
6867/13 BK/gs
DG F2 BG

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Брюксел, 18 март 2013 г.
(OR. en)

Междуинституционално досие:
2012/0224 (APP)

6867/13

INF 27
ARCH 4
OC 95

ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ И ДРУГИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ
Относно: РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕИО, 

Евратом) № 354/83 по отношение на депозирането на историческите 
архиви на институциите в Европейския университетски институт 
във Флоренция
ОБЩИ НАСОКИ
Краен срок за консултации за Хърватия: 19.3.2013 г.



6867/13 BK/gs 1
DG F2 BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № …/2013 НА СЪВЕТА

от

за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83

по отношение на депозирането на историческите архиви на институциите

в Европейския университетски институт във Флоренция

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 352 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

в съответствие със специална законодателна процедура,
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като има предвид, че:

(1) В съответствие с Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 на Съвета от 1 февруари 

1983 г. относно отваряне за обществеността на историческите архиви на 

Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия1

историческите архиви на Съюза се съхраняват и се предоставят на разположение на 

обществеността, когато е възможно, след изтичането на срок от 30 години.

(2) Задължението за създаване на исторически архиви и за предоставянето им на 

разположение на обществеността, когато е възможно, се прилага спрямо всяка от 

институциите, посочени в Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 („институциите“), 

съгласно установените в него условия.

(3) В Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 се предвижда, че всяка институция разполага 

своите исторически архиви на мястото, което тя смята за най-подходящо.

(4) През 1984 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията решиха да депозират 

историческите си архиви в Европейския университетски институт (ЕУИ) във 

Флоренция, където те се предоставят на разположение на обществеността. За тази 

цел на 17 декември 1984 г. бе подписан договор между Европейските общности, 

представлявани от Комисията, и ЕУИ („договор за депозиране“).

                                               
1 ОВ L 43, 15.2.1983 г., стр. 1.
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(5) Впоследствие Европейският икономически и социален комитет и Европейската 

сметна палата взеха решение да се присъединят към условията на договора за 

депозиране. Европейската инвестиционна банка депозира своите исторически 

архиви в ЕУИ по силата на отделно съглашение с него, което беше подписано на 

1 юли 2005 г., и съгласно „Правилата за историческите архиви“, които бяха приети 

от Управителния комитет на банката на 7 октомври 2005 г.1

(6) Правителството на Италия предостави на ЕУИ безсрочно и безплатно подходящи 

помещения, за да се осигурят съхранението и защитата на депозираните архиви в 

съответствие с международно признатите стандарти и да се даде възможност за 

извършване на справки на място.

(7) С депозирането на историческите архиви на институциите в ЕУИ се цели да се 

осигури достъп до архивите от едно-единствено място, да се насърчи извършването 

на справки в тях и да се стимулира изследователската дейност във връзка с 

историята на европейската интеграция и европейските институции. ЕУИ е 

реномиран център за академични изследвания и обучение с акцент върху Европа и 

европейската интеграция. Той е натрупал близо 30-годишен опит в управлението на 

историческите архиви на Съюза, осигурява съвременни научноизследователски 

съоръжения и хранилище, изградени специално за съхранението на тези архиви и 

извършването на справки в тях, и е международно признат като център за тези 

архиви.

(8) Продължаващото депозиране на историческите архиви на институциите в ЕУИ 

следва да бъде включено в законодателството на Съюза с цел да бъде отразена 

ролята на ЕУИ като партньор на институциите в управлението на техните 

исторически архиви.

                                               
1 ОВ C 289, 22.11.2005 г., стр. 12.
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(9) Настоящият регламент следва да се прилага по отношение на всички институции и 

не следва да променя нито тяхната отговорност да отворят своите исторически 

архиви за обществеността, нито факта, че всяка институция остава собственик на 

историческите си архиви.

(10) Специфичното естество на дейностите на Съда на Европейския съюз (СЕС) и 

Европейската централна банка (ЕЦБ) обаче оправдава освобождаването им от 

предвиденото в настоящия регламент задължение да депозират историческите си 

архиви в ЕУИ. СЕС и ЕЦБ могат да депозират историческите си архиви в ЕУИ на 

доброволни начала.

(11) Когато е възможно, институциите и ЕУИ следва да предоставят на обществеността 

достъп до историческите архиви в цифров вид, с цел по-лесното извършване на 

справки по интернет.

(12) Личните данни, които се съдържат в историческите архиви на Съюза, депозирани в 

ЕУИ, следва да бъдат обработвани в съответствие с 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 данни1.

(13) В съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 Комисията проведе консултация с 

Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка със законодателното 

предложение за настоящия регламент, като той представи становище на 10 октомври 

2012 г.2

                                               
1 ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
2 ОВ C 28, 30.1.2013, стр. 9.
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(14) Подробните разпоредби за управлението на историческите архиви в ЕУИ, 

включително тяхното депозиране, достъпът до тях и предоставянето им на 

разположение на обществеността, както и за съответните роли и отговорности на 

институциите и на ЕУИ, следва да бъдат предвидени в рамково споразумение за 

партньорство.

(15) Разходите за управлението на историческите архиви на Съюза от страна на ЕУИ 

следва да се финансират от общия бюджет на Съюза и тези разходи следва да се 

поемат от всички депозиращи институции.

(16) Следователно Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 следва да бъде съответно 

изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
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Член 1

Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 се изменя, както следва:

1) Член 8 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Всяка институция, с изключение на Съда на Европейския съюз (СЕС) и 

Европейската централна банка (ЕЦБ), депозира в Европейския 

университетски институт (ЕУИ) във Флоренция документите, които са 

част от нейните исторически архиви и които тя е отворила за 

обществеността в съответствие с настоящия регламент. Депозирането се 

извършва съгласно приложението.

Независимо от първа алинея, по юридически или административни 

причини депозиращите институции могат да изключат от депозиране в 

ЕУИ определени оригинални документи. В такъв случай те депозират 

микрофилм или цифрово копие на тези документи.“.

б) добавят се следните параграфи:

„3. СЕС и ЕЦБ могат да депозират своите исторически архиви в ЕУИ на 

доброволни начала.
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4. Депозиращите институции запазват собствеността върху архивите си, 

както и изключителната отговорност за състава на документите и 

досиетата, които се депозират или се предоставят по друг начин на ЕУИ.

5. Депозирането на историческите архиви на институциите в ЕУИ не засяга 

неприкосновеността на архивите, предвидена в член 2 от Протокол № 7 за 

привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към 

Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 

Европейския съюз.

6. ЕУИ осигурява съхранението и защитата на депозираните архиви. 

Съхранението и защитата трябва да са съобразени с международно 

признатите стандарти за физическа защита на архивите и трябва да 

отговарят поне на техническите правила и правилата за сигурност, 

съответстващи на тези, които се използват за съхранение и управление на 

публичните архиви в Италия. За тази цел депозираните документи се 

съхраняват в специално изградено хранилище. 

7. Единствено ЕУИ носи отговорност за персонала, натоварен с 

управлението на историческите архиви на Съюза, депозирани в ЕУИ. 

ЕУИ прави необходимото персоналът, на който е поверено управлението 

на историческите архиви, да притежава съответните професионални 

квалификации, необходими за работа в тази област. 
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8. Всяка депозираща институция има правото да получава информация за 

извършваното от ЕУИ управление на архивите ѝ и да прави проверки на 

архивите, които е депозирала там.

9. ЕУИ предоставя на обществеността достъп до историческите архиви, 

които е получил съгласно параграфи 1 и 3. Институциите също могат да 

предоставят на обществеността копие на същите исторически архиви. 

10. Разходите за управлението на историческите архиви на Съюза се 

финансират с вноски от всички депозиращи институции по съответния 

бюджетен ред, в рамките на годишните бюджетни кредити, разпределени 

от бюджетния орган в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 

№ 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 

относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза*. 

С тези финансови вноски не се покриват разходи, свързани с 

осигуряването и приспособяването на сгради и хранилища, които да 

поемат архивите и съответния персонал.

Размерът на вноските, посочени в първа алинея, е пропорционален на 

размера на съответните щатни разписания на депозиращите институции. 

Всички вноски се преизчисляват, когато нови институции започнат да 

депозират в ЕУИ своите исторически архиви или поне на всеки пет 

години. 
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11. ЕУИ действа като обработващо лице в съответствие с член 2 от Регламент 

(EO) № 45/2001, следвайки инструкциите на депозиращите институции. 

ЕУИ обработва всички лични данни, съдържащи се в историческите 

архиви на институциите, в съответствие с гаранциите, предвидени в 

посочения по-горе регламент.

12. Европейският надзорен орган по защита на данните запазва надзорните 

правомощия по отношение на институциите във връзка с обработването 

на личните данни, съдържащи се в историческите архиви, депозирани в 

ЕУИ.

___________________

* ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.“.

2) Член 9 се изменя, както следва

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Всяка институция приема вътрешни правила за прилагането на настоящия 

регламент. Те включват правила за съхранението и отварянето на 

историческите архиви за обществеността, както и за защитата на личните 

данни, съдържащи се в тях. Доколкото е възможно, институциите 

предоставят на обществеността достъп до своите архиви чрез електронни 

средства, включително цифровизирани архиви и създадени в цифров вид 

архиви, и улесняват извършването на справки по интернет. Те съхраняват 

и документи, които съществуват във формат, предназначен за специални 

нужди (Брайлово писмо, едър шрифт или записи).“.
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б) добавя се следният параграф:

„3. От името на депозиращите институции Комисията сключва с ЕУИ 

рамково споразумение за партньорство. Това рамково споразумение за 

партньорство съдържа подробни разпоредби за съответните роли и 

отговорности на институциите и на ЕУИ във връзка с управлението на 

историческите архиви на Съюза, включително тяхното депозиране, 

съхранение, достъпът до тях и предоставянето им на разположение на 

обществеността.“ 

3) Текстът от приложението се добавя като приложение към Регламент (ЕИО, Евратом) 

№ 354/83.
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Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на 

Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки.

Съставено в Брюксел на 

За Съвета

Председател
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ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Разпоредби за депозирането на историческите архиви на институциите

в Европейския университетски институт във Флоренция

1. В случай на архиви, които не са в цифров вид, оригиналните документи се депозират 

в ЕУИ за постоянно съхранение, заедно с микрофилм и/или тяхно цифрово копие.

В случай на архиви в цифров вид ЕУИ разполага с постоянен достъп до 

документите, който да му позволява да изпълнява задължението си да предоставя на 

обществеността достъп до историческите архиви от едно-единствено място и да 

насърчава извършването на справки в тях. Институциите, от които произхождат 

архивите, продължават да носят отговорността за постоянното съхранение на 

собствените си архиви в цифров вид.

2. Депозирането се извършва на годишни траншове и, доколкото е възможно, съгласно 

обичайните процедури на институциите за архивна обработка. 

3. ЕУИ не променя архивната класификация, установена от депозиращите институции, 

нито унищожава или променя документи или досиета. 

4. ЕУИ връща на депозиращите институции оригиналите на всеки депозиран документ 

и досие, ако това бъде поискано от съответната институция. Депозиращите 

институции връщат оригиналите на ЕУИ от момента, в който нямат повече нужда от 

тях.

5. ЕУИ незабавно информира депозиращите институции за всички обстоятелства, 

които могат да изложат на риск неприкосновеността на архивите, които те са 

депозирали.“


