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КРАТКА ОБОСНОВКА

Съгласно член 1, параграф 2 от Договора за Европейски съюз (изменен от Договора от 
Амстердам от 1997 г.) институциите и органите на Общността трябва да вземат 
решения колкото е възможно по-открито и колкото е възможно по-близо 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. 

Въпреки че европейските институции бележат напредък по отношение на откритостта и 
прозрачността, положението в никакъв случай не е идеално и настоящата преработка на 
Регламент № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на европейските 
институции следва да се разглежда като поредна стъпка към постигане на 
административна среда, в която наличността и лесният достъп до информация е 
правило, а не изключение.

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". Вашият 
докладчик счита, че реалното интегриране и консолидиране в регламента на 
натрупаната съдебна практика и други приложими текстове като Орхуската конвенция, 
вече трябваше да е довело до различен подход към преразглеждането.

Освен това вашият докладчик счита, че решението на Комисията да използва 
процедурата на преработване за преразглеждането не е удачно и не отговаря на целите 
на междуинституционалното споразумение относно процедурата на преработване, 
което предвижда употребата й в съвсем различни ситуации. Тъй като процедурата по 
начало ограничава възможностите на Парламента да изменя предложението само до 
елементите, които са изменени от Комисията, употребата й следва да стане обект на 
внимателна оценка. Това, че процедурата на преработване е неподходяща за сложно 
преразглеждане, при което промяната на някои елементи има последствия за други 
разпоредби в текста, на практика означава, че Парламентът трябва да широко да 
използва дерогацията, предвидена в МИС. 

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, той трябва да се разшири, за да включва всякакво съдържание, 
независимо от неговия носител или от фазата на процеса на вземане на решение, 
относно въпроси, които попадат в сферата на отговорност на институциите.

Комисията по петиции е в непосредствен досег с динамиката на живота на Съюза що се 
отнася до неуспехите и проблемите в прилагането на законодателството, политиките и 
програмите на Общността и продължава да забелязва, че гражданите са много наясно за 
съществуването на тези проблеми, защото са засегнати пряко от въпросните проблеми 
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и защото имат пряк интерес от преустановяване на нарушенията и/или търсене на 
защита.

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 на всички етапи на разследванията в хода на подобни процедури. 
Това включва и документи, предоставени от държавите-членки. Следователно 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 Европейските 
общности и е неприемливо. Не следва да се прилагат никакви други ограничения с 
изключение на посочените в член 4 ("Изключения") на правото на гражданите на 
достъп до документи. Що се отнася до член 9 ("Чувствителни документи"), важно е 
институциите да създадат общи правила за класифициране на подобни документи и 
тези правила да бъдат публично огласени.

Вашият докладчик също така счита, че би си заслужавало да се включи в регламента 
предложението на Европейския омбудсман да действа в качеството на обективен 
посредник в случаи, в които достъпът до даден документ е отказан частично или 
напълно от някоя институция и заявителят поставя под въпрос доколко наистина ще се 
навреди на засегнатия интерес и/или твърди, че е от по-висш обществен интерес да се 
оповести документът. В подобни случаи Омбудсманът би могъл да прегледа документа, 
да формира независима преценка по въпроса за вредите и/или по-висшия обществен 
интерес и, без да оповестява документа, да даде своето становище на институцията и на 
заявителя. Ако след консултацията с Омбудсмана отказът бъде потвърден, заявителят 
може да отправи потвърдително заявление, ако желае.

Тази процедура по никакъв начин не би отнела от правата на заявителя съгласно 
регламента, а би дала практическа помощ и насоки на институцията, която може да 
счита, че е правно задължена да откаже достъп, и би увеличила увереността на 
заявителя, че в случаите на отказ на заявление съществува реална вероятност от 
причиняване на вреда и възможността за по-висш обществен интерес от оповестяване 
на документа е била разгледана сериозно и обективно. Друго предимство на тази 
процедура би било, че случаите на отказ от различните институции, отнесени до 
омбудсмана, биха били третирани по съгласуван и равностоен начин.

Вашият докладчик е на мнение, че е почти невъобразимо Европейската инициатива за 
прозрачност да има успех, ако заявителите не могат лесно да откриват и изтеглят 
желаната от тях информация. Следователно в контекста на този регламент 
институциите следва да гарантират, че документите се предоставят през общ интерфейс 
за техните регистри на документи и следва да осигурят единна точка за достъп.

Когато се предоставят в електронен вид, документите следва да бъдат във формати, 
придържащи се към отворени стандарти.  Кампанията за прозрачност със сигурност ще 
се провали, ако гражданите са задължени да използват конкретен лицензиран софтуер, 
съвместим с информационната среда на институциите. Вашият докладчик е внесъл 
изменения (членове 10 и 11), включващи краен срок, в който институциите да 
гарантират, че документите се предоставят във формати, придържащи се към отворени 
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стандарти и да гарантират че информационната среда на институциите не създава 
пречка за обществения достъп до документите. 

С оглед на гарантиране на парламентарен надзор, докладчикът подчертава, че 
Парламентът трябва да има адекватен контрол по отношение на чувствителни 
документи. Двустранните споразумения с трети държави или международни 
организации не следва да възпрепятстват Съвета и Комисията да обменят информация 
с Парламента. В тази връзка е важно да се определят крайни срокове за адаптиране на 
процедурните правилници на институциите и Комисията да провери съответствието на 
правилата им с преразгледания регламент. Освен това, както в случая с настоящия 
регламент, следва да се изиска от Комисията да представи 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:

Изменение1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Член 1, втора алинея от Договора за 
създаване на Европейския съюз е 
посветен на понятието за откритост, 
като посочва, че Договорът отбелязва 
нов етап в процеса на създаване на все 
по-тесен съюз между народите на 
Европа, в който решенията се вземат 
възможно най-открито и възможно най-
близо до неговите граждани.

(2) Член 1, втора алинея от Договора за 
създаване на Европейския съюз е 
посветен на понятието за откритост, 
като посочва, че Договорът отбелязва 
нов етап в процеса на създаване на все 
по-тесен съюз между народите на 
Европа, в който решенията се вземат 
възможно най-открито и възможно най-
близо до неговите граждани. Следва да 
се предоставят адекватни ресурси за 
прилагане на практика на принципа 
на откритост, като по този начин се 
постигне по-голяма легитимност, 
ефективност и отчетност пред 
гражданите и се укрепят принципите 
на демокрацията и зачитането на 
основните права. 

Or. en
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Обосновка

Управлението на информация и документи, администрирането на правото на 
обществен достъп и комуникацията с гражданите са дейности, изискващи много 
ресурси. Предоставянето на адекватни ресурси за тези цели следва да се счита за 
необходима инвестиция за гарантиране на ефикасността, ефективността и 
прозрачността на институциите и органите на Съюза.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящия регламент е: Целта на настоящия регламент е:
а) да определи принципите, условията и  
ограниченията, на базата на 
съображения за обществен или частен 
интерес, които регулират правото на 
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията 
(наричани по-долу „институциите“), 
посочени в член 255 от Договора за ЕО, 
с цел  предоставяне на 
обществеността на възможно най-
широк достъп до тези  документи;

а) да определи принципите, условията и  
ограниченията, на базата на 
съображения за обществен или частен 
интерес, които регулират правото на 
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията 
(наричани по-долу „институциите“), 
посочени в член 255 от Договора за ЕО, 
с цел да гарантира, че на 
обществеността се дава възможно най-
широк достъп до  тези  документи;

б) да установи правилата, гарантиращи 
възможно най-лесно упражняване на 
това право;

б) да установи правилата, гарантиращи 
възможно най-лесно упражняване на 
това право;

в) да насърчава добрите 
административни практики относно 
достъпа до документи.

в) да гарантира добрите 
административни практики относно 
достъпа до документи.

Or. en

Обосновка

Институциите са длъжни да гарантират откритост и прозрачност, както и добри 
административни практики.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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.

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, а именно документи,
които са изготвени или получени от нея 
и са нейно притежание , отнасящи се до 
въпрос, свързан с политиките, 
дейностите, разследванията 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.

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.

4. Документи, квалифицирани като 
чувствителни съгласно определението в 
член 9, параграф 1, са предмет на 
специално третиране в съответствие с 
този член.

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 
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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.

7. Настоящият регламент не засяга 
правата на по-широк публичен достъп 
до документи, притежание на 
институциите, които евентуално са на 
базата на инструменти на 
международното право или актове на 
тези институции, които ги прилагат.

Or. en

Обосновка

Article 2(5) and (6) as proposed by the Commission would exclude whole categories of 
documents from the scope of the Regulation. This evidently is against the letter and the spirit 
of Article 255 of the EC Treaty which is the legal base of the Regulation as well as in clear 
contradiction with established case law of the ECJ. Retaining these paragraphs means a step 
back and a drop in standards. As regards rights of access resulting from instruments of 
international law such as the Aarhus Convention and acts implementing them, with the 
insertion of  "broader" in paragraph 7 no legal change is sought, only improvement of the 
clarity of the text.   

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По смисъла на настоящия регламент: По смисъла на настоящия регламент:
а) „документ“ означава всякаква 
информация, която се съдържа на 
независимо какъв информационен 
носител (на хартиен носител или в 

а) „документ“ означава всякаква 
информация, която се съдържа на 
независимо какъв информационен 
носител (на хартиен носител или в 
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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  ;

електронна форма, звукозапис, видео-
или аудио-визуален запис), отнасяща 
се за въпрос, който попада в сферата 
на отговорност на съответната 
институция;

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 Общността 
или институции и органи извън 
Общността, както и трети страни.

в) "целите на дейности по 
инспектиране, разследване и одит" 
означава целта да се преустанови 
нарушение на правото на Общността 
или случай на лошо администриране 
или злоупотреба с общностни 
средства, както и гарантиране, 
когато е уместно, на защитата на 
правата на обжалване, 
възстановяване и компенсация.

Or. en

Обосновка

The definition of "document" as proposed is too narrow. A document would only be a 
"document" in the sense of the Regulation if it is formally transmitted or otherwise registered.
This definition obscures the application of the provisions on registration of documents, such 
as Article 11(1) "references to documents shall be recorded in the register without delay".
This is a step backwards for transparency. It also falls far short of the requirements on the 
quality of legislation in the context of "better lawmaking". Member States should not be 
considered third parties in their relations with the institutions or their communications on 
matters relating to the field of activities of the Union. As the proposal introduces new 
provisions on investigations in Article 2, thus limiting the scope of application of the 
Regulation, this issue is better dealt with in the context of definitions.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Институциите отказват достъп до 
документи в случаите, когато 
оповестяването им засяга защитата на 
обществения интерес по отношение на:

1. Институциите отказват достъп до 
документи в случаите, когато 
оповестяването им засяга защитата на 
обществения интерес по отношение на:

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

а) обществената сигурност;

б) отбраната и военните въпроси; б) отбраната и военните въпроси;
в) международните отношения; в) международните отношения;
г) финансовата, валутната или 
икономическата политика на Общността 
или на държава-членка;

г) финансовата, паричната или 
икономическата политика на Общността 
или на държава-членка, освен ако не 
съществува по-висш обществен 
интерес от оповестяването на 
документите;

д) околната среда, като например 
размножителните места на редки 
видове.

д) частния живот и личната 
неприкосновеност, по-специално в 
съответствие със законодателството 
на Общността относно защитата на 
личните данни, освен ако не 
съществува по-висш обществен 
интерес от оповестяването на 
документите.

2. Институциите отказват достъп до 
документи в случаите, когато 
оповестяването би засегнало защитата 
на:

2. Институциите отказват достъп до 
документи в случаите, когато 
оповестяването би засегнало защитата 
на:

а) търговските интереси на физическо 
или юридическо лице;

а) търговските интереси на физическо 
или юридическо лице;

б) правата на интелектуална собственост; б) правата на интелектуална собственост;
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

г) целите на дейности по инспектиране, 
разследване и одит;

г) целите на дейности по инспектиране, 
разследване и одит.

д) обективността и 
безпристрастността на процедурите 
за подбор.
3. Достъпът до следните документи  се 3. Достъпът до следните документи  се 
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отказва в случаите, когато 
оповестяването им  би засегнало 
сериозно процеса на вземане на решение 
на институциите:

отказва в случаите, когато 
оповестяването им  би засегнало 
сериозно процеса на вземане на решение 
на институциите:

а) документи, отнасящи се до въпрос, по 
който все още не е взето решение;

а) документи, отнасящи се до въпрос, по 
който все още не е взето решение;

б) документи  , съдържащи становища, 
които са за вътрешно ползване, като част 
от предварителни обсъждания и 
консултации на въпросните институции, 
дори и след вземането на решение.

б) документи  , съдържащи становища, 
които са за вътрешно ползване, като част 
от предварителни обсъждания и
консултации на въпросните институции, 
дори и след вземането на решение.

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 
счита, че съществува по-висш 
обществен интерес при оповестяването 
на информация, когато исканата 
информация се отнася до емисии в 
околната среда.

4. Изключенията, посочени в параграфи 
2 и 3, се прилагат, освен ако по-висш 
обществен интерес не диктува 
оповестяването на документите. Счита 
се, че съществува по-висш обществен 
интерес при оповестяването на 
информация, когато исканата 
информация се отнася до емисии в 
околната среда и когато един документ 
е предаван в рамките на процедурите, 
водещи до законодателен акт или 
незаконодателен акт с общо 
приложение .
4a. Документи, чието оповестяване би 
създало риск за ценностите, свързани с 
опазване на околната среда, като 
например размножителните места на 
редки видове, се оповестяват само 
съгласно Регламент (ЕО) № 1367/2006 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 6 септември 2006 година 
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 Общността1.

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. 

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 навреди на 
личния живот или 
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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.

неприкосновеността на съответните 
лица.

6. Ако само част от искания документ е 
обект на едно или няколко от 
горепосочените изключения, останалите 
части на документа се разпространяват.

6. Ако само част от искания документ е 
обект на едно или няколко от 
горепосочените изключения, останалите 
части на документа се разпространяват.

7. Изключенията, както са установени в 
настоящия член, 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. 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.

7. Изключенията, както са установени в 
настоящия член, 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. В случаите 
на документи, които са предмет на 
изключение във връзка с личния живот 
или търговски интереси, и в случай на 
чувствителни документи може при 
необходимост този период да е по-голям 
от определения по-горе.
______________________________
1 OВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13.

Or. en

Обосновка

The EC's amendment to Article 4(2)(c) lowers standards as compared to current rules. To 
improve standards this point is amended. The protection of personal data as proposed by the 
Commission is not in accordance with the CFI judgement in the Bavarian Lager Case.
Therefore, the relevant provisions are aligned with the judgement (T-194/04), as is Article 
4(5), where the formulation "adversely affect" is too broad. Reference to EU legislation on 
personal data is included in paragraph 1(e). Article 4(4) is amended in order to take full 
account of the Aarhus Convention and the principles expressed in the Turco judgement (C-
39/05 P and C-52/05).
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Изменение 6

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 когато случаят се 
отнася до предоставена на 
Комисията информация относно 
прилагането на законодателството 
на Съюза, преди да са започнали 
съдебни процедури, 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. Институцията преценява 
основателността на подобни мотиви, 
посочени от държавата-членка.

Or. en

Обосновка

Member States should be able to request institutions to refuse access to their documents only 
if such requests are based on the exceptions laid down in Article 4. The ECJ has confirmed 
this in the IFAV case (C-64/05). Member States do not have a right of veto with respect to 
documents emanating from them, nor the right to refer to provisions in their own legislation 
in order to justify confidentiality. In accordance with recommendation 4 of the Cashman 
resolution of 2006 access should also be granted to Member State information submitted to 
the Commission concerning the implementation of Union legislation, until proceedings before 
a Court commence.
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Изменение 7

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. В случай на пълен или частичен 
отказ, когато заявителят поставя под 
въпрос доколко наистина ще се 
навреди на засегнатия интерес и/или 
твърди, че е от по-висш обществен 
интерес да се оповести документът, 
заявителят може да се обърне към 
Европейския омбудсман за независима 
и обективна преценка по въпроса за 
вредите и/или по-висшия обществен 
интерес. Ако след получаването на 
становището на Европейския 
омбудсман институцията потвърди 
своя 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.

Or. en

Обосновка

Article 7(3) is amended to include a procedure in cases where an applicant has doubts 
concerning the question whether interests are harmed and/or argues that there is an 
overriding interest in disclosure. The Ombudsman could assess the question of harm or an 
overriding public interest and report to the institution and the applicant. This does not 
diminish the applicant's rights but offers guidance to the institution and increases applicants' 
trust that when an application is refused, potential harm is real and the possible overriding 
public interest has been seriously and objectively examined.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 8  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потвърдителните заявления се 
разглеждат по най-бързия начин. В 
рамките на тридесет  работни дни от 
регистрирането на такова заявление 
институцията разрешава достъп до 
искания документ и го предоставя в 
същия срок, в съответствие с член 10, 
или в писмен отговор излага мотивите 
за пълния или частичния отказ на 
достъп. В случай на пълен или частичен 
отказ на достъп до документа 
институцията информира заявителя за 
начините на обжалване, на които има 
право.

1. Потвърдителните заявления се 
разглеждат по най-бързия начин. В 
рамките на петнадесет работни дни от 
регистрирането на такова заявление 
институцията разрешава достъп до 
искания документ и го предоставя в 
същия срок, в съответствие с член 10, 
или в писмен отговор излага мотивите 
за пълния или частичния отказ на 
достъп. В случай на пълен или частичен 
отказ на достъп до документа 
институцията информира заявителя за 
начините на обжалване, на които има 
право.

Or. en

Обосновка

Удължаването на крайния срок, предложено от Комисията, би понижило 
стандартите. 15 работни дни (3 седмици) би трябвало да са достатъчно за една 
институция да вземе решение по потвърдително заявление и да го съобщи, особено 
при положение, че срокът може да бъде удължен при извънредни обстоятелства.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 9

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 

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 
общи правила, установени от 
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институция, които защитават 
основните интереси на Европейския
съюз или на една или няколко от тези 
държави-членки в областите, уредени в 
член 4, параграф 1, буква а), конкретно
по отношение на обществената 
сигурност, отбраната и военните 
въпроси.

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

2. Заявленията за достъп до 
чувствителните документи съгласно 
процедурите, предвидени в членове 7 и 
8, се разглеждат предимно от 
оторизирани за запознаване с тези 
документи. Без да се засяга член 11, 
параграф 2, тези лица трябва също така 
да преценят позоваванията на тези 
чувствителни документи, които биха 
могли да фигурират в публичния 
регистър.

2. Заявленията за достъп до 
чувствителните документи съгласно 
процедурите, предвидени в членове 7 и 
8, се разглеждат предимно от 
оторизирани за запознаване с тези 
документи. Без да се засяга член 11, 
параграф 2, тези лица трябва също така 
да преценят позоваванията на тези 
чувствителни документи, които биха 
могли да фигурират в публичния 
регистър.

3. Чувствителните документи се вписват 
в регистъра или се предоставят, при 
условие че има съгласие на органа, 
който ги е издал.

3. Чувствителните документи се вписват 
в регистъра или се предоставят, при 
условие че има съгласие на органа, 
който ги е издал.

4. Всяко решение на определена 
институция да откаже достъп до 
чувствителен документ се основава на 
мотиви, които не нарушават интересите, 
чиято защита е предвидена в член 4.

4. Всяко решение на определена 
институция да откаже достъп до 
чувствителен документ се основава на 
мотиви, които не нарушават интересите, 
чиято защита е предвидена в член 4.

5. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато обработват заявления за 
чувствителни документи, ще спазват 
принципите, оповестени в настоящия 
член и в член 4.

5. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато обработват заявления за 
чувствителни документи, ще спазват 
принципите, оповестени в настоящия 
член и в член 4.

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

6. Общите правила на институциите по 
отношение на чувствителните 
документи се оповестяват публично.

7. Комисията и Съветът информират
Европейския парламент относно 
чувствителните документи в 
съответствие с разпоредбите, 
договорени между институциите.

7. Комисията и Съветът гарантират 
възможността за адекватен контрол 
от страна на Европейския парламент 
относно чувствителните документи в 
съответствие с разпоредбите, 
договорени между институциите, които 
се оповестяват публично.
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8. Двустранните споразумения с 
трети държави или международни 
организации не възпрепятстват 
Съвета или Комисията да обменят 
информация с Европейския 
парламент.

Or. en

Обосновка

The Commission's proposal not to amend Article 9 is not consistent with the changes 
proposed to Article 4, which at present makes the reference in paragraph 1 of this article 
incoherent and incorrect. According to Article 255 EC also the conditions and limits to 
access to documents shall be laid down in co-decision. Therefore, it is imperative and in 
conformity with the legal base that the institutions adopt common rules on classification.
Recommendation 3 of the Cashman resolution states that, in the context of parliamentary 
scrutiny, the regulation should ensure adequate control by the European Parliament with 
regard to sensitive documents. In the same vain the Regulation should clearly provide that 
agreements with third countries or international organisations should not prohibit the 
Council and the Commission from sharing confidential information with the Parliament.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Заявителят има достъп до документи 
като консултира документите на място 
или като получи копие, включително, 
когато е необходимо, електронно копие, 
в зависимост от предпочитанията на 
заявителя. 

1. Заявителят има достъп до документи 
като консултира документите на място 
или като получи копие, включително, 
когато е налично, електронно копие, в 
зависимост от предпочитанията на 
заявителя. 

2. Ако определен документ е публично 
достъпен  и е леснодостъпен за 
заявителя, институцията може да 
изпълни своето задължение и да 
разреши достъп до документа, като 
информира заявителя как да получи 
искания документ.

2. Ако определен документ е публично 
достъпен  и е леснодостъпен за 
заявителя, институцията може да 
изпълни своето задължение да разреши 
достъп до документа, като информира 
заявителя как да получи искания 
документ.

3. Документите се доставят в 
съществуващата версия и формат 
(включително електронна или в друг 

3. Документите се доставят в 
съществуващата версия и формат 
(включително електронна или в друг 
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формат: брайлово писмо, едър шрифт 
или запис), като се отчита изцяло 
предпочитанието на заявителя.

формат: брайлово писмо, едър шрифт 
или запис), като се отчита изцяло 
предпочитанието на заявителя. 
Достъпът до документи не е 
ограничаван от никакъв софтуер или 
операционна система, ползвани в 
информационната среда на 
институцията.

4. Разходите за изпълнението и 
изпращането на копията може да бъдат 
за сметка на заявителя. Дължимата сума 
не може да надхвърля реалния разход за 
издаване и изпращане на копията. При 
консултация на място или когато броят 
на копията не надхвърля 20 страници 
формат А4, както и при директен достъп 
в електронен формат или в регистър е 
задължително достъпът да е безплатен.

4. Разходите за изпълнението и 
изпращането на копията може да бъдат 
за сметка на заявителя. Дължимата сума 
не може да надхвърля реалния разход за 
издаване и изпращане на копията. При 
консултация на място или когато броят 
на копията не надхвърля 20 страници 
формат А4, както и при директен достъп 
в електронен формат или в регистър е 
задължително достъпът да е безплатен.

5. Настоящият регламент не 
дерогира специфичните условия за 
достъп, установени в правото на ЕО 
или националното право, като 
например заплащане на такса.

Or. en

Обосновка

За да се запазят настоящите стандарти, параграф 5 следва да се заличи. 
Институциите следва да се възползват от възможността, предоставяна от това 
преразглеждане на регламента, за да въведат отворени стандарти. От основните 
принципи на регламента и правната му основа се налага изводът, че достъпът до 
документи не следва да бъде ограничаван от никакъв софтуер или операционна 
система, използвани в дадена институция. 

Изменение 11

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 съставяне на 
регистъра на основата на отворени 
стандарти и оперативна 
съвместимост, който трябва да 
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действа преди ..... .

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че се съставят регистри на основата на отворени стандарти и 
оперативна съвместимост, които своевременно влизат в употреба, следва да се 
установи ясен краен срок.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 12

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 въпросните институции. 

2. Когато е уместно, останалите
документи, а именно документите, 
свързани с изграждането на политика 
или стратегия, са  пряко достъпни в 
електронна форма .

2. По-конкретно, документи, които са 
изготвени или получени по време на 
процедури по приемане на 
законодателни  актове на ЕС  или на 
незаконодателни актове с общо 
приложение, са  пряко достъпни за 
обществеността, при спазване на 
член 9.

3. Когато прекият достъп не се 
предоставя чрез регистър, регистърът 
максимално точно посочва къде се 
намира документът.

3. Когато прекият достъп не се 
предоставя чрез регистър, регистърът 
максимално точно посочва къде се 
намира документът.

4. Всяка институция определя в своя 
процедурен правилник кои други 
категории документи са пряко 
достъпни за обществеността.

4. Институциите установяват общ 
интерфейс за своите регистри на 
документи и по-специално осигуряват 
единна точка за пряк достъп до 
документите, изготвени или 
получени в хода на процедурите по 
приемане на законодателни актове на 
ЕС или незаконодателни актове с 
общо приложение.
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Or. en

Обосновка

Комисията предлага промени в правилата за регистрите, което, като се вземат 
предвид и други предложени промени, по-специално при дефинирането на документи, 
изисква внимателно разглеждане на тези правила. За да се запазят съществуващите 
стандарти, текстът на сегашния член 12, параграф 1 се възстановява. Параграфи 2 и 
4 от член 12 се изменят, за да включат препоръки 2 и 5 от резолюцията Cashman с 
оглед на подобряване на съществуващите стандарти. 

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 13  параграф 2  буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) инициативите, представени на Съвета 
от държава-членка по силата на член 
67, параграф 1 от Договора за 
създаване на ЕО или съгласно член 34, 
параграф 2 от Договора за ЕС;

а) инициативите, представени на Съвета 
от държава-членка съгласно член 34, 
параграф 2 от Договора за ЕС;

Or. en

Обосновка

Вече не са възможни инициативи на държавите-членки по силата на член 67, 
параграф 1 от Договора за ЕО.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент не засяга други 
действащи правила в областта на 
авторското право, които биха могли да 
ограничат правото на трети страни да 
получават копия от документи или 
да  възпроизвеждат или използват 
разпространените документи.

Настоящият регламент не засяга други 
действащи правила в областта на 
авторското право, които биха могли да 
ограничат правото на трети страни да 
възпроизвеждат или използват 
разпространените документи.
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Or. en

Обосновка

За да се запазят съществуващите стандарти, член 16 не следва да бъде изменян и 
текстът на сегашния регламент следва да се запази.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 17  параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Най-късно до .. .. ..... Комисията 
публикува отчет за прилагането на 
принципите на настоящия регламент 
и формулира препоръки, включително 
и предложения за преразглеждането 
на настоящия регламент, ако е 
уместно, както и програма за 
действие, включваща мерките, които 
да се предприемат от институциите.

Or. en

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, ако е необходимо. Както се обяснява след Изменение 16, изключването на 
разпоредба означава де факто изменение на регламента. 

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 17 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17a
Мерки за прилагане
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1. Всяка институция адаптира своя 
процедурен правилник към 
разпоредбите на настоящия 
регламент. Адаптациите влизат в 
сила от .. .. .... .
2. В срок шест месеца от влизането в 
сила на настоящия регламент 
Комисията разглежда 
съвместимостта на настоящия 
регламент с действащите правила 
относно достъпа до документи.

Or. en

Обосновка

Би било разумно да се даде краен срок за адаптирането от страна на институциите 
на техните процедурни правилници. Също така следва на Комисията да бъде указано 
да гарантира, че съществуващите правила за достъп до документи съответстват на 
преразгледания регламент. Тъй като този член е част от сегашния регламент, като 
го пропуска в предложението си Комисията на практика изменя съществуващия 
регламент в този негов аспект.  
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