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Настоящата брошура съдържа годишния доклад на Съвета за прилагането на Регламент (ЕО) № 
1049/2001 относно публичния достъп до документи през 2008 г. 
 
В приетия от Съвета през април 2009 г. доклад са представени промените от нормативен, 
административен и практически характер, направени от Съвета, за да се гарантира спазването на 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001. 
 
В доклада се съдържа и информация относно публичния регистър на документи на Съвета, както и 
статистически данни относно публичния достъп до документи. 
 
Освен това в доклада се подчертават основните моменти от 7-годишния период на прилагане на 
регламента и се прави преглед на жалбите, подадени до Европейския омбудсман, както и на 
решенията по дела за достъп до документи на Съвета, постановени от съдилищата на Общността 
през 2008 г. по силата на Регламент (ЕО) № 1049/2001. 
 
Допълнителна информация (както и предишни доклади) относно достъпа до документи на Съвета 
и относно други въпроси, свързани с прозрачността, може да се намери на уебсайта на Съвета на 
адрес: http://www.consilium.europa.eu, в раздел „Документи“. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) №  1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на 
Комисията предвижда, че „ Всяка институция публикува годишен отчет за изтеклата година, в 
който се посочва броят на отказите за разрешаване на достъп от институциите и мотивите за 
тези откази, както и броят на чувствителни документи, които не са вписани в регистъра.“1. 
 
Настоящият доклад се отнася до прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2008 от Съвета през 2008 г. 
 
Подобно на предишните годишни доклади2, в част I настоящият доклад описва нормативните, 
административните и практическите промени, извършени от Съвета през 2008 г. с оглед 
осигуряването на съответствие с Регламент (ЕО) №  1049/2001. Част II анализира статистическите 
данни, свързани със заявленията за достъп през отчетния период. Част III се отнася по-специално 
до прилагането от страна на Съвета на изключения от правото за достъп съгласно член 4 от 
Регламент (ЕО) №  1049/2001. В част IV се разглеждат значимите събития през седмата година от 
прилагането на регламента, а част V третира жалбите, подадени до Европейския омбудсман, както и 
образуваните съдебни производства. В последната част VI са представени заключенията на доклада. 

                                                
1 Вж. предишните доклади на Съвета (7957/03, 8036/04, 8896/05, 13354/1/06 REV 1, 8184/07 и 8475/08) и на 

Комисията (COM(2003) 216 окончателен, COM(2004) 347 о кончателен, COM(2005) 348 окончателен, 
COM(2007) 548 окончателен, COM(2007) 841 окончателен и COM(2008) 630 окончателен). Що се отнася до 
докладите на Европейския парламент за годините 2002—2007 г., вж. бележките на генералния секретар на 
Европейския парламент до Бюрото от 23 януари 2003 г. (PE 324.992/BUR), 19 февруари 2004 г. 
(PE 338.930/BUR/NT), 7 март 2005 г. (PE 352.676/BUR./ANN.), 22 март 2006 г. (PE 371.089/BUR./ANN.), 
23 април 2007 г. (PE 388.097/BUR) и 18  април 2008 г. (PE 402.460/BUR/ANN). Освен това в съответствие с 
член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) №  1049/2001 на 30 януари 2004 г. Комисията публикува доклад 
относно прилагането на принципите на регламента (COM(2004) 45 окончателен). 

2 Вж. документи 7957/03, 8036/04, 8896/05, 13354/1/06 REV 1, 8184/07 и 8475/08. 
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I. НОРМАТИВНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ 
 
1. Публичен регистър на документите на Съвета 
 
Съгласно член 11 от Регламент (ЕО) №  1049/2001 институциите на Общността са длъжни да 
предоставят достъп до регистър на документите в  електронна форма. Публичният регистър на 
документите на Съвета, който функционира от 1 януари 1999 г., съдържа справки за документите 
на Съвета, включени в него посредством система за автоматично архивиране. Така всички 
документи с нечувствително съдържание, представени на Съвета или на някой от подготвителните 
му органи, за да служат за основа на обсъжданията, които могат да повлияят върху процеса на 
вземане на решения или да отразят постигнатия напредък по даден въпрос, автоматично се вписват 
в регистъра. Що се отнася до чувствителните документи3, авторът уточнява за кои от тях може да 
бъде разрешено да фигурират в регистъра4. 
 
Регистърът позволява достъп до пълния текст на голям брой документи, до които съгласно член 11 
от приложение ІІ на Процедурния правилник на Съвета трябва да бъде осигурен пряк достъп на 
обществеността веднага след тяхното пускане в обращение5. Става въпрос за документи от следните 
категории: 
 
• предварителен дневен ред за заседания на Съвета и на неговите подготвителни органи (с 

изключение на някои органи, които се занимават с въпроси от военната област и 
сигурността); 

• внесени в Съвета документи, които са изброени под дадена точка от дневния му ред и имат 
гриф „публично обсъждане“ или „публично разискване“ в съответствие с член 8 от 
Процедурния правилник6; 

• в законодателната област — бележки по точки „I/A“ и „A“, внесени в Корепер и/или в Съвета, 
както и проекти за законодателни актове, проекти за общи позиции и одобрени от 
помирителния комитет съвместни текстове, на които тези бележки се позовават; 

• документи, свързани със законодателен акт след приемането на обща позиция, след 
одобряването на съвместен текст от помирителния комитет или след окончателното 
приемане на законодателен акт; 

• всеки друг текст, приет от Съвета и предназначен за публикуване в Официален вестник; 

• документи на трети страни, които са направени публично достояние от автора или с негово 
съгласие; 

• документи, до които член на обществеността е получил пълен достъп след подаване на 
заявление за това. 

                                                
3 За целите на Регламент (EО) №  1049/2001, „чувствителни документи“ означава документи, класифицирани 

като „CONFIDENTIEL“, „SECRET“ или „TRЕS SECRET/TOP SECRET“. По този въпрос вж. член 9, 
параграф 1 от същия регламент. 

4 Вж. член 9, параграф 2 и член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001. 
5 През 2008 г. на обществеността е предоставен достъп чрез регистъра до 125 126 документа веднага след 

пускането им в обращение. 
6 Вж. член 11, параграф 5, буква б) от приложение ІІ към Процедурния правилник на Съвета (OВ L 285, 

16.10.2006 г., стр. 62—64). За допълнителна информация по този въпрос вж. също т. I.3 от настоящия 
доклад, стр. 7—8. 
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Към 31 декември 2008 г. регистърът наброява 1 195 509 документа (всички езици взети заедно), от 
които 883 748 (73,9 % от регистрираните) са достъпни за обществеността, т.е. са достъпни във 
формат за изтегляне (856 261 документа в PDF или HTML формат) или чрез заявка 
(27 487 документа в друг формат). Това представлява увеличение от 8,5 % спрямо броя на 
документите, съдържащи се в регистъра през 2007 г. (1 195 509 в края на 2008 г. срещу 1 010 217 в 
края на декември 2007 г.), и увеличение от 22 % в броя на документите, пряко достъпни чрез 
регистъра (856 261 в края на 2008 г. срещу 700 449 в края на 2007 г.). 
 
Освен това към 31 декември 2008 г. регистърът съдържа 20 354 документа с гриф „P/A“ (т.е. 
частично достъпни), в това число 3 252, които са достъпни по електронен път (в PDF формат)7. 
Документи с гриф „P/A“, регистрирани преди 1 февруари 2004 г. — дата, от която всички нови 
документи, класифицирани като частично достъпни, стават пряко достъпни за обществеността чрез 
регистъра — обикновено не могат да бъдат изтеглени, но могат да  бъдат предоставени при 
поискване. 
 
През 2008 г. 482 842 различни потребители са се включили чрез интернет към публичния регистър 
на документите на Съвета. Общият брой на посещенията през 2008 г. е 895 299, а общият брой 
направени справки (изразени в брой гледани екрани) възлиза на 11 920 634. 
 
През отчетния период са предоставени 751 чувствителни документа (на езика на оригинала), от 
които 16, класифицирани като „SECRET UE“, и 735 като „CONFIDENTIEL UE“. От тях 2 документа 
с гриф „SECRET UE“ и 150 документа с гриф „CONFIDENTIEL UE“ са вписани в регистъра в 
съответствие с член 9, параграф 2 и член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001. 
 
2. Практически промени 
 
Съгласно Регламент (EО) №  1049/2001 всички заявления за достъп до документи, съхранявани от 
Съвета, които засягат въпрос, свързан с политиките, дейностите и решенията от компетентността 
на институцията, подлежат на разглеждане, включително заявленията, отнасящи се до 
класифицирани документи. 
 
Обработката на заявленията за достъп до класифицирани документи изисква задълбочен анализ от 
страна на компетентните служби на генералния секретариат на Съвета. През 2008 г. отдел 
„Прозрачност“ е разгледал общо 520 класифицирани документа, в това число 15, класифицирани 
като „CONFIDENTIEL UE“, и 505, класифицирани като „RESTREINT UE“8. 
 
В хода на разглеждането на заявленията служителите от отдел „Прозрачност“ системно се допитват 
до съответните автори или служби. 
 

                                                
7 Предоставянето на частичен достъп се прилага в съответствие с член 4, параграф 6 от регламента. 
8 Въпросните документи се отнасят предимно до ОВППС (42 %), правосъдието и вътрешните работи (40 %) и 

ЕПСО (18 %). 
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Поради все по-комплексния характер на досиетата, които подлежат на разглеждане, генералният 
секретариат на Съвета трябваше да прибягва до възможността за удължаване на срока за 
разглеждане на заявленията по-често, отколкото в миналото (в 22 % от случаите), което обяснява и 
средната продължителност за обработка от 16 работни дни през 2008 г. (срещу 14 дни през 2007 г.). 
За потвърдителните заявления, които се разглеждат от работна група „Информация“, преди да се 
препратят на Корепер и на Съвета за приемане, средната продължителност бе 25 работни дни през 
2008 г. срещу 28 работни дни през 2007 г.9 
 
Както е предвидено в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) №  1049/2001, Съветът редовно 
разглежда възможността за предоставяне на частичен достъп до исканите документи. Това помага 
да се осигури по-голяма прозрачност, особено в законодателната област. 
 
Когато да ден документ е все още в процес на обсъждане в Съвета или в неговите подготвителни 
органи и този документ отразява позициите на делегациите, може да стане така, че разкриването на 
целия документ да засегне доброто протичане на преговорите. В такива случаи Съветът прилага 
като общо правило член 4, параграф 3 от регламента, като предоставя достъп до съдържанието на 
подготвителните документи в хода на обсъждането им и заличава само позоваванията на имената 
на делегациите. Така заинтересованите страни могат да следят протичането на обсъжданията, без да 
се подлага на риск процесът на вземане на решения на институцията. Тази практика не засяга обаче 
евентуалното прилагане на други изключения, предвидени в член 4 от регламента. 
 
3. Прозрачност на законодателството 
 
Освен документите, до които е предоставен достъп чрез регистъра в отговор на искане за достъп 
съгласно Регламент (ЕО) №  1049/2001, всяка година значителен брой законодателни документи 
стават достъпни за обществеността на основание член 11, параграф 6 от п риложение ІІ към 
Процедурния правилник на Съвета10. Тази разпоредба предвижда, че всички подготвителни 
документи, свързани със законодателен акт са изцяло достъпни за обществеността след 
окончателното приемане на акта, освен ако не се прилагат една или повече от разпоредбите на 
член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/200111. 
 
Трябва да се отбележи, че във връзка с това прилагането на общата политика на прозрачност 
допринесе за по-нататъшното разширяване на достъпа до документи на Съвета, по-специално в 
областта на законодателството. Тъй като тази политика, приета от Европейския съвет през юни 

                                                
9 Срокът за отговор, определен в Регламент (ЕО) № 1049/2001, е 15 работни дни с възможност за удължаване 

с още 15 работни дни в надлежно оправдани случаи, например когато заявлението се отнася до много голям 
брой документи. 

10 В този контекст следва да се припомни, че съгласно член 255, параграф 3 от Договора за ЕО Съветът, както 
и Комисията и Европейският парламент, разработват в своите процедурни правилници специфични 
разпоредби относно достъпа до документи. В случая със Съвета тези специфични разпоредби са посочени в 
приложение ІІ към Процедурния правилник. 

 Освен това от член 207, параграф 3 от Договора за ЕО относно прилагането на член 255, параграф 3 следва, 
че Съветът осигурява по-голям достъп до документите си, когато действа в качеството си на законодател. 
Същият принцип, приложим към трите пряко ангажирани в законодателния процес институции, е 
формулиран в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001. 

11 През последните три години на основание член 11, параграф 6 от приложение ІІ към Процедурния 
правилник на Съвета всяка година е предоставян публичен достъп средно до 600 подготвителни документа. 
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 2006 г., предвижда предоставянето на публичен достъп до обсъжданията на Съвета по процедурата 
за съвместно вземане на решения, както и редовното организиране на публични разисквания по 
важни въпроси, засягащи интересите на Съюза и на неговите граждани12, документите, които се 
отнасят до въпроси, обсъдени на открити заседания на Съвета, сега са автоматично достъпни за 
обществеността на официалните езици на Европейския съюз чрез уебсайта на Съвета13. 
 
Успоредно с това генералният секретариат на Съвета подготвя месечен обобщен списък на всички 
законодателни актове, които се приети от Съвета в течение на даден месец. Този обобщен списък 
включва информация за резултатите от гласуванията, за приложимата процедура за гласуване, 
както и за изявления по законодателните актове, които са вписани в протокола на заседанието на 
Съвета14. 
 
4. Вътрешни инструкции, семинари за обучение, персонал 
 
Както и в предходните години, през 2008 г секретариатът на Съвета организира серия от семинари 
за обучение15 на служителите на Съвета, отговарящи за изготвянето на документи, с цел те да се 
запознаят с процедурите и установената практика в областта на публичния достъп до документи. 
 
През 2008 г. отдел „Прозрачност“ (обхващащ достъп до документи и прозрачност на 
законодателството) на генералния секретариат на Съвета (генерална дирекция F III) разполагаше с 
5 длъжностни лица AD и 10 длъжностни лица AST. 
 
II. АНАЛИЗ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП 
 
Заявленията на граждани за достъп до документи на Съвета се обработват първоначално от 
генералния секретариат на Съвета. В случай на пълен или частичен отказ на достъп до документ от 
страна на генералния секретариат на Съвета, заявителят може да внесе потвърдително заявление, с 
което иска от институцията да преразгледа позицията си. В случай на пълен или частичен отказ на 
потвърдително заявление заявителят може да подаде жалба до Европейския омбудсман и/или да 
заведе дело пред Първоинстанционния съд на Европейските общности. 
 
В приложението на настоящия доклад са представени статистически данни относно публичния 
достъп до документи на Съвета за последните пет години (2004—2008 г.). 
 

                                                
12 Вж. годишните доклади на Съвета относно достъпа до документи за 2006 (стр. 17—18) и 2007 г. (стр. 20—21). 
13 Вж. по-специално член 11, параграф 5 от приложение ІІ към Процедурния правилник на Съвета (OВ L 285, 

16.10.2006 г., стр. 63—64). 
14 Месечният обобщен списък може да бъде консултиран на уебсайта на Съвета http://www.consilium.europa.eu 

в рубриката „Документи“ — „Прозрачност на законодателния процес“ — „Резюме на актове на Съвета“. 
Резултатите от гласуването в Съвета по време на обсъжданията на актове, приети по процедурата за 
съвместно вземане на решения, могат да бъдат консултирани на същия интернет адрес в рубриката 
„Документи“ — „Прозрачност на законодателния процес“ — „Явно гласуване“. 

15 През отчетния период са организирани общо пет семинара за обучение (през януари, април, май, септември 
и ноември 2008 г.). 
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През отчетния период Съветът получи 2 238 заявления от обществеността за достъп до общо 10 728 
документа. Броят на напълно или частично разкритите документи (в резултат на първоначално или 
потвърдително заявление) през 2008 г. възлиза на 9 146. 
 
Както показват статистическите данни за броя на справките чрез интернет в публичния регистър на 
Съвета, този регистър продължава да бъде важен инструмент за търсене за гражданите, които 
желаят да следят отблизо дейността на Европейския съюз. 
 
Професионално и географско разпределение на заявителите 
 
Първоначалните заявления са отправени предимно от студенти и на учни работници (33,4 %). 
Юристите (9,4 %), промишленият сектор, търговията и групите за натиск (18,4 %) също са сред най-
представените обществени и професионални категории. Тъй като заявителите не са задължени да 
посочват самоличността си или да мотивират искането си, което най-често се изпраща чрез 
електронна поща, професията на значителен брой от тях (11,1 %) остава неизвестна. Повечето от 
потвърдителните заявления също са отправени от студенти и научни работници (31,6 %). 
Заявленията от промишления сектор, търговията и групите за натиск обаче се повишиха рязко през 
2008 г. (21 % срещу 0 % през 2007 г.). 
 
Ако през 2008 г. 10,5 % от потвърдителните заявления за достъп са подадени от журналисти, тази 
категория заявители е представена само в 2,9 % от първоначалните заявления. Това се дължи 
главно на факта, че публичните регистри на документи на институциите са само един от 
възможните източници на информация за печата. Освен това огромното мнозинство от 
журналистите се интересуват най-вече от горещите новини. Ето защо не е изненада, че малкото на 
брой заявления за достъп от журналисти идват най-вече от средите на разследващата журналистика 
и поради това са сходни със заявленията от академичните среди. 
 
Що се отнася до географското разпределение на заявителите, м нозинството от молбите идват от 
Белгия (31,1 %), Германия (14,3 %) и Обединеното кралство (7,6 %). Заявления от страни извън ЕС 
представляват 7,7 % от общия брой. Потвърдителните заявления са предимно от Белгия (30 %), 
Германия (20 %) и Нидерландия (10 %)16. 
 
Относително големият брой първоначални и потвърдителни заявления от Белгия се обяснява с 
факта, че редица многонационални компании и международни адвокатски кантори, както и 
многобройните сдружения, представляващи разнообразни икономически и индустриални сектори 
от цяла Европа, са със седалище в Брюксел. 
 

                                                
16 През 2007 г. повечето потвърдителни заявления бяха от Белгия (37,5 %) и от Обединеното кралство (25 %). 
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Области, за които се отнасят заявленията 
 
Що се отнася до областите, за които се отнасят заявленията, продължава да се наблюдава подчертан 
интерес към правосъдието и вътрешните работи (25,4 %)17. По-нататък заявленията се отнасят по-
низходящ ред основно до документи, свързани с външните отношения и ОВППС (16,2 % ), 
околната среда (10 %), данъчното облагане (6,3 %), селското стопанство и рибарството (5,7 %). 
 
Проявеният от заявителите интерес към правосъдието и вътрешните работи (25,4 % от заявленията 
през 2008 г. срещу 26,7 % през 2007 г. и 24,5 % през 2006 г.) и външните отношения и ОВППС 
(16,2 % от заявленията през 2008 г. срещу 18,1 % през 2007 г. и14,3 % през 2006 г.) остана 
относително постоянен, а з начително се увеличиха заявленията, свързани с околната среда (10 % 
през 2008 г. срещу 8,2 % през 2007 г. и 6,6 % през 2006 г.) и с данъчното облагане (6,3 % през 2008 г. 
срещу 2,4 % през 2007 г.)18. 
 
Следва обаче да се отбележи, че броят на заявленията за достъп до „класически“ законодателни 
документи, свързани например с вътрешния пазар, показва относително постоянен спад през 
последните години (2,9 % през 2007 г. и 3,4 % през 2008 г. срещу 16,3 % през 2003 г. и 14,2% през 
2004 г.), което не говори непременно за липса на интерес към тази област от страна на 
обществеността, а се дължи по-скоро на факта, че значителен брой законодателни документи са 
достъпни чрез публичния регистър на документите на Съвета още при пускането им в обращение. 
През 2008 г. общо 125 126 документа (или 67,5 % от 185 298-те, изготвени и вписани в регистъра 
през годината) са били разпространени като документи с публичен достъп. 
 
Брой на разгледаните документи и на отказите за достъп 
 
През отчетния период генералният секретариат разгледа 10 728 документа, като до 9 108 от тях е 
предоставен достъп в началната фаза (отговор, даден от генералния секретариат от името на 
Съвета). Бяха подадени 24 потвърдителни заявления за 69 документа, в резултат на което Съветът 
реши да разкрие нови 38 документа (19 изцяло и 19 частично). Така от общо 10 728 разгледани 
документа през отчетния период (начална и потвърдителна фаза взети заедно) за 1 582 е бил 
отказан достъп, което отговаря на процент на достъп от 72 % (заявени и изцяло предоставени 
документи) или 86,4 %, ако се вземат предвид и документите, за които е предоставен частичен 
достъп. 

                                                
17 Тази стойност показва устойчиво увеличение през периода 2004—2007 г. — от 20,1 % през 2004 г. до 22,5 % 

през 2005 г. и 24,5 % през 2006 г., за да достигне 26,8 % през 2007 г. 
18 От напълно разкритите документи в резултат на заявление за достъп 17 % се отнасят до правосъдието и 

вътрешните работи, 13,4 % до ОВППС, 14,6 % до околната среда и 6,6 % до данъчното облагане. От общия 
брой напълно или частично разкрити документи 19,8 % се отнасяха до правосъдието и вътрешните работи, 
13,7 % до ОВППС, 13 % до околната среда и 5,8 % до данъчното облагане. 
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III. ПРИЛАГАНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРАВОТО НА ДОСТЪП 
 
Основания за отказ 
 
При първоначалните заявления най-често изтъкваният сред основанията за отказ е защитата на 
процеса на вземане на решения, който представлява близо две пети от всички откази (36,4 %), 
следван от защитата на обществения интерес във връзка с международните отношения (27 %), 
обществената сигурност (6,4 %) и отбраната и военните въпроси (2,5 %).  
 
В 25,4 % от случаите са посочени няколко основания за отказ: така защитата на обществения 
интерес във връзка с обществената сигурност често се свързва с обществения интерес във връзка с 
международните отношения (55 %), докато защитата на процеса на вземане на решения на 
институцията редовно се посочва заедно със защитата на обществения интерес във връзка с 
международните отношения, включително преговорите относно търговията, разширяването и т.н. 
(7,5 %). 
 
Що се отнася до потвърдителните заявления, защитата на о бществения интерес във връзка с 
международните отношения се посочва като основание за 77,4 % от отказите през 2008 г. (20 % през 
2007 г.), а защитата на обществения интерес във връзка с обществената сигурност се посочва като 
основание в 16,1 % от случаите (6,7 % през 2007 г.). През 2008 г. няма случаи, в които са дадени 
няколко различни мотива за отказ. 
 
Защитата на съдебните производства и на правните становища (изключение, предвидено във 
второто тире от член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) №  1049/2001) се привежда като основание за 
отказ в началната фаза в 1,6 % от отказите през 2008 г. (срещу 0,8 % през 2007 г.). На 
потвърдителната фаза този мотив въобще не е посочван като основание за цялостен отказ, но през 
разглеждания период е бил използван като основание за частичен отказ в 12,5 % от случаите. 
 
IV. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 
 
1. Предложение за преработка  на Регламент (EО) № 1049/2001 
 
След проведеното общественото допитване относно прегледа на Регламент (EО) №  1049/200119 на 
30 април 2008 г. Комисията прие предложение за преработка20 на съществуващия регламент 
относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията21. 
Комисията предлага следните основни изменения: 

                                                
19 Вж. обобщението на заключенията от допитването в Годишния доклад на Съвета за 2007 г. относно достъпа 

до документи (стр. 18—19). 
20 Тази процедура беше избрана, за да могат непроменените разпоредби на съществуващия правен акт да 

бъдат кодифицирани със съществени изменения. 
21 COM (2008) 229 окончателен, (9200/08). 
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- изясняване на връзката между „достъпа до документи“ и Регламент (EО) №  45/2001 относно 

обработката на лични данни от институции и органи на Общността; 
- уеднаквяване на разпоредбите относно достъпа до документи с разпоредбите относно достъпа 

до информация по въпроси на околната среда22; 
- адаптиране на определени разпоредби предвид последните достижения на съдебната 

практика23; 
- справяне с проблемите, произтичащи от обработката на заявления за достъп до документи на 

Комисията във връзка с нейни дейности по инспектиране, разследване и одит; 
- вмъкване на ново изключение за документи в контекста на процедурите за подбор съгласно 

Правилника за длъжностните лица и Финансовия регламент. 
 
Предложението за преработка беше обсъдено подробно, особено в Европейския парламент, чиято 
комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи организира публично изслушване 
по темата на 2 юни 2008 г. Съветът и Парламентът започнаха да разглеждат предложението през 
втората половина на 2008 г. и следва да приключат фазата на първото четене през 2009 г. 
 
2. Междуинституционален комитет за достъпа до документи 
 
На основание член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) №  1049/2001 през 2002 г. бе създаден 
Междуинституционален комитет, който да разгледа най-добрите практики, да се заеме с 
разрешаването на евентуални конфликти и да обсъди бъдещото развитие на ситуацията в областта 
на публичния достъп до документи. 
 
Комитетът не заседава на политическо равнище през отчетния период. Въпреки това отделите на 
Съвета, Парламента и Комисията, които отговарят за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001, 
заседаваха пет пъти през 2008 г. с цел сравнение и обмен на практически опит в прилагането на 
регламента в контекста на последните достижения на съдебната практика в областта на публичния 
достъп до документи. 

                                                
22 Вж. Регламент (ЕО) №  1367/2006 относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп 

до информация по въпроси на околната среда (OВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13) и обобщението на регламента в 
Годишния доклад на Съвета за 2006 г. относно достъпа до документи (стр. 19—20). 

23 Вж. по-специално Решение на Първоинстанционния съд от 8 ноември 2007 г. — The Bavarian Lager/Комисия 
(Дело T-194/04), Recueil [2007], стр. II-3201 и Решение на Съда от 18 декември 2007 г. — Кралство 
Швеция/Комисия (Дело C-64/05 P), Recueil [2007], стр. I-11389. 
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V. ЖАЛБИ, ПОДАДЕНИ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН, И ОБРАЗУВАНИ СЪДЕБНИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 
A. ЖАЛБИ, ПОДАДЕНИ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН 
 
Този раздел от настоящия доклад се отнася до единствената жалба, подадена през 2008 г. във връзка 
с прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001. 
 
Жалба 944/2008/OV, подадена до Омбудсмана на 2 април 2008 г. 
 
Жалбата се отнася до решението на Съвета да откаже достъп до документ COREU 
CFSP/SEC/1126/06 на мрежата на европейските кореспонденти (COREU), съдържащ подробно 
обобщение на заседанието на работните групи на Съвета „Международно п ублично право“ и 
„Трансатлантически отношения“ с участието на висши представители на Държавния департамент 
на САЩ, състояло се в Брюксел на 3 май 2006 г. 
 
В жалбата, изпратена до Омбудсмана на 2 април 2008 г., жалбоподателят твърди, че Съветът следва 
да предостави на него (и на обществеността) пълен достъп до документ COREU/CFSP/SEC/1126/06. 
Освен това той оспорва приложимостта на член 4, параграф 1, буква а) към въпросния документ и 
изтъква съществуването на по-висш обществен интерес от неговото оповестяване, предвид 
конкретните факти, на които се позовава документът. 
 
В писмото си от 22 май, в което информира Съвета за жалбата, Омбудсманът иска от Съвета да 
изясни защо е отказал достъп до онези части от документа, в които не се излага позицията на САЩ, 
а с амо позицията на Европейския съюз. Според омбудсмана мотивите, използвани от Съвета за 
отказ от предоставяне на частичен достъп, са твърде кратки и се ограничават до това, че 
„съдържащата се в документа информация представлява неразривно цяло“. 
 
В отговора си на тази жалба Съветът изтъква inter alia, че изключението, предвидено в третото 
тире от член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) №  1049/2001 (защита на обществения 
интерес по отношение на международните отношения) е приложимо за искания документ в 
неговата цялост. Освен това, тъй като изключенията, предвидени в член 4, параграф 1, буква а), са 
задължителни, не е било необходимо, нито е имало възможност за балансиране на защитения 
интерес срещу други интереси. 
 
По отношение на краткостта на мотивите за отхвърляне на искането за публичен достъп при 
позоваване на задължителните изключения по член 4, параграф 1, буква а) Съветът припомни, че 
това е в съответствие с установената съдебна практика. В конкретния случай не е възможно да бъде 
предоставена цялата информация, посочваща защо документът не може да бъде оповестен, без да 
се разкрие съдържанието му и без по този начин изключението да бъде лишено от основната му 
цел24. 
 
Случаят все още не е решен. 
 

                                                
24 Вж. Дело T-264/04 WWF-EPO/Съвет от 2007 г., стр. II-911, т. 37. 
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Б. СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
Постановено решение относно правилата за достъп до документи 
 
На 1 юли 2008 г. Съдът на ЕО постанови решението си по обединени дела C-39/05 P и C-52/05 P 
(Кралство Швеция, Maurizio Turco/Съвет), като по този начин отдели решението на 
Първоинстанционния съд от 23 ноември 2004 г. по дело T-84/03 (Turco/Съвет)25 и анулира 
решението на Съвета за отказ на достъп до становище на правната служба на Съвета (док. 9077/02) 
относно предложение за директива на Съвета за установяване на минимални стандарти за прием на 
лица, които търсят убежище в държавите-членки. 
 
В своето решение Съдът изразява становището, че Регламент (ЕО) №  1049/2001 принципно налага 
задължение за разкриване на становища на правната служба на Съвета, които са свързани със 
законодателно предложение, но добавя, че когато дадено становище на правната служба е от 
особено чувствителен характер или има особено широко приложно поле извън контекста на 
законодателния процес, може да бъде отказан достъп до подобен документ с оглед защитата на 
правното становище. Накрая Съдът изтъкна задължението на въпросната институция да 
предостави подробни мотиви за подобен отказ26. 
 
Вследствие на това решение Съдът прие ново решение, с което предоставя на заявителя пълен 
достъп до искания документ27.  
 
Текущо дело в Съда, свързано с решение на Съвета за отказ на  достъп до документи 
 
В дело T- 3/08, Coedo Suarez/Съвет, заявителят започва съдебно производство за анулиране на 
решение на Съвета от 30 октомври 2007 г., с което се отказва публичен достъп до доклад относно 
инцидент между заявителя и негов колега на 19 февруари 2004 г. 
 
Текущи дела в Съда по отношение на решения на Комисията за отказ на достъп до документи, в 
които Съветът взема участие като трета страна 
 
Съветът взема участие в дело C-28/08, Комисия/Bavarian Lager Co. Ltd в подкрепа на жалбата на 
Комисията срещу решение на Първоинстанционния съд, в което Съдът тълкува връзката между 
правото на публичен достъп до документи и защитата на личния живот и на неприкосновеността 
на физическо лице по отношение на обработката на лични данни. 
 
Освен това Съветът участва в дело T-444/05, S.p.A. Navigazione Libera del Golfo (NLG)/Комисия в 
подкрепа на Комисията. В това дело заявителят започва съдебно производство за анулиране на 
решение на Комисията за отказ на достъп до документи от Италианската република по отношение 
на процедурата на държавните помощи. 

                                                
25 Вж. Recuiel [2004], стр. II-4061, обобщено в Годишния доклад на Съвета за 2004 г., стр. 30—31. 
26 Вж. по-специално параграфи 67—69 от съдебното решение. 
27 Вж. док. 11973/08. 
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VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
 
Опитът на Съвета в прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2008 през 2008 г. подчертава важността 
на публичния регистър като инструмент за търсене за представителите на обществеността, които се 
стремят да упражнят правото си на достъп до документи. 
 
Както беше споменато в първата част от настоящия доклад, общият брой на посещенията през 
2008 г. е 895 299, а общият брой направени справки (изразени в брой гледани екрани) възлиза на 
11 920 634. 
 
Тук следва да се отбележи, че 67,5 % от изготвените през 2008 г. документи на Съвета, т.е. 125 126 от 
185 298-те вписани в регистъра документи през годината, са били пряко достъпни за 
обществеността след пускането им в обращение. На последно място, от 1 февруари 2004 г. всеки нов 
документ, до който Съветът е предоставил частичен достъп, е достъпен за справка по електронен 
път. 
 
Въпреки нарастващия брой документи, до които има пряк публичен достъп чрез регистъра веднага 
след разпространението им, през отчетния период се наблюдава нарастване на броя искания 
(увеличение от 15,5 %), по-специално по отношение на броя документи, за които се отправя искане 
(10 728 срещу 7 809 през 2007 г., т.е. увеличение от 37,4 %). Следва да се отбележи също така, че 
исканията за достъп са свързани основно с документи, включени в регистъра. 
 
Както се потвърждава от статистическите данни, поместени в приложението към настоящия 
доклад, около 45 % от подадените през 2008 г. заявления за достъп до документи на Съвета се 
отнасят до областите „Правосъдие и вътрешни работи“, „Външни отношения“, ОВППС и ЕПСО. 
 
Общо 520 от разглежданите документи (представляващи грубо 4,8 % от документите, до които е 
заявен достъп през 2008 г.) са класифицирани (в т.ч. 15 като „CONFIDENTIEL UE“ и 505 като 
„RESTREINT UE“).Често твърде усложненият процес на разглеждане на тези документи 
представлява допълнителна административна тежест не само за служителите на Съвета, които 
обработват заявленията веднага след постъпването им, но и за длъжностните лица от различни 
отдели, които са ги изготвили и които в рамките на вътрешната процедура на консултация между 
служба „Прозрачност“ и съответните служби, за които работят, редовно са задължавани да 
разглеждат заявените документи въз основа на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001.  
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Поради все по-комплексния характер на досиетата, които подлежат на разглеждане, генералният 
секретариат на Съвета трябваше да прибягва до възможността за удължаване на срока за 
разглеждане на заявленията по-често, отколкото в миналото (в 22 % от случаите), което обяснява и 
средната продължителност за обработка от 16 работни дни през 2008 г. (срещу 14 дни през 2007 г.). 
За потвърдителните заявления, които се разглеждат от работна група „Информация“, преди да се 
препратят на Корепер и на Съвета за приемане, средната продължителност бе 25 работни дни през 
2008 г. срещу 28 работни дни през 2007 г. 
 
Задълбоченият преглед на първоначалните заявления даде възможност броят на потвърдителните 
заявления да се намали на половина от 51 през 2005 г. (т.е. 2,4 % от първоначалните заявления) на 
18 през 2007 г. и 24 през 2008 г. (т.е. около 1 % от първоначалните заявления). Освен това Съветът 
беше нотифициран само за една жалба до Омбудсмана относно прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001 през 2008 г., а броят на жалбите срещу решения на Съвета относно достъп до 
документи остава много малък (четири жалби за последните пет години). 
 
В това отношение трябва да се отбележи приносът на работна група „Информация“ за обработката 
на потвърдителните заявления и разглеждането на жалби от Омбудсмана. Работната група проведе 
14 заседания през 2008 г. Основните � задачи са да разглежда документите, за които е подадено 
потвърдително заявление, и да разглежда и финализира проектите за отговори на такива 
заявления, които в много случаи третират комплексни въпроси, свързани с обществената 
сигурност, отбраната и военните дела, или с международните отношения. 
 
Процентът на достъп до документи на Съвета (поискани и напълно или частично разкрити 
документи) нарасна през 2008 г. в сравнение с 2007 г.: 86,4 % през 2008 г. срещу 78,9 % през 2007 г. 
Тези стойности следва да се вземат предвид заедно с увеличението на броя искани документи 
(увеличение с 37,3 %) и заедно с 15,5 %-ното увеличение на броя документи, до които има пряк 
публичен достъп чрез регистъра веднага след разпространението им (125 126 през 2008 г. срещу 
108 343 през 2007 г.). 
 
Анализът на обработката на заявленията за достъп и на използването от обществеността на 
условията, предоставени за упражняването на правото на достъп, показва, че през 2008 г. 
продължават да се изпълняват целите, заложени в Договорите и в Регламент (ЕО) № 1049/2008. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ към Приложението 

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ОТНОСНО ПУБЛИЧНИЯ ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

 
1. Брой на заявленията съгласно Регламент № 1049/2001 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

2.160 2.100 2.224 1.964 2.238 
 

2. Брой на документите, поискани чрез първоначални заявления 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

12.907 9.457 11.353 7.809 10.728 

 
3. Документи, до които генералният секретариат на Съвета е предоставил достъп в началната 

фаза 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

10.971 7.535 9.606 6.123 9.108 

частичен/пълен 
1.092 9.879 

частичен/пълен 
1.254 6.281 

частичен/пълен 
1.155 8.451 

частичен/пълен 
 945 5.178 

частичен/пълен 
1.507 7.601 

 
4. Брой на потвърдителните заявления (потвърдителни заявления могат да се подават, ако е 

получен отказ на първоначално заявление) 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

35 51 40 18 24 

 
5. Брой на разгледаните от Съвета документи след потвърдителни заявления 
  + брой на документите, до които е предоставен достъп 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

198 253 142 30 69 

113 
частичен/пълен 

36 77 

130 
частичен/пълен 

60 70 

99 
частичен/пълен 

53 46 

15 
частичен/пълен 

9 6 

38 
частичен/пълен 

19 19 
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6. Процент на документите, до които е предоставен достъп по процедурата като цяло28 

 
2004 2005 2006 2007 2008 

77% 85,7% 67,3% 81,2% 76,8% 87,7% 66,7% 78,9% 72% 86,4% 

 
7. Брой на документите, вписани в публичния регистър + брой на достъпните/за изтегляне 

документи 

 
2004 2005 2006 2007 2008 

569.372 354.421 
(62.2%) 691.410 454.473 

(65.7%) 727.685 483.577 
(66.4%) 1.010.217 724.338 

(71,7%) 1.195.509 883.748 
(73,9%) 

                                                
28 Документи с предоставен пълен достъп (лява колона) или документи с предоставен пълен + частичен 

достъп (дясна колона). 
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8. Професионален профил на заявителите (първоначални заявления) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Екологични 
групи за натиск 

0,8% 1,1% 

Други групи по 
интереси 

4,7% 4,2% 

Промишлен/тър
говски сектор 

7% 9,6% 

Гражданско 
общество 

НПО 

21,8% 17,2% 17,6% 

1,7% 

14,2
% 

3,5% 

18,4
% 

Журналисти 2,6% 2,3% 2,3% 2,9% 2,9% 

Юристи 10,7% 10,2% 9,1% 8,8%  9,4% 

Университетски 
научни 
работници 

25,5
% 

31% 
32,2

% 

38,2
% 

32,3
% Академични 

среди 

Библиотекари 2,2% 

27,7
% 

1,3% 

32,3
% 

2,3
% 

34,5
% 

1,8% 

40% 

1,1% 

33,4% 

Публични органи (институции 
извън ЕС, представители на 
трети страни и т.н.) 

7,3% 6,2% 6,9% 6,1% 7,6% 

Членове на Европейския 
парламент и техните асистенти 

2,1% 2,4% 1,5% 1,3% 1,8% 

Други 10,4% 12,6% 14,5% 13,3% 14,4% 

Необявен професионален 
произход 

17,4% 16,8% 13,6% 13,2% 11,1% 
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9. Професионален профил на заявителите (потвърдителни заявления) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Екологични 
групи за 
натиск 

0% 5,2% 

Други групи 
по интереси 

0% 5,3% 

Промишлен/т
ърговски 
сектор 

0% 0% 

Гражданско 
общество 

НПО 

10,4% 9,4% 8,6% 

0% 

0% 

10,5

% 

21% 

Журналисти 6,9% 6,3% 5,7% 18,7% 10,5% 

Юристи 17,2% 9,4% 11,4% 12,5% 10,5% 

Университетск
и научни 
работници 

34,5

% 

28,1

% 

51,4

% 

50

% 

31,6

% 
Академични 
среди 

Библиотекари 0% 

34,5

% 
0% 

28,1

% 
2,9% 

54,3

% 6,2

% 

56,2

% 
0% 

31,6 

% 

Публични органи (институции 
извън ЕС, представители на 
трети страни и т.н.) 

0% 3,1% 0% 6,3% 0% 

Членове на Европейския 
парламент и техните асистенти 

10,4% 3,1% 0% 0% 5,3% 

Други 10,3% 15,6% 11,4% 6,3% 5,3% 

Необявен професионален 
произход 

10,3% 25% 8,6% 0% 15,8% 
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 10.
 

Географско разпределение на заявителите (първоначални заявления)

 2004 2005 2006 2007 2008 

Белгия 27,2% 27,8% 26,2% 26,4%  31,1% 

България 0,1% 0,4% 0,6% 0,1% 0,2% 

Чешка република 0,9% 0,9% 1% 1,4%  0,9% 

Дания 1,7% 1,2% 1,3% 1,1%  1% 

Германия 14,1% 12,9% 15,5% 16%  14,3% 

Естония 0,1% 0,1% 0,4% 0%  0% 

Гърция 1% 1,2% 1,3% 1,3%  0,7% 

Испания 4,9%  5,3% 5,7% 5%  6,4% 

Франция 6,7%  7,7% 8,1% 7,1%  7,1% 

Ирландия 0,8%  1% 0,9% 0,6%  0,6% 

Италия 6,9%  6,8% 6,6% 6%  6% 

Кипър 0,3% 0,1% 0,3% 0,3%  0,2% 

Латвия 0,1% 0,1% 0,2% 0%  0,2% 

Литва 0,3% 0,4% 0,4% 0,1%  0,1% 

Люксембург 0,8%  0,6% 0,7% 1%  1,6% 

Унгария 0,6% 0,9% 0,5% 0,7%  0,9% 

Малта 0,3% 0,2% 0,2% 0,3%  0,2% 

Нидерландия 5,5% 6,9% 6% 5,8%  5,6% 

Австрия 1,7%  2% 1,6% 1,7%  1,3% 

Полша 1,3% 1,4% 1,5% 1,5%  1,5% 

Португалия 0,5%  1% 1,2% 0,9%  0,9% 

Румъния 0,1% 0,2% 0,7% 1,1% 0,6% 

Словения 0,2% 0,2% 0,4% 0,4%  0,2% 

Словакия 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%  0,3% 

Финландия 0,4%  0,4% 0,5% 0,8%  0,6% 

Швеция 1,8% 1,8% 1,6% 1,8%  1,8% 

Обединено кралство 8% 8%  7,9% 9,5%  7,6% 

Страни-
кандидатки 0,3% 1,3% 1,7% 1% 0,4% 

Трети 
страни 

Други 6,7% 6,7% 6,8% 7% 7,3% 

Непосочен 7,2% 3,2% 1,8% 0,8%  0,4% 
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11.
 

Географско разпределение на заявителите (потвърдителни заявления)
 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Белгия 48,3% 28,1% 17,1%  37,5% 30% 

България 0%  0% 0% 0% 0% 

Чешка република 0% 0% 0% 6,3%  5% 

Дания 3,5% 0% 0% 0% 0% 

Германия  3,5% 12,5% 22,8% 6,2%  20% 

Естония 0% 0% 0% 0%  0% 

Гърция 0% 0% 0%  0% 0% 

Испания 3,4% 3,1% 0%  0% 5% 

Франция 0% 3,1% 5,7% 6,2%  5% 

Ирландия  0% 0% 0%  0% 0% 

Италия  10,3% 9,4% 8,6% 6,2%  5% 

Кипър 0% 3,1% 0%  0% 0% 
Латвия 0% 0% 0%  0% 0% 
Литва 0%  0% 0%  0% 0% 

Люксембург 0%  0% 0%  0% 0% 

Унгария 0%  0% 2,9% 0% 0% 
Малта 0% 0% 0%  0% 0% 

Нидерландия 6,9%  9,4% 8,6% 6,3% 10% 

Австрия 0%  6,3% 0% 0% 0% 

Полша 0% 0% 2,9% 0% 0% 

Португалия 0%  0% 0% 0% 5% 

Румъния 0%  0% 0% 0% 0% 

Словения 0% 0% 0% 0% 0% 
Словакия 0% 0% 0%  6,3% 0% 

Финландия 0%  0% 0% 0% 0% 

Швеция 0%  3,1% 2,8% 0% 0% 

Обединено кралство 20,7%  18,8% 22,9% 25% 5% 

Страни-
кандидатки 0% 0% 0% 0% 0% 

Трети 
страни 

Други 3,4% 3,1% 5,7% 0% 0% 

Непосочен 0%  0% 0% 0% 10% 
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12.
 

Сектор
 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Селско стопанство, риболов 4,6% 4,2% 5,9% 6,8% 5,7% 

Вътрешен пазар 14,2%  6,2% 4,6% 2,9% 3,4% 

Научни изследвания 0,3% 0,3% 0,6% 0,4% 0,1% 

Култура 0,2% 0,5% 1,1% 0,5% 0,3% 

Образование/Младеж 1,4% 0,7% 1,2% 1,1% 0,5% 

Индустрия 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,7% 

Конкурентоспособност 2,2% 5,3% 5,8% 1,1% 2,6% 

Енергетика 1,4%  1,6% 1,1% 2,1% 2% 

Транспорт 4,9% 5,3% 3,8% 3%  2,5% 

Околна среда 6,8%  7,7% 6,6% 8,2% 10% 

Здравеопазване и защита на потребителите 4,3% 3,1% 2,3% 2,1% 1,9% 

Икономическа и парична политика 3,3% 2,9% 2,6% 2,2% 2,6% 

Данъчни въпроси и такси 3,2% 4,4% 2,5% 2,4% 6,3% 

Външни отношения – ОВППС 14,6% 12,8% 14,3% 18,1% 16,2% 

Гражданска защита 0,3% 0,1% 0,1% 0,6% 0,2% 

Разширяване 1,8% 2,2% 1,8% 1% 0,7% 

Отбрана и военни въпроси 2,9% 2,5% 2,4% 6% 3,4% 

Помощ за развитие 0,3%  0,7% 0,7% 0,2% 0,1% 

Регионална политика и икономическо и социално единство 0% 0,9% 1,2% 0,1% 0% 

Социална политика 2,7% 3% 2,9% 1,9% 3% 

Правосъдие и вътрешни работи 20,1% 22,5% 24,5% 26,7% 25,4% 

Правни въпроси 2,5% 3,5% 3,8% 3,5% 3,5% 

Функциониране на институциите 1,5% 1,3% 1,7% 1,1% 0,9% 

Финансиране на Съюза 

(Бюджет, Статут) 
0,3% 0,2% 0,6% 0,2% 0,1% 

Прозрачност 0,9% 0,3% 0,6% 0,3% 0,1% 
Общи политически въпроси 1,7% 1% 1% 0,4% 0,6% 

Парламентарни въпроси 2,9% 5,4% 5,5% 5,4% 4,4% 

Разни 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,7% 
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13. Мотиви за отказан достъп (отговори, дадени от генералния секретариат на Съвета в 

началната фаза) 

2004 2005 2006 2007 2008 
 

# % # % # % # % # % 

Защита на обществения интерес 
във връзка с обществената 
сигурност 

440 21% 302 15,8% 253 17,1% 219 13,3% 91 6,4% 

Защита на обществения интерес 
във връзка с отбраната и 
военните въпроси 

218 11%  123 6,4%  67 4,5% 38 2,3% 35 2,5% 

Защита на обществения интерес 
във връзка с международните 
отношения 

330 16,2%  395 20,6%  182 12,3% 249 15,1% 382 27% 

Защита на обществения интерес 
във връзка с финансовата, 
парична или икономическа 
политика на Общността или на 
държава-членка 

21 1,1%  16 0,8%  1 0,1% 0 0% 0 0% 

Защита на личния живот и на 
неприкосновеността на 
физическо лице (защита на 
личните данни) 

13 0,7%  4 0,2%  5 0,3% 4 0,2% 7 0,5% 

Защита на търговските интереси 
на физическо или юридическо 
лице, вкл. интелектуалната 
собственост 

1 0% 0 0% 0 0% 1 0,1% 0 0% 

Защита на съдебните разисквания 
и на правните становища 

196 8,8%  34 1,8%  29 2% 14 0,8% 22 1,6% 

Защита на целите на инспекции, 
разследвания и одити 

0 0% 1 0% 4 0,3% 0 0% 2 0,1% 

Защита на процеса на вземане на 
решения на институциите 

665 33,3%  925 48,3%  637 43,2% 627 38% 516 36,4% 

Няколко причини, взети заедно, 
или други причини 

158 7,8%  116 6,1%  298 20,2% 498 30,2% 360 25,4% 

Документ, с който Съветът не 
разполага/Друг автор 

1 0,1%  0 0%  0 0% 0 0% 1 0,1% 
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14. Мотиви за отказан достъп (отговори, дадени от генералния секретариат на Съвета след 

потвърдителни заявления) 

2004 2005 2006 2007 2008 
 

# % # % # % # % # % 

Защита на обществения интерес във 
връзка с обществената сигурност 24 27%  61 49,6%  16 37,2% 1 6,7% 5 16,1% 

Защита на обществения интерес във 
връзка с отбраната и военните въпроси 22 25,9%  7 5,7%  7 16,3% 0 0% 0 0% 

Защита на обществения интерес във 
връзка с международните отношения 19 21,2%  25 20,3%  6 14% 3 20% 24 77,4% 

Защита на обществения интерес във 
връзка с финансовата, парична или 
икономическа политика на Общността 
или на държава-членка 

0 0%  0 0%  0 0% 0 0% 0 0% 

Защита на личния живот и на 
неприкосновеността на физическо 
лице (защита на личните данни) 

0 0%  0 0%  0 0% 0 0% 0 0% 

Защита на търговските интереси на 
физическо или юридическо лице, вкл. 
интелектуалната собственост 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Защита на съдебните разисквания и на 
правните становища 4 4,7% 0 0% 2 4,6% 0 0% 0 0% 

Защита на целите на инспекции, 
разследвания и одити 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Защита на процеса на вземане на 
решения на институциите 10 11,8% 14 11,4% 3 7% 0 0% 2 6,5% 

Няколко причини, взети заедно, или 
други причини 8 9,4% 16 13% 9 20,9% 11 73,3% 0 0% 

Документ, с който Съветът не 
разполага/Друг автор 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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15. Среден брой работни дни за отговор на заявление или на жалба до европейския омбудсман 

 2004 2005 2006 2007 2008 

За първоначални 
заявления 

9 (2160 
приключени 

случая) 

13 (2100 
приключени 

случая) 

14 (2224 
приключени 

случая) 

13 (1964 
приключени 

случая) 

16 (2238 
приключени 

случая) 

За потвърдителни 
заявления29 

24 (35 
приключени 

случая) 

26 (51 
приключени 

случая) 

24 (40 
приключени 

случая) 

28 (18 
приключени 

случая) 

25 (24 
приключени 

случая) 

Претеглена 
средна стойност 
(първоначални + потвърдителни) 

9,24 13,31 14,17 13,14 16,1 

Омбудсман1 36 38 57  44 
 
 

16. Брой на заявленията с удължен срок в съответствие с член 7, параграф 3 и член 8, параграф 2 
от Регламент (EО) №

 
1049/2001

 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Първоначални 
заявления 

192 от 2160, 
или 8,8 % от 
завленията 

327 от 2100, 
или 15,6 % от 

завленията 

414 от 2224, 
или 18,6 % от 

завленията 

386 от 1964, 
или 19,7 % от 

завленията 

497 от 2238, 
или 22,2 % от 

завленията 

Потвърдителни 
заявления1 24 [от 35] 40 [от 51] 32 [от 40] 14 [от 18] 20 [от 24] 

 

                                                
29 Потвърдителните заявления и жалбите до Европейския омбудсман се разглеждат от работна група 

„Информация“ и от Комитета на постоянните представители (Част 2). Отговорите до заявителите и до 
Европейския омбудсман се приемат от Съвета. 
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