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Според Общия съд на ЕС оценките на въздействието, които имат за цел да 
подпомогнат Комисията при изготвянето на предложенията ѝ за законодателни 

актове, по принцип не са публично достъпни преди оповестяване на 
предложенията 

Преждевременният достъп до тези документи може да засегне сериозно процеса на 
вземане на решение на Комисията 

През 2014 г. ClientEarth, сдружение с нестопанска цел с предмет на дейност защита на 
околната среда, иска от Комисията достъп до две оценки за въздействието, свързани с 
политиката на Съюза в областта на околната среда. Комисията отказва да предостави 
достъп, като посочва по-специално, че предвид факта че оценките на въздействието са 
имали за цел да подпомогнат изготвянето на законодателни инициативи в областта на 
околната среда, оповестяването на тази документи може да засегне сериозно процеса на 
вземане на нейните решения, като засегне свободата ѝ на преценка и намали 
възможностите за намиране на компромиси. Освен това подобно оповестяване може да 
породи външен натиск, който може да попречи на трудния процес на вземане на решения, 
по време на който следва да цари климат на доверие. 

Тъй като не е удовлетворено от отговора на Комисията, ClientEarth подава до Общия съд на 
Европейския съюз жалба за отмяна на отказа на Комисията. 

С решението си от днес Общият съд отхвърля доводите на ClientEarth и потвърждава, че 
Комисията основателно е отказала достъпа до исканите документи. 

Най-напред Общият съд констатира, че Комисията не е разгледала индивидуално и 
конкретно исканите документи. Общият съд обаче признава, че в рамките на подготовката и 
изготвянето на предложения за политики (включително на предложения за законодателни 
актове) Комисията може да изложи мотиви от общ характер1, изведени, от една страна, от 
необходимостта да запази пространството си за размисъл, свободата си на действие, 
независимостта си, както и климата на доверие по време на обсъжданията, и от друга 
страна, от опасността от външен натиск, който може да засегне провеждането на текущите 
обсъждания и преговори. 

От това следва, че Комисията може да презумира, без да разглежда конкретно и 
индивидуално документите, свързани с оценка на въздействието, че оповестяването 
на тези документи по принцип засяга сериозно процеса ѝ на вземане на решение при 
изготвянето на предложение за политика, докато не приеме решение в този насока. 

 
                                                 
1 Досега Съдът и Общият съд са признали възможността Комисията да се позове на обща презумпция, за да 
откаже достъп до документи, без да разгледа индивидуално и конкретно тези документи, в осем случая. Става 
дума за документите относно: 1) производство за контрол върху държавни помощи, 2) производство за контрол 
върху концентрации между предприятия, 3) производство за установяване на неизпълнение на задължения в 
досъдебната му фаза, 4) производство относно картели, 5) производство „EU Pilot“, 6) писмените становища, 
представени от институция в рамките на съдебно производство, 7) офертите на оферентите в процедура по 
възлагане на обществена поръчка, и 8) документите, разменени между националните органи по конкуренция и 
Комисията. 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Решението на Общия съд може да се обжалва само по правните въпроси пред Съда в 
срок от два месеца, считано от съобщаването му. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Жалбата за отмяна цели да бъдат отменени актове на институциите на Съюза, които 
противоречат на правото на Съюза. При определени условия държавите членки, европейските 
институции и частноправните субекти могат да сезират Съда или Общия съд с жалба за отмяна. Ако 
жалбата е основателна, актът се отменя. Съответната институция трябва да отстрани евентуалната 
празнота в правото, създадена с отмяната на акта. 

 

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Общия съд. 

Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването. 

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова  (+352) 4303 3708 
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