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След решението по делото „Turco“ и Договора от Лисабон правната перспектива 
се промени
1. След влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на 
Европейския парламент, на Съвета и на Комисията1 Европейският парламент редовно 
оценява2 как институциите на ЕС прилагат принципа на прозрачност. Този холистичен 
подход стана още по-основателен след решението на Съда на ЕО по делото „Turco“3

относно прозрачността на законодателната процедура и особено след влизането в сила 
на Договора от Лисабон, който даде законово обвързващ статут на Хартата на 
основните права на ЕС. Освен това, въпросът за отношенията между гражданите и 
администрацията на ЕС стана особено важен след Договора от Лисабон поради 
значителното засилване както на политическата, така и на административната 
изпълнителна власт на ЕС през последните години4. Това обяснява защо след Договора 
от Лисабон задължението за предоставяне на достъп до документите обвързва не само 
Парламента, Съвета и Комисията, но и други участници като Европейския съвет, Съда 
на ЕС, ЕЦБ, ЕИБ и все по-голям брой агенции и органи на ЕС5, а също и такива органи 
като Европейската служба за външна дейност.
2. Прозрачността не само се превърна в общ принцип на правния ред на ЕС; сега 
тя е свързана и с принципите на гражданско участие и добра администрация.
Следователно, тя може да се счита за основен елемент на „демократичните принципи”.
Член 11 от ДЕС изрично включва едно по-всеобхватно разбиране за демокрацията, 
допълващо представителната демокрация (член 10 от ДЕС). Новите разпоредби на 
Договорите могат и следва да се разглеждат в контекста на по-дълбоко демократично 
значение, обясняващо защо откритостта, прозрачността и участието са важни и 
оформят отношенията между администрацията и гражданите на ЕС съгласно 
изискванията на Договорите6. В тази връзка, в Договорите повече не се споменава 
целта „да се запази ефективността на процедурата по вземане на решения" (вж. член 
255 и член 207, параграф 3 от предишния ДЕО) като възможно ограничение на 
прозрачността. Същевременно следва да бъдат взети под внимание новите разпоредби 
на член 15 от ДФЕС и член 42 от Хартата. Те се отнасят до документи „независимо от 

                                               
1 OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43. Вж. също Европейска комисия, „Зелена книга: Публичен достъп до 
документи, държани от институциите на Европейската общност, Преглед” (COM(2007)0185 окончателен, 
18 май 2007 г.); Работен документ на службите на Комисията – Доклад относно резултатите от 
публичната консултация по преразглеждането на Регламент (EО) № 1049/2001 относно публичния 
достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (SEC(2008) 29/2, 16 януари 
2008 г.).
2 Вж. член 104, параграф 7 от Правилника за дейността на ЕП.
3Съединени дела C-39/05P и C-52/05P, Turco/Съвета на министрите, точка 45, решение от 1 юли 2008 г., 
Сборник, стр.1-4723, която повтаря преамбюла на Регламент 1049/2001.
4 Вж. също Deirdre Curtin, Изпълнителната власт на Европейския съюз: право, практики и живата 
конституция, Оксфорд, Oxford University Press, 2009 г.
5 Първите две агенции са създадени през 1975 г. През 2000 г. техният брой достигна 10, а през 
последните 10 години нарасна до над 30. 
6 Не само, че „всеки гражданин“ трябва да има „право да участва в демократичния живот на Съюза“, но 
също така „решенията се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до гражданите“ (член 10, 
параграф 3 от ДЕС). В допълнение, на „институциите“ се вменяват определени задължения относно 
откритостта, прозрачността и участието (член 11, параграфи 1-3 от ДЕС). Демократичните принципи на 
членове 10 и 11 трябва да бъдат зачитани и развивани в бъдещите регламенти, които ще бъдат приети 
съгласно член 298 от ДФЕС.
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вида на техния носител“ – определение, чиято важност не може да бъде задоволително 
подчертана, по-специално предвид все по-разпространеното съхранение на информация 
в различни бази данни. 

3. Въпреки че описаните по-горе принципи на прозрачност са дискутирани и 
одобрени на най-високо политическо равнище в ЕС, тяхното ежедневно прилагане 
продължава да бъде изложено на риск, както се потвърждава например от 
резолюцията на Парламента от 14 януари 2009 г. относно прилагането на Регламент 
1049/20011. Същият факт е виден и от периодичните доклади на Омбудсмана (в които 
все повече се подчертава липсата на прозрачност), както и от съществуващите 
вътрешни практики и административни указания на институциите на ЕС, или дори от 
междуинституционални инициативи, чиито резултат или дори цел е да се върне 
положението от периода преди Договора от Амстердам и преди Регламент 1049/2001.

4. Основен източник на съпротива срещу новата правна рамка са много държави-
членки на ЕС поради притеснението им от евентуалните нежелани ефекти 
вследствие на достъпа до национална информация/документи, обменяни в рамките 
на процеса на вземане на решения в ЕС. Въпреки това, според Регламент (ЕО) 
1049/2001 и практиката на Съда на ЕС2 вече не съществува право на национално вето, 
тъй като европейският процес е автономен и единствените позволени изключения са 
тези, изброени в член 4, параграфи 1–3 от Регламент (ЕО) 1049/20013, независимо дали 

                                               
1 Вж. доклада на Cappato: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:120:0064:0075:EN:PDF:EN:PDF.
2 „Следователно член 4, параграф 5 от Регламент 1049/2001 не може да се тълкува в смисъл, че 
предоставя на държавата-членка общо и безусловно право на вето, с което тя да може по свое 
усмотрение да се противопоставя на оповестяването на произхождащи от нея документи, държани 
от институция, така че достъпът до тези документи да престава да се урежда от разпоредбите на 
посочения регламент и да зависи само от разпоредбите на националното право.“ 
Дело C-64/05-P Швеция/ Европейска комисия, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0064:EN:NOT
3 Член 4, параграфи 1-3:
„Изключения
1. Институциите отказват достъп до документи в случаите, когато оповестяването би засегнало 
защитата на:
(а) обществения интерес по отношение на:
– обществената сигурност, – отбраната и военните въпроси, – международните отношения, –
финансовата, паричната или икономическата политика на Общността или на дадена държава-членка;
(б) частния живот и личната неприкосновеност, и по-специално в съответствие със 
законодателството на Общността относно защитата на личните данни.
2. Институциите отказват достъп до документи в случаите, когато оповестяването би засегнало 
защитата на:
– търговските интереси на физическо или юридическо лице, включително по отношение на 
интелектуалната собственост, – целта на дейности по инспектиране, разследване и одит, освен ако 
по-висш обществен интерес не налага оповестяването на посочения документ.
3. Достъпът до документ, изготвен от дадена институция за вътрешно ползване или получен от 
институция и третиращ въпрос, по който тя все още не е взела решение, се отказва в случаите, 
когато оповестяването на документа би засегнало сериозно процеса на вземане на решение на тази 
институция, освен ако по-висш обществен интерес не диктува оповестяването на посочения 
документ.
Достъпът до документ, съдържащ становища, които са за вътрешно ползване, като част от 
предварителни обсъждания и консултации на въпросната институция, се отказва, дори и след 
вземането на решение, когато разпространението на документа би засегнало сериозно процеса на 
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информацията касае преговори, транспониране или прилагане на законодателството на 
ЕС. Следователно чрез развитието за „обикновените“ политики на понятието 
„класифицирана информация на Европейския съюз“, формирано първоначално само за 
областите на отбраната и сигурността и обхващащо класифицираната информация 
както на институциите на Европейския съюз, така и на държавите-членки, Съветът и 
Комисията отново размиват границите между ЕС и държавите-членки1. Това 
положение стана дори още по-очевидно вследствие на отказа на достъп до документи 
за международни споразумения и непрозрачния начин на воденето на преговори за 
определени споразумения, с евентуални важни последици за правата на отделните лица 
(например преговорите за Търговското споразумение за борба с фалшифицирането). 
Макар и съществуването на определена степен на поверителност в определени 
преговори да е разбираемо, трябва да бъде установен и да има възможност да се 
упражнява поне непряк контрол от страна на гражданите (чрез техните демократично 
избрани парламентарни представители). Особено след като съгласно Договора от 
Лисабон Европейският парламент трябва да дава съгласието си за международните 
споразумения (член 218 от ДФЕС). Освен това, макар че държавите-членки и 
институциите на ЕС са задължени да действат в дух на лоялно сътрудничество (член 4, 
параграф 3 от ДЕС), съществуват някои притеснителни практики на Съвета и 
Комисията, които фактически укриват реалното съдържание на позициите на 
държавите-членки в подготвителните органи на Съвета/Комисията като например: –
нарастващия брой работни документи, които не се посочват своевременно в регистъра 
на институцията (напр. документите от заседанията на Съвета (MD или SD) и които се 
разпространяват едва по-късно); – фактът, че систематично се прикриват имената на 
държавите-членки при резултата от процедурите (когато има такива), което прави 
невъзможно да се разбере какво мнозинство/малцинство се оформя в комисиите на 
Съвета/ Комисията. 

5. Едно от изключенията, изброени в Регламент (ЕО) № 1049/2001, на което 
продължава да се позовава не само Съветът, но и Комисията, за да откаже публичен 
достъп до подготвителни документи, се намира в член 4, параграф 3 от Регламента. То 
гласи, че достъп може да бъде отказан в случаите, когато „оповестяването на 
документа би засегнало сериозно процеса на вземане на решение на тази институция, 
освен ако по-висш обществен интерес не диктува оповестяването на посочения 
документ“. Трябва да се отбележи, че това изключение е включено в Регламент (ЕО) № 
1049/2001, за да отрази духа на конкретна предишна разпоредба от Договора (член 207, 
параграф 3 от ДЕО), която изисква прозрачност на законодателните подготвителни 
документи на Съвета „като се следи за запазването на ефективността на процеса на 
вземане на решения от институциите.“ Това напрежение между прозрачността и 
ефективността беше подчертано от Съда на ЕО, който в своето решение по делото 
„Turco“ посочва, че „увеличената откритост дава възможност на гражданите да 
участват в процеса на вземане на решения и е гаранция за по-голяма законност, 
ефективност и отговорност на администрацията по отношение на гражданите в 
демократична система“. Тази обосновка е одобрена от Договора след Лисабон и 
затова няма повече позовавания на понятието за защита на процеса на вземане на 

                                                                                                                                                  
вземане на решения от институцията, освен ако по-висш обществен интерес не диктува 
оповестяването на посочения документ.“
1 Вж. отделен работен документ 3.
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решения в новите Договори, а настоящото „оцеляване“ на това понятие се основава 
единствено на член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) 1049/2001. 

6. Парадоксалното е, че нежеланието за засилване на прозрачността след Договора 
от Лисабон се повишава и в институции, които традиционно са по-отворени към 
тези цели. Дори Европейският парламент не е склонен да направи прозрачни 
законодателните преговори със Съвета, въпреки че Договорът изисква законодателните 
разисквания да са публични. Дори и Съдът на ЕС в Люксембург, който се опитва да 
„отвори“ вътрешноинституционалните документи на ЕС в продължение на десетки 
години, неотдавна стана обект на критики за излишно щедро тълкуване (според някои 
разбирания) на обхвата и смисъла на няколко ключови изключения от правото на 
достъп до документи.1 Това важи с още по-голяма сила когато става дума за собствени 
документи и администрация. Освен това Комисията се опитва да „върне времето 
назад“, по-специално в извършваното преразглеждане на регламента за достъпа до 
документи2.

                                               
1 съдебната практика във връзка с Регламент № 1049/2001 относно достъпа до документи“.
2 Вж. също Francesco Maini, Jean-Patrick Villeneuve и Martial Pasquier, „По-малкото е повече? 
Предложението на Комисията за достъпа до документи на ЕС и подходящите ограничения на 
прозрачността“, Revue Française d'Administration Publique, предстоящо.


