoni võrra.
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12. Meie arvates ei ole raudtee-ehituse ja uue raudteekoridori põhjustatud otseseid
kasvuhoonegaaside heitkoguseid ega teisi keskkonnamõjusid sotsiaal-majanduslikku
mõju arvutustes arvesse võetud. See näitab projekti tegelikust kasulikumana.
13. Kulude kokkuhoidu raudtee-kaubaveol on tasuvusanalüüsi lehekülgedel 179
(tabel 77) ja 75 (tabel 26) näitlikustatud terminalidevahelise raudtee-kaubaveo kulude
arvutustega, võrreldes neid kulusid uksest ukseni autoveo kuludega. Sellises käsitluses
ei võeta arvesse kulusid, mis tekivad veol kliendi uksest raudteeterminalini ning
sihtkoha raudteeterminalist kliendi ukseni. Raudteeveoga kliendi uksest
raudteeterminalini ja -terminalist kliendi ukseni kaasnevate kulude arvestamata
jätmise tõttu on raudteeveo kulueeliseid, s.t kulude kokkuhoidu, ja eeldatavaid
operaatori tasusid üle hinnatud.
Oleme veendunud, et arutlusele tulevad probleemid on ühtmoodi tähtsad kõikide Teie
sidusrühmade jaoks. Nagu Te ilmselt teate, saatsime teabe nende probleemide kohta kõikide
Balti riikide vastutavatele ministritele. Peale Teie kohalekutsutud Eesti esindajate tuleks
kohtumise kuupäevast teavitada ka Teie Läti ja Leedu sidusrühmi. Loodetavasti tagavad meie
ühised jõupingutused selle, et uus kvaliteetne raudteeühendus meie pealinnade vahel saab
olema majanduslikult heas seisus ja elujõuline.
Parimate soovidega
Priit Humal
juhatuse liige
Karli Lambot
Illimar Paul
Raul Vibo
Koopia
Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Läti transpordiministeerium
Leedu transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium
Rail Baltic Estonia OÜ
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Rail Baltic
Kooskõlastanud RB Rail

RB Rail AS
Registrikood 40103845025
Krišiaŋa Valdemāra iela 8-7
Riia, LV-1010, Läti
Tel +371 6696 7171
E-post: info@railbaltica.org
www.railbaltica.org

Riia
19.07.2017

Nr. 6.1/2017-343

Priit Humal
MTÜ ARB
Mardi talu, Pirgu küla, Juuru vald
79401 Raplamaa
CC: Karli Lambot
Illimar Paul
Raul Vibo

Lugupeetud Priit Humal!
Viidates Teie kirjale, mille saatsite ettevõttele RB Rail 9. juunil 2017, mis sisaldas Teie
kirju mitmele Rail Balticu projekti huvirühmale, ja Teie avalikule teabevahetusele selles
kontekstis, vastame Teile järgmiselt.
RB Rail AS on Baltimaade ühisettevõte, millel on volitused arendada ainulaadset Rail
Balticu projekti. Rail Baltic on üks suurimaid taristuprojekte, mille kolm Balti riiki on eales ette
võtnud – projekt, mida on pidevalt esile toodud kui üliolulist Euroopa transporditaristu
projekti, arvestades selle strateegilist, kaubanduslikku ja sotsiaalset mõju nii kõigile Balti
riikidele kui ka kogu Euroopa Liidule. Loomulikult hindab ühisettevõte RB Rail kui projekti
peakoordinaator ja arendusfirma ka avalikkuse osavõttu huvirühmade projektiga seotud
dialoogis ning tervitab konstruktiivset tagasisidet, sealhulgas põhjendatud kriitikat, et tagada
Rail Balticu tõhus, õigeaegne ja läbipaistev arendus nii praegustele kui ka tulevastele
põlvkondadele.

Rail Balticu üldine tasuvusanalüüs (edaspidi: CBA), mille koostas käimasoleva aasta
aprillis Ernst & Young Baltic Ltd (edaspidi: EY) tihedas koostöös RB Raili ning Balti ja teiste
riikide oluliste huvirühmadega, on projekti rakendamisel murranguline uuring. Töörühma
kuulusid EY eksperdid, kellel on piirkondliku transpordi ja logistikauuringute valdkonnas
pikaajaline kogemus, ning Ernst & Young Global Mobility Hamburgi (Saksamaa) töörühm ning
üks parimaid ehitustehnika konsultatsioonibüroosid Atkins (Ühendkuningriik). Et tulemuseks
oleks uuring, mis oleks riiklikele ja rahvusvahelistele ametivõimudele Rail Balticu projekti
rakendamisel oluline juhtimisvahend, korraldati üleilmne projekt CBA, võttes aluseks nii
peamiste projekti huvirühmadega kokku lepitud alustingimused kui ka Euroopa Komisjoni
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koostatud „Investeerimisprojektide tasuvusanalüüsi suunised”. CBA aruande ja nende
alustingimuste vastavust jälgis pidevalt juhtkomitee, kuhu kuulusid kolme Balti riigi peamised
projekti huvirühmad ning vastavust ELi CBA suunistele jälgis kogenud välisvaatleja, kelle
soovituste alusel tegevust ka parandati. Lõpparuanne esitati kõigile Balti riikide ja Euroopa
asutustest huvirühmadele ning tehti kogu ulatuses kättesaadavaks ja esitleti ka avalikkusele,
kooskõlas RB Raili põhimõtetega edendada läbipaistvust ja avalikkusele paremini
kontrollitavust projekti elluviimisel. Selle laialdase ja ühise lähenemisviisi valguses ei ole RB
Railil ühtegi tõelist põhjust kahelda CBA arvutuste ja järelduste kehtivuses, metodoloogilises
vastavuses ELi CBA suunistele ning EY kui selle olulise üleilmselt maineka uuringu korraldaja
aususes.
Samal ajal peab sellise ulatuse ja keerukusega projekti puhul olema siiski teadlik
pikaajalisele majandusmudelile omastest piirangutest, mis hõlmab paratamatult eelduste
tegemist ja kõrget määramatuse astet. Seega peavad tulevikku käsitlevad pikaajalised
eeldused põhinema rangel ja asjakohasel metoodikal ning vältida tuleb kõiki vastuolusid, mis
tulenevad äärmuslike eelduste tegemisest teatud kavandamise parameetrite kohta, eirates
samal ajal mõne teise parameetri mõju. Näiteks kui veoautodele rakendatakse väga
ambitsioonikaid heitenorme, eirates samal ajal heitkoguste vähendamisega seotud
rööbastranspordi ja elektrivarustuse uuenduste võimalikku mõju, võib olla oht, et järeldused
on kallutatud. Et suure keerukuse ja ebakindluse tõttu on võimatu teha objektiivseid eeldusi
teatud parameetrite edasise muutumise kohta, on ELi CBA suunistes võetud selline
lähenemisviis, et enamik võrdlusstsenaariumi analüüsi aspekte peaks olema neutraalsed ja
kajastama teavet, mis on teada kuni ennustuste tegemiseni.
Peale selle on oluline rõhutada, et CBAd ei tohiks käsitleda eraldi. Pigem on see üks
strateegilistest dokumentidest, mis toetab otsuste tegemist osana suure hulga uuringute ja
uurimistööde kogumist, mis on juba tehtud või tehakse tulevikus Rail Balticu projekti
elluviimisel (muu hulgas pikaajaline äriplaan, taristu juhtimise uuring, raudtee tegevusplaan
ja mitu turustamise uuringut).
Lõpetuseks, et avaldada tänu Teie jõupingutuste ja avaliku arutelu edendamise eest,
soovime Teid kutsuda külla meie Riia kontorisse kohtuma meie asjatundjatega, et arutada
Teie päringute tehnilisemaid külgi, mis meie arvates ulatuvad ametliku kirjavahetuse piiridest
kaugemale.
Lugupidamisega
/allkiri/
Baiba Rubesa
tegevjuht
juhatuse esimees
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Haldusasja number
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Haldusasi

Mittetulundusühing
ARB
kaebus
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumi kohustamiseks vastata
Mittetulundusühing ARB 11.07.2017 teabenõudele sisuliselt
Kaebuse esitaja: Mittetulundusühing ARB, seaduslik
esindaja Priit Humal
Vastustaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
esindaja Ivar Siska

Menetlusosalised ja nende
esindajad

Menetlustoiming

Kirjalikus menetluses lahendamise ning menetlustähtaegade
määramine. Kohtuotsuse aja teatavakstegemine.

RESOLUTSIOON
1. Lahendada asi kirjalikus menetluses.
2. Anda menetlusosalistele täiendavate menetlusdokumentide Tallinna Halduskohtule
esitamiseks aega kuni 28.03.2018. Uusi asjaolusid või taotlusi sisaldav avaldus tuleb
esitada nii, et selle saaks teistele menetlusosalistele edastada vähemalt seitse päeva enne
menetlusdokumentide esitamise tähtaja lõppu so 21.03.2018.
3. Kohtuotsus käesolevas haldusasjas tehakse Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumaja
kantselei kaudu avalikult teatavaks 11.04.2018.
4. Sekretäril saata käesoleva määruse ärakiri menetlusosalistele.
Edasikaebamise kord

Käesolev määrus ei ole kaevatav

KOHTU SEISUKOHT
1. Tallinna Halduskohtu menetluses on Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi kohustamiseks vastata Mittetulundusühing ARB 11.07.2017
teabenõudele sisuliselt.
2. Pooled on nõustunud asja läbivaatamisega kirjalikus menetluses. HKMS § 131 lg 1 punkti 1
kohaselt võib kohus asja läbi vaadata kirjalikus menetluses, kui kohtu hinnangul on asja
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lahendamiseks olulised asjaolud võimalik välja selgitada kohtuistungit korraldamata ning kõik
pooled ja kolmandad isikud on nõustunud asja arutamisega kirjalikus menetluses. Kohus leiab, et
haldusasi tuleb läbi vaadata kirjalikus menetluses.
3. HKMS § 132 lg 1 kohaselt määrab kohus kirjaliku menetluse puhul eelmenetluses tähtaja, mille
jooksul on võimalik esitada täiendavaid menetlusdokumente, samuti otsuse avalikult
teatavakstegemise aja.
Kirjalikus menetluses on täiendavate menetlusdokumentide esitamise tähtaja lõppemise tagajärjed
sarnased asja sisulisel läbivaatamise lõpetamise tagajärgedele asja lahendamisel kohtuistungil.
Arvestades eeltoodut ja poolte võrdse kohtlemise põhimõtet annab kohus pooltele täiendavate
menetlusdokumentide esitamise tähtajad. Kohus selgitab, et vastavalt HKMS § 51 lg 3 tuleb uusi
asjaolusid või taotlusi sisaldav avaldus tuleb esitada nii, et selle saaks teistele menetlusosalistele
edastada vähemalt seitse päeva enne kohtuistungit. Kui asi vaadatakse läbi kirjalikus menetluses,
tuleb uusi asjaolusid või taotlusi sisaldav avaldus esitada nii, et selle saaks teistele
menetlusosalistele edastada vähemalt seitse päeva enne menetlusdokumentide esitamise tähtaja
lõppu.
Samuti teeb kohus teatavaks kohtuotsuse avalikult teatavaks tegemise aja.

/Allkirjastatud digitaalselt/
Aire Aun
Kohtujurist

2
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13. Seisukoht, 3-17-1638/13
Menetluse pealkiri

Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus-ja
Kommunikatsiooniministeeriumi kohustamiseks vastata Mittetulundusühing
ARB 11.07.2017 teabenõudele sisuliselt

Dokumendi staatus

Kinnitatud

Esitamise/koostamise
kuupäev

20.03.2018

Esitamise viis

Avalik E-toimik

Dokumendi
esitaja/koostaja

MITTETULUNDUSÜHING ARB

Failid
Seisukoht200318173448.bdoc
PRIIT HUMAL (37009092728)
Allkirjastatud

20.03.2018 17:34

Seisukoht200318173448.pdf

Tähtajad
Andmed puuduvad

Dokumendi saatmine ja kättetoimetamine
Andmed puuduvad

Dokumendi nähtavaks tegemine
Saatmise aeg

Saaja

21.03.2018

Ivar Siska

21.03.2018

Kristjan Kaunissaare

21.03.2018

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

20.03.2018

MITTETULUNDUSÜHING ARB

20.03.2018

Priit Humal
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Tallinna Halduskohus
Tallinna kohtumaja
3-17-1638
20.03.2018

Dokumendi esitaja:
Kaebaja:

MITTETULUNDUSÜHING ARB (registrikood 80365715)

Seaduslik esindaja:

Priit Humal (isikukood 37009092728)
e-post: 37009092728@eesti.ee
Muu: 5037227

SEISUKOHT
Sisu
Austatud kohtunik Daimar Liiv
1) Oli 11.07.2017 teabenõue: "Kas olete saanud RB Raili või EY vastuse? Kui olete siis palun edastage
vastuste koopiad."
2) Kohtukaebuses soovisime: "vastustajalt sisulist informatsiooni selle kohta, kas vastustaja sai uuringu
teostaja vastused otse uuringu teostajalt või uuringu tellija kaudu ja koopiaid laekunud dokumentidest, mis
neid vastuseid sisaldavad. Vastustajal oleks teabenõuet äärmiselt lihtne täita, edastades kaebajale EY vastuse
koopia või kui seda tõepoolest ei ole, siis öeldagi, et RB Raili ega EY vastuseid ei ole."
3) 25.09.2017 MKM vastas kohtule, et: "MKM on seisukohal, et ei ole teabevaldaja teabe osas, millele
MTÜ oma 11.07.2017 kirjas viitab."
Seega MKM ju ise ütles kohtule, et tal ei ole dokumenti. Nii oleks võinud vastata ka meie teabenõudele.
4) Kaebus tuleks rahuldada, kohustades MKM-i MTÜ-le ARB vastama.
5) 13.11.2017 soovis MKM kohtult, et menetluskulud jäetaks MTÜ ARB kanda, seoses ingliskeelsete
dokumentide ja nende tõlgetega, mida ta tõendina esitas. See taotlus tuleks jätta rahuldamata, sest nende
dokumentide esitamine ja tõlkimine polnud teabenõude täitmiseks või selle täitmisest keeldumiseks vajalik.
Piisas, kui MKM oleks vastanud meile niin nagu ta vastas kohtule, et temal dokumenti ei ole.

Lugupidamisega
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/digitaalselt allkirjastatud/
Priit Humal
Seaduslik esindaja
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Menetluse pealkiri

Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus-ja
Kommunikatsiooniministeeriumi kohustamiseks vastata Mittetulundusühing
ARB 11.07.2017 teabenõudele sisuliselt

Dokumendi staatus

Kinnitatud

Esitamise/koostamise
kuupäev

27.03.2018

Esitamise viis

Avalik E-toimik

Dokumendi
esitaja/koostaja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Failid
20180327_MKM vastus.bdoc
IVAR SISKA (37505052739)
Allkirjastatud

27.03.2018 10:01

MKM vastus.pdf

Tähtajad
Andmed puuduvad

Dokumendi saatmine ja kättetoimetamine
Andmed puuduvad

Dokumendi nähtavaks tegemine
Saatmise aeg

Saaja

27.03.2018

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

27.03.2018

Ivar Siska

27.03.2018

Kristjan Kaunissaare

27.03.2018

MITTETULUNDUSÜHING ARB

27.03.2018

Priit Humal
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Tallinna Halduskohus
Pärnu mnt 7
15082, Tallinn

Meie 27.03.2018 nr 2-16/17-0626/2617

edastatud avaliku e-toimiku kaudu

Vastustaja:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
info@mkm.ee

Vastustaja esindajad:

Ivar Siska ja Kristjan Kaunissaare
info@mkm.ee

Kaebaja:

Mittetulundusühing ARB
registrikood 80365715
Mardi talu, Pirgu küla, Juuru vald
79401 Raplamaa

Kaebaja esindaja:

juhatuse liige Priit Humal
toimkond@avalikultrailbalticust.ee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastus
kaebaja 20.03.2018 seisukohtadele haldusasjas nr 3-17-1638
12.03.2017 kohtumäärusega andis kohus menetlusosalistele tähtajad uute asjaolude või taotluste
esitamiseks ning nendele vastamiseks enne kohtulahendi tegemist. Vastustaja esitab vastuse
kaebaja 20.03.2018 esitatud seisukohtadele.
1. Kohus andis kohtumäärusega võimaluse esitada avaldus, mis sisaldab uusi asjaolusid või
taotlusi. Vastustaja juhib tähelepanu, et kaebaja seisukohad ei sisalda absoluutselt mitte ühtegi
uut asjaolu ega taotlust.
2. Eksitav ja väär on kaebaja seisukoht, just kui vastustaja ei ole vastanud kaebaja teabenõudele
sisuliselt. Vastustaja on jätkuvalt seisukohal, et MKM on kõigiti abistanud kaebajat teda
huvitava teabe saamisel. Lisaks on vastustaja põhjalikult selgitanud, et MKM ei ole
teabevaldajaks kaebaja palutud teabele. Vastustaja teadmiste kohaselt on kaebajale vastatud (vt
MKM 25.09.2017 vastus kaebusele punkt 1.11).

Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 625 6342 / info@mkm.ee / www.mkm.ee
Registrikood 70003158
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3. Kaebaja seisukoht on vastuoluline. Oma seisukohtade punktis 3 asub kaebaja seisukohale, et
„Seega MKM ju ise ütles kohtule, et tal ei ole dokumenti. Nii oleks võinud vastata ka meie
teabenõudele.“ Esiteks heidab kaebaja vastustajale ette põhjalikku selgitamist ning abi, millega
vastustaja abistas kaebajal teda huvitava teabe saamisel. Teiseks, kui kaebaja seisukohtade
punktis 3 nendib kaebaja, et nii olekski võinud vastata ka meie teabenõudele, jätkab kaebaja
kaebuse rahuldamise taotlemisega (kaebaja seisukohtade punkt 4). Vastustajale jääb
arusaamatuks, millist muud vastust kaebaja eeldab lisaks MKM-i 12.07.2017 vastusele ning
teabele, mis on selgunud kohtumenetluse käigus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ivar Siska
MKM-i volitatud esindaja

2 (2)
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10. Kohtumäärus, 3-17-1638/10
Menetluse pealkiri

Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus-ja
Kommunikatsiooniministeeriumi kohustamiseks vastata Mittetulundusühing
ARB 11.07.2017 teabenõudele sisuliselt

Dokumendi staatus

Jõustumise ootel

Esitamise/koostamise
kuupäev

11.04.2018

Dokumendi
esitaja/koostaja

Daimar Liiv

Failid
3-17-1638 ARB KO.bdoc
DAIMAR LIIV (36608182716)
Allkirjastatud

11.04.2018 22:34

3-17-1638 ARB KO.docx

Tähtajad
Andmed puuduvad

Dokumendi saatmine ja kättetoimetamine
Andmed puuduvad

Dokumendi nähtavaks tegemine
Saatmise aeg

Saaja

11.04.2018

Priit Humal

11.04.2018

MITTETULUNDUSÜHING ARB

11.04.2018

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

11.04.2018

Ahti Kuningas

11.04.2018

Ivar Siska

11.04.2018

Kristjan Kaunissaare
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KOHTUMÄÄRUS
Eesti Vabariigi nimel
Kohus

Tallinna Halduskohus

Kohtunik

Daimar Liiv

Määruse avalikult teatavaks 11. aprill 2018, Tallinn
tegemise aeg ja koht
Haldusasja number

3-17-1638

Haldusasi

Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi kohustamiseks vastata
Mittetulundusühing ARB 11.07.2017 teabenõudele
sisuliselt

Menetlusosalised

Kaebuse esitaja: Mittetulundusühing ARB, seaduslik
esindaja Priit Humal
Vastustaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
esindajad Ivar Siska ja Kristjan Kaunissaare

Asja läbivaatamise viis

Kirjalik menetlus

RESOLUTSIOON
1. Tühistada kohtuotsuse kuulutamise aeg.
2. Lõpetada asja menetlus HKMS § 152 lg 1 p 4 alusel.
3. Mõista vastustajalt kaebaja kasuks välja tasutud riigilõiv summas 15 eurot ja
jätta muud menetluskulud menetlusosaliste endi kanda.
Edasikaebamise kord ja kohtu selgitused
Määruse peale võib Tallinna Ringkonnakohtule esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul
määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest arvates (HKMS § 204 lg 2).

ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
1. 09.06.2017 esitas MTÜ ARB Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile (MKM)
selgitustaotluse (tl 4). 11.07.2017 edastas MTÜ ARB MKM-le kirja, milles märgib, et 09.06
saadetud kirjale vastamise tähtaeg on möödunud ja esitas järgmised küsimused :“ Kas olete
saanud RB Raili või EY vastuse? Kui olete, siis palun edastage vastuse koopiad.“. 20.07.2017
teatab MTÜ ARB MKM-le, et kui nad vastust ei saa 11.07 teabenõudele, siis pöördub MTÜ
ARB halduskohutusse. (tl 5 pöördel).
2. 12.07.2017 saatis MKM MTÜ ARB selgitustaotlusele vastuse (tl 4 pöördel ja 5), 26.07.2017
saatis MKM MTÜ-le ARB teate, et vastusena MTÜ 19.07.2017 saadetud järelepärimisele
selgitab ta sarnaselt meie 12.07.2017 kirjas toodule, et küsimustele annab vastused uuringu
1
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tellija, ehk ühisettevõte RB Rail AS ja et teadaolevalt on nad ettevõte seda ka teinud oma
19.07.2017 kirjas nr 6.1/2017-343.(tl 6).
3. 07.08.2017 saabus Tallinna Halduskohtule Mittetulundusühing ARB kaebus Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi
kohustamiseks
teabe
väljastamiseks
vastamaks
Mittetulundusühing ARB 11.07.2017 teabenõudele sisuliselt.
23.08.2017 määrusega võttis kohus kaebuse menetlusse. 12.03.2018 määrusega määras kohus
asja lahendamise viisiks kirjaliku menetluse ja määras menetlustähtajad.
KAEBUSE ESITAJA NÕUDED JA PÕHJENDUSED
4. Kaebaja leiab, et MKM ei ole vastanud kaebaja 11.07.2017 teabenõudele sisuliselt
alljärgnevatel põhjustel.
4.1. Kaebaja selgitab, et saatis vastustajale 09.06.2017 selgitustaotluse ja sai sellele vastuse
12.07.2017. Selle vastuse kohaselt lubas vastustaja vajalikud järelepärimised ise uuringu
tellijale edastada, sest eeldatavalt puudub uuringu teostajal EY-l, kellel on võimalik vastata
esitatud spetsiifilistele küsimustele, kohustus vastata kaebajale
Tulenevalt saadud lubadusest saatis kaebaja seadusjärgne esindaja vastustajale 11.07.2017
teabenõude, milles soovis informatsiooni selle kohta kas RB Raili või EY vastus on laekunud
vastustajale ja kui on, siis vastuste koopiaid. Sellele teabenõudele vastustaja ei vastanud.
Seejärel hoiatas kaebaja vastustajat 20.07.2017, et kui 11.07.2017 teabenõue jääb vastamata,
pöördub ta kohtu poole. 26.07.2017 teatas vastustaja, et: „… küsimustele annab vastused
uuringu tellija, ehk ühisettevõte RB Rail AS.“ Kaebaja leiab, et viimane pole kaebaja
küsimustele sisuliselt vastanud, kuid kuid kaebaja leiab, et see pole ka käesoleva kaebuse ese.
4.2. Kaebaja märgib, et uuringu (Rail Baltica Global Cost-Benefit Analysis) teostas Ernst &
Young Baltic AS (EY) ja tellijaks oli RB Rail AS. Teabenõudes (11.07.2017) soovib kaebaja
vastustajalt sisulist informatsiooni selle kohta, kas vastustaja sai uuringu teostaja vastused otse
uuringu teostajalt või uuringu tellija kaudu ja koopiaid laekunud dokumentidest, mis neid
vastuseid sisaldavad. Kaebaja leiab, et vastustajal oleks teabenõuet äärmiselt lihtne täita,
edastades kaebajale EY vastuse koopia või kui seda tõepoolest ei ole, siis tuleb öelda, et EY
vastuseid ei ole.
Kaebaja toob välja, et teabe väljastamata jätmisega rikub vastustaja kaebaja õigust saada
informatsiooni, mis on kaebajale tagatud Eesti Vabariigi põhiseadusega § 44 ja 46, arvestades,
et õigus saada informatsiooni laieneb § 9 alusel ka juriidilisele isikule ning teabe väljastamata
jätmine takistab kaebaja osalemist Rail Balticu projekti aluseks olevate maakonnaplaneeringute
(Pärnu-, Rapla- ja Harjumaa maakonnaplaneeringud) menetlusprotsessis. Kaebaja selgitab, et
ta on seni aktiivselt osalenud kõigi nimetatud maakonnaplaneeringute menetlemisel ja mitmed
kaebaja ettepanekud on menetluses ka arvestamist leidnud. Kaebaja soovib teha ettepanekuid
maakonnaplaneeringutesse, mis parandaksid tasuvust, kuid puuduvate tasuvusanalüüsi vastuste
tõttu ei saa ta neid teha ilma taotletud informatsioonita. Kaebaja märgib, et ebapiisava
kontrollimise tõttu vigase tasuvusanalüüsi alusel taotletud EL toetuse tagasinõuded võivad
kaasa tuua Eesti maksumaksjatele kulutusi sadades miljonites. EY vastuste operatiivne
edastamine küsimuste tõstatajale võib aidata vigu kiiremini parandada ja vähendada säästa
maksumaksjate raha.
Samuti leiab kaebaja, et vastustaja tegevusetus on vastuolus avaliku teabe seaduse §-dega 6-9
ja §-ga 18. Vastustaja ei täida teabenõuet ega keeldu selle täitmisest, ta lihtsalt üldse ei vasta
kaebaja teabenõudele sisuliselt.
4.3. Kaebaja palub küll kaebuses vastustajalt välja mõista menetluskulud, kuid ei ole tähtaegselt
esitanud nende nimekirja v.a. riigilõivu tasumise kviitung.
2
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VASTUSTAJA SEISUKOHT
5. MKM ei nõustu kaebusega, milles MTÜ „palub kohtul kohustada vastutajat teabe väljastamiseks
vastata kaebaja 11.07.2017 teabenõudele sisuliselt.“. MKM on seisukohal, et ta ei ole teabevaldaja
teabe osas, millele MTÜ oma 11.07.2017 kirjas viitab.
5.1. Vastustaja märgib, et avaliku teabe seaduse (AvTS) § 3 lg 1 defineerib avaliku teabe mõiste,
öeldes, 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. AvTS § 9 järgi on teabevaldaja kohustatud võimaldama juurdepääsu tema valduses
olevale teabele. Vastustaja on seisukohal, et teabenõude täitmine ei tähenda selgitamist ega sisulist
vastamist, see kohustab teabevaldajat üksnes edastama temal olemasoleva teabe.
Vastustaja toob välja, et MTÜ soovib kaebusega, et kohus kohustaks „vastutajat teabe väljastamiseks
vastamaks kaebaja 11.07.2017 teabenõudele sisuliselt“. Vaatamata MTÜ kaebuse ebaselgele
sõnastusele, võib sellest koos 11.07.2017 teabenõude tekstiga järeldada, et MTÜ soovib, et MKM
edastaks, eeldusel et tal on, EY-i või RB Rail AS-i koostatud vastused MTÜ 12.06.2017 esitatud
küsimustele.
MKM selgitab, et ta vastas kaebaja 12.06.2017 registreeritud selgitustaotlusele, kui ka 12.07.2017
registreeritud e-kirjale oma 12.07.2017 vastusega. Selles kirjas andis MKM üldised vastused MTÜ
12.06.2017 registreeritud selgitustaotluses esitatud küsimustele ning selgitas, et kui MTÜ-d üldised
vastused ei rahulda, siis detailsed vastused saab ta uuringu teostajalt läbi RB Rail AS-i. MKM viitas
ühtlasi, et aitab omalt poolt MTÜ-l saada RB Rail AS-ilt vastused tema sisulistele küsimustele.
MKM väidab, et ta ise ei ole saanud vastuseid EY-lt ega RB Rail AS-ilt vormis nagu seda eeldab
MTÜ. Arvestades, et MTÜ oli oma küsimused esitanud ka ise RB Rail AS-le, siis palus MKM, et
RB Rail AS vastaks otse MTÜ-le. RB Rail AS vastaski MTÜ-le 19.07.2017 ja MKM ei pidanud
vajalikuks RB Rail AS 19.07.2017 kirja MTÜ-le veelkord edastada, sest RB Rail AS kiri oli
adresseeritud MTÜ-le.
Vastustaja toob välja, et MTÜ on suhelnud otse RB Rail AS-ga ning arutanud kuidas MTÜ saaks
vastused neid huvitavatele küsimustele. Selle tulemusena oli 18.09.2017 RB Rail AS kutsunud Riiga
kokku töise kohtumise, millel MTÜ keeldus osalemast ilma võimaluseta kohtumist videosalvestada.
Seega ei jõutud nimetatud kohtumisel sisuliste küsimusteni.
Tänaseks on RB Rail AS avaldanud vastused MTÜ küsimustele ka kirjalikult. Vastused on
kättesaadavad RB Rail AS veebilehelt aadressil http: //www.railbaltica.org/wpcontent/uploads/2017/09/Answers-ARB.pdf.
5.2. Kokkuvõtteks leiab MKM, et MKM ei ole avaliku teabe seaduse mõistes teabevaldaja teabe
osas, mida MTÜ oma 12.07.2017 kirjas soovis, mistõttu ei saa MKM midagi MTÜ-le väljastada.
Kuivõrd RB Rail AS on tänaseks esitanud kirjalikult oma veebilehel vastused MTÜ palutud
küsimustele, siis ei pea MKM vajalikuks analüüsida pikemalt õiguslikke küsimusi AvTS-st lähtudes.
MKM on nii oma 12.07.2017 kui ka 26.07.2017 kirjades MTÜ-le viidanud, et MTÜ saab vastused
oma küsimustele RB Rail AS-lt ning RB Rail AS on MTÜ-le ka vastanud. Seega on MKM kõigiti
abistanud MTÜ-d teda huvitava teabe saamisel. Tänaseks on MTÜ saanud vastused, kas MTÜ jääb
rahule saadud teabe sisuga, ei ole käesoleva vaidluse esemeks.
KOHTU SEISUKOHT JA PÕHJENDUSED
6. Kohus, uurinud menetlusosaliste poolt esitatud tõendeid ja menetlusosaliste avaldatud
seisukohti, leiab, et kaebuse menetlus tuleb kohtumäärusega lõpetada HKMS § 152 lg 1 p 4
alusel. Kohus põhjendab oma seisukohti alljärgnevalt.
7. Käesolevas asjas on tuvastatud järgmised faktilised asjaolud:
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7.1. MTÜ ARB saatis MKM-ile 09.06.2017 selgitustaotluse, mis registreeriti MKM
dokumendiregistris 12.06.2017 (edaspidi MTÜ ARB 9.06.2017 selgitustaotlus;). Selles
selgitustaotluses esitas MTÜ ARB mitmeid spetsiifilisi küsimusi seoses Ernst&Young Baltic AS
(edaspidi EY) poolt 2017 teostatud Rail Baltic raudteetrassi tasuvusanalüüsiga, kusjuures EY
tasuvusanalüüsi tellis Rail Baltic raudteetrassi rajamist koordineeriv Läti Vabariigi äriühing RB Rail
AS, mitte vastustaja.
MKM-le teadaolevalt esitas MTÜ ARB 09.06.2017 samad küsimused ka RB Rail AS-ile ja MTÜ
ARB ei ole seda fakti vaidlustanud.
7.2 11.07.2017 saatis MTÜ juhatuse liige Priit Humal MKM-ile järgneva e-kirja: „Tere! 09.06.
saadetud kirjale vastamise tähtaeg on möödunud. Kas olete saanud RB Raili või EY vastuse? Kui
olete siis palun edastage vastuste koopiad. Parimat, Priit Humal“. MKM registreeris selle e-maili
oma dokumendiregistris 12.07.2017. MTÜ palub oma kaebuses kohtul kohustada MKM-i vastama
just sellele 12.07.2017 registreeritud kirjale (edaspidi MTÜ 11.07.2017 e-kiri).
7.3. Kohus leiab, et nähtuvalt kohtule esitatud MKM 12.07.2017 Vastuskirjast pöördumisele nr 1600154/17-6033 (tl 4 pöördel-5) on vastustaja 12.07.2017 vastus erinevalt vastustaja kohtumenetluses
esitatud väitest ainult vastus MTÜ 9.06.2017 selgitustaotlusele ja sedagi ainult selle edasist menetlust
puudutavas osas. Ühelegi kaebaja kirjas esitatud küsimusele selle kirjaga sisuliselt ei vastata.
Nimetatud vastuse vormistusest ja sisust ei nähtu kohtule, et sellega oleks vastatud või soovitud
vastata kaebaja 11.07.2017 e-kirjale, milles paluti sisuliselt täiendavalt teatada, kas vastustaja on
saanud RB Rail ASi või EY vastuse ja nende olemasolul esitada vastuste koopiad.
7.4. Täiendavalt on vastustaja kaebaja 11.07.2017 e-kirjale vastanud Kristjan Kaunissaare
allkirjastatud e-kirjaga 26.07.2017. Selles vastuses viidatakse kõigepealt kaebaja 19.07.2017
saadetud järelepärimisele ja vastustaja 12.07.2017 kirjale ja märgitakse, et „…Teid huvitavatele
küsimustele annab vastuse uuringu tellija , ehk ühisettevõte RB Rail AS.“ Ja lisatakse selgituseks, et
„ Meile teadaolevalt on nad seda ka teinud oma 19.07.2017 kirjas nr 6.1/2017-343“. Kohus leiab, et
sellist vastust võib ja tuleb kohtu arvates käsitleda, kui AvTS § 23 lg 2 p 1 toodud keeldumist
teabenõude täitmisest, sest taotletav teave on teabenõudjale juba antud. Samas jääb antud juhul
kohtule arusaamatuks, miks ei võinud vastustaja selles vastata lihtsalt ja arusaadavalt ka küsimusele,
kas ta on saanud vastuse RB Rail ASilt või EY-lt. Selline kaebaja lihtsatele küsimustele vastamata
jätmine ei ole kooskõlas hea halduse tavaga ja ei ole kohane Eesti Vabariigi täitevvõimu asutusele.
7.5. Kohus leiab, et eespoolviidatud RB Rail AS 19.07.2017 vastus kaebaja 9.06.2017
järelepärimisele ei ole samuti sisuline vastus kaebaja järelpärimises esitatud konkreetsetele
küsimustele ja on oma olemuses ainult kutse firma kontori külastamiseks Riias, et koos ekspertidega
arutada järelepärimise tehnilisi aspekte. Kohus leiab, et seda vastust ei saa kuidagi pidada kaebaja
9.06.2017 järelepärimise ja veel vähem kaebaja 11.07.2017 teabenõude vastuseks. Kohtu hinnangul
on asjaolu, et see vastus ei ole kaebaja 11.07.2017 teabenõudele vastamine ilmne ja üheselt
arusaadav.
7.6. Asjaolu, et vastustaja ei ole saanud ei EY- lt ega RB Rail AS-lt vastuseid vormis nagu ta seda
eeldab kaebaja, tunnistas vastustaja selgesõnaliselt kohtule esitatud tõenditest nähtuvalt alles oma
25.09.2017 vastuses käesolevale kaebusele.
7.7. Vaidlust ei ole käesoleva kaebuse raamis ka asjaolu üle, et kaebaja sai oma 9.06.2017
järelepärimises esitatud küsimustele sisulise vastuse RB Rail AS-lt kirjalikult veebilehe vahendusel.
8. Kohus leiab, et eeltoodust nähtuvalt on kaebajale hilinemisega antud vastused nii tema 9.06.2017
järelepärimisele kui ka 11.07.2017 esitatud teabenõudele. Kohus märgib siinkohal, et terviklikku,
seaduses ettenähtud vormile vastavat ja lihtsat vastust 11.07.2017 teabenõudes esitatud küsimustele
vastustaja kohtule arusaamatutel põhjustel kaebajale tähtaegselt andnud ei ole. Kuna kohtumenetluse
käigus on kaebaja oma 11.07.2017 teabenõudele vastused saanud (vastavad toimingud on tehtud),
siis esineb alus menetlus lõpetada HKMS § 152 lg 1 p 4 toodud põhjusel. Kaebaja ei ole kohtult
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taotlenud menetluse jätkamist ega väljendanud, et käesolevas asjas oleks see vajalik tema õiguste
kaitseks ja toimingu tegematajätmise õigusvastasuse tuvastamiseks. Kuna kohus tegi eelkirjeldatud
asjaolud kindlaks kohtuotsuse koostamise ajal, siis tühistab kohus kohtuotsuse kuulutamise aja ja
teeb käesolevaga määruse asja menetluse lõpetamiseks HKMS § 152 lg 1 p 4 alusel.
Menetluskulud
9. HKMS § 108 lõike 6 kohaselt kannab vastustaja menetluskulud, kui kohus lõpetab menetluse
käesoleva seadustiku § 152 lõike 1 punkti 4 alusel, välja arvatud juhul, kui kaebuses
vaidlustatud haldusakti kehtetuks tunnistamine või kaebuses nõutud haldusakti andmine või
toimingu tegemine ei olnud tingitud kaebuse esitamisest. Kuna vastustaja ei ole käesolevas
asjas kohtule muud menetluskulude nimekirja peale riigilõivu tasumise kviitungi tuleb
kaebajale vastustajalt välja mõista tasutud riigilõiv 15 eurot. Muud menetluskulud jäävad poolte
endi kanda.
/Allkirjastatud digitaalselt/
Daimar Liiv
Kohtunik
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