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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0134/2012, внесена от Анаис Бертие и Наташа Санготи, с френско 
гражданство, от името на ClientEarth и Friends of the Earth Europe, 
подкрепена от 14 подписа, относно достъпа до документи на ЕС и до 
информация за околната среда

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията се оплакват от начина на прилагане от страна на 
Европейската комисия на клаузите на Орхуската конвенция за достъп до информация, 
публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси 
на околната среда. Става въпрос за 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 среда 
към институциите и органите на Общността и на Регламент №1049/2001 относно 
публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. 
Вносителите на петицията искат от Европейския парламент да гарантира, че Комисията 
спазва разпоредбите на горепосочените документи, и да приведе Регламент 
№ 1049/2001 в съответствие с клаузите на Орхуската конвенция, която е в основата на 
регламента.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 юни 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 септември 2012 г.

Вносителите на петицията твърдят, че Европейската комисия не изпълнява 
задълженията си съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на 
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Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията1 и Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския 
парламенти на Съвета от 6 септември 2006 г. 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 среда към институциите и 
органите на Общността („Орхуският регламент”)2. Вносителите на петицията считат, че 
отговорите на Комисията на исканията за достъп до документи показват системна 
тенденция към секретност.

Що се отнася до Орхуския регламент, Комисията има следните забележки:

- Разпространяване на информация за околната среда

Вносителите на петицията твърдят, че Комисията не разпространява активно 
информация за околната среда в съответствие с изискванията на Орхуския регламент. 
По-специално, вносителите на петициите твърдят, че Комисията не е създала публичен 
регистър за предоставяне на информация за околната среда. 

Комисията би желала да посочи, че член 4 от Орхуския регламент не изисква 
информацията за околната среда задължително да бъде достъпна чрез публичен 
регистър. Всъщност, член 4, параграф 1 от Орхуския регламент предвижда, по-
специално, „електронни бази данни”. Съгласно посочената разпоредба, службите на 
Комисията публикуват информация за околната среда на уебсайтове, достъпни през 
интернет портала „Европа“ и, където е приложимо, осигуряват връзки към други 
уебсайтове, където се съхранява информацията.

Освен това, както също е предвидено в член 4, параграф 1 от Орхуския регламент, 
разпространението на информация за околната среда е постепенен процес. Службите на 
Комисията непрекъснато и постепенно актуализират и разширяват информацията за 
околната среда, предоставяна от тези бази данни. 

Някои от идеите на Комисията, относно по-стратегическото разпространение на 
информацията, са изложени в съобщението от 7 март 2012 г. на тема „Подобряване на 
резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда: изграждане на 
доверие чрез повишаване на познанията и готовността за реакция“3. В това 
съобщение, Комисията посочва достъпа до информация като ключов приоритет за 
подобряване на степента на прилагане на законодателството в областта на околната 
среда.

Във връзка с научните изследвания, посочени като пример за активно разпространение 
от вносителите на петицията, Комисията би искала посочи подредените по азбучен ред 
изследвания и доклади на уебсайта „Европа“ 
(http://ec.europa.eu/environment/pubs/studies.htm). 

                                               
1 ОВ L 145, от 31 май 2001 г., стр. 43.
2 ОВ L 264, от 25 септември 2006 г., стр. 13.
3 COM(2012) 95 окончателен.
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- Неспазване на Орхуската конвенция

Вносителите на петицията твърдят, че някои изключения по отношение на 
оповестяването на информация за околната среда съгласно Орхуския регламент не са 
предвидени в Орхуската конвенция. 

Вносителите на петицията посочват, че според тях, „единственото изключение, 
свързано с разследвания е предвиденото в член 4, параграф 4, буква в) от Конвенцията, 
във връзка с наказателни или дисциплинарни производства.“ Комисията се позовава на 
„това изключение за да откаже достъп до информация за околната среда, като 
официални уведомителни писма и мотивирани становища, изпратени на държави 
членки като част от производства за установяване на неизпълнение на задължения”.

Като предварителна забележка относно това твърдение, Комисията би желала да 
посочи, че документи, свързани с текущи процедури за нарушение наистина са с висока 
степен на защита от правото на ЕС. Съгласно член 4, параграф 2, трето тире от 
Регламент 1049/2001, институциите отказват достъп до документи в случаите, когато 
оповестяването им би засегнало защитата на „целите на дейности по инспектиране, 
разследване и одит”, освен ако по-висш обществен интерес не диктува оповестяването 
на документите. Както Общият съд (по това време Първоинстанционен съд) твърди в 
своето решение от 11 декември 2001 г. по дело T-191/99, Petrie срещу Комисията, 
„държавите членки имат право да очакват Комисията да гарантира поверителност по 
време на разследвания, които могат да доведат до производство за установяване на 
неизпълнения”. Това изискване за поверителност остава в сила дори след като 
въпросът е отнесен до Съда на Европейските общности, тъй като не може да се 
изключи възможността обсъжданията между Комисията и съответната държава 
членка за доброволно съобразяване с изискванията на Договора да продължат в хода 
на съдебното производство до обявяване на решението на Съда. Запазването на тази 
цел, а именно уреждане по взаимно съгласие на спора между Комисията и 
съответната държава членка преди постановяване на решението на Съда, 
обосновава отказа на достъп до официални уведомителни писма и мотивирани 
становища, изготвени с оглед на производството по член 226 ЕО на основание защита 
на обществения интерес отнасящи се до инспекции, разследвания и съдебни 
производства” (параграф 68).

Степента на правна защита на документи, свързани с текущи процедури за нарушение, 
не се различава от тази на информацията за околната среда. Както става видно още от 
формулировката на член 6, параграф 1 от Орхуския регламент, текущи процедури на 
нарушение са изключени от презумпцията за по-висш обществен интерес, диктуващ 
оповестяването на документите, когато исканата информация се отнася до емисии в 
околната среда. 

В решението си от 9 септември 2011 г. по дело T-29/08, Liga para Proteccao da Natureza 
(LPN) срещу Комисията, Общият съд подчертава този факт и посочва, че не е 
предвидена по-голяма прозрачност по въпросите на околната среда, в сравнение с 
общите правила на Регламент 1049/2001 относно достъпа до документи, свързани с 
текущи процедури за нарушение (параграф 135 от решението, което в момента се 
обжалва). Вносителите на петицията твърдят, че Орхуската конвенция не позволява 
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подобна форма на „секретност” по въпросите на околната среда. Комисията, обаче, не 
споделя тълкуването на Орхуската конвенция на вносителите на петицията. Член 4, 
буква а) от Орхуската конвенция дава право на отказ на искане на информация относно 
околната среда при определени условия, ако оповестяването би се отразило 
неблагоприятно на „поверителността на работата на публичните органи“. 
Комисията смята, че може да се счита, че процедурите за нарушение попадат в обхвата 
на тази разпоредба на Орхуската конвенция.

Член 4, параграф 2, буква а) от Директива 2003/4/ЕО относно обществения достъп до 
информация за околната среда1, която прилага разпоредбите за достъп до информация 
на Орхуската конвенция на ниво държава членка, съдържа същото изключение по 
отношение на оповестяването на информация относно околната среда, за да защити 
„поверителността на дейностите на публичните власти“. 

Заключение

Следователно Комисията счита, че прилага Орхуският регламент правилно. Практиката 
на службите на Комисията относно активното разпространение на информация за 
околната среда и оповестяването на информация относно околната среда при 
поискване, съответства напълно на задълженията, произтичащи от Орхуската 
конвенция. 

4. Отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2013 г.

Вносителите на петицията твърдят, че Комисията многократно е нарушавала 
задълженията си, произтичащи от Регламент № 1049/2001 относно публичния достъп 
до документи на Европейския парламент, Комисията и Съвета, както и от Орхуската 
Конвенция и свързания с нея Регламент № 1367/2006, а именно:

a) не е спазвала сроковете;

б) не е демонстрирала отсъствието на по-висш обществен интерес за 
оповестяване;

в) не се е съобразявала с решения и критични забележки на Европейския 
омбудсман относно бавното разглеждане на заявления за достъп и 
необходимостта от реорганизация на службите във връзка с това;

г) необосновано е прилагала по-строгите разпоредби на Регламент № 1049/2001 
към документи, съдържащи информация за околната среда. Вносителите на 
петицията по-конкретно твърдят, че:

- някои от изключенията, посочени в член 4 от Регламент 1049/2001, на 
които се позовава Регламент №1367/2006, не са предвидени в Орхуската 

                                               
1 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно 

обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на 
Съвета ОВ L 41, 14 февруари 2003 г., стр. 26. ОВ L 41, от 14 февруари 2003 г., стр. 26.
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конвенция, като напр. защитата на „военните въпроси“ и на „финансовата, 
валутната или икономическата политика на Общността или на държава 
членка“; 

- член 4 от Регламент № 1049/2001 определя условията, при които 
институциите „отказват достъп до документи“, докато Орхуската 
конвенция, посочва условия при, които достъп „може“ да бъде отказан; 

- Орхуската конвенция съдържа по-строги условия за прилагане на клаузата 
за изключения във връзка с търговски интереси. Въпреки това Комисията 
не спазва тези условия, напр. когато защитава имиджа или репутацията на 
дадено дружество;

- в Орхуската конвенция няма аналог на предвиденото в Регламент 
1049/2001 изключение за „целите на дейности по инспектиране, 
разследване и одит“, а вместо това се предвижда по-ограничено 
изключение, във връзка с „наказателни или дисциплинарни производства“.  
Въпреки това Комисията се позовава на изключението, посочено в 
Регламент № 1049/2001 за да откаже достъп до документи, свързани с 
процедури за нарушения или „проучвания за проверка на съответствието“.

Те твърдят, че съществува „системна тенденция към секретност, вместо към 
оповестяване в отговорите на Европейската комисия на искания за публичен достъп до 
документи“ и посочват определени категории документи, за които според тях 
„обичайно се отказва достъп без основателна причина“ (официални уведомителни 
писма и мотивирани становища, изпращани в хода на производства за установяване на 
неизпълнение на задължения, писма, изпращани от представители на промишлеността 
до Комисията,...).  Те също така осъждат предложението на Комисията за удължаване 
на срока за отговор на първоначални и потвърдителни заявления до 30 дни.

Поради това вносителите на петицията:

- отправят искане към Парламента „да изпрати препоръка на Комисията за 
привеждане на Регламент № 1049/2001 в съответствие с разпоредбите на 
Орхуската конвенция“; 

- предлагат поверителният аспект на един документ да се разглежда, когато 
документът се обсъжда и изготвя, а не само когато се поиска.

Забележки на Комисията 

- във връзка с а) относно твърденията за системно неспазване на срокове и на 
Регламент № 1049/2001 като цяло

Вярно е, че в повечето случаи Комисията е принудена да удължава срока за отговор на  
потвърдителните си заявления за достъп до документи в съответствие с член 8, 
параграф 2 от Регламент № 1049/2001.
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Това удължаване е свързано с необходимостта от провеждане на вътрешни (с други ГД, 
Правната служба) и в повечето случаи външни (с автори, които са трети страни) 
консултации, съчетана с непрекъснато растящия брой заявления за достъп до 
документи, който не води до съответно увеличение на ресурсите на Комисията. 

Поради тези причини Комисията предложи в предложението си от 30 април 2008 г.1, 
удължаване на първоначалния срок за разглеждане на заявления за достъп до 
документи от 15 на 30 дни, което по-точно да отразява реалностите на всекидневната 
работа по заявленията за достъп до документи.  

Комисията също така отбелязва, че Европейският съд в своите правила относно 
публичния достъп до документи2 също определя едномесечен срок за разглеждане на 
заявления за достъп. 

Комисията също така отбелязва, че от всички случаи на твърдения за лошо управление, 
разгледани от Омбудсмана, само 8 % са били свързани със срока на издаване на 
решения от всички области на дейност на равнище ЕС.

Що се отнася до спазването на Регламент № 1049/2001 като цяло, в доклада на 
Омбудсмана за 2012 г.3 се посочва, че исканията за информация и достъп до документи 
са били предмет на 21,5 % от проверките, приключени през 2012 г., което представлява 
намаление спрямо предходната година (25 %). 

Освен това от всички жалби за лошо управление, разгледани от Омбудсмана, само 
6,7 % са свързани с искания за публичен достъп до документи.

- във връзка с б) относно твърденията за непоказване на отсъствието на по-висш 
обществен интерес

В своите потвърдителни отговори Комисията системно проучва наличието на по-висш 
обществен интерес. В съответствие с решението по делото Turco4 на Съда тя прави това 
и ex officio, в случаите, когато заявителят не е посочил такъв по-висш интерес, освен в 
случаите, обхванати от общата презумпция за неоповестяване5.

В съответствие със същото това решение6, Комисията системно прилага максимата на 
Съда, че прозрачността представлява по-висш обществен интерес при закритите 
законодателни досиета, за които не важат други изключения. 
                                               
1 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 30 април 2008 г. относно 
публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията – COM(2008)229 
final.
2 Решение на съда на Европейския съюз от 11 декември 2012 година за публичния достъп до 
документите, съхранявани от съда на Европейския съюз при упражняване на административните му 
функции, ОВ C 38 от 9.2.2013, стр. 2.
3 Може да бъде намерен на уебсайта на Омбудсмана: http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces.
4 Решение на Съда от 1 юли 2008 г. по Съединени дела C-39/05 P и C-52/05 P Кралство Швеция, Maurizio 
Turco/Съвет на Европейския съюз, параграф 44.
5 Решение на Съда от 29 юни 2010 г. по Дело C-139/07 P, — Европейска комисия/Technische Glaswerke 
Ilmenau, параграфи 61—62.  
6 Параграфи 44, 46 и 67:
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Следователно не е вярно, че Комисията системно не показва отсъствието на по-висш 
обществен интерес за оповестяване.

- във връзка с в) твърденията за неспазване от страна на Комисията на препоръките 
на Омбудсмана

Според годишния доклад на Омбудсмана за 2012 г .  в преобладаващите 82 % от 
случаите институциите на ЕС са се съобразили с препоръките на Омбудсмана.

Твърдението на вносителите на петицията, че Комисията системно не спазва 
препоръките на Омбудсмана следователно не отговаря на истината.

във връзка с г) необосновано прилагане на по-строгите разпоредби на Регламент 
№ 1049/2001 към документи, съдържащи информация за околната среда.

Член 3 от Регламент № 1367/2006 предвижда, че Регламент (EО) № 1049/2001 се 
прилага по отношение на всяко искане на заявител за достъп до информация за 
околната среда, с която разполагат институциите и органите на Общността. 
Следователно Регламент № 1367/2006 изрично предвижда прилагане на Регламент 
№ 1049/2001 за всички заявления за документи, съдържащи информация за околната 
среда.

От това следва, че изключенията, предвидени в Регламент № 1049/2001, включително 
използваната конкретна формулировка („отказват“ вместо „могат да откажат“ в 
Орхуската конвенция) също са приложими към исканията за документи, съдържащи 
информация за околната среда, въпреки че не всички от тях са изрично споменати в 
Регламент № 1367/2006.


