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Брюксел, 28 септември 2011 г. 

 

14845/11  

 

БЕЛЕЖКА 

 

От: Генералния секретариат 

 

До: Делегациите 

 

Относно: Ръководство за понижаване и декласификация на документи на 

Съвета 

 

 

Делегациите ще намерят като приложение: „Ръководство за понижаване и 

декласификация на документи на Съвета”, одобрено на заседание на 

Комитета по сигурността към Съвета на 22 септември 2011 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Ръководство за понижаване и декласификация на документи на 

Съвета 

 

І. Въведение 

 

1. Това ръководство за понижаване и декласификация на документи на 

Съвета, одобрено от Комитета по сигурността към Съвета в 

съответствие с Приложение ІІІ, точки 15 и 16 от Правилата за 

сигурност на Съвета
1
 (оттук надолу ПСС), е създадено да подкрепя 

приложението на ПСС. 

2. То описва принципите и процедурата, които да се прилагат за 

понижаване и декласификация на документи на Съвета. 

3. Съветът и Генералният секретариат на Съвета следва да прилагат 

това ръководство по сигурността в техните структури  и 

комуникационни и информационни системи (КИС). 

4. Когато класифицирана информация на ЕС се обработва в 

национални структури, включително национални КИС, държавите-

членки следва да използват това ръководство по сигурността като 

стандарт. 

5. Агенциите на ЕС и органите, създадени по силата на Част V, Глава 2 

от Договора за ЕС, Европол и Евроджъст следва да използват това 

ръководство по сигурността като основание за прилагане на правила 

за сигурност в техните собствени структури. 

 

ІІ. Принципи 

 

6. Класифицирана информация на ЕС може да бъде понижавана или 

декласифицирана само със съгласието на автора, който, ако има 

необходимост, може да се консултира с други заинтересовани 

страни. 

7. По време на нейното създаване авторът посочва, където е възможно, 

дали класифицираната информация на ЕС може да бъде понижавана 

или декласифицирана на определена дата или след определено 

събитие. В противен случай авторът преразглежда документа не по-

рядко от на всеки пет години, за да определи дали първоначалното 

ниво на класификация все още е подходящо.
2
 

8. Понижаването или декласификацията на документи на Съвета може 

да бъде решавано на ad hoc (специално) основание, например след 

                                                 
1
 Приложение ІІІ, Точки 15 и 16 от Правилата за сигурност на Съвета. 

2
 Приложение ІІІ, Точки 15 и 16 от Правилата за сигурност на Съвета. 
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искане от общността, искане от Европейския парламент или по 

инициатива на Президентството или департамента по политиката, 

който отговаря за архива в Генералния секретариат на Съвета.  

9. Информацията трябва да се понижава или декласифицира, когато 

защитата вече не е необходима на първоначалното ниво. Ако 

причините, които първоначално са обосновали класификацията на 

документа, са още валидни, документът не трябва да се понижава 

или декласифицира. 

10. Всяко решение за понижаване или декласифициране на документ 

трябва да се взема след внимателен анализ на степента на вреда, 

която нерегламентираният достъп до въпросната информация би 

могъл да нанесе на интересите на Европейския съюз или на една или 

повече държави-членки. Такова решение трябва да бъде взето в 

съответствие с ПСС. 

11. Този анализ може да доведе до решение един документ да се 

декласифицира частично, когато защитата вече не се смята за 

необходима, за част от документа, но продължава да бъде 

обоснована за останалата част от документ. 

12. Когато прегледът на КИ на ЕС, съдържаща се в документ на Съвета, 

води до решение за нейното декласифициране, трябва да се отдели 

внимание на това дали документът трябва да стане публичен или да 

му се сложи обозначение LIMITE (тоест да не става публичен). 

 

ІІІ. Процедура 

 

13. Когато авторът на КИ на ЕС е Съветът, правата и прерогативите на 

автора се изпълняват от Съвета. Всяко решение на Съвета за 

понижаване или декласифициране на КИ на ЕС трябва да се взема в 

съответствие с процедурните правила на Съвета. 
3
 

14. Следва да бъде направена консултация със съответната работна 

група или по време на среща, или при необходимост, чрез писмена 

консултация. Ако се прецени, че е необходимо, тя може да поиска 

технически съвет от Комитета по сигурността към Съвета. 

15. Информационната работна група следва да бъде информирана, 

когато решението за понижаване или декласификация произтича от 

искане за достъп до документи в съответствие с инструментите по 

прилагането на член 15 (3) от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС)
4
. 

                                                 
3
 Решение на Съвета 2009/937/ЕС от 1 декември 2009 г. за приемане на Процедурните правила на Съвета 

(Официален вестник на ЕС,брой 235 от 11.12. 2009 г., стр. 35-61) 
4
 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния 

достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (Официален вестник на ЕС,брой 

145 от 31.05. 2009 г., стр. 43-48) 
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16. След като на съответната работна група се даде възможност да 

провери дали понижаването или декласификацията на разглеждания 

документ може да бъде във вреда за интересите на една или повече 

държави-членки или на тези на ЕС, може да се вземе решение от 

КОРЕПЕР за понижаване или декласификация като процедурно 

решение въз основа на член 240(3) от ДФЕС. 

17. Точки 14-16 означават, че съответните документи трябва да бъдат 

предоставени достатъчно предварително така че делегациите да 

могат да получат достъп до заключенията относно понижаването или 

декласификацията на даден документ и решението на Съвета за 

понижаване или декласификация да бъде информирано решение, 

което защитава интересите на ЕС и на държавите-членки. 

18. Ако на базата на анализа, посочен в точки 9 и 10, стане ясно, че 

понижаването или декласификацията няма да нанесе вреда на 

интересите на ЕС или на една или повече от неговите държави-

членки и следователно няма необходимост от консултация с работни 

групи, Генералният секретариат на Съвета може да вземе решение да 

понижи или да декласифицира. 

19. Когато е взето решение за понижаване или декласифициране, 

съответните департаменти на  Генералния секретариат на Съвета, 

включително Службата за класифицирана информация, предприемат 

необходимите практически мерки. 

20. Когато държава-членка въведе класифицирана информация с 

национален гриф за сигурност или такъв на ЕС в структурите или 

мрежите на ЕС, тази държава-членка  е единствено отговорна да 

определи дали да понижи или декласифицира такава класифицирана 

информация в съответствие с националните закони и правила. Ако 

авторът на информацията не бъде идентифициран, Съветът поема 

отговорност и се прилагат процедурите, определени в точки 13-19 

по-горе. 

21. За документи с дата преди 1 март 1995 г.
5
: 

 

- когато такива документи имат национален гриф за сигурност, те се 

обработват все едно имат еквивалентен гриф за сигурност  на ЕС в 

съответствие с Приложение В на ПСС; 

- когато такива документи имат други грифове за сигурност, от 

Генералния секретариат на Съвета се определя равнозначност с 

грифовете за сигурност на ЕС в съответствие с ПСС ако е 

необходимо след консултация със заинтересованата държава-членка. 

                                                 
5
 Дата на въвеждане, по решение на Генералния секретар, на режим за сигурност на класифицираната 

информация в Генералния секретариат на Съвета. 


