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Причини за втора версия на проектодоклада
Предложението за преработване на Регламент (EО) № 1049/2001 2001 
(COM(2008)0229) се разглежда от няколко години. През 2009 г .  Европейският 
парламент на пленарно заседание прие изменения, но не гласува законодателна 
резолюция и въпросът беше върнат отново на водещата комисия1. При влизането в сила 
на Договора от Лисабон Комисията реши да не оттегля предложението си2. По тази 
причина то беше запазено, въпреки че новите Договори създадоха напълно нова правна 
рамка по отношение на достъпа до документи и определиха това право като основно 
(член 42 от вече правно обвързващата Харта), разшириха концепцията за демокрация 
на участието (членове 9-12 ДЕС) и силно ограничиха изключенията по отношение на 
прозрачността на законодателната процедура (чрез заличаване на предишния член 207 
от ДЕО), които изискваха прозрачност на законодателните подготвителни документи 
на Съвета „като се следи за запазването на ефективността на процеса на вземане на 
решения от институциите.“ През май 2010 г. беше представен нов проектодоклад3, 
последван от семинар по въпросите на прозрачността4. 
След представянето на проектодоклада Общият съд и Съдът на Европейския съюз 
приеха редица съществени решения от значение за по-доброто разбиране на 
създадената от Договора от Лисабон нова правна рамка относно достъпа до документи.  
Във връзка с това в делото Bavarian Lager (дело C-28/08), решение от 29 юни 2010 г., 
Съдът на Европейския съюз изясни позицията си относно връзката между прозрачност 
и защита на данните, като се основа на настоящата версия на Регламент (ЕО) № 
1049/2001. Това доведе до допълнителен задълбочен анализ от страна на Европейския 
надзорен орган по защита на данните на взаимовръзката между защитата на данните и 
прозрачността5. Същевременно Съдът на ЕС постанови в дело TGI (дело С-139/07 Р), 
решение от 29 юни 2010 г., относно достъпа до държавни помощи (административни 
случаи), че тези дела попадат в изключението, свързано със защитата на целите на 
дейностите по инспектиране, разследване и одит. Въпросът относно достъпа до 
документи при административни процедури (и по отношение на презумпция за 
неоповестяване) беше изяснен по-подробно в дело MyTravel (делоC-506/08 P), решение 
от 21 юли 2011 г., в което Съдът на Европейския съюз направи разлика между 
законодателни и административни документи, но подчерта, че това не означава, че 
административните документи се изключват от изискването за прозрачност на 
Регламент (ЕО) № 1049/2001. Същевременно Общият съд определи в редица свои 
решения проверката, която прилага по отношение на условни изключения, тъй като 
опасността трябва да бъде „разумно предвидима, а не изцяло хипотетична“ и „достъпът 
до посочения документ би могъл да засегне конкретно и действително интереса, 
                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2009)0114.
2 Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от

влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на 
решения, които са в ход“ (COM(2009)0665).

3 PE 439.989v01.
4 Семинар „Достъп до документи на ЕС след Договора от Лисабон“, 1 юни 2010 г., 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100527ATT75133/20100527ATT75133EN.
pdf.

5 Документ на ЕНОЗД от 24 март 2011 г. относно публичния достъп до документи, съдържащи лични 
данни, след решението, взето по делото Bavarian Lager, и становището от 30 юни 2008 г. относно 
предложението за регламент относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на 
Съвета и на Комисията (OВ C 2, 7.1.2009 г., стр. 7).
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защитен от предвидено изключение“ – вж. Batchelor (дело T-250/08), решение от 22 
март 2011 г., NLG (съединени дела T-109/05 и T-444/05), решение от 24 май 2011 г., и 
Toland (дело T-471/08), решение от 7 юни 2011 г. Той поясни също така, че при 
законодателната процедура изключението, свързано с вътрешни обсъждания, трябва да 
бъде силно ограничено, що се отнася до посочването на имената и позициите на 
делегациите на държавите-членки в Съвета, както беше обявено в дело Access Info 
Europe (дело T-233/09), решение от 22 март 2011 г.
Поради значителните горепосочени изменения беше организирано друго изслушване1 с 
оглед на изменението на Регламент (ЕО) № 1049/2001, както и по отношение на 
прилагането на посочения регламент в миналото във връзка с годишния доклад 
Hautala/Sargentini относно публичния достъп до документи (член 104, параграф 7 от 
Правилника за дейността) за 2009-2010 г .  (2010/2294(INI)). Споменатият доклад 
анализира положителните и отрицателните страни на настоящата система, като се 
основава на действителни примери от практиката при прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001. Приет е от комисията LIBE през юни 2011 г. с преобладаващо 
мнозинство, което показва общата линия на поведение на всички политически групи по 
отношение на достъпа до документи.
Същевременно бяха проведени няколко срещи и разисквания със Съвета и Комисията, 
като на 28 юни 2011 г. се състоя и среща на докладчика, докладчиците в сянка и 
докладчиците по становище със заместник-председателя на Комисията Šefčovič.  За 
изненада на Парламента Комисията представи ново законодателно предложение за 
регламент за изменение на Регламент (EО) № 1049/2001 (COM/2011/0137), с което 
поиска незначителна актуализация на настоящия Регламент (EО) № 1049/2001, 
представляваща на практика препис на условията, съдържащи се в член 15 на Договора. 
Поради неяснотата на правното положение беше поискано пояснение от правната 
служба на ЕП във връзка с въпроса, дали второто предложение на Комисията отговаря 
на изискванията, произлизащи от Договора от Лисабон по отношение на достъпа до 
документи. Отговорът беше категоричен и отрицателен (Становище на правната 
служба от 4 юли 2011 г., SJ-0331/11); въз основа на този отговор политическото 
решение беше прието с консенсус на политическите групи: Второто предложение 
следва да бъде интегрирано в първото и по тази причина става невалидно (както е 
посочено в законодателната резолюция).

Вследствие на посочените събития на докладчика се наложи да измени и приспособи 
части от проектодоклада си и да внесе втора версия на своя проектодоклад.

Основни преобразувания и изменения във втората версия на проектодоклада

Измененията, предложени от Комисията във второто кратко предложение 
(COM(2011)0137), са включени изцяло в доклада. Ето защо споменатото предложение 
става невалидно, както е посочено в законодателната резолюция – вж. например 
изменения 1, 25, както и измененията, въвеждащи формулировката „институция, 
орган, служба или агенция“.

                                               
1 „Правото на достъп до документи на ЕС: Прилагане и бъдеще на Регламент (EО) № 1049/2001“, 13 

април 2011 г., 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201104/20110412ATT17628/20110412ATT17628EN.
pdf.
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Необходимо беше да се подчертае съдебната практика на Европейския съд по правата 
на човека (дело TASZ/Унгария, №. 37374/05), тъй като вследствие на осигуряването на 
свобода на словото той започна да развива право на информация – изменения 2 и 33.
Разпоредбите, определящи обща система от класифицирани документи, бяха съставени 
наново, като вниманието се насочи към обща процедура за класификация и 
декласификация - изменение 27.

Ролята на прозрачността в законодателството беше изяснена и подчертана, особено по 
отношение на изключението във връзка с вътрешните обсъждания, което беше 
въведено отново, но беше формулирано по нов начин и ограничено, като беше взета 
предвид най-новата съдебна практика на Съда на Европейския съюз. По принцип тя 
следва да не се прилага при законодателната процедура (съгласно споразумението, 
постигнато от политическите групи в доклада Hautala/Sargentini) и да се използва само 
докато процедурата е в ход. Вж. изменения 10, 11, 32 и 36.

Изяснена беше връзката с други възможни разпоредби lex specialis, тъй като по-строги 
ограничения може да бъдат въведени само с нормативни актове, основаващи се на член 
15 - изменение 18.

Всички изключения следва да бъдат подчинени на условия и при всички тях трябва да 
се постигне баланс между изключение и публичен интерес по отношение на 
разкриването на информация, като се вземат предвид критериите, разработени от Съда 
на Европейския съюз.  Вж. изменение 33.

Редица изменения бяха заличени от доклада: препратката към обща рамка на 
класифицирани документи, повторното използване на информация, противоречието 
между неприкосновеността на личния живот като задължителна и условна причина за 
отказ, при консултации с трети страни, относно Официален вестник и др.


