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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият доклад за 2010 г. се отнася до прилагането от Парламента на Регламент 
(ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно 
публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията1. 
Докладът е изготвен в съответствие с член 17, параграф 1 от него и член 104, параграф 7 
от Правилника за дейността на Парламента.  

 
 В доклада се предоставя информация относно практическите аспекти на публичния 
достъп до документи в Парламента през 2010 г. и по-специално относно Публичния 
регистър на документи, както и относно различните административни и технически 
промени, извършени вследствие преразглеждане на Правилника за дейността. Докладът 
предоставя също така информация относно жалбите, подадени до Европейския 
омбудсман, обжалванията и съответната съдебна практика, като се отделя специално 
внимание на решението на Съда от 29 юни 2010 по случая Bavarian Lager. 
 
Таблиците в края на документа съдържат статистически данни относно обработката на 
заявленията за достъп и справките, извършвани в уебсайта на Парламента.  

 

II. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ И УЕБСАЙТ НА РЕГИСТЪРА 

1. Нов списък на категориите документи, до които има пряк достъп 

Както беше посочено в годишния доклад за 2009 г., вследствие влизането в сила на 
новия Правилник за дейността през юли 2009 г. Бюрото прие на 8 март 2010 г. 
преразгледан списък на категориите документи на Парламента, които са достъпни 
пряко за обществеността (предишно приложение XV към Правилника за дейността, 
прието в пленарно заседание). 
 
В съответствие с новите разпоредби на член 104, параграф 3 от Правилника за 
дейността, този списък фигурира на уебсайта на Парламента в рубриката „Информация 
за достъпа до документите“.  
 
Изборът на процедура, съгласно която списъкът се приема от Бюрото, а не в пленарна 
зала отразява желанието за запазване на максимална степен на гъвкавост, ако се налагат 
промени в списъка. 
 

2. Електронен регистър: подобрено съдържание, улеснено търсене    

2.1. Нова уебстраница  

През 2010 г. ударението беше поставено върху усъвършенстване на уебстраницата на 
регистъра от гледна точка на качеството на предоставяните документи, скоростта на 
търсене и удобството при ползването му.  

                                                 
1 
ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.     
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Новият интерфейс е по-лесен за ползване, като са запазени функциите за търсене 
(обикновено, разширено, по вид на документа), с които потребителите вече са свикнали. 
Основното нововъведение е възможността за подреждане и по-тесен подбор на 
резултатите чрез използване на критерии за селекция, а именно автор, парламентарен 
мандат, вид документ, орган. 

 
Посредством тези критерии, при представянето на резултатите новият интерфейс 
показва не само общия брой на получени резултати на езика, избран от потребителя, а 
също така и общия брой съответстващи документи, които са на разположение в други 
езикови версии. 
  
Освен това първоначалното търсене продължава да бъде показвано отгоре на 
страницата с резултати, така че отправната точка и пътечката към списъка от документи 
могат да бъдат проверени по всяко време. Списъкът може да бъде показан във възходящ 
и низходящ ред, по дата или по позоваване на документа.  
 
Останалите подобрения засягат увеличената скорост на търсене, опцията за търсене по 
ключови думи в заглавието или текста на документите, и възможността (от голяма 
полза с оглед обзор на темата) за създаване на файл въз основа на връзките между 
документи, които са част от дадена процедура. Печатането с разпознаване на думите 
прави търсенето още по-лесно. 
 
Абониралите се за мейлинг листа могат да получават понастоящем няколко различни 
видове документи чрез създаването на един потребителски профил. 
 
Най-накрая, новият интерфейс е специално пригоден за ползване от хора, които страдат 
от различни увреждания, например хора с нарушено зрение, които не могат да ползват 
клавиатура, мишка или екран при навигиране. 
 
Всички тези промени отразяват както желанията, изразени от потребителите, взели 
участие през 2009 г. в проучването на тяхното равнище на задоволство (вж. годишния 
доклад за 2009 г., стр. 4, относно уебсайта на регистъра) и решимостта на Парламента 
да прилага все по-активна политика на прозрачност. 

2.2. Подобрено и преработено съдържание  

По отношение на видовете документи на разположение, промените в 
междуинституционалните договореност и влизането в сила на Договора от Лисабон 
доведоха до: 

− създаване на нови категории (например: делегирани актове и актове по прилагане, 
мотивирани становища на национални парламенти, документи, свързани с 
бюджетната процедура) и   

− промени или подобрения на съществуващи категории, по-специално относно 
документи за разглеждане в пленарно заседание (изменения към доклади, документи 
B и С и общи резолюции), актове, приети в пленарно заседание (неокончателни 
текстове, които в момента са достъпни поотделно, както и под формата на брошури 
по дни), въпроси на членовете на ЕП към органите на Парламента (член 29, параграф 
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2 от Правилника за дейността на Парламента), които се публикуват заедно с 
отговорите, или документи, изготвяни от парламентарните делегации, чието 
публикуване все още не съществува в електронен формат. 

 
Нарастването на броя на парламентарните въпроси (въпроси с искане за писмен отговор 
по член 117 от Правилника за дейността на Парламента), който се удвои в сравнение с 
2009 г., доведе до преразглеждане на процедурите за записване на сървъра на 
документи предвид въвеждане на номера с шест цифри.  

 
С оглед разширяване вида на предоставяните документи започна и друга подготвителна 
работа: това включва автоматичното публикуване на приети текстове (окончателен 
текст), публикуването на окончателните протоколи от заседанията (всички езикови 
версии) и подобреното езиково покритие (21 езика вместо два) за въпросите, внесени за 
Времето за въпроси (член 116 от Правилника за дейността на Парламента); в момента 
всеки въпрос се публикува със съответния отговор. 

 
Към 31 декември 2010 г. базата данни на регистъра съдържаше 362 217 позовавания 
(които съответстват на 2 386 485 документа, ако бъдат взети предвид всички езикови 
версии, предвид факта, че всяко позоваване в регистъра обхваща всички езикови версии 
във въпросния документ), което представлява увеличение от почти 20% в сравнение с 
2009 г.; 90% от документите могат да бъдат пряко записани от интернет, в съответствие 
с разпоредбите на член 12 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.  
 
Данните относно ползването на уебсайта "Публичен регистър - достъп до документи", 
достъпен на сървъра Europarl, са следните (средни месечни стойности): брой 
посещения : 10 629; брой посетени страници: 19 573; брой търсения със специфични 
критерии: 5617.  

3.  Чувствителни документи 

Член 9 от Регламент (ЕО) №  1049/2001 установява специфичните процедури за 
обработка на т. нар. чувствителни документи2 По силата на параграф 3 от този член, 
чувствителните документи се вписват в регистъра единствено със съгласието на органа, 
който ги е издал. 

 
В член 17, параграф 1 от този  регламент се посочва, че годишният доклад трябва да 
указва броят на чувствителните документи, които не са вписани в регистъра. През 2010 
г. в регистъра не са вписани чувствителни документи по смисъл на член 9 от Регламент 
(ЕО) № 1049/2001. 

 

                                                 
2 ‘(…) "документите, издадени от институции или създадени от тях агенции от държавите-членки, от трети 
страни или от международни организации, класифицирани като „TRÈS SECRET/TOP SECRET“, 
„SECRET“ или „CONFIDENTIEL“ в съответствие с правилата на съответната институция, които защитават 
основните интереси на Европейския съюз или на една или няколко от тези държави-членки в областите, 
уредени в член 4, параграф 1, буква а), конкретно по отношение на обществената сигурност, отбраната и 
военните въпроси (член 9, параграф 1)“ 



 

PE461.449/BUR/ANN 4/22 NT\862177BG.doc 

BG 

III. АНАЛИЗ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП 

1. Общ обем 

Общият брой на заявленията за достъп, обработени от компетентния отдел през 2010 г. 
възлиза на 1139.  

  
Броят на заявленията относно документи, които преди това не са били оповестявани 

публично (първоначални заявки в тесния смисъл на думата, съгласно член 7 от 
Регламент (ЕО) № 1049/2001) е 268 (273 през 2009 г.) или 23,5% от общия брой 
обработени заявки.  

 
Броят на потвърдителните заявления (по член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, 
подадени след първоначален отказ за предоставяне на достъп (член 8 от Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001), възлиза на пет.  

2. Профил на заявителите и географско разпределение 

По отношение на социално-професионалните категории, към които заявителите спадат, 
най-голям брой заявления са подадени от университетски учени: около 40%, цифра, 
която е доста близка до тази за 2009 г.  
 
По отношение на географското разпределение (държави-членки на ЕС) на заявителите, 
моделът също така е доста подобен на този, наблюдаван предходните години: 
приблизително 20% от заявленията са на лица/органи от Белгия, последвани от 
лица/органи във Франция (14%) и Германия (12%). Заявленията от трети страни се 
равняват на около 10% от общия брой. 
 
Английският език е най-често използваният език при подаване на заявленията (45%), 
последват от френския (24%), немския (11%) и испанския (близо 7%),  което 
потвърждава тенденцията, наблюдавана през последните години, на значително 
увеличаване на съотношението на заявления на английски.  
 
По отношение на областите на интерес, статистическите данни относно справките в 
уебсайта на регистъра и получените заявления за достъп до (непублични) документи 
показват, че електронната поща, парламентарните въпроси и документите във връзка с 
„комитологията“ са категориите за които са подадени най-много заявления. 

 

IV. ПРИЛАГАНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ЗА ПРАВОТО НА ДОСТЪП 

1. Процент положителни отговори 

Процентът на положителните отговори на заявленията (268) за достъп до документи, 
които преди това не са оповестявани възлиза на 91% (244), осем от които (3%) 
включват предоставянето на частичен достъп. Този процент потвърждава възходящата 
тенденция, наблюдавана предходните години (по-голяма прозрачност). 
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Процентът на решенията в потвърждение на първоначалната позиция в отговор на 
потвърдителните заявления е 100% (и петте потвърдителни заявления бяха отхвърлени). 
При три от потвърдителните заявления, частичният достъп беше предоставен в отговор 
на първоначално запитване. От петте потвърдителни заявления, три се отнасяха до 
правни становища, а две – до вътрешни административни документи. Заслужава да се 
отбележи, че три от петте потвърдителни заявления са били внесени от длъжностни 
лица на Парламента, положение, което е обхванато от новите правила относно 
публичния достъп до документи на Парламента, във вида, в който са представени на 
Бюрото (вж. по-долу).  

2. Брой откази и причините за тях. Проблемът със заявленията, подадени в 

рамките на Парламента. 

Броят на отказите за предоставяне на достъп въз основа на изключенията, посочени в 
член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, е 24 (спрямо 33 през 2009 г.). Причините са 
подобни на тези, важащи за предходните години.  
 
Основната причина е изключението, свързано със защита процеса на вземане на 
решение, съгласно член 4, параграф 3 (37%), последвано от изключението, свързано със 
защитата на личния живот, съгласно член 4, параграф 1, буква б) (25%), и 
изключението, свързано със защитата на съдебните процедури и правните становища, 
съгласно член 4, параграф 2, второ тире (12%).  

 
В Парламента заявленията за достъп до документи, подадени по-специално от членове 
на ЕП или техни сътрудници, както и от длъжностни лица (или персонал на Парламента 
от други категории) са източник на спорове, тъй като те се основават на неправилното 
схващане на философията на въпросния регламент, лицата, към които той е насочен, и 
обхвата на неговите процедури.  

 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 не обхваща заявленията за достъп въз основа на специални 
права, предоставяни от други текстове на Общността, като Правилника за 
длъжностните лица и другите служители, Правилника за дейността на Парламента, 
Финансовия регламент, регламента относно защитата на данните и др. По-конкретно, 
членовете на ЕП могат да се позовават на член 5, параграф 3 от Правилника за 
дейността, докато длъжностните лица, освен вътрешните средства за търсене на 
документи и архивите, могат да се позовават на член 25 и член 90, параграф 1 от 
Правилника за длъжностните лица и другите служители.  

 
Решенията на Парламента относно заявленията, подадени съгласно Регламент (ЕО) № 
1049/2001, водят до последици erga omnes, тоест предоставянето на достъп до документ 
на член на ЕП или на длъжностно лице се равнява на публикуването на този документ в 
интернет. При все това, в редица случаи съответните членове на ЕП или длъжностни 
лица не смятат, че това следва да стане и не разбират защо се прилагат еднакви правила 
спрямо тях и останалите граждани. 

 
В резултат на това, когато администрацията разглежда заявления от длъжностни лица 
съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001, последните често получават по-малко 
информация отколкото биха получили, ако са направили искането съгласно Правилника 
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за длъжностните лица и другите служители или са използвали вътрешните средства за 
търсене на документи, посочени по-горе.  

 
Освен принципното неразбиране на понятието за публичен достъп до документи, 
причината за тази незадоволителна ситуация могат да бъдат намерени в различията 
между сроковете, наложени от членове 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, от една 
страна, и от Правилника за дейността, по-специално член 25 и член 90, параграф 1, от 
друга страна.  

 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 предоставя на Парламента 15 работни дни, за да отговори 
на заявленията - срок, който може при определени обстоятелства да се удължи с още 15 
работни дни. От друга страна, член 25 от Правилника за длъжностните лица и другите 
служители не установява подобен срок, докато член 90 установява срок от четири 
месеца. Тази разлика насърчава длъжностните лица да използват процедурата по 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 с нейните извънредно кратки срокове, вместо 
процедурата, предвидена в Правилника за длъжностните лица и другите служители, 
въпреки че последният е приложим основно по отношение на тях. 

 
Членовете на ЕП по сходен начин не се възползват в пълна степен от 
институционалните си права, ако подават заявления по Регламент (ЕО) № 1049/2001; 
ако използват процедурите, специално предвидени за техните потребности като членове 
на ЕП, получават по-добър резултат. Член 5 от Правилника за дейността на ЕП им дава 
правото да преглеждат всички досиета на Парламента или на комисиите, с изключение 
на личните досиета и случаите, обхванати от Правилника за дейността. 

 

V. ЖАЛБИ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН, ОБЖАЛВАНЕ И СЪДЕБНА 

ПРАКТИКА 

1. Жалби до Европейския омбудсман3
 

През 2010 г. Омбудсманът приключи разглеждането на жалби 2682/2008/MAD (достъп 
до данни относно отпуска по болест на членове на ЕП) и 793/2007/(WP)BEH (въпрос, 
свързан със сгради), без да установи вина на Парламента за случаи на лошо 
администриране.  

 
През 2010 г. беше открита нова процедура за разглеждане на жалба (900/2010/MF) 
относно отказ за оповестяване на документи на Парламента. Жалбата беше подадена от 
длъжностно лице на Парламента и се отнасяше до достъп до вътрешни документи 
(правно становище и отчет от одит). 

2. Обжалване 

През 2010 г. беше направено едно обжалване на решение на Парламента, взето в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001: Дело T-190/10, Egan and 

Hackett/Парламент
4.  

                                                 
3 За подробна информация относно жалбите, вж. http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces 
4 Вж.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:161:0055:0056:EN:PDF  



 

NT\862177BG.doc 7/22 PE461.449/BUR/ANN 

 BG 

3. Постановени решения 

През 2010 г. бяха постановени девет решения (разпорежданията и заключенията на 
генералния адвокат не са посочени) относно достъпа до документи: 

− по съединени дела T-355/04 и T-446/04, Co-Frutta Soc. coop./Комисия, решение от 19 
януари 2010 г. относно изключението, свързано със защитата на търговските 
интереси на трета страна и предварителното съгласие на държава-членка, 

− по дело C-362/08 P,  Internationaler Hilfsfonds e V/Комисия, решение от 26 януари 
2010 г. относно понятието за обжалваем акт по смисъла на член 230 ЕО, 

− по дело T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS/Комисия, решение от 9 юни 2010 г. 
относно  изключението, свързано със защитата на дейностите по разследване и одит,  
изключението, свързано със защитата на търговските интереси, изключението, 
свързано със защитата на процеса на вземане на решения, и изключението, свързано 
със защитата на правните становища, 

− по дело C-139/07 P, Комисия/Tsechische Glaswerke Ilmenau GmbH, решение от 29 юни 
2010 г. относно защитата на целите на дейностите по разследване и задължение на 
съответната държава-членка да извърши конкретно и самостоятелно разглеждане на 
съдържанието на документите, посочени в заявлението за достъп, 

− по дело C-28/08 P, Комисия/Bavarian Lager, решение от 29 юни 2010 г. относно 
защитата на лични данни,  

− по съединени дела C-514/07 P, C-528/07 P и C-532/07 P, Кралство Швеция/Комисия, 
решение от 21 септември 2010 г. относно достъпа до писмени становища, 
представени от Комисията в производство пред Съда и пред Общия съд, 

− по дело T-439/08, Kalliope Agapiou Joséphidès/Комисия и EACEA, решение от 21 
октомври 2010 г. относно документи, изхождащи от трето лице, възражението, 
свързано със защитата на личния живот и на личната неприкосновеност, и 
възражението, свързано със защитата на търговските интереси,  

− по дело T-474/08, Dieter C. Umbach/Комисия, решение от 21 октомври 2010 г. относно 
достъпа до документи относно договор, сключен в рамките на програмата ТАСИС и 
спора между жалбоподателя и Комисията пред белгийски граждански съд, 

− в съединени дела C-92/09 и C-93/09 (преюдициални запитвания от Verwaltungsgericht 
Wiesbaden, Германия), решение от 9 ноември 2010 г. относно обработката на лични 
данни и публикуването на информация за бенефициерите на селскостопански 
помощи, 

− по дела T-494/08 - T-500/08 и T-509/08, Ryanair Ltd./Commission, решение от 10 
декември 2010 г. относно достъпа до документи относно производства за контрол на 
държавни помощи и изключението, свързано със защитата на целите на дейностите 
по инспектиране, разследване и одит,  

 
Наред с това, във важно развитие на съответната съдебна практика Съдът на 
Европейския съюз (в решението си по дело C-28/08P от 29 юни 2010 г. относно Bavarian 
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Lager, посочено по-горе) отмени решението на Общия съд от 8 ноември 2007 г. (по дело 
T-194/04) относно ключовия въпрос за връзката между Регламенти (ЕО) № 1049/2001 и 
45/2001, т.е. връзката между два основни принципа на европейското право: прозрачност 
(член 15 ДФЕС), от една страна, и защитата на лични данни (член 16 ДФЕС), от друга. 
В решението си Съдът на ЕС счете, че двата регламента имат различни цели, така че 
при оповестяването на документи съобразно Регламент (ЕО) № 1049/2001 институциите 
трябва да спазват и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001, тъй като разкриването 
на информация чрез публикуването на документи представлява обработка на лични 
данни по смисъла на Регламент (ЕО) № 45/2001. Европейският надзорен орган по 
защита на данните и всички институции на Съюза, които след приемането на Договора 
от Лисабон трябва да спазват принципа на прозрачност, трябва да отчетат в пълна 
степен новата съдебна практика. 

 
За повече информация относно различните искове и решения се посочват годишните 
доклади на Комисията5 (страна по повечето от делата) и Съвета6, както и уебсайтът на 
Съда на Европейския съюз7.  

 

VI. МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

1. Новият регистър за прозрачност 

Като част от Европейската инициатива за прозрачност Комисията откри разисквания 
относно лобирането с цел да определи точно кои участници и групи лобисти могат да 
бъдат включени в подготовката и приемането на законодателни актове от институциите 
на ЕС. Тъй като Комисията и Парламентът8 подкрепяха установяването на съвместен 
регистър, беше създадена работна група, която да отчете влиянието на такъв регистър за 
всички лобисти с достъп до Съвета, Комисията или Парламента и възможността за 
изработване на съвместен кодекс за поведение.  

 
През 2010 г. беше постигнато политическо споразумение между Комисията и 
Парламента в работната група, която подготви проект на споразумение за създаването 
на регистър за прозрачност. Този регистър ще замести съществуващите регистри на 
лобистите на двете институции.  
 
Понастоящем комисията по конституционни въпроси на Парламента разглежда този 
въпрос съобразно член 127, въз основата на проектодоклад (докладчик: Carlo Casini). 
След приемането на проекта на споразумение от пленарното заседание (планирано за 
май 2011 г.), съвместният регистър следва да влезе в сила през юни 2011 г.  
 
Целта на новия съвместен регистър за прозрачност е да предостави "едно гише" за 
организациите, които желаят да се регистрират като лобисти, и за представители на 

                                                 
5   http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm  
6   http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=305&lang=en 
7   http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 
8  Резолюция на Европейския парламент от 8 май 2008 г. относно разработването на правната рамка 

за дейността на представителите на интереси (лобистите) в европейските институции 
(P6_TA(2008)0197) 
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обществото, които желаят да научат повече за физическите или юридическите лица, 
които действат като лобисти. Желаещите могат да направят справка с пълния списък на 
лобистите, които участват в оформянето и изпълнените на политиките на Съюза. 
 
Регистърът обхваща всички дейности, извършени с оглед оказване на въздействие 
върху процеса на вземане на решения на институциите на ЕС. Всички представители на 
медиите, експертни групи, фирми, изпълнители или независими движения, които 
участват в разискванията във връзка с развитието на политики в институциите, ще 
бъдат поканени да се регистрират. Карти за достъп до сградите на Парламента ще се 
издават само на организации и лица, които са се регистрирали. 

2. Междуинституционално сътрудничество 

Отделите, отговорни за изпълнението на Регламент (ЕО) № 1049/2001 в трите 
институции, си сътрудничиха редово във връзка с правни и практически въпроси, 
свързани с изпълнението на регламента, член 15, параграф 1 от който гласи, че: 
"Институциите разработват добри административни практики, за да се улесни 

упражняването на правото на достъп, гарантирано от настоящия регламент." 

Междуинституционалният комитет, предвиден във втория параграф от член 15, не 
проведе заседание на политическо равнище през 2010 г.  

   

VII.  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

Понастоящем електронният регистър съдържа 362 217 позовавания (2 386 485 
документа, ако се вземат предвид всички езикови версии); До 90 % от документите 
съществува директен достъп чрез интернет.  

 
Общо 1139 заявления за достъп до документи са направени чрез уебсайта на регистъра 
през 2010 г. Леката тенденция на понижаване, наблюдавана през последните години, е 
вероятно пряк резултат от достъпносттта на все по-голям брой документи в интернет, 
чрез самия електронен регистър, с все по-голям брой позовавания в него, както и чрез 
други специални страници на сървъра "Europarl".  

 
Що се отнася до подалите заявления, с оглед на социално-професионалната им 
категория, все още преобладават като дял (40%) заявленията от академичните среди. 
Най-често използваният за заявленията език е английският, следван по принцип от 
френски и немски.   

 
Двеста седемдесет и три (23,5% от общия брой) от заявленията се отнасят до достъп до 
документи, които никога преди не са били оповестявани. Делът на положителните 
отговори за тази категория възлиза на 91%: пълен достъп е предоставен в 236 случая, а 
частичен достъп - в други осем (вж. таблица 8, приложена към доклада). 

 

Както през 2008 г., заявленията за достъп до документи, които не са били оповестявани 
преди това, се отнасят основно до документи от процедурата по комитология и 
кореспонденция (писма). 

 



 

PE461.449/BUR/ANN 10/22 NT\862177BG.doc 

BG 

Общо 24 заявления за достъп получават пълен или частичен отказ. Най-често 
посочваната причина за отказ (37%) е изключението, свързано със защитата на процеса 
на вземане на решения (член 4(3) от Регламент (EО) № 1049/2001). Това се обяснява от 
факта, че много заявления за достъп се отнасят до документи от процедурата по 
комитология и текстовете на мерките за изпълнение се оповестяват едва след като е 
взето решение от водещата комисия. Съответно, заявленията получават първоначален 
отказ, но след това положителен отговор след изтичането на определен период от 
време. Следващата по честота на посочване причина, а именно в 25% от случаите, е 
защитата на личния живот - личните данни (член 4, параграф 1, буква б). Процентите са 
много сходни с тези за 2009 г. (вж. таблица 8, приложена към доклада). 

 
Броят на потвърдителните заявления, подадени след първоначален отказ за 
предоставяне на достъп (член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001), възлиза на пет.  

 

През 2010 г. Омбудсманът приключи разглеждането на 2682/2008/MAD и 
793/2007/(WP)BEH, без да установи вина на Парламента за случаи на лошо 
администриране. Приз 2010 г. беше открита нова процедура за разглеждане на жалба 
(900/2010/MF) относно отказ за оповестяване на документи на Парламента. 

 
 
През 2010 г. беше заведен иск в Съда на ЕС срещу решение на Парламента, взето в 
съотвествие с Регламент (ЕО) № 1049/2001, който отнасяше до изключението, свързано 
със защитата на данните.  

 
Наред с това, във важно развитие на съответната съдебна практика Съдът на 
Европейския съюз (в решението си по дело C-28/08P от 29 юни 2010 г. относно Bavarian 

Lager, посочено по-горе) отмени решението на Общия съд (по дело T-194/04) относно 
ключовия въпрос за връзката между Регламенти (ЕО) № 1049/2001 и 45/2001, т.е. 
връзката между два основни принципа на европейското право: прозрачност (член 15 
ДФЕС), от една страна, и защитата на лични данни (член 16 ДФЕС), от друга. 
Европейският надзорен орган по защита на данните и всички институции на Съюза, 
които след приемането на Договора от Лисабон трябва да спазват принципа на 
прозрачност, трябва да отчетат в пълна степен новата съдебна практика. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Статистически данни относно ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП 
ДО ДОКУМЕНТИ и относно справките в електронния 

регистър (към 31.12.2010 г.) 

 
 
1. ОБЩ БРОЙ ДОКУМЕНТИ, ИЗИСКАНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА НА ЕЛЕКТРОННИЯ 

РЕГИСТЪР 
 
 

2008  2009 2010 

1300 1260 1139 

 
 
 

2. БРОЙ НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСНО НЕПУБЛИКУВАНИ 

ДОКУМЕНТИ  
 

 

2008 2009 2010 

237 273 268 

 
 
3. БРОЙ НА ПОТВЪРДИТЕЛНИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
 

2008 2009 2010 

131 3 5 

 
 

4. ЖАЛБИ, ПОДАДЕНИ ДО ОМБУДСМАНА  
 
 

2008 2009 2010 

1 0 1 

 
 
                                                 
1
  Частичен достъп, предоставен в 4 случая, и пълен достъп, предоставен в 1 случай 
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5. ЕЗИК, ИЗПОЛЗВАН ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ 
 
 

ЕЗИК 2008 2009 2010 

BG 0,77% 0,48% 1,93 % 

ES 5,62% 7,38% 6,59 % 

CS 0,23% 0,40% 0,81 % 

DA 1% 0,48% 0,61 % 

DE 12,77% 20,95% 10,74 % 

ET -  0,10 % 

EL 0,69% 0,56% 0,20 % 

EN 50,54% 37,06% 45,69 % 

FR 14,31% 18,89% 23,81 % 

IT 5,31% 4,60% 3,44 % 

LV 0,08%  0,10 % 

LT 0,08% 0,08% 0,10 % 

HU 0,54% 0,40% 0,81 % 

MT -  0,00 % 

NL 2,31% 3,25% 2,63 % 

PL 2,38% 1,35% 0,71 % 

PT 0,85% 1,11% 0,71 % 

RO 0,38% 0,95% 0,41 % 

SK 0,46% 0,56% 
- 
 

SL -  
- 
 

FI 0,38% 0,24% 0,10 % 

SV 1,31% 1,27% 0,51 % 

ДРУГИ -  
- 
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6. ГЕОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАЯВИТЕЛИТЕ  
 

 Държава 2008 2009 2010 

БЕЛГИЯ 21,08% 15,16% 20,57 % 

БЪЛГАРИЯ 1% 0,56% 2,03 % 

ЧЕХИЯ 0,46% 0,63% 1,42 % 

ДАНИЯ 1,15% 0,95% 1,62 % 

ГЕРМАНИЯ 11,77% 20,40% 12,46 % 

ЕСТОНИЯ - 0,16% 0,10 % 

ГЪРЦИЯ 1,31% 0,48% 1,01 % 

ИСПАНИЯ 4,77% 7,14% 4,46 % 

ФРАНЦИЯ 9,85% 11,51% 14,08 % 

ИРЛАНДИЯ 2,38% 1,27% 1,32 % 

ИТАЛИЯ 6% 5,32% 4,86 % 

КИПЪР 0,46% 0,16% 0,10 % 

ЛАТВИЯ 0,23% 0,16% - 

ЛИТВА 0,23% 0,16% 0,20 % 

ЛЮКСЕМБУРГ 2,46% 4,44% 5,67 % 

УНГАРИЯ 0,46% 0,56% 0,91 % 

МАЛТА 0,15% 0,32% 0,30 % 

НИДЕРЛАНДИЯ 3,38% 3,41% 4,96 % 

АВСТРИЯ 1,08% 1,59% 1,62 % 

ПОЛША 2,92% 1,83% 1,01 % 

ПОРТУГАЛИЯ 1% 0,87% 0,51 % 

РУМЪНИЯ 0,92% 1,27% 0,71 % 

СЛОВЕНИЯ 0,46% 0,08% - 

СЛОВАКИЯ 0,54% 0,56% 0,10 % 

ФИНЛАНДИЯ 0,77% 0,24% 0,20 % 

ШВЕЦИЯ 1,77% 1,75% 1,93 % 

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 12,92% 8,73% 6,48 % 

СТРАНИ КАНДИДАТКИ  0,46% 0,32% 0,30 % 

ТРЕТИ ДЪРЖАВИ 10% 9,92% 10,94 % 

НЕ Е ПОСОЧЕНО - 0,08% 0,10 % 
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7. ПРОФЕСИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАЯВИТЕЛИТЕ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Професионален профил 2008 2009 2010 

 Гражданско общество 
 (вж. подробната таблица по-долу) 54,06% 21,75% 20,47% 

 Журналисти 0,11% 3,35% 7,12% 

 Адвокати 0,43% 13,11% 15,93% 

 Академични кръгове 
 Университетски изследователи 27,41% 41,36% 38,47% 

 
 Академични кръгове  
 Библиотеки 

2,28% 1,42% 2,33% 

 Публични органи  
 (различни от институциите на ЕС) 8,88% 13,62% 8,81% 

 Членове на ЕП, сътрувници на членове на 
ЕП 

1,41% 1,52% 1,55% 

 Други 
 (пенсионери, безработни, др.) 5,42% 3,86% 5,31% 

Гражданско общество 2009 2010 

 Околна среда 2,80% 5,70% 

 Други групи от интереси 12,15% 9,49% 

 Промишленост / Търговски сектор 79,44 81,01% 

 НПО 5,61% 3,80% 
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8. Отказ съобразно член 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ 1049/2001  
 
 

Отказ 2008
2
 2009

3
 2010

4
 

Член 4.1a) Защита на обществения 
интерес 

2,08% 5,26% 12,5% 

Член 4.1б) Защита на частния живот и 
личната неприкосновеност 

21,88% 26,31% 25% 

Член 4.2.1E Защита на търговските 
интереси 

1,04% 2,63% 8,3% 

Член 4.2.2E Защита на съдебните 
процедури и правните становища 

2,08% 10,52% 12,5% 

Член 4.2.3E Защита на дейности по 
инспектиране и одит 

15,63% 15,78% 4,0% 

Член 4.3 Защита на институциите - 
процес на вземане на решения 

57,29% 39,47% 37,5% 

 

                                                 
2 Общ брой на отказите: 47 -  Частичен отказ: 5 случая на първоначален етап и 4 случая на 
потвърдителен етап 
3 Общ брой на отказите: 39 -  Частичен отказ: 6 случая на първоначален етап  
4 Общ брой на отказите: 24 -  Частичен отказ: 8 случая на първоначален етап  
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9. СПРАВКИ С ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР 
 

A. Посочени в регистъра документи 

 

Общо документи Позовавани
я 

Досиета 

Декември 2008 262.000 1.682.774 

Декември 2009 310.760 1.998.330 

Декември 2010 362.217 2.386.485 

 
 
B. Статистика относно справките на рубрика "Достъп до 

документи" на уебсайта на ЕП  

 

2010 Общо Ежемесе
чно 

Резултати 234.873 19.573 

Запитвания 67.403 5.617 

Посещения 123.228 10.269 

 
 
В. Най-често използвани критерии на търсене  
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Търсене по критерии 

59%

17%

10%

11%
3%

Вид н а документа Думи в заглавието Позоваване Дата Автор
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Г. Търсене по "Вид на документа" - подробности   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Парламентарна дейност 

22%

10%

7% 
5% 5% 5% 4% 3% 

3% 
3%

2%

1%

30%

Въпроси с искане на писмен отговор 
Приети текстове (окончателни) 
Доклади 

Приоритетни въпроси с искане на писмен отговор

Изменения на  проектодоклади

Проектодоклади

Време за  въпроси

Предложения на резолюции

Отговори на въпроси с искане на писмен отговор

Изменения на документи А

Консолидирани текстове (1-во четене)

Въпроси с искане на устен отговор

Други 

Непарламентарна дейност 

15%

16%

17%
18%

16%

18%

Съобщения за пресата

Документи COM /SEC 

Комитология

Поща (официална) 

Поща (Парламент) 

Други 


