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След изложението на мотивите се добавя следното становище: 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО 

ОСНОВАНИЕ 

Относно: Становище относно правното основание на предложението за директива 

на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с тероризма и за замяна 

на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма 

(COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)) 

 

I. Контекст 

 

На 2 февруари 2015 г. Комисията представи предложение за директива на Европейския 

парламент и на Съвета относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 

2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма (COM(2015)0625 - 

2015/0281(COD)).  

 

Комисията основа своето предложение на член 83, параграф 1 и на член 82, параграф 2, 

буква в) от ДФЕС. В своя обяснителен меморандум, и по-специално в раздел 2 от него, 

който се отнася за избора на правно основание и за спазването на принципите на 

субсидиарност и пропорционалност, Комисията обяснява защо предложението цели да 
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замени Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма1 и 

да въведе актуализирано законодателство на равнището на ЕС за установяване на 

минимални правила относно определението за терористични престъпления, 

престъпления, свързани с терористична група или терористични дейности, и относно 

наказанията в тази област. Следователно член 83, параграф 1 е подходящо правно 

основание за предложението. 

 

Тъй като предложението включва разпоредби относно правата на жертвите, Комисията 

първоначално счете, че то следва да се основава също на член 82, параграф 2, буква в), 

който дава право на Европейския парламент и на Съвета, като действат в съответствие 

с обикновената законодателна процедура, да установяват минимални правила относно 

правата на жертвите на престъпления, доколкото това е необходимо за улесняване на 

взаимното признаване на присъди и съдебни решения, както и на полицейското и 

съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси с трансгранично измерение.  

 

Съгласно Вашето писмо по време на междуинституционалните преговори трите 

институции са постигнали съгласие член 82, параграф 2, буква в) от ДФЕС да бъде 

премахнат като правно основание за предложението. Като основание за тази промяна се 

посочва съдебната практика на Съда на Европейския съюз, съгласно която ако даден 

акт има две цели или две съставни части и едната от тях може да бъде определена като 

основна или преобладаваща, докато другата е само акцесорна, актът трябва да има 

едно-единствено правно основание, а именно правното основание, което съответства на 

основната или преобладаващата цел или съставна част. 

 

Институциите са счели, че преобладаващата съставна част в това досие е 

установяването на минимални правила относно определянето и санкциите във връзка с 

тероризма и че включването в директивата на правата на жертвите е само акцесорно. 

По тази причина те са взели решение да заличат член 82, параграф 2, буква в) от ДФЕС 

от правните основания на предложението. 

 

На 8 декември 2016 г. Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 

работи гласува текста, одобрен от трите институции в рамките на 

междуинституционалните преговори. Гласуването на пленарно заседание е планирано 

да се проведе на 15 февруари 2017 г.  

  

II. Относими членове от Договорите  

 

Член 82, параграф 2, буква в) от ДФЕС гласи: 

 

Член 82 

(предишен член 31 от ДЕС) 

(...) 

 

2. Доколкото това е необходимо за улесняване на взаимното признаване на присъдите 

и съдебните решения, както и на полицейското и съдебно сътрудничество по 

наказателноправни въпроси с трансгранично измерение, Европейският парламент и 

Съветът, като приемат директиви в съответствие с обикновената законодателна 

                                                 
1 Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., 

стр. 3).  
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процедура, могат да установят минимални правила. Тези минимални правила 

отчитат различията между правните традиции и системи на държавите членки. 

 

Те обхващат: 

(...)  

 

в) правата на жертвите на престъпления; 

(...) 

 

 

Член 83, параграф 1 от ДФЕС гласи: 

 

Член 83 

(предишен член 31 от ДЕС) 

 

1. Европейският парламент и Съветът, чрез директиви, в съответствие с 

обикновената законодателна процедура, могат да установят минимални правила 

относно определянето на престъпленията и на санкциите в областта на особено 

тежката престъпност с трансгранично измерение, произтичащо от естеството или 

последиците на тези деяния или от особена необходимост за общо противодействие. 

 

Тези области на престъпност са следните: тероризъм, трафик на хора и сексуална 

експлоатация на жени и деца, незаконен трафик на наркотици, незаконен трафик на 

оръжия, изпиране на пари, корупция, фалшифициране на платежни средства, 

компютърна престъпност и организирана престъпност. 

(...) 

 

III. Съдебна практика, свързана с правното основание 

 

Изборът на правно основание е важен, тъй като Съюзът е конституционно основан на 

принципа на предоставената компетентност и неговите институции могат да действат 

единствено по начин, съвместим с правомощията, които са им предоставени съгласно 

Договора1. Поради това изборът на правно основание не се извършва по усмотрение.  

 

В съдебната практика на Съда се очертават няколко принципа по отношение на избора 

на правни основания.  На първо място, като се имат предвид последиците от правното 

основание в материалноправен и процесуален смисъл, изборът на правилното правно 

основание е от конституционно значение2. На второ място, изборът на правно 

основание на акт на ЕС трябва да се основава на обективни критерии, които да могат да 

бъдат предмет на съдебен контрол, сред които са по-специално целта и съдържанието 

на акта3. Фактът, че дадена институция желае да участва в по-голяма степен в 

приемането на даден акт, извършената работа в други отношения в сферата на 

                                                 
1 Становище 2/00 от 6 декември 2001 г., Cartagena Protocol, EU:C:2001:664, т. 3; Становище 1/08 от 30 

ноември 2009 г., Общо споразумение по търговията с услуги, EU:C:2009:739, точка 110.  
2Становище 2/00 от 6 декември 2001 г., Cartagena Protocol, EU:C:2001:664, т. 5. Становище 1/08 от 

30 ноември 2009 г., Общо споразумение по търговията с услуги, EU:C:2009:739, т. 110. 
3 Вж., наред с другото, решение от 25 февруари 1999 г., Европейски парламент/Съвет, съединени дела C-

164/97 и C-165/97, EU:C:1999:99, т. 16; решение от 30 януари 2001 г., Испания/Съвет, C-36/98, 

EU:C:2001:64, т. 59; решение от 12 декември 2002 г., Комисия/Съвет, C-281/01, EU:C:2002:761, т. 33 –

 49; решение от 29 април 2004 г., Комисия/Съвет, C-338/01, EU:C:2004:253, т. 55. 
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действие, попадаща в обхвата на акта, и контекстът, в който е приет актът, не са от 

значение.1 

 

Изборът на погрешно правно основание може следователно да бъде основание за 

отмяната на въпросния акт2. 

 

По принцип даден акт трябва да се основава само на едно правно основание. Даден акт 

може да се основава на няколко правни основания само „по изключение“3. Въпреки 

това двойно правно основание може да се използва, когато съответният акт преследва 

едновременно няколко цели или е съставен от множество свързани съставни части, без 

една от тях да е второстепенна по отношение на другата или да е опосредена от нея4. 

Ако при проверката на акт се установи, че той има двойна цел или че е съставен от две 

части, едната от които може да бъде определена като основна или преобладаваща, 

докато другата е само акцесорна, актът трябва да има едно-единствено правно 

основание, а именно правно основание, което съответства на основната или 

преобладаващата цел или съставна част.5 Освен това процедурите, определени във 

всяко правно основание за приемането на посочения акт не следва да бъдат 

несъвместими.6  

 

IV. Цел и съдържание на предложения регламент  

 

Съгласно член 1 от предложението във вида, в който е изменено от институциите по 

време на техните неофициални преговори, предметът на предложението е 

установяването на „минимални правила по отношение на определението за 

престъпления и санкции в областта на терористичните престъпления, престъпленията, 

свързани с терористични групи, и престъпленията, свързани с терористични дейности, 

както и специални мерки за защита, подкрепа и помощ на жертвите на тероризма.“ 

(подчертаването е добавено).  

 

След приемането на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу 

тероризма, терористичната заплаха рязко нарасна и се разви, особено през последните 

години. Международните и регионалните организации не останаха пасивни пред това 

явление и издадоха нови стандарти под формата на резолюции, конвенции и препоръки 

с оглед на по-ефикасната борба срещу тероризма. С цел да се изпълнят задълженията, 

произтичащи от тези инструменти, Комисията счете за необходимо да преразгледа 

Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма. 

Настоящото предложение цели за замени Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета с 

нова директива, която ще адаптира правната уредба на ЕС относно определението за 

престъпленията, свързани с терористични дейности, съобразно най-актуалните 

международни стандарти и задължения.  

 

                                                 
1 Вж. решение от 4 април 2000 г., Комисия/Съвет, C-269/97, EU:C:2000:183, т. 44.  
2 Становище 2/00 на Съда от 6 декември 2001 г., Cartagena Protocol, EU:C:2001:664, т. 5. 
3 Дело C-411/06, Комисия/Парламент и Съвет, EU:C:2009:518, т. 47 и цитираната съдебна практика.  
4 Дело C411/06, ibid. Вж. също C-43/12, Комисия/Европейски парламент и Съвет, EU:C:2014:298, т. 30 и 

цитираната съдебна практика.  
5 Дело C-137/12, Комисия/Съвет, EU:C:2013:675, т. 53; дело C-411/06, Комисия/Парламент и Съвет, 

EU:C:2009:518, т. 46 и цитираната съдебна практика; дело C-490/10, Парламент/Съвет, EU:C:2012:525, 

т. 45; дело С-155/07, Парламент/Съвет, EU:C:2008:605, т. 34. 
6 Дело C-300/89, Комисия/Съвет („Титаниев диоксид“), EU:C:1991:244, т. 17 – 25. 
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Тези международни стандарти и задължения са посочени по-специално в Резолюция 

2178 (2014) на Съвета за сигурност на ООН относно заплахите за международния мир и 

международната сигурност, предизвикани от терористични актове, приета на 

24 септември 2014 г.1; в Допълнителния протокол от 22 октомври 2015 г.2 към 

Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма3 и в 

преразгледаната бележка към препоръка 5 относно престъплението финансиране на 

тероризма от Препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF), 

издадени през 2012 г. във връзка с финансирането на тероризма4. В преразгледаната 

тълкувателна бележка сега се пояснява, с оглед на Резолюция 2178 (2014) на Съвета за 

сигурност на ООН, че препоръка 5 изисква от държавите да криминализират 

финансирането на пътуването на лица, които пътуват до държава, различна от тяхната 

държава на местопребиваване или държава на гражданство, с цел извършване, 

планиране или подготовка на терористични актове или участие в такива актове, или с 

цел предоставяне или получаване на обучение за терористична дейност. 

 

По-голямата част от договорения текст засяга всъщност хармонизацията на 

определението за престъпления и санкции за физически лица (членове 2 – 16) и за 

отговорност и наказания за юридически лица (членове 17 и 18).  

 

В член 2 са представени определенията във връзка с последващите разпоредби. Член 3 

от предложението определя кои престъпления следва да се считат за терористични 

престъпления в държавите членки. Член 4 се отнася за престъпления, свързани с 

терористична група, и изисква от държавите членки да криминализират ръководенето 

или участието в действията на терористична група, при съзнаване на обстоятелството, 

че такова участие допринася за осъществяване на престъпната дейност на 

терористичната група. Член 5 определя престъплението публично подстрекаване към 

извършване на терористично престъпление. Член 6 забранява наемането на работа на 

лица, които да извършват или да съдействат за извършването на терористични 

престъпления или да се присъединяват към сдружение или група с такава цел.  Член 7 

от предложението криминализира действието по предоставяне на обучение с цел 

тероризъм. Член 8 криминализира получаването на обучение с цел тероризъм, а член 9 

– пътуването до друга държава с терористични цели. Член 10 изисква от държавите 

членки да криминализират деяния, които способстват за пътуване с терористична цел. 

Член 11 изисква от държавите членки да криминализират предоставянето на средства 

за извършване на терористични престъпления и престъпления, свързани с 

терористични групи или терористични дейности. Член 12 предвижда други 

престъпления, свързани с терористични дейности, като например квалифицирана 

кражба, изнудване или изготвяне или използване на фалшиви административни 

документи с цел тероризъм. Членове 13 – 23 от предложението предвиждат общи 

разпоредби, отнасящи се до престъпленията, предвидени в членове 3—12 от 

                                                 
1 http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf 
2 Договор № 217: Допълнителен протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на 

тероризма – Рига, 22 октомври 2015 г. – https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/217. Европейският съюз подписа Допълнителния протокол и Конвенцията на 

22 октомври 2015 г.  
3 Договор № 196: Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма – Варшава, 16 май 

2005 г. – https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196. 
4 Справка с препоръките на FATF и с тълкувателната бележка към тях можете да направите на адрес: 

http://www.fatf-

gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandth

efinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html. 
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предложението, включително санкции за физически лица (член 15), смекчаващи 

обстоятелства (член 16), отговорност на юридическите лица и санкции за юридически 

лица (членове 17 и 18), компетентност по и наказателно преследване на нарушенията, 

посочени в предложението (член 19), инструменти за разследване и конфискация 

(член 20), мерки срещу онлайн съдържание, представляващо публично подстрекаване 

(член 21), измененията на Решение 2005/671/JHA на Съвета от 20 септември 2005 г. 

относно обмена на информация и сътрудничеството по отношение на терористични 

престъпления1 (член 22) и зачитане на основните права и свободи (член 23). 

Членове 27—31 от предложението предвиждат заключителни разпоредби, отнасящи се 

до замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма 

(член 27), транспонирането (член 28), задълженията на Комисията за докладване 

(член 29), влизането в сила (член 30) и адресатите (член 31).  

 

Тези разпоредби се съдържат в четири от шестте дяла: Дял I — „Предмет и 

определения“, Дял II — „Терористични престъпления и престъпления, свързани с 

терористични групи“, дял III — „Престъпления, свързани с терористични дейности“, 

дял IV — „Общи разпоредби, свързани с терористичните престъпления, 

престъпленията, свързани с терористични групи, и престъпленията, свързани с 

терористични дейности“. Дял VI съдържа заключителни разпоредби, общи за всички 

директиви.  

 

В допълнение към горепосоченото предложението също така установява мерки за 

защита и подкрепа на помощта за жертви на тероризма, които мерки се съдържат в 

дял V. Този въпрос се разглежда в членове 24—26 и съответните съображения.  

 

Член 24 изисква държавите членки да гарантират, че разследването или наказателното 

преследване на престъпленията, обхванати от директивата, не зависят от изявление или 

обвинение, направено от жертвата или друго лице, засегнато от престъплението, както 

и че достъп до услугите за подкрепа, насочени към специфичните нужди на жертвите 

на тероризма, се предоставя незабавно в съответствие с механизми и протоколи в 

рамките на техните национални инфраструктури за реагиране при спешни ситуации. 

Той също така предвижда наличието на подходящи медицински грижи и правна помощ 

за жертвите на тероризма. Член 25 изисква държавите членки да установят мерки за 

защита на жертвите на тероризма и техните семейства. Член 26 определя правата на 

жертвите на тероризъм, които пребивават в друга държава членка.  

 

Трябва да се отбележи, че в тези разпоредби, и по-конкретно в членове 24 и 25, се 

правят няколко, почти систематични препратки към Директива 2012/29/ЕС за 

установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите 

на престъпления.2 Тези позовавания са включени понастоящем в съгласувания текст в 

резултат на междуинституционалните преговори.    

 

V. Определяне на целесъобразното правно основание  

 

От предходния анализ на целта и съдържанието на предложението изглежда очевидно, 

че борбата срещу тероризма чрез хармонизиране на наказателното право е безспорно 

                                                 
1 OВ L 253, 29.9.2005 г., стр. 22.   
2 Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на 

минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на 

Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57); 
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преобладаващата част на акта, както и че поради това използването на член 83, 

параграф 1 от ДФЕС е напълно обосновано.  

 

Следва да се направи оценка на това дали целта и съдържанието на разпоредбите, 

свързани със защитата, подкрепата и правата на жертвите на тероризма (членове 24 – 

26 от предложението) са еквивалентни или също преобладаващи съставни части на 

акта, за да се изиска включването на член 82, параграф 2, буква в) от ДФЕС като правно 

основание на предложението, или обратно, че те могат да бъдат считани само за 

акцесорни, което би обосновало заличаването на този член като правно основание.   

 

В този контекст следва да се отбележи, че сравнителният анализ на членове 24 – 26 от 

договорения текст и на Директива 2012/29/ЕС показва, че договореният текст се 

основава до голяма степен на съществуващите разпоредби и механизми, без да въвежда 

съществени изменения в съществуващата правна рамка. Той допринася преди всичко за 

това специфичните нужди на жертвите на тероризма да станат по-видими.  

 

Само три от общо 31 члена се занимават с правата на жертвите и във всяка една от тези 

разпоредби – и съответните им съображения – се подчертава, че те са насочени към 

специфични нужди, а именно на нуждите на жертвите на престъпленията, които са 

определени в основната част на текста. При всички положения тези нужди разгледани 

въз основа на действащата правна рамка и като се имат предвид вече установени от 

Директива 2012/29/ЕС механизми.  

 

Факт е, че Директива 2012/29/ЕС явно е законодателната уредба, с която се установява 

общата правна рамка за защитата, подкрепата и правата на жертвите на тероризма. 

Директива 2012/29 се основава на член 82, параграф 2 от ДФЕС. Разпоредбите, 

предвидени в членове 24 – 26 от предложението имат за цел доизграждане на правната 

рамка. Съгласно член 24, параграф 7 от договорения текст „настоящата директива се 

прилага в допълнение към и без да се засягат мерките, определени в Директива 

2012/29/ЕС“. 

 

Подробният анализ на тези разпоредби и на съответните съображения потвърждават 

това твърдение. Предложението оставя незасегнато определението на „жертва“, 

установено в член 2 от Директива 2012/29/ЕС. Параграф 1 от член 24 повтаря 

принципа, който вече се съдържа в съображение (40) от Директива 2012/29/ЕС 

(съдебното преследване на престъпни деяния ex officio). Параграф 2 се отнася до услуги 

за подкрепа, които вече са установени с Директива 2012/29/ЕС, и в него ясно се 

посочва, че специализирана подкрепа може да бъде предоставена от „съществуващите 

структури“. Разпоредбите на член 24, параграфи 3 и 4 се базират до голяма степен от 

глава 2 от Директива 2012/29/ЕС „Предоставяне на информация и подкрепа“. Освен 

това отразява параграф 4 отразява член 26 от Директива 2012/29/ЕС „Сътрудничество и 

координация на службите“. Параграф 5 от член 24 се отнася до медицински грижи за 

жертвите на терористично нападение, като подчертава, че те следва да се предоставят 

„в съответствие с националните система на здравеопазване“. Въпросът за 

предоставянето на медицинска помощ за жертвите вече е разгледан в съображение (38) 

и член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2012/29/ЕС. Параграф 6 от член 24 се 

отнася за правна помощ, до каквато жертвите следва да имат достъп „в съответствие с 

член 13 от Директива 2012/29/ЕС“. Член 25 се отнася до мерки за закрила на жертвите 

на тероризъм, наличието на които следва да се гарантира „в съответствие с Директива 

2012/29/ЕС“. В член 26 се разглеждат правата на жертвите на тероризъм, които 
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пребивават постоянно в друга държава членка. Член 17 от Директива 2012/29/ЕС също 

носи заглавието „Права на жертвите, които пребивават в друга държава членка“ и 

съдържа подобни разпоредби. 

 

В акта се съдържат различни други разпоредби, като например инструменти за 

разследване и конфискация, обмен на информация, мерки, свързани с онлайн 

съдържание, както и подпомагане и защита на жертвите. Въпреки това тези разпоредби 

явно нямат своя самостоятелна, sui generis цел. Те по-скоро изглежда засилват и 

подкрепят преобладаващата съставна част, за да се даде всеобхватен отговор на 

сериозното нарушение на ценностите, каквото представлява тероризмът. 

 

Поради това, дори ако беше възможно по принцип да се добави член 82, параграф 2 от 

ДФЕС като правно основание на разглежданото предложение, в светлината на оценката 

на целта и съдържанието на предложението в настоящия му вид тази разпоредба не 

засяга преобладаваща или еквивалентна цел или съставна част. Тази оценка също така 

води до заключението, че разпоредбите на приетия текст относно правата на жертвите 

не следва да се квалифицират като преследващ отделна, самостоятелна цел. Те също 

така не следва да се считат за второстепенни спрямо основната цел. Поради това 

изглежда, че критериите, определени от съдебната практика на Съда на ЕС в 

извънредните случаи, когато даден акт може да се основава на съответните различни 

правни основания, не са непременно изпълнени. 

 

Поради това е препоръчително разпоредбите относно правата на жертвите да се 

разглеждат като допълнителни към преобладаващата съставна част на акта, който е 

гарантирането на високо равнище на сигурност чрез хармонизиране на материалното 

наказателно право и поради това включването на член 82, параграф 2 като правно 

основание на предложението вероятно е ненужно и заличаването му е обосновано.  

 

 

VI. Заключение и препоръка 

 

В светлината на гореизложения анализ се стига до заключението, че член 83, 

параграф 1 от ДФЕС е правилното правно основание за предложението за директива на 

Европейския парламент и на Съвета относно борбата с тероризма и за замяна на 

Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма, тъй като 

борбата срещу тероризма чрез хармонизиране на наказателното право очевидно е 

преобладаващата съставна част на акта. 

 

На заседанието си от 31 януари 2017 г. комисията по правни въпроси съответно реши с 

18 гласа „за“, 2 „против“ и 2 „въздържал се“1, че заличаването на член 82, параграф 2, 

буква в) като правно основание на предложението е възможно, тъй като в светлината на 

оценката на целта и съдържанието на предложението в настоящия му вид тази 

разпоредба не засяга преобладаваща или еквивалентна цел или съставна част от него.  

                                                 
1 На окончателното гласуване присъстваха: Павел Свобода (председател), Лидия Йоанна Герингер де 

Оденберг (заместник-председател), Жан-Мари Кавада (докладчик), Мади Делво (заместник-

председател), Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Мари-Кристин Бутоне, Костас Хрисогонос, Серджо 

Гаетано Коферати, Терез Комодини Какиа, Ангел Джамбазки, Роса Естарас Ферагут, Евелин Гебхарт, 

Саджад Карим, Силвия-Ивон Кауфман, Жил Льобретон, Антониу Мариню и Пинту, Иржи Мащалка, 

Емил Радев, Юлия Реда, Евелин Регнер, Йожеф Сайер, Аксел Фос, Тадеуш Звефка. 
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(Отнася се до текстовете на всички езици.) 


