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КРАТКА ОБОСНОВКА

Съгласно член 1, параграф 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) институциите и 
органите на Общността трябва да вземат решения по възможно най-открит начин и 
възможно най-близко до гражданите. За да могат да участват ефективно в 
политическия процес и да търсят отговорност от обществените органи, гражданите и 
формированията, които се избират от тях, следва поради това да имат възможно най-
широк достъп до документите, съхранявани от европейските институции. 

Самите изменения, които Комисията предлага в регламента, обаче са разочароващи, 
тъй като в известни случаи предложенията на Комисията представляват стъпка назад 
вместо смела стъпка напред в една „кампания за по-голяма прозрачност“. 

На първо място Комисията трябваше изцяло да преразгледа предишното си 
предложение, тъй като влизането в сила на Договора за функционирането на 
Европейския съюз предоставя нова правна рамка на основата на член 15, параграф 3.  
Комисията трябваше да включи предложението си в своето съобщение COM(2009)0665 
относно последствията от влизането в сила на Договора от Лисабон. Официално тя не 
оттегли предложението си и така и не го замени с ново предложение, което да взема 
предвид новата рамка на Договора от Лисабон. 

Най-сериозната стъпка назад е преформулирането (в член 3) на определението за 
„документ“, понятието, което е в самата сърцевина на регламента. Вашият докладчик 
счита, че вместо да бъде стесняван обхватът на определението, както на практика 
предлага Комисията, определението за „документ“ трябва да се разшири с цел 
съсредоточаване върху „официална информация“, като се има предвид, че достъпът на 
заявителите до определена информация би дал възможност за поискване на специфична 
информация по по-прецизен, точно насочен и всеобхватен начин, като се избягва 
получаването на маса ненужни данни, което евентуално би създало и допълнителни 
разходи. Новото определение също би улеснило частичния достъп до някои 
класифицирани документи и би дало възможност за ясно разграничение между 
официална и неофициална информация. 

Целта на този регламент остава улесненият публичен достъп до документите на 
институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, но същевременно даването на 
публичен достъп до междинни документи като проекти на записки или меморандуми 
би могло да пренасочи официалния информационен поток към неформални и/или 
междуправителствени канали, което би довело до по-малко прозрачност и по-слаб 
Европейски съюз.

Таксите за търсене и копиране следва да са ограничени до разумни стандартни цени за 
търсенето и копирането на документи. Комисията следва да направи предложения по 
гореспоменатите въпроси.

За гражданите е от особено значение, например в случая с процедурите за нарушение, 
които често са следствие от петиции на граждани, да се предостави пълен достъп до 
всички документи от приключени подобни процедури. Това включва и документи, 
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предоставени от държавите-членки. Вашият докладчик посочва, че предложението на 
Комисията да се даде на държавите-членки право да отказват достъп до документи 
(член 5) съгласно тяхното собствено законодателство е в противоречие със съдебната 
практика на Съда на Европейския съюз и следователно е неприемливо. Що се отнася до 
член 9 ("Обработка на чувствителни документи"), важно е институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза да създадат общи правила за класифициране на 
подобни документи и тези правила да бъдат публично огласени.

Комисията по петиции счита за особено важно поддържането и повишаването на 
доверието на гражданите в институциите, службите, органите и агенциите на ЕС. ЕС 
трябва да защищава личните данни и неприкосновеността на личния живот при 
възможно най-високи стандарти и не следва да създава правила, позволяващи мерки, 
които е трудно да се прилагат с обективност. Макар в ЕС да съществува съдебна 
практика относно тълкуването на „по-висш обществен интерес“, би било желателно 
Комисията да предостави точно и конкретно определение на този термин.

Класифицираната информация не трябва да се предава от получателя на трета страна 
без предварителното съгласие на създателя й. Комисията по петиции би приветствала 
обща рамка и процедура за правила по декласифициране, включително възможност 
институциите, органите, службите и агенциите на ЕС да преразглеждат и определят 
наново класификационната категория на даден документ при поискване на публичен 
достъп до него. По този начин класифицирани дотогава документи биха могли да бъдат 
оповестени по по-гъвкав начин. 

В случай, че институция откаже заявление за документ на основата на разпоредби от 
настоящия регламент, то тази институция трябва да бъде задължена да даде 
уведомление дали и кога е вероятно да бъде възможен частичен или пълен достъп на 
по-късен етап.

Вашият докладчик е на мнение, че за да има успех Европейската инициатива за 
прозрачност, заявителите трябва да могат лесно да откриват и изтеглят желаната от тях 
информация. Следователно в контекста на този регламент институциите следва да 
гарантират, че документите се предоставят или чрез общ интерфейс за техните 
регистри на документи, или чрез интерфейс с преки връзки към съответния собствен 
регистър на всяка институция.

Освен това, както в случая с настоящия регламент, следва да се изиска от Комисията да 
предостави доклад относно прилагането на преразгледания регламент и – когато е 
необходимо, да направи препоръки за подобрения.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие 
и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

2. Настоящият регламент се прилага за 
всички документи, държани от 
институцията, органа, службата или 
агенцията на Европейския съюз, 
отнасящи се до въпрос, свързан с 
политиките, дейностите, приключените 
процедури относно нарушения на 
правото на ЕС и решенията, които 
попадат в нейната сфера на 
компетенции, във всички области на 
дейност на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да се прилага за всички документи (съгласно определението по 
член 3), съхранявани от институция, орган, служба или агенция на Европейския съюз. 
Конкретно се споменават документи, отнасящи се до разследвания на нарушения на 
правото на ЕС, които могат да бъдат изискани от определени страни (например 
вносители на петиции) с цел упражняване на тяхното право на защита или 
обезщетение.

Изменение 2

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 

а) „документ” означава всякакъв запис 
или комплект записи, които служат 
за официални цели, на независимо 
какъв информационен носител (на 
хартиен носител или в електронна 
форма, звукозапис, видео- или аудио-
визуален запис) и които касаят 
въпроси, попадащи в сферата на 
отговорност на институция, орган, 
служба или агенция на Европейския 
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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 ;

съюз; това не включва чернови, 
записки и меморандуми, които не са 
предназначени да съставляват част 
от досие;

Or. en

Обосновка

Така предложеното от Комисията определение за „документ” е прекалено тясно. По 
смисъла на регламента под „документ” би се разбирало документ, който е официално 
предаден или регистриран по друг начин. Това би било крачка назад по отношение 
прозрачността.
Даването на публичен достъп до междинни документи като проекти на записки или 
меморандуми би могло да пренасочи официалния информационен поток към 
неформални и/или междуправителствени канали, което би довело до по-малко 
прозрачност и по-слаб Европейски съюз и би имало отрицателен ефект.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „трети страни“ означава  всяко 
физическо или юридическо лице или 
образувание, което се явява външно за 
съответната институция, включително 
държавите-членки, другите 
институции или органи на Общността
или институции и органи извън 
Общността, както и трети страни.

б) „„трети страни“ означава  всяко 
физическо или юридическо лице или 
образувание, което се явява външно за 
съответната институция, другите 
институции или органи на Съюза или 
институции и органи извън Съюза, 
както и трети страни.

Or. en

Обосновка

 Държавите-членки следва да не бъдат разглеждани като трети страни в 
отношенията им с институциите или при комуникацията им по въпроси, свързани със 
сферата на дейност на Съюза.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) финансовата, валутната или 
икономическата политика на 
Общността или на държава-членка;

г) финансовата, валутната или 
икономическата политика на 
Европейския съюз или на държава-
членка;

Or. en

Обосновка

Тази формална поправка се изисква от влизането в сила на ДЕС.

Изменение 5

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, с изключение 
на случаите, когато са дадени във 
връзка с процедури по приемане на 
правни актове, и  съдебните процедури

Or. en

Обосновка

Изменението на член 4, параграф 2, буква в), предложено от Комисията, би понижило 
стандартите в сравнение с настоящите правила.  Тази буква се изменя с цел да се 
повишат стандартите и да се вземе предвид съдебното решение относно Turco (дела 
C-39/05 P и C-52/05 Р).  

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) целите на дейности по инспектиране, г) целите на дейности по инспектиране, 
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разследване и одит; разследване, свързани с конкуренцията 
производства и одит;

Or. en

Обосновка

Оповестяването на документи по производства, свързани с конкуренцията, трябва да 
се отказва, тъй като може да накърни защитата на подобни производства.

Изменение 7

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. 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 защитата на 
личния живот и неприкосновеността 
на съответните лица. Другите лични 
данни се оповестяват в съответствие с 
условията, свързани със законната 
обработка на такива данни, установени 
в законодателството на ЕС относно 
защитата на лицата по отношение на 
обработката на лични данни.

Or. en

Обосновка

Формулировката „да се отрази неблагоприятно” е прекалено широка и субективна. 
Този параграф се изменя, като се възстановяват термините „личен живот“ и 
„неприкосновеност“, използвани в първоначалния текст на регламента и в делото 
Bavarian Lager (T-194/04).  
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Изменение 8

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 е различен от документите, 
предавани в рамките на процедурите, 
водещи до законодателен акт или 
незаконодателен акт с общо 
приложение, или до предоставена на 
Комисията информация относно 
прилагането на законодателството 
на Съюза, преди да са започнали 
свързани с това съдебни процедури, се 
извършва консултация с органите на 
тази държава-членка. Институцията, 
органът, службата или агенцията, 
притежаваща документа, го оповестява, 
освен ако държавата-членка не 
мотивира отказа за оповестяването му 
въз основа на изключенията, посочени в 
член 4. Институцията преценява 
основателността на подобни мотиви, 
посочени от държавата-членка.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки могат да поискат от институциите, органите, службите или 
агенциите на ЕС да отказват достъп до техни документи само ако подобно искане се 
основава на изключенията, предвидени в член 4 (дело C-64/05 IFAW). Държавите-
членки нямат право на вето по отношение на документи, издадени от тях, нито 
право да се позовават на разпоредби от собственото си законодателство, за да 
обосноват необходимост от поверителност. Следва да се предоставя достъп също 
така до предоставена на Комисията информация на държавите-членки относно 
прилагането на законодателството на Съюза, докато бъде заведен иск пред Съда 
(препоръка 4 от резолюцията Cashman).
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на пълен или частичен 
отказ заявителят може в срок 
петнадесет работни дни след получаване 
на отговора на институцията да внесе 
потвърждение на заявлението с цел тя 
да преразгледа своята позиция по 
въпроса.

3. Институцията уведомява 
заявителя дали и – ако да – кога е 
вероятно да бъде възможен частичен 
или пълен достъп до документа на по-
късен етап.

Заявителят може в срок петнадесет 
работни дни след получаване на 
отговора на институцията да внесе 
потвърждение на заявлението с цел тя 
да преразгледа своята позиция по 
въпроса.

Or. en

Обосновка

Заявителите трябва да бъдат информирани за бъдещата възможност да получат 
достъп до изисквания документ.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чувствителни документи са 
документите, издадени от институции 
или създадени от тях агенции, от 
държавите-членки, от трети страни или 
от международни организации, 
класифицирани като „TRÈS 
SECRET/TOP SECRET“, „SECRET“ или 
„CONFIDENTIEL“ в съответствие с 
правилата на съответната 
институция, които защитават 
основните интереси на Европейския 
съюз или на една или няколко от тези 

1. Чувствителни документи са 
документите, издадени от институции 
или създадени от тях органи, служби 
или агенции, от държавите-членки, от 
трети страни или от международни 
организации, класифицирани като 
„TRÈS SECRET/TOP SECRET“, 
„SECRET“ или „CONFIDENTIEL“ в 
съответствие с общи правила, 
установени от институциите, 
органите, службите и агенциите, 
които защитават основните интереси на 
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държави-членки в областите, уредени в 
член 4, параграф 1, буква а), конкретно 
по отношение на обществената 
сигурност, отбраната и военните 
въпроси.

Европейския съюз или на една или 
няколко от тези държави-членки в 
областите, уредени в член 4, параграф 1, 
буква а) и буква б), конкретно по 
отношение на обществената сигурност, 
отбраната и военните въпроси.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията да не се изменя член 9 не е съгласувано с 
предложените към член 4 изменения, което понастоящем прави позоваването в 
параграф 1 от настоящия член несъгласувано и неправилно. Съгласно член 15 от 
ДФЕС условията и ограниченията за достъп до документи също се определят чрез 
съвместно вземане на решение. Следователно е наложително и в съответствие с 
правното основание институциите, органите, службите и агенциите да приемат 
общи правила за класифициране.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Правилата на институциите по 
отношение на чувствителните 
документи се оповестяват публично.

6. Общите правила на институциите, 
органите, службите и агенциите по 
отношение на чувствителните 
документи се оповестяват публично.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията да не се изменя член 9 не е съгласувано с 
предложените към член 4 изменения, което понастоящем прави позоваването в 
параграф 1 от настоящия член несъгласувано и неправилно. Съгласно член 15 от 
ДФЕС и условията и ограниченията за достъп до документи се определят чрез 
съвместно вземане на решение. Следователно е наложително и в съответствие с 
правното основание институциите, органите, службите и агенциите да приемат и 
оповестят общи правила за класифициране.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Документите, които са изготвени 
или получени по време на процедурите 
по приемане на законодателни
актове на ЕС  или на 
незаконодателни актове с общо 
приложение, са  пряко достъпни за 
обществеността  , при спазване на 
членове 4 и 9.

1. Институциите, доколкото е 
възможно, правят документите
пряко достъпни за обществеността в 
електронен формат или чрез 
регистър в съответствие с правилата 
на съответната институция, орган, 
служба или агенция.

Or. en

Обосновка

 За да се запазят съществуващите стандарти, текстът на сегашния член 12, 
параграф 1 се възстановява.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до .. .. … Комисията 
публикува отчет за прилагането на 
принципите, залегнали в настоящия 
регламент, и формулира препоръки, 
включително, наред с другото, 
определение на термина „по-висш 
обществен интерес“, и – ако е 
уместно, предложения за 
преразглеждането на настоящия 
регламент, както и програма за 
действие, включваща мерките, които 
да се предприемат от институциите, 
органите, службите и агенциите.

Or. en



PA\817059BG.doc 13/13 PE441.376v01-00

BG

Обосновка
Както в случая със сегашния регламент, следва да се представи доклад за прилагането 
на регламента, в който следва да се направят препоръки и предложения за 
подобрения, когато е необходимо.


