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Изменение 14
Margrete Auken

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бенефициери и приложно поле Бенефициери
1. Всяко физическо или юридическо 
лице има право на достъп до 
документите на институциите, при 
условие че са спазени принципите, 
условията и ограниченията, определени 
в настоящия регламент.

Всяко физическо или юридическо лице 
и всяко сдружение на юридически или 
физически лица има право на достъп до 
документите на институциите, при 
условие че са спазени принципите, 
условията и ограниченията, определени 
в настоящия регламент.

2. Настоящият регламент се прилага 
за всички документи, държани от 
институцията, а именно документи,
които са изготвени или получени от 
нея и са нейно притежание , 
отнасящи се до въпрос, свързан с 
политиките, дейностите и 
решенията, които попадат в нейната 
сфера на компетенции , във всички 
области на дейност на Европейския 
съюз.
3. Без да се засягат членове 4 и 9, 
документите се предоставят за 
достъп на обществеността било въз 
основа на писмено заявление, било 
пряко в електронна форма или чрез 
използването на регистър. По-
конкретно документи, изготвени или 
получени в хода на законодателна 
процедура, са пряко достъпни в 
съответствие с член 12.
4. Документи, квалифицирани като 
чувствителни съгласно 
определението в член 9, параграф 1, са 
предмет на специална обработка в 
съответствие с този член.
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5. Настоящият регламент не се 
прилага за документи, представени на 
съдилища от страни, различни от 
институциите.
6. Без да се засягат специалните 
права на достъп на заинтересованите 
страни, установени от правото на 
ЕО, документите, които са част от 
административното досие по 
разследване или производство, 
отнасящо се до акт с индивидуален 
характер, не са достъпни за 
обществеността, докато 
разследването не приключи или 
докато актът не стане окончателен. 
Документите, които съдържат 
информация, събрана или получена от 
институция от физически или 
юридически лица в рамките на такива 
разследвания, не са достъпни за 
обществеността.
7. Настоящият регламент не засяга
правата на публичен достъп до 
документи, притежание на 
институциите, които евентуално са 
на базата на инструменти на 
международното право или актове на 
тези институции, към които се 
прилагат тези данни.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 15, параграф 3 от ДФЕС. Изяснява се, че 
бенефициерите и обхватът на регламента са различни въпроси, които е за 
предпочитане да се разгледат поотделно.



AM\838956BG.doc 5/15 PE452.759v01-00

BG

Изменение 15
Margrete Auken

Предложение за регламент
Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
Обхват

1. Настоящият регламент се прилага 
за всички документи, държани от 
институция, агенция, служба или 
орган на Европейския съюз, т.е. 
документи, които са изготвени или 
получени от него и са негово 
притежание, във всички области на 
дейност на Съюза.
2. Документите се предоставят за 
публичен достъп въз основа на 
писмено заявление или в електронна 
форма в Официален вестник на 
Европейския съюз, или още чрез 
използването на официален регистър 
на институцията. Документите, 
изготвени или получени в хода на 
законодателна процедура, са пряко 
достъпни в съответствие с член 12.
3. Настоящият регламент не засяга 
разширените права на публичен 
достъп до документи, държани от 
институциите, органите, службите 
или агенциите, които биха могли да 
произтичат от инструменти на 
международното право или актове на 
институциите, които ги прилагат, 
или от законодателството на 
държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Вж. по-горе. Изяснява се, че предложеният акт предоставя обща рамка за всички 
институции, органи и агенции на ЕС.
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Изменение 16
Margrete Auken

Предложение за регламент
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „документ“ означава всякаква
информация, която се съдържа на 
независимо какъв информационен 
носител (на хартиен носител или в 
електронна форма, звукозапис, видео-
или аудио-визуален запис) и която е 
изготвена от институция и 
официално предадена на един или 
повече получатели или регистрирана 
по друг начин, или получена от 
институция; данните, които се 
съдържат в електронни системи за 
съхранение, обработка и извличане, 
представляват документи, ако могат да 
бъдат извлечени под формата на 
разпечатка или електронно копие
посредством наличните средства за 
експлоатация на системата  ;

а) „документ” означава всякакви данни 
или информация, които се съдържат
на независимо какъв информационен 
носител (на хартиен носител или в 
електронна форма, звукозапис, видео-
или аудио-визуален запис) и които 
касаят въпроси във връзка с 
политиките, дейностите и 
решенията, попадащи в сферата на 
отговорност на съответната 
институция; информацията, която 
се съдържа в електронни системи за 
съхранение, обработка и извличане 
(включително външни системи, 
използвани за работата на 
институциите), представлява 
документ или документи, ако може 
да бъде извлечена под формата на една 
или повече разпечатки или 
електронни копия посредством 
налични в разумна степен средства за 
експлоатация на системата. 
Институция, която има намерение да 
създаде нова електронна система за 
съхранение или съществено да 
промени съществуваща система, 
оценява вероятното отражение върху 
правото на достъп, гарантирано от 
настоящия регламент, и действа 
така, че да насърчи целта за 
прозрачност. Функциите за извличане 
на информация, съхранявана в 
електронните системи за съхранение 
от институциите, се адаптират 
така, че да удовлетворяват 
многократни поисквания от страна 
на обществеността, които не могат 
да бъдат удовлетворени посредством 
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наличните понастоящем 
инструменти за експлоатация на 
системата;

Or. en

Обосновка

Предложената формулировка отчита нарастващото значение на електронното 
съхраняване на данни, което не следва да се използва като средство за избягване на 
предоставяне на публичен достъп до информация, която по-рано би се съдържала в 
обикновени документи.

Изменение 17
Margrete Auken

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обществената сигурност , 
включително безопасността на 
физически или юридически лица ;

а) вътрешната обществена сигурност 
на Европейския съюз или на една или 
повече от неговите държави-членки;

Or. en

Обосновка

Понятието за вътрешна обществена сигурност не се нуждае от нова дефиниция по 
отношение на ЕС.

Изменение 18
Margrete Auken

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правните становища и съдебните 
процедури, арбитражните процедури 
и процедурите за уреждане на 
спорове;

в) правните становища относно
съдебни процедури;
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Or. en

Обосновка

Съдът на ЕС постанови в своето решение по делото Turco, че оповестяването на 
правните становища при законодателните инициативи увеличава прозрачността и 
откритостта на законодателния процес и засилва демократичните права на 
европейските граждани.

Изменение 19
Margrete Auken

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) обективността и безпристрастността 
на процедурите за подбор.

д) обективността и безпристрастността 
на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, докато не бъде 
взето решение от институцията 
възложител, или на комисията за 
подбор при процедура за назначаване 
на персонал, докато не бъде взето 
решение от страна на органа по 
назначаването.

Or. en

Обосновка

Регламентът трябва да изясни, че изключението засяга само процедури в ход.

Изменение 20
Margrete Auken

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Изключенията, посочени в параграфи 
2 и 3, се прилагат, освен ако по-висш 
обществен интерес не диктува 
оповестяването на документите. По 
отношение на параграф 2, буква а) се 

4. Изключенията, посочени в параграф 
2, се прилагат, освен ако по-висш 
обществен интерес не диктува 
оповестяването на документите. При 
претеглянето на обществения
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счита, че съществува по-висш
обществен интерес при оповестяването 
на информация, когато исканата 
информация се отнася до емисии в 
околната среда.

интерес при оповестяването се придава 
специална тежест на факта, че 
исканите документи се отнасят до 
защита на основните права или на 
правото на живот в здравословна 
околна среда.

Or. en

Обосновка

Зачитането на основните права е крайъгълен камък на ЕС, а животът в здравословна 
околна среда е право, което е посочено в член 37 от Хартата на основните права и в 
член 1 от Орхуската конвенция.

Изменение 21
Margrete Auken

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Имената, титлите и функциите 
на лицата, заемащи обществена 
длъжност, на държавните 
служители и на представителите на 
интереси във връзка с 
професионалните им дейности се 
оповестяват, освен ако, като се 
вземат предвид конкретните 
обстоятелства, оповестяването 
няма да се отрази неблагоприятно на 
съответните лица. Другите лични 
данни се оповестяват в 
съответствие с условията, свързани 
със законната обработка на такива 
данни, установени в 
законодателството на ЕО относно 
защитата на лицата по отношение 
на обработката на лични данни.

5. Личните данни не се оповестяват, 
ако подобно оповестяване би 
навредило на личния живот или 
неприкосновеността на засегнатото 
лице. Счита се, че подобна вреда не 
възниква:

– ако данните са свързани само с 
професионалната дейност на 
засегнатото лице, освен ако вземайки 
предвид конкретните обстоятелства 
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има причина да се смята, че 
оповестяването би се отразило 
неблагоприятно на съответното 
лице;
– ако данните се отнасят само за 
публично лице, освен ако вземайки 
предвид конкретните 
обстоятелства, има причина да се 
смята, че оповестяването ще се 
отрази неблагоприятно на 
съответното лице или на други 
свързани с него лица;
– ако данните вече са публикувани със 
съгласието на засегнатото лице.
Независимо от това личните данни 
се оповестяват, ако по-висш 
обществен интерес го изисква. В тези 
случаи от институцията или органа 
се изисква да посочат конкретния 
публичен интерес. Те се обосновават 
защо в конкретния случай 
общественият интерес надделява над 
интересите на засегнатото лице.

Or. en

Обосновка

В съответствие с препоръките на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Изменение 22
Ágnes Hankiss

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Имената, титлите и функциите на 
лицата, заемащи обществена длъжност, 
на държавните служители и на 
представителите на интереси във връзка 
с професионалните им дейности се 
оповестяват, освен ако, като се вземат 
предвид конкретните обстоятелства, 

5. Имената, титлите и функциите на 
лицата, заемащи обществена длъжност, 
на държавните служители и на 
представителите на интереси във връзка 
с професионалните им дейности се 
оповестяват единствено със 
съгласието на наредителя, освен ако, 
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оповестяването няма да се отрази 
неблагоприятно на съответните лица. 
Другите лични данни се оповестяват в 
съответствие с условията, свързани със 
законната обработка на такива данни, 
установени в законодателството на ЕО 
относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни.

като се вземат предвид конкретните 
обстоятелства, оповестяването няма да 
се отрази неблагоприятно върху личния 
живот и почтеността на съответните 
лица. Другите лични данни се 
оповестяват в съответствие с условията, 
свързани със законната обработка на 
такива данни, установени в 
законодателството на Съюза относно 
защитата на лицата по отношение на 
обработката на лични данни.

Съгласие от лицата, заемащи 
обществена длъжност, от 
държавните служители и от 
представителите на интереси, се 
изисква преди техните имена, титли 
и функции да бъдат включени в даден 
документ.

Ако институция, орган, служба или 
агенция откажат достъп до 
документ въз основа на параграф 1, те 
разглеждат възможността за 
предоставяне на частичен достъп до 
този документ.

Or. en

Обосновка

Формулировката следва да съответства на неотдавнашното решение на Съда на 
Европейския съюз по делото Bavarian Lager (C-28/08P). Предоставянето на бъдещ 
достъп до новосъздадени документи следва да се улесни.

Изменение 23
Margrete Auken

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Изключенията, както са установени 
в настоящия член, се прилагат само за 
периода, през който защитата по 
отношение на съдържанието на 

7. Изключенията, установени в 
настоящия член, не се прилагат за  
документи, предоставени в
контекста на процедури, водещи до 
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документа е обоснована. Изключенията 
могат да се прилагат за максимален 
период от тридесет години. В случаите 
на документи, които са предмет на 
изключение във връзка със защита на 
личните данни  или търговски 
интереси, и в случай на чувствителни 
документи може при необходимост 
този период да е по-голям от 
определения по-горе.

приемането на законодателен акт 
или на незаконодателен акт с общо 
приложение. Изключенията се 
прилагат само за периода, през който 
защитата по отношение на 
съдържанието на документа е 
обоснована. Изключенията могат да се 
прилагат за максимален период от 
тридесет години.

Or. en

Обосновка

Взема се предвид решението по делото „Turco“, което подчертава значението на 
прозрачността в законодателния процес, като предварително необходимо условие на 
демокрацията.

Изменение 24
Margrete Auken

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултации Консултации
1. По отношение на документи на 
трета страна институцията се 
консултира с третата страна, за да
определи дали е приложимо някое от 
изключенията, посочени  в член 4, освен 
ако не става ясно, че документът се 
оповестява или не.

1. Ако е ясно, че не може да се 
приложи никое от изключенията, 
посочени в настоящия регламент, 
институциите оповестяват 
документи на трета страна, без да се 
консултират с нея. Консултации с 
трета страна се извършват, ако при 
предаването на документа тя е 
изискала той да бъде третиран по 
конкретен начин, с оглед да се
определи дали е приложимо някое от 
изключенията, предвидени в 
настоящия регламент. Документи, 
предоставени на институциите с цел 
въздействие върху определянето на 
политиката, се оповестяват 
публично.
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Изменение 25
Margrete Auken

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дадено заявление се отнася до 
документ, издаден от държава-членка, 
който е различен от документите, 
предавани в рамките на процедурите, 
водещи до законодателен акт или 
незаконодателен акт с общо 
приложение, се извършва консултация с 
органите на тази държава-членка. 
Институцията, притежаваща документа, 
го оповестява, освен ако държавата-
членка не мотивира отказа за 
оповестяването му въз основа на 
изключенията, посочени в член 4, или 
на конкретни разпоредби в нейното 
национално законодателство, които 
забраняват оповестяването на 
съответния документ. Институцията 
преценява основателността на мотивите, 
посочени от държавата-членка, 
доколкото те са основани на 
изключенията, предвидени в 
настоящия регламент.

2. Когато дадено заявление се отнася до 
документ, издаден от държава-членка:

– който не е бил предаден от тази 
държава-членка в качеството й на 
член на Съвета, или
– който не засяга предоставена на 
Комисията информация относно 
прилагането на политиките и 
законодателството на Европейския 
съюз,
се извършва консултация с органите на 
тази държава-членка. Институцията, 
притежаваща документа, го оповестява, 
освен ако държавата-членка не 
мотивира отказа за оповестяването му 
въз основа на изключенията, посочени в 
член 4, или на равностойни разпоредби 
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от нейното национално 
законодателство, или възрази, въз 
основа на член 346, параграф 1, буква 
а) от Договора за ЕО, че 
оповестяването би било в 
противоречие с основни интереси, 
свързани с нейната сигурност.
Институцията преценява 
основателността на мотивите, посочени 
от държавата-членка.

Or. en

Изменение 26
Margrete Auken

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато държава-членка получи заявка 
за достъп до документ, който е нейно 
притежание и е издаден  от определена 
институция, държавата-членка се 
консултира със съответната институция 
преди вземане на решение, за да не 
застраши целите на настоящия 
регламент , освен ако не става ясно, че 
документът се оповестява или не  . 
Вместо това държавата-членка може да 
предостави искането на самата 
институция.

3. Без да бъде засяган контролът, 
упражняван от националния 
парламент, когато държава-членка 
получи заявка за достъп до документ, 
който е нейно притежание и е издаден
от определена институция, държавата-
членка се консултира със съответната 
институция преди вземане на решение, 
за да не застраши целите на настоящия 
регламент , освен ако не става ясно, че 
документът трябва да се оповести или 
напротив. Вместо това държавата-
членка може да предостави искането на 
самата институция.

Or. en

Обосновка

В съответствие с решението на Съда на Европейския съюз по делото IFAW, в което 
се пояснява, че държавите-членки нито имат право на вето по отношение на 
документи, издадени от тях, нито имат право – с изключение на въпроси на 
националната сигурност – да се позовават на национални разпоредби, освен ако по 
същество те се припокриват с изключенията, посочени в настоящия регламент.
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Изменение 27
Angelika Werthmann

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Институциите незабавно вземат 
необходимите мерки за съставяне на 
регистъра, който трябва да действа 
преди 3 юни 2002 г.

3. Институциите незабавно вземат 
необходимите мерки за създаване на 
обща служба за регистрите на 
институциите, с цел да се гарантира 
съгласуваност между тях.

Or. de


