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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по международна търговия (комисия INTA) одобрява предложението на 
Европейската комисия, изработено с цел да се приложат по-гъвкави правила и 
опростени процедури по отношение на публичния достъп до документи на 
европейските институции.

Преразглеждането се отнася почти изключително до гражданските свободи и е по-
скоро от правен и конституционен характер (елементи, които не попадат в 
правомощията на комисията по международна търговия). 

Все пак докладчикът по становище счита, че предложението на Комисията, въпреки че 
включва в категорията „чувствителни документи” търговски и индустриални 
документи, свързани със спорове и търговски преговори, те следва да бъдат разгледани 
отделно. 

Измененията, които се съдържат в настоящето становище целят да подобрят връзката 
между намеренията и целите на преработката и съдържанието на нашите предложения.
Подобно преференциално отношение изглежда полезно и необходимо в случай, че не 
се използва за прикриване на търговски интереси по начин, противоречащ на правото и 
на интересите на потребителите и, който може да надхвърли "доминиращия обществен 
интерес".

Според докладчика по становище, възможността да се изключи индустриалния интерес 
следва да бъде по-добре уточнена в текста, като се има предвид, че основната цел на 
преразглеждането на регламента е той да обслужва обществения интерес и да 
предоставя подкрепа на гражданите.

Една от целите на предложението за регламент е, наред с другото, да се уточнят 
процедурите за изключенията, спрямо които не се прилагат правилата за прозрачност и 
публикуване. Сред тези изключения текстът предвижда общите търговски интереси, 
какъвто беше случаят при предишния текст. Следователно, предложението изрично 
посочва обстоятелствата, които изключват разкриването на търговските тайни, преди 
всички случаи да бъдат внесени в съд с цел разрешаване на двустранните спорове или 
не бъде приложен механизма за уреждане на спорове на Световната търговска 
организация (СТО) (Орган за уреждане на спорове на СТО).

По този начин предложението на Комисията придава по-голяма яснота на текста и, по-
конкретно, постига защитата на търговския интерес, въпреки че в момента служи за
очевидно оправдание за жалбите, внесени от ЕС преди да се произнесе Органът за 
уреждане на спорове на СТО. 

Освен това предложението посочва правилата, приложими спрямо документи с 
поверителен характер, свързани с търговските преговори. Посочените документи, 
предадени от Комитет 133, натоварен с определянето на търговската политика на 
Европейския съюз, на вниманието на другите обществени институции, са с поверителен 
характер. Комисията INTA съзнава необходимостта от запазване на поверителния 
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характер на документите, изработени от Комитет 133 и си запазва правото да 
контролира търговската политика, прилагана от Комисията и Съвета.  Правилата за 
класифициране и междуинституционалния и публичен достъп за този вид чувствителни 
документи са определени от решение на Комисията от 29 ноември 2001 г., който 
изменя вътрешния й правилник (C(2001)3031).

Последното преразглеждане на регламента на Комисията, отнасящ се до публичния 
достъп до документи беше направено през 2001 г., непосредствено след 
преразглеждането на регламента, отнасящ се до класифицирането на чувствителни 
документи.  От една страна, ако Комисията действително си поставя за цел да подобри 
значително публичния достъп до всички видове документи, е необходимо да се 
пристъпи към преразглеждане на всички вътрешни правила. 

От друга страна, комисията INTA следва да спазва стриктните правила в областта на 
предаването на информация с ограничен достъп, дори по отношение на собствените си 
членове, защото става въпрос за правила, изработени през 2001 г., период, в който тази 
комисия не съществуваше. 

Следователно докладчикът по становище подчертава необходимостта от редовно 
преразглеждане на правилата за класификация и предаване на документи с 
чувствителен характер от Европейската комисия към други институции, включително 
Европейския парламент. 

Настоящето предложение за преразглеждане на публичния достъп не бива да се 
ограничава до формалност. Цялостният процес на достъп на всяко юридическо лице 
или на всеки гражданин до всякакъв вид документи следва да бъде изключително добре 
проучен, ако стремежът е преразглеждането да бъде плодотворно. В този смисъл, 
докладчикът по становище счита, че коректното информиране на гражданите относно 
участието им в законодателния процес на ЕС представлява основно право и, по тази 
причина, търговските документи не трябва да бъдат изключвани от тази реформа. 

По всички изброени причини, докладчикът по становище предлага следните 
изменения: 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия призовава водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи, да включи следните предложения в своето 
предложение за резолюция:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чувствителни документи са 
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.

1. Чувствителни документи са 
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, изработени и редовно 
изменяни от 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, 
международните и търговски 
отношения, отбраната и военните 
въпроси.

Обосновка

Всяка институция следва да изработи и преразгледа собствените си норми, така че в 
точно определен срок да се установят критерии за класифициране на документите. 
Документите, предадени от Комитет 133, натоварен да определи търговската 
политика на ЕС, както и от други обществени институции са част от категорията 
на чувствителните документи. Комисията INTA съзнава необходимостта от 
запазване на поверителния характер на документите, изработени от Комитет 133 и 
си запазва правото да контролира търговската политика, прилагана от Комисията и 
Съвета в интерес на гражданите.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Заявителят има достъп до документи 
като консултира документите на място 

1. Заявителят има достъп до документи 
като консултира документите на място 
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или като получи копие, включително, 
когато е необходимо, електронно копие, 
в зависимост от предпочитанията на 
заявителя.

или като получи копие, включително, 
когато е необходимо, електронно копие, 
в зависимост от предпочитанията на 
заявителя. Разходите по съставянето 
и изпращането на копията се поемат 
от заявителя. Те не могат да 
надхвърлят реалните разходи по 
съставянето и изпращането на 
копията. Достъпът до документи на 
място или когато броят на копията 
не надвишава 20 страници формат A4 
или в случай на пряк достъп по 
електронен път или чрез регистъра, е 
безплатен. 

Обосновка

Комисията желае да изработи опростени процедури за публичен достъп до 
документи и да премахне изричното посочване на задължението документите да се 
предоставят на разположение срещу заплащане, ако броят им надвишава определен 
обем. Този параграф следва да се запази, като същевременно се подобри, тъй като 
задължение на гражданина е да заплаща за копията, които желае да ползва, но 
нормално е той да бъде информиран за това, да е запознат с начините на изчисление 
на събираните такси за копията и да има безплатен достъп до документи, когато не 
е необходимо да се правят копия.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Институциите незабавно вземат 
необходимите мерки за съставяне на 
регистъра, който трябва да действа 
преди 3 юни 2002 г. 

3. Институциите незабавно вземат 
необходимите мерки за съставяне на 
регистъра, който трябва да действа най-
късно 6 месеца след влизането в сила
на настоящия регламент. 

Обосновка

За да се гарантира последователността е необходимо да се измени датата, 
отнасяща се до изменението на документа и новия график. Срокът следва да бъде по-
амбициозен от предишния срок. Следва документите, спрямо които се прилага 
настоящето преразглеждане, да оказват пряко и действително въздействие върху 
гражданите и дружествата (в случай на търговия и преговори). Също така 
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институциите на Европейския съюз трябва да предприемат незабавни действия за
подобряване на предлаганите услуги и за предоставяне, без забавяне, на регистри на 
гражданите след влизането в сила на настоящия регламент. 
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