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Изменение 9
Constance Le Grip

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) По отношение на разкриването 
на лични данни следва да се установи 
ясна връзка между настоящия 
регламент и Регламент (ЕО) № 45/2001 
относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни от институции и органи на 
Общността и за свободното движение на 
такива данни.

(10) Институциите и органите на 
Съюза следва да третират личните 
данни при пълно спазване на правата 
на субектите на личните данни, 
предвидени в Регламент (ЕО) № 45/2001 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 декември 2000 година
относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни от институции и органи на 
Общността и за свободното движение на 
такива данни.

Or. fr

Изменение 10
Constance Le Grip

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Документи, свързани с 
незаконодателни процедури като 
процедурите, чиято цел е приемането 
на обвързващи мерки с индивидуален 
характер или на заключения, 
препоръки или резолюции, следва да са 
лесно достъпни съгласно принципа на 
доброто администриране, посочен в 
член 41 на Хартата, като 
същевременно се гарантират 
ефикасността на процеса на вземане 
на решения на институциите, 
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защитата на легитимните частни 
интереси, например в областта на 
конкурентното право, делата за 
картели, процедурите по възлагане на 
обществени поръчки и процедурите за 
подбор на персонал, както и 
индивидуалните права на субектите 
на лични данни.

Or. fr

Изменение 11
Constance Le Grip

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) По принцип до всички документи 
на институциите следва да бъде 
осигурен публичен достъп. Въпреки 
това следва да се защитават някои 
публични и частни интереси, като се 
използва режимът на изключенията. 
На институциите следва да бъде
предоставена възможност да защитят 
своите вътрешни консултации и 
преговори, когато това е необходимо 
предвид запазване на възможност за
изпълнение на задачите им. При оценка 
на изключенията институциите 
следва да отчитат принципите на 
законодателството на Общността 
по отношение на защитата на 
личните данни във всички области на 
дейност на Съюза.

(17) По принцип до всички документи 
на институциите, които са свързани с 
техните дейности, следва да бъдат 
регистрирани и за тях следва да бъде 
осигурен публичен достъп. Въпреки 
това, без да се засяга контролът от 
страна на Европейския парламент, 
достъпът до целия документ или до 
част от него може да бъде отказан 
от съображения за защита на 
обществените и частните интереси, 
тъй като на институциите е
предоставена възможност да защитят 
своите вътрешни консултации и 
преговори, когато това е необходимо 
предвид запазване на възможност за 
изпълнение на задачите им.

Or. fr



AM\828951BG.doc 5/11 PE445.988v01-00

BG

Изменение 12
Constance Le Grip

Предложение за регламент
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) "документ" означава всякаква 
информация, която се съдържа на 
независимо какъв информационен 
носител (на хартиен носител или в 
електронна форма, звукозапис, видео-
или аудио-визуален запис) и  която е 
изготвена от институция и официално 
предадена на един или повече 
получатели или регистрирана по друг 
начин, или получена от институция; 
данните, които се съдържат в 
електронни системи за съхранение, 
обработка и извличане, представляват 
документи, ако могат да бъдат 
извлечени под формата на разпечатка 
или електронно копие посредством 
наличните средства за експлоатация на 
системата  ;

a) "документ" означава всякаква 
информация, която се съдържа на 
независимо какъв информационен 
носител (на хартиен носител или в 
електронна форма, звукозапис, видео-
или аудио-визуален запис) и  която е 
изготвена от името на институция и 
официално предадена на един или 
повече получатели или регистрирана по 
друг начин, или получена от 
институция, и попада в сферата на 
компетентност на Европейския съюз; 
данните, които се съдържат в 
електронни системи за съхранение, 
обработка и извличане, представляват 
документи, ако могат да бъдат 
извлечени под формата на разпечатка 
или електронно копие посредством 
наличните средства за експлоатация на 
системата  ;

Or. fr

Изменение 13
Constance Le Grip

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Институциите отказват достъп до 
документи в случаите, когато 
оповестяването би засегнало защитата 
на:

2. Институциите отказват достъп до 
документи в случаите, когато 
оповестяването би засегнало защитата 
на обществени или частни интереси 
предвидена в Регламент (ЕО) 
№ 45/2001, по отношение на:
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Or. fr

Изменение 14
Constance Le Grip

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) документи, отнасящи се до въпрос, по 
който все още не е взето решение;

a) документи, отнасящи се до въпрос, по 
който все още не е взето решение, 
когато оповестяването би могло да 
повлияе на резултата на решението;

Or. fr

Изменение 15
Enrique Guerrero Salom

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Изключенията, посочени в параграфи 
2 и 3, се прилагат, освен ако по-висш 
обществен интерес не диктува 
оповестяването на документите. По 
отношение на параграф 2, буква а) се 
счита, че съществува по-висш 
обществен интерес при 
оповестяването на информация, 
когато исканата информация се 
отнася до емисии в околната среда.

4. Изключенията, посочени в параграф 
2, се прилагат, освен ако по-висш 
обществен интерес не диктува 
оповестяването на документите. При 
оценяването на обществения 
интерес, който може да има 
оповестяването, се отдава специално 
значение на факта, че исканите 
документи се отнасят до защитата 
на основните права, опазването на 
околната среда или правото на живот 
в здравословна околна среда.

Or. es

Обосновка

Следва да се включи „околната среда”. Живот в здравословна околна среда не е едно и 
също с опазване на околната среда. 
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Изменение 16
Constance Le Grip

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Изключенията, посочени в параграфи 
2 и 3, се прилагат, освен ако по-висш 
обществен интерес не диктува 
оповестяването на документите. По 
отношение на параграф 2, буква а) се 
счита, че съществува по-висш 
обществен интерес при оповестяването
на информация, когато исканата 
информация се отнася до емисии в 
околната среда.

4. Изключенията, посочени в параграфи 
2 и 3, се прилагат, освен ако по-висш 
обществен интерес не диктува 
оповестяването на документите. 
Съществува по-висш обществен 
интерес при оповестяването на 
информация, когато исканите 
документи са били съставени или 
получени в хода на процедурите за 
приемане на законодателни актове на 
Съюза или на незаконодателни актове 
с общо приложение. В рамките на 
претеглянето на обществения 
интерес на оповестяването се 
придава специално значение на факта, 
че исканите документи се отнасят до 
защитата на основните права или на 
правото на живот в здравословна 
околна среда.

Or. fr

Изменение 17
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Имената, титлите и функциите 
на лицата, заемащи обществена 
длъжност, на държавните 
служители и на представителите на 
интереси във връзка с 
професионалните им дейности се 
оповестяват, освен ако, като се 
вземат предвид конкретните 
обстоятелства, оповестяването 

5. Личните данни не се оповестяват, 
ако подобно оповестяване би 
навредило на личния живот или 
неприкосновеността на засегнатото 
лице. Такава вреда не възниква:
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няма да се отрази неблагоприятно на 
съответните лица. Другите лични 
данни се оповестяват в 
съответствие с условията, свързани 
със законната обработка на такива 
данни, установени в 
законодателството на ЕО относно 
защитата на лицата по отношение 
на обработката на лични данни.

– ако данните са свързани само с 
професионалната дейност на 
засегнатото лице, освен ако вземайки 
предвид конкретните обстоятелства 
има причина да се смята, че 
оповестяването би се отразило 
неблагоприятно на съответното 
лице;
– ако данните се отнасят само за 
публично лице, освен ако вземайки 
предвид конкретните 
обстоятелства, има причина да се 
смята, че оповестяването би се 
отразило неблагоприятно на 
съответното лице или на други 
свързани с него лица;
– ако данните вече са публикувани със 
съгласието на засегнатото лице.
Независимо от това личните данни 
се оповестяват, ако по-висш 
обществен интерес го изисква. В 
такива случаи от съответната 
институция, орган, служба или 
агенция се изисква да посочи 
конкретно обществения интерес, 
като се обоснове защо в конкретния 
случай общественият интерес 
надделява над интересите на 
засегнатото лице.
Ако институция, орган, служба или 
агенция откаже достъп до документ 
въз основа на настоящия параграф, 
тя разглежда възможността за 
предоставяне на частичен достъп до 
този документ.
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Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията не е съобразено с необходимостта от установяване на 
правилен баланс между засегнатите основни права. 

Изменение 18
Enrique Guerrero Salom

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на документи на 
трета страна институцията се 
консултира с третата страна, за да 
определи дали е приложимо някое от 
изключенията, посочени в член 4, 
освен ако не става ясно, че 
документът се оповестява или не.

1. В случая с документи на трета страна, 
те се оповестяват от 
институциите, органите, службите 
или агенциите.  Не се изисква 
консултация с органа, създал 
документа, когато е ясно, че е 
приложимо едно от изключенията, 
предвидени в настоящия регламент. 
Консултации с третата страна се 
извършват, ако при предаването на 
документа тя е изискала той да бъде 
третиран по специфичен начин, за да 
се определи дали е приложимо някое 
от изключенията, предвидени в 
настоящия регламент.

Or. es

Обосновка

Aclaración linguística: "En el momento de entregar el documento" hay una falta de 
clarificación lingüística.¿Se refiere a "el momento en que el tercero entrega el documento a 
las instituciones, órganos u organismos"? ¿o a "el momento en que las instituciones, órganos 
u organismos entregan el documento del tercero al solicitante".

Si se trata del primer caso, el momento en que el tercero entrega el documento a las 
instituciones, órganos u organismos, se necesita una aclaración lingüística en la enmienda de 
Cashman,

Si se trata del segundo caso, el momento en que las instituciones, órganos u organismos 
entregan el documento del tercero al solicitante, se opta por cambiar la frase de la enmienda 
a "si en el momento de pedirlo el documento al solicitante,  éstos [los terceros] han 
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solicitado que sea tratado de una manera específica". La idea es que si se hace en el 
momento de entregarlo, la institución pierde legitimidad. Es un acto expost, después de que la 
institución, órgano u organismo haya autorizado la entrega del documento, si el tercero pide 
que se aplique una de las excepciones, entonces el acto perdería legitimidad. Por ello, es 
mejor que el tercero se pronuncie antes de la entrega del documento; es decir, cuando éste se 
pida.

Изменение 19
Enrique Guerrero Salom

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Всяка институция назначава лице, 
което отговаря за контрола на 
надлежното спазване на всички 
срокове, определени в настоящия 
член.

Or. es

Обосновка

Омбудсманът препоръча създаването на пост „длъжностно лице по въпросите на 
информацията”, чиято задача е да гарантира спазването на предвидените срокове.

Изменение 20
Constance Le Grip

Предложение за регламент
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a 

Ново заявление

Ако след получаването на 
информацията заявителят желае да 
получи допълнителни документи от 
институцията, това искане се 
разглежда като ново заявление в 
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съответствие с членове 7 и 8. 

Or. fr

Изменение 21
Enrique Guerrero Salom

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Документите, които са изготвени 
или получени по време на процедурите 
по приемане на законодателни актове на 
ЕС или на незаконодателни актове с 
общо приложение, са пряко достъпни 
за обществеността , при спазване на 
членове 4 и 9.

1. Институциите, органите, 
службите или агенциите 
предоставят пряк достъп на 
обществеността и на другите 
институции и – в съответствие с 
принципа за лоялно сътрудничество, 
си предоставят взаимен достъп до 
документи в електронна форма или 
посредством регистри, особено до 
тези документи, които са изготвени 
или получени по време на процедурите 
по приемане на законодателни актове на 
Европейския съюз или на 
незаконодателни актове с общо 
приложение.

Or. es

Обосновка

С цел да се гарантира бърз и възможно най-ефективен достъп до документи е 
необходимо те да бъдат предоставяни в електронна форма. Добавя се: „ и – в 
съответствие с принципа за лоялно сътрудничество, си предоставят взаимен 
достъп”. Формулировката „на обществеността” не изглежда достатъчна.
Изглежда целесъобразно да се включи предложеното от г-н Cashman изменение, като 
се добави тази незначителна промяна.


