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В. Прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 от агенциите (случаят на 
Европейската агенция по лекарствата) и други институции (случаят на 
Европейската инвестиционна банка)

9. Неясното положение след Договора от Лисабон, произтичащо от факта, че 
настоящият Регламент (ЕО) № 1049/2001 не предоставя подходяща рамка, тъй 
като не е ясно приложим за всички институции, органи, служби и агенции и не 
определя ясно връзката си с други правни актове, може да бъде илюстрирано от 
дело 2493/2008/(BB)TS1 срещу ЕМА (Европейската агенция по лекарствата) относно 
отказ от разкриване на доклади за нежелани реакции. Делото  показва и как намесата на 
омбудсмана може да окаже влияние върху погрешни административни действия. 
Омбудсманът посочи ясно, че органите на ЕС следва да не действат единствено 
пасивно, а да възприемат и активен подход, т.е. те следва да предоставят материалите 
на вниманието на обществеността, като двата подхода не са взаимозаменящи се, а се 
допълват. Регламент (ЕО) № 726/20042 за създаване на Европейска агенция по 
лекарствата предвижда, че Регламент (ЕО) № 1049/2001 се прилага по отношение на 
намиращите се в Агенцията документи (член 73), като в същото време агенцията следва 
да оповестява публично сведенията за нежеланите реакции при определени условия 
(член 26) и да предоставя на обществеността подходящо равнище на достъп до бази 
данни с информация за нежелани реакции (член 57, параграф 1, буква г)). Според 
тълкуванието на Агенцията на връзката между двата правни акта Регламент (ЕО) № 
726/2004 дава възможност за дерогация от общите принципи на Регламент (ЕО) № 
1049/2001; тя тълкува понятието „документи“ по начин, който изключва данни, 
съдържащи се в система за електронно съхранение на информация, и се позова на 
изключение поради „прекомерна административна тежест“. Омбудсманът отхвърли 
този мотив, като обясни, че конкретният регламент разглежда активния подход при 
пълно спазване на принципите на Регламент (ЕО) № 1049/2001. Той също така 
отхвърли определението на термина „документ“, дадено от агенцията, заявявайки, че: 
"82. Омбудсманът не счита, че това, че съхраняваните в EudraVigilance данни могат 
да бъдат по-добре пазени чрез кодиране, променя факта, че съдържанието на базата 
данни се състои от „документи“ по смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) № 
1049/2001. Омбудсманът неведнъж е заявил, че „съдържанието, съхранявано в 
електронна форма“ обхваща установени и повторно установими обеми от 
информация, съдържаща се в база данни. Кодираните данни биха представлявали 
повторно установими обеми от информация, при условие, че агенцията може да 
възстанови тези данни, използвайки информационнотехнологичните средства, с 
които разполага.“ 

10. Третата жалба относно непропорционална административна тежест, подадена от 
агенцията, също не беше уважена. Омбудсманът се произнесе по нея по следния начин: 
„88. На първо място, Омбудсманът припомня, че Регламент (ЕО) № 1049/2001 не 
съдържа изключения, според които обемът на административната работа би могъл 
да оправдае отказ за достъп до документи (...) 90. (...) Принципът на 
пропорционалност сам по себе си не може да бъде причина за отхвърляне на искане за 
достъп до документи. Мотивите за отказ да се предостави достъп до документи 
                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/4810/html.bookmark
2 ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1.
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следва да се основават единствено на изключенията, предвидени в Регламент (ЕО) № 
1049/2001. Ако бъде доказано, че принципът на пропорционалност е приложим, той 
може най-добре да обясни защо мотивите за отказ, базирани на конкретен и 
индивидуален преглед на всеки един от документите, могат да бъдат заменени с 
мотиви, свързани с група от документи (...) 93. Така или иначе Регламент (ЕО) № 
1049/2001 съдържа процедурна разпоредба, която може да се прилага за случаи, при 
които административната работа, необходима от страна на институцията, би била 
прекалено много (член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1049/2001).“1 Вследствие 
на забележките на Омбудсмана по посоченото дело, както и по дело 2560/2007/BEH 
относно отказ от разкриване на доклади от клинични изследвания с цел защита на 
търговските интереси на производителите2, през 2010 г. ЕМА промени политиката си.3

11. По-труден за разрешаване е въпросът за връзката между Договора, Регламент 
(ЕО) № 1049/2001) и Регламент (ЕО) № 1367/2006 относно прилагането на 
разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в 
процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда4, 
като съгласно последния що се отнася до търговските интереси се счита, че съществува 
първостепенен обществен интерес при оповестяването на информация, когато исканата 
информация се отнася до емисии в околната среда (член 6). В противоречие с тази 
конкретна формулировка, в неотдавна разглеждан случай, повдигнат от „Bankwatch“ 
във връзка с достъпа до документи относно въглеродния диоксид, получен от тях в 
рамките на проект, ЕИБ е заявила, че случаят не е свързан с Регламент (ЕО) № 
1049/2001, тъй като не се отнася до административни задачи (съгласно член 15, 
параграф 3 от ДФЕС)5. Тук е необходима ясна дефиниция на „административни 
задачи“, както и още по-ясно разграничение на основанията за отказ между двата 
споменати по-горе регламента.

Г. Поверителна информация – междуинституционални и индивидуални аспекти
                                               
1 Подобен проблем се наблюдава и във връзка с неотдавна подадено от „ChemSec” 
заявление за достъп до документи на Европейската агенция по химикалите, 
съдържащи информация относно фирми и количества вещества, включени в 
списъка с опасни вещества, предвиден в Регламента REACH. Това заявление (от 1 
декември 2010 г.) е отхвърлено (22 декември 2010 г.), като мотивът на ЕCHA е 
бил, че разкриването му ще застраши търговските интереси на предприятията. На 
21 януари 2011 г. е подадено второ заявление, което е отхвърлено с решение от 4 
март 2011 г.
2 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5459/html.bookmark
Вж също жалба 3106/2007/TS -
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/10071/html.bookmark#_ftnref14
3

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2010/11/WC5000
44933.pdf
4 ОВ L 264, 25.09.2006 г., стр. 13.
5 Всяко възможно несъответствие между Договорите и Орхуската конвенция би 
било изключително трудно за разрешаване, тъй като конвенцията няма по-
голяма сила от Договорите.
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12. Във връзка с достъпа до класифицирани документи съществуват няколко 
междуинституционални проблема, например: оценката на диалога по въпросите на 
правата на човека между ЕС и Китай, присъединяването на ЕС към ЕКПЧ, приемането 
на България и Румъния в Шенгенското пространство и т.н. От една страна този въпрос 
поставя проблема с междуинституционалното сътрудничество, особено по отношение 
на сключването на международно споразумение, за което след влизането в сила на 
Договора от Лисабон Парламентът следва да даде съгласието си. Съгласно член 218, 
параграф 10 от Договора за функционирането на ЕС Европейският парламент получава 
„незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата“. От друга 
страна стои въпросът за достъпа на отделни лица в контекста на правилното 
класифициране и възможното свръхкласифициране, тъй като тези документи не са 
достъпни за широката общественост. Един от основните проблеми на настоящата 
система е липсата на обща дефиниция на понятието „класифицирани документи на 
ЕС“, както и на работата с тях. През 2001 г. беше направен силно критикуван 
компромис с въвеждането на член 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, с който се постига 
взаимно признаване на различни класификации. Това положение е неприемливо, тъй 
като представлява сериозно нарушение на принципите на правовата държава 
(преамбюл към Хартата, член 2 и член 6 от ДЕС) и на принципа на правна сигурност
съгласно теорията за йерархията на правните норми (конституция, законодателство в 
съответствие с конституцията и вторичното законодателство). В момента се намираме в 
ситуация, при която действаме на равнище 3 (всяка институция има свои собствени 
правила или сключени междуинституционални споразумения), но не съществува обща 
за ЕС дефиниция и категоризация на класифицирани документи на равнище 
закон/приложимо законодателство. Това означава, че между първичното равнище на 
Договорите и третичното равнище на вътрешни и междуинституционални правила 
липсва подходяща законодателна рамка в нарушение на член 15, параграф 3, втора 
алинея – все още липса подходяща прозрачна законодателна процедура във връзка с 
категориите на класифициране, при която гражданите да бъдат представлявани  чрез 
демократично избрани от тях представители. Ако преди подобно положение е било 
допустимо, в съответствие с новия Договор от Лисабон, който придава задължителна 
правна сила на Хартата на основните права и много по-строгите и всеобхватни 
разпоредби в Договорите (значението на откритостта и участието на гражданите –
членове 9–12 и новите разпоредби относно достъпа до документи и добро управление –
членове 15 и 298 от ДФЕС) това е невъзможно. 

13. Във връзка с това новото междуинституционално споразумение между Парламента 
и Комисията (вж. Решение на Европейския парламент от 20 октомври 2010 г .  за 
преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския 
парламент и Комисията (2010/2118(ACI), приложение 2)1 може да бъде приветствано, 
тъй като предлага разширени категории за класифициране, както и процедури за 
обработка на такава информация между двете институции. В същото време обаче то не 
се отнася за Съвета. Във връзка с това мандатът за преговори във връзка с 
присъединяването на ЕС към ЕКПЧ представлява добър пример за проблемите, пред 
които е изправен Парламентът. На 17 март 2010 г. Комисията предаде проект на насоки 
за преговори за сключването на споразумение за присъединяване към ЕКПЧ, 
                                               
1 ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.
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класифицирани като „RESTRAINT EU“. Документите бяха предоставени на членовете 
на комисията по конституционни въпроси, на комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи и на подкомисията по правата на човека в стаята за 
четене на секретни документи на Парламента. На 4 юни 2010 г. Съветът по правосъдие 
и вътрешни работи прие решение, с което одобрява преговорите, като приложението с 
текста на насоките за преговори беше класифицирано „с ограничен достъп“ (restraint) и 
не беше публикувано.1 По искане на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и на комисията по конституционни въпроси, Съветът се съгласи да 
предостави документа само на ограничен брой членове и само в сградата на Съвета, 
позовавайки се на Междуинституционалното споразумение от 2002 г.2 между 
Парламента и Съвета, уреждащо достъпа на Парламента до поверителна информация 
на Съвета в областта на политиката на сигурност и отбрана. Същият проблем възникна 
в рамките на оценката за приемането на България и Румъния в Шенгенското 
пространство и в рамките на диалога по въпросите на правата на човека между ЕС и 
Китай (SEC 1906.doc), макар че Междуинституционалното споразумение от 2002 г. 
между Парламента и Съвета не включва категорията „restraint“.

12. Подобна практика от страна на Съвета е неприемлива в рамките на Договора от 
Лисабон и новите правомощия, предоставени на Парламента, както и от гледна точка 
на демократичната отчетност. В същото време класифицирането понякога е спорно, 
особено по отношение на документи, свързани с правата на човека. Мандатът за 
преговори за присъединяване към ЕКПЧ е добър пример, тъй като не се засягат 
стратегическите преговори, но цялата процедура има за цел да разреши проблема с 
техническата приложимост на съществуващите съдебни системи на ЕКПЧ и ЕС. Освен 
това правилата по отношение на класифицирането имат пряко въздействие върху 
достъпа до документи от обществеността. В тази връзка правилата за достъп до 
класифицирани документи (включително междуинституционални правила) са 
спомагателни (защитни) мерки за достъп до документи. 

Заключения

От всичко споменато в работни документи 3 и 4 следва да се подчертае следното:

- следва да се приеме нова обща законодателна рамка относно достъпа до 
документи, която да е в пълно съответствие с Договорите;
- следва да бъде установена законодателна прозрачност, особено в рамките на 
работните групи на Съвета;
- следва да се извърши подробна оценка на сроковете за обработване на заявления 
за достъп до документи и да бъдат въведени строги санкции за нарушаване на тези 
срокове;
- Регламент (ЕО) № 1049/2001 (при условие, че не бъде приета нова законодателна 
рамка) следва да се прилага напълно за всички институции, органи, служби и 
                                               
1 През 2011 г. то беше частично декласифицирано: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/10/st09/st09184.bg10.pdf
2 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:298:0001:0003:EN:PDF
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агенции в съответствие с Договорите. Всички специфични процедури, предвидени 
в Договорите (например свързани със СЕО и ЕИБ) следва да бъдат тълкувани 
стриктно с ясни дефиниции (например по отношение на понятието 
„административна задача“);
- следва да се установи обща законодателна рамка за класифицирани документи; 
междуинституционалното сътрудничество следва да се основава на обща рамка, 
доразвита от междуинституционални споразумения;
- правомощията на Парламента следва да се спазват изцяло (в рамките на 
законодателството и международните споразумения).


