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Практически примери на случаи, свързани с достъп до документи

Целта на настоящия документ е да анализира някои практически примери на случаи, 
свързани с достъпа до документи. Това е единственият подход, който може да даде 
точна представа за спазването на правото на достъп до документи1, предвидено в 
Договорите2 и в Хартата3 и потвърдено най-общо от всички институции, служби, 
агенции и органи на ЕС. В тази връзка е събрана информация от НПО, свързана с 
техния опит. Макар и ограничена по размер, тази група има възможността и волята да
започне процедурата по подаване на заявление за достъп, която често е свързана с 
изразходването на много време и ресурси, и това възпира лица, действащи 
самостоятелно. Анализите са насочени към конкретни участници (Съвета, Комисията), 
тъй като те представят различните подходи към достъпа до документи, както и към 
конкретни теми, например изключения, законодателната процедура, поверителни 
документи, междуинституционално сътрудничество и т.н.

А. Документи, свързани със законодателната процедура

1. Договорът от Лисабон постави началото на нова ера на законодателна прозрачност. В 
тази връзка член 15, параграф 3, пета алинея от ДФЕС постановява, че „Европейският 
парламент и Съветът осигуряват оповестяването на документите, отнасящи се до 
законодателните процедури“. Понятието „прозрачност“ е свързано с принципа на 
демокрация на участието (членове 9–11 от ДЕС) и със специалната роля на 
националните парламенти (член 12 от ДЕС). За да се вземе предвид това, Договорът 
предвижда създаването на обща рамка под формата на регламент съгласно член 
15, параграф 3, втора алинея4. Поради липсата на обща рамка настоящата практика не 
взема предвид тези важни промени, както доказва, например, (не)прозрачността в 
работата на работните групи на Съвета. Публично достъпната понастоящем част от 
законодателната работа на Съвета (разисквания на министри) представлява само „върха 
на айсберга“. Документите, свързани с обсъжданията на работните групи като цяло са 
класифицирани като „с ограничен достъп“ (limite) и не са достъпни за широката 
общественост сама по себе си, въпреки че тази категория за класифициране не се 
споменава в Регламент (ЕО) № 1049/2001.

2. Законодателството, свързано с наказателното право, което е ново разширено 
правомощие на ЕС, придобито след приемането на Договора от Лисабон, изисква още 
по-голяма прозрачност поради широкообхватните си последици (ограничаване на 
основните права на индивида). Например по отношение на предложената директива 
относно Европейската заповед за разследване (COD/2010/0817) като инструмент, който 
се намесва в правата на индивида и във вътрешния конституционен ред на държавите-
членки, по-голямата част от документите на Съвета на равнище работни групи не е 
                                               
1 Това не е вторично право, предоставено на гражданите, а основно, гарантирано от Хартата право на 
„достъп до документи…, независимо от вида на техния носител“.
2 Член 9–12 от ДЕС и член 15 от ДФЕС.
3 Член 42 от Хартата.
4 В това отношение нито преработеното предложение на Комисията от 2008 г. (COM(2008)0229) , нито 
последното предложение от 2011 г. (COM(2011)0137) за изменение на Регламент (ЕО) № 1049/2001, 
разширяващи обхвата на правото на публичен достъп, отговарят на изискванията на Договорите.
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достъпна за обществеността, с изключение, например, на документа 7617/111, който 
предоставя в рамките на документ на Съвета само копие от публично достъпния доклад 
на Агенцията на ЕС за основните права относно Европейската заповед за разследване.
Друг подходящ пример за липсата на прозрачност в областта на наказателното право е 
свързан с Европейската заповед за арест, която е първата взаимно призната мярка в 
наказателното право, при която първоначалният ентусиазъм се поохлади поради 
възникването на няколко основни проблема в прилагането ѝ: липса на реална 
хармонизация на категорията на 32 престъпни деяния, при които е изключена 
възможността за проверка за двойна наказуемост; условия в местата за лишаване от 
свобода; пропорционалност; определянето на прокурора като „съдебен“ (подобен на 
съд) орган, при условие че в няколко случая, свързани с Европейската заповед за арест, 
няма участие на съд или участието му е изключително ограничено (което може да е в 
противоречие с член 5, параграф 3 от ЕКПЧ) и т.н. В тази връзка в регистъра на Съвета 
съществува документ, озаглавен „Несправедливости, свързани с Европейската заповед 
за арест“ (13825/10), но той не е публично достъпен. Подобен непрозрачен подход към 
наказателното право е недопустим и след приемането на Договора от Лисабон тази 
практика, която се прилага през последните десет години и съгласно която в рамките на 
Съвета националните правителства приемат наказателното право на ЕС с изключително 
ограниченото участие на Европейския парламент и на националните парламенти, 
следва да бъде премахната.

3. Проблемът не се свежда единствено до наказателното право. Един добър и доста 
парадоксален пример е липсата на документи, в които се споменават имената на 
държавите-членки във връзка с позициите, които са заели в рамките на работната група 
на Съвета относно предложената преработка на Регламент (ЕО) № 1049/2001 г.2, както 
показа случаят с „AccessInfo“, както и липсата на правно становище на правната 
служба на Съвета относно преработката на Регламент (ЕО) № 1049/2001. По отношение 
на първата точка (оповестяване на имената на държави-членките) е заведено дело, 
което е спечелено (T- 233/09) и в хода на което Общият съд е отказал да използва 
изключението, свързано с вътрешните обсъждания, предвидено в член 4, параграф 3, 
като заявява, че: „69. …Всъщност упражняването от гражданите на техните 
демократични права предполага възможността да следят в подробности процеса на 
вземане на решения в рамките на институциите, участващи в законодателните 
процедури, и да имат достъп до цялата релевантна информация“. По отношение на 
достъпа до правно становище, „ClientEarth“ е започнал съдебно производство срещу 
Съвета (T- 452/10), тъй като позицията на Съвета противоречи на решението на Съда по 
делото Turco (Съединени дела С-39/05 Р и С-52/05 Р).3  

4. Предвид всички споменати факти може да се направи заключението, че настоящото 
положение не е в съответствие със задълженията за прозрачност (свързани с правото на 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/11/st09/st09184.bg10.pdf.
2 Документ 16338/08 на Съвета, бележка от Генералния секретариат на работна група „Информация“ 
относно предложената промяна на Регламент (ЕО) № 1049/2001. „AccessInfo“ е поискал документи от 
отделните държави-членки, като 18 от тях не са предоставили информация (пълно мълчание от страна на 
4 държави), а 9 от тях са предоставили частична информация (не всички).
3 По делото „Turco“ Съдът ясно посочва, че „възможността за гражданите да се запознаят с основите на 
законодателната дейност е условие за ефективното упражняване от страна на последните на 
демократичните им права“.
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гражданите на достъп до документи) в законодателната процедура. В тази връзка 
следва да се обърне особено внимание на проблема с прозрачността на вътрешните 
работни групи на Съвета. Заседанията на Съвета на равнище работни групи могат да 
бъдат сравнени със заседанията на комисиите на Парламента. И двата законодателни 
органа следва да бъдат еднакво прозрачни в съответствие с Договорите и Хартата и 
прозрачността следва да продължи, когато двете части на законодателството се 
обединят на първото равнище в рамките на тристранните диалози за постигане на 
съгласие на първо четене.

Б. Открита, ефикасна и независима европейска администрация

5. Член 298 от ДФЕС ясно въвежда понятието за открита, ефикасна и независима 
администрация, а член 41 от Хартата предвижда право на добра администрация, 
която разглежда подадените искания за информация безпристрастно, справедливо и в 
разумен срок. По отношение на Комисията, следва да се разгледа проблемът с 
извършването на процедурите в  разумен срок. Добър пример за това е делото 
Porsche относно писма, изпратени от „Porsche AG“ до Комисията през 2007 г. в 
рамките на прегледа на тогавашната Стратегия на Общността за намаление на емисиите 
на CO2 от пътнически леки автомобили, във връзка с които на 1 март 2007 г. НПО 
(Приятели на земята – Европа) е подала заявление за достъп до документи. За 
приключването на производството е било необходимо решение на Европейския 
омбудсман, издадено на 7 юли 2010 г. (жалба 676/2008/RT)1 и доклад на Европейския 
парламент от 27 октомври 2010 г.2, основан на специалния доклад на Омбудсмана3. В 
горепосочения случай на Комисията е отнело повече от 15 месеца да представи 
подробно становище, тъй като не се е свързала с третата страна в подходящия по 
отношение на органите на ЕС и страната, която иска информация, срок. Пример за 
неспазването на крайните срокове е и случай 355/2007/TN на Омбудсмана срещу 
Комисията, където тя използва неправилно твърдение за „вето на държавите-членки“ и 
където първото искане за информация от страна на Европейското бюро по околната 
среда е подадено на 18 юли 2006 г., а окончателният отговор на Комисията е
представен чак на 15 декември 2006 г. В същото време становището относно 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5075/html.bookmark
На 1 март 2007 г. Приятели на земята – Европа са поискали достъп до кореспонденцията между 
автомобилната индустрия и бившия член на Комисията Verheugen. През ноември 2007 г. Комисията е 
предоставила достъп до 15 писма, но е отказала достъп до 3, изпратени от „Porsche“, на основание 
изключение във връзка със защита на търговски интереси. Вследствие на подадената жалба (случай 
676/2008/RT), на 27 октомври 2008 г. Омбудсманът е направил заключението, че Комисията 
неправомерно е отказала достъп до тези писма. На 30 септември 2009 г. след значително забавяне, 
Комисията е уведомила Омбудсмана, че ще предостави частичен достъп до документите, след като 
уведоми „Porsche“. В продължение на няколко месеца не е имало никакво развитие по въпроса и през 
юли 2010 г. Омбудсманът е установил, че в случая става дума за лошо управление от страна на 
Комисията. През ноември 2010 г. Европейският парламент е одобрил резолюция въз основа на 
специалния доклад на Омбудсмана.
2 Доклад на Paliadeli относно специалния доклад на Европейския омбудсман във връзка с 
проектопрепоръката до Европейската комисия по жалба 676/2008/RT (2010/2086(INI)).
3 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/4639/html.bookmark
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проектопрепоръката на Омбудсмана (юни 2009 г.) е представено едва през юли 2010 г.1.

6. Тези проблеми са продължение на несъобразяването с изискването за навременен 
отговор на първоначални и потвърдителни искания за достъп до документи. Тук следва 
да дадем пример с искането, подадено от „Greenpeace“ (14 април 2010 г. за достъп до 
документи и видеоматериали относно прехвърлянето на атлантически червен тон 
от Тунис в Малта)2. Когато на 4 май 2010 г. изтече крайният срок, Комисията удължи 
времето за отговор с 15 дни поради сложността на въпроса, след което отхвърли 
първоначалното искане за информация едва на 8 октомври 2010 г. на основание на 
изключение във връзка със защита на търговски интереси, на лична неприкосновеност 
и инспектиране/разследване/одит. На 29 октомври споменатото НПО е попълнило 
потвърдително заявление за достъп, което на 31 януари все още не е получило отговор, 
а това означава, че са минали повече от 9 месеца, без тази административна фаза да 
бъде приключена. Подобен е случаят с искането за достъп до документи относно 
биогоривата, подадено от „ClientEarth“ на 15 октомври 2009 г., по което Комисията е 
представила окончателно решение едва на 9 февруари 2010 г., след 117 дни.

7. Годишният доклад3 на Комисията за 2009 г. относно публичния достъп до документи 
не споменава този сериозен проблем, нито съдържа точна информация относно 
средната продължителност на процедурата по подаване на заявление за достъп. В 
същото време настоящата съдебна практика създава условия за влошаване на 
последиците, тъй като дори ако не бъде представен отговор в определения срок, 
предвиден в Регламент 1049/2001, институциите могат да представят такъв след 
крайния срок, като по този начин се обезсмисля съдебно производство за 
непредприемане на действия (вж. съединени дела T-494/08 до T-500/08 и T-509/08, 
Ryanair Ltd. срещу Комисията). Тази правна пролука позволява на институциите да 
използват (неправомерно) забавянето, за да затрудняват предприемането на 
процедурни стъпки и в същото време да обезсмислят предоставянето на исканите 
документи (след продължителен период от време).

                                               
1 Вж. и случай 3697/2006/PB: „Според Омбудсмана задължението за бързо разглеждане на заявките 
означава, че Комисията следва да организира своите административни служби, така че да осигури 
регистрирането на заявките за достъп не по-късно от първия работен ден след получаването им.“
2 GESTDEM 2010/1747.
3 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/rapport_2009/COM2010351_EN_ACT_part1_v1.pdf


