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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящият Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на 
ЕС беше значителна стъпка към по-голяма откритост в Съюза. През осемте години от 
началото на прилагането му той допринесе за създаването на по-голяма прозрачност в 
административната култура в рамките на европейските институции.

Договорът от Лисабон издига значението на прозрачността на ново равнище 
благодарение на член 10, параграф 3 от ДЕС, който гласи: „Всеки гражданин има право 
да участва в демократичния живот на Съюза. Решенията се вземат възможно най-
открито и възможно най-близо до гражданите“.

Новият договор безсъмнено разширява обхвата на регламента. Преди това договорът 
изискваше откритост единствено от Парламента, Съвета и Комисията, а сега член 15 от 
ДФЕС посочва, че „всеки гражданин... има право на достъп до документите на 
институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, независимо от вида на 
техния носител“.

Парламентът отправи до Комисията няколко искания тя да излезе с ново предложение 
за преработка на Регламент (ЕО) № 1049/2001, като вземе предвид промяната в 
правното основание, свързана с Договора от Лисабон. Миналия декември Парламентът 
прие резолюция, в която се посочва, че следва спешно да се осъвремени регламентът и 
се изразява съжаление, че Комисията не е внесла изменено предложение.

Освен това, откакто Комисията направи своето предложение през 2008 г., Съдът взе 
някои много важни решения относно достъпа до документи. Най-значимото от тях е по 
делото Turco (T-84/03 Turco срещу Съвета), в което Съдът постанови, че трябва да се 
предостави и достъп до становищата на правните служби. В своето заключение Съдът 
заявява, че: „откритостта ... допринася за засилването на легитимността на 
институциите в очите на европейските граждани и увеличава тяхното доверие в 
тези институции”.

При все това Комисията отказа да изготви ново предложение. На практика 
единствената промяна, направена от Комисията, е изменението на правното основание 
на регламента, направено в сборното съобщение миналия декември.

В тази ситуация водещата комисия по граждански свободи реши, че Парламентът 
следва да поеме ролята на Комисията и да направи необходимите изменения за 
„Лисабонизиране“ на регламента.

Предложението на Комисията

Сега сме задължени да действаме на основата на предложението на Комисията от 2008 
г. За съжаление това предложение не увеличава прозрачността на Съюза до равнището, 
изисквано от новия договор. Точно обратното, много от измененията, предложени от 
Комисията, даже биха понижили настоящия стандарт.
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Най-сериозното от тях е изменението, предложено от Комисията към член 3, което би 
ограничило значително дефиницията за документ. По мнението на докладчика 
настоящата дефиниция следва да се запази, тъй като тя обхваща всички документи, 
които са от значение, а не само регистрираните.

Друго изменение, което докладчикът намира за обезпокоително, се отнася до правото 
на държавите-членки да откажат оповестяването на документи съгласно член 5.
Формулировката, предложена от Комисията, би дала на държавите-членки 
неограничено право да се позовават на своето вътрешно законодателство, за да 
оправдаят отказ на достъп до документ, произхождащ от държава-членка.
Институциите ще могат да разглеждат само основания, свързани с регламента, а не с 
националното право. Такова право би отслабило действието на принципа на 
прозрачност и би го оставила изцяло на преценката на държавите-членки.
Изключенията, изброени в член 4 от регламента, следва да бъдат достатъчни. Ако те не 
са достатъчни, следва да бъдат направени промени в член 4, а не да се дават 
неограничени права на държавите-членки.

Целта на регламента

Както се посочва в заглавието на регламента, той се отнася до публичния достъп до 
документи. Нашата основна цел е да гарантираме правата на гражданите да участват в 
демократичния живот на Съюза, като им дадем възможно най-широк достъп до 
документи на ЕС.

Според докладчика следва да има ясно разграничение между „публичен достъп до 
документи“ и „информиране и участие на гражданите“ от една страна, и правото на 
институциите на достъп, дори до поверителни документи, от друга страна. Последното 
може да се уреди чрез междуинституционално споразумение.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Член 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
Приложно поле
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1. Настоящият регламент се прилага 
за всички документи, държани от 
институции, органи, служби или 
агенции на ЕС, т.е. за документи, 
които са изготвени или получени от 
тях и са тяхно притежание, във 
всички области на дейност на 
Европейския съюз.
2. Документите се предоставят за 
достъп на обществеността или в 
електронна форма в Официален 
вестник на Европейския съюз, или 
чрез използването на официален 
регистър на институцията, органа, 
службата или агенцията, или въз 
основа на писмено заявление.

Документи, изготвени или получени в 
хода на законодателна процедура, са 
пряко достъпни в съответствие с 
член 12 от настоящия регламент.
3. Настоящият регламент не засяга 
разширените права на публичен 
достъп до документи, държани от 
институциите, органите, службите 
или агенциите, които биха могли да 
произтичат от инструменти на 
международното право или актове на 
институциите, които ги прилагат, 
или от законодателството на 
държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Предложеният акт предоставя обща рамка за всички институции, органи, служби и 
агенции на ЕС.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „документ“ означава всякаква а) „документ” означава всякакви данни 
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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;

или информация, които се съдържат
на независимо какъв информационен 
носител (на хартиен носител или в 
електронна форма, звукозапис, видео-
или аудио-визуален запис) и които 
касаят въпроси във връзка с 
политиките, дейностите и 
решенията, попадащи в сферата на 
отговорност на съответната 
институция, орган, служба или 
агенция; информацията, която се 
съдържа в електронни системи за 
съхранение, обработка и извличане 
(включително външни системи, 
използвани за работата на 
институция, орган, служба или 
агенция), представлява документ или
документи, ако може да бъде извлечена
под формата на една или повече 
разпечатки или електронни копия
посредством наличните средства за 
експлоатация на системата.

Or. en

Обосновка

Изменението, предложено от Комисията, би наложило ограничение на публичния 
достъп, който ще е възможен само до малък брой документи. Това би представлявало 
явно понижаване на стандартите на откритост в сравнение със сега 
съществуващата ситуация.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правните становища и съдебните
процедури, арбитражните процедури 
и процедурите за уреждане на 
спорове;

в) правните становища относно  
съдебни процедури;

Or. en
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Обосновка

Съдът постанови в своето решение по делото Turco, че оповестяването на правните 
становища при законодателните инициативи увеличава прозрачността и 
откритостта на законодателния процес и засилва демократичните права на 
европейските граждани.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Достъпът до следните документи
се отказва в случаите, когато 
оповестяването им  би засегнало 
сериозно процеса на вземане на 
решение на институциите:

заличава се

а) документи, отнасящи се до въпрос, 
по който все още не е взето решение;
б) документи, съдържащи 
становища, които са за вътрешно 
ползване, като част от 
предварителни обсъждания и 
консултации на въпросните 
институции, дори и след вземането 
на решение.

Or. en

Изменение 5

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 

4. Изключенията, посочени в параграф 
2, се прилагат, освен ако по-висш 
обществен интерес не диктува 
оповестяването на документите. При 
претеглянето на обществения 
интерес от оповестяване се отдава 
специална тежест на факта, че 
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оповестяването на информация, 
когато исканата информация се 
отнася до емисии в околната среда.

исканите документи се отнасят до 
защитата на основните права или до 
рискове за човешкото здраве.

Or. en

Обосновка

Регламент № 1367/2006 постановява съществуването на по-висш обществен интерес 
от оповестяването на информация относно емисии в околната среда. Следва да 
съществува подобна презумпция и в полза на по-висш обществен интерес от 
оповестяването на информация относно защитата на основните права или рискове за 
човешкото здраве.

Изменение 6

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 
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.

5. Личните данни не се оповестяват, 
ако подобно оповестяване би 
навредило на личния живот или 
неприкосновеността на засегнатото 
лице. Такава вреда не възниква:

– 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 
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съответното лице;
– ако данните се отнасят само за 
публично лице, освен ако, вземайки 
предвид конкретните 
обстоятелства, има причина да се 
смята, че оповестяването ще се 
отрази 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 оповестяването 
се изисква от по-висш обществен 
интерес. В такива случаи от 
съответните институции, органи, 
служби или агенции се изисква да 
посочат конкретно обществения 
интерес. Те се обосновават защо в 
конкретния случай общественият 
интерес надделява над интересите на 
засегнатото лице.
Ако институция, орган, служба или 
агенция откажат достъп до 
документ въз основа на параграф 1, те 
разглеждат възможността за 
предоставяне на частичен достъп до 
този документ.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията не е съобразено с необходимостта от подходящ 
баланс между засегнатите основни права, а освен това не отразява решението на 
Първоинстанционния съд по делото Bavarian Lager.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Изключенията, както са установени в 7. Изключенията, както са установени в 
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настоящия член, се прилагат само за 
периода, през който защитата по 
отношение на съдържанието на 
документа е обоснована. Изключенията 
могат да се прилагат за максимален 
период от тридесет години. В случаите 
на документи, които са предмет на 
изключение във връзка със защита на 
личните данни  или търговски 

интереси, и в случай на чувствителни 
документи може при необходимост 
този период да е по-голям от 
определения по-горе.

настоящия член, не се прилагат за 
документи, предадени в рамките на 
процедури, водещи до законодателен 
акт или незаконодателен акт с общо 
приложение. Изключенията се 
прилагат само за периода, през който 
защитата по отношение на 
съдържанието на документа е 
обоснована. Изключенията могат да се 
прилагат за максимален период от 
тридесет години.

Or. en

Обосновка

Съдът постанови в своето решение по делото Turco, че оповестяването на правните 
становища при законодателните инициативи увеличава прозрачността и 
откритостта на законодателния процес и засилва демократичните права на 
европейските граждани.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дадено заявление се отнася до 
документ, издаден от държава-членка, 
който е различен от документите, 
предавани в рамките на процедурите, 
водещи до законодателен акт или 
незаконодателен акт с общо 
приложение, се извършва консултация с 
органите на тази държава-членка.
Институцията, притежаваща документа, 
го оповестява, освен ако държавата-
членка не мотивира отказа за 
оповестяването му въз основа на 
изключенията, посочени в член 4, или 
на конкретни разпоредби в нейното 
национално законодателство, които 
забраняват оповестяването на 
съответния документ. Институцията 

2. Когато дадено заявление се отнася до 
документ, издаден от държава-членка, 
който е различен от документите, 
предавани в рамките на процедурите, 
водещи до законодателен акт или 
незаконодателен акт с общо 
приложение, се извършва консултация с 
органите на тази държава-членка.
Институцията, органът, службата или 
агенцията, притежаваща документа, го 
оповестява, освен ако държавата-членка 
не мотивира отказа за оповестяването 
му въз основа на изключенията, 
посочени в член 4. Институцията, 
органът, службата или агенцията  
оценява основателността на мотивите, 
посочени от държавата-членка.
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преценява основателността на мотивите, 
посочени от държавата-членка, 
доколкото те са основани на 
изключенията, предвидени в 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

На държавите-членки не следва да се дава абсолютно право да се позовават на 
своето вътрешно законодателство. Изключенията по член 4 следва да представляват 
достатъчно основание за отказ на достъп.


