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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 

граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните 

изменения: 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Изпирането на пари и свързаните 

с него финансиране на тероризма и 

организирана престъпност продължават 

да бъдат значителни проблеми на 

равнището на Съюза, което се отразява 

неблагоприятно на целостта, 

стабилността и репутацията на 

финансовия сектор и застрашава 

вътрешната сигурност и вътрешния 

пазар на Съюза. За преодоляване на тези 

проблеми и за укрепване на прилагането 

на Директива 2015/849/ЕС целта на 

настоящата директива е да се бори по 

наказателноправен ред с изпирането на 

пари, като предоставя възможност за по-

добро трансгранично сътрудничество 

между компетентните органи. 

(1) Изпирането на пари и свързаните 

с него финансиране на тероризма и 

организирана престъпност продължават 

да бъдат твърде значителни проблеми 

на равнището на Съюза, което се 

отразява неблагоприятно на целостта, 

стабилността и репутацията на 

финансовия сектор и застрашава 

вътрешната сигурност и вътрешния 

пазар на Съюза, и подкопава доверието 

между участниците на пазара. За 

преодоляване на тези тежки и 

неотложни проблеми и за укрепване на 

прилагането на Директива 2015/849/ЕС 

целта на настоящата директива е да се 

бори по наказателноправен ред с 

изпирането на пари, като предоставя 

възможност за по-добро, по-бързо и 

ефикасно трансгранично 

сътрудничество между компетентните 

органи. 

_______________ ___________________ 

1 Директива (ЕС) 2015/849 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

20 май 2015 г. за предотвратяване 

използването на финансовата система за 

целите на изпирането на пари и 

финансирането на тероризма, за 

изменение на Регламент (ЕС) № 

648/2012 на Европейския парламент и 

на Съвета и за отмяна на Директива 

2005/60/EО на Европейския парламент и 

на Съвета и на Директива 2006/70/EО на 

Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 

1 Директива (ЕС) 2015/849 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

20 май 2015 г. за предотвратяване 

използването на финансовата система за 

целите на изпирането на пари и 

финансирането на тероризма, за 

изменение на Регламент (ЕС) № 

648/2012 на Европейския парламент и 

на Съвета и за отмяна на Директива 

2005/60/EО на Европейския парламент и 

на Съвета и на Директива 2006/70/EО на 

Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 
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73). 73). 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) При определяне на действията на 

Съюза следва да продължи да се 

обръща специално внимание на 
препоръките на Специалната група за 

финансови действия (FATF) и на 

инструментите на други международни 

органи, действащи в областта на 

борбата с изпирането на пари и 

финансирането на тероризма. 

Съответните правни актове на Съюза 

следва по целесъобразност да бъдат 

допълнително съгласувани с 

Международните стандарти за борба с 

изпирането на пари и финансирането на 

терористични дейности и 

разпространението на оръжия за масово 

унищожение, приети от FATF през 

февруари 2012 г. („ревизираните 

препоръки на FATF“). Като страна, 

подписала Конвенцията на Съвета на 

Европа относно изпиране, издирване, 

изземване и конфискация на облагите от 

престъпление и относно финансирането 

на тероризма (CETS № 198), Съюзът 

следва да транспонира изискванията на 

тази конвенция в своя правен ред. 

(3) При определяне на действията на 

Съюза следва да се надхвърлят 

препоръките на Специалната група за 

финансови действия (FATF) и на 

инструментите на други международни 

органи, действащи в областта на 

борбата с изпирането на пари и 

финансирането на тероризма. 

Комисията следва да извърши 

собствена оценка относно 

ефикасността на мерките, 

предложени от FATF, и относно 

прилагането и ефективността на 

мерките за борба с изпирането на 

пари по принцип. FATF следва да 

започне преразглеждане на 

действащите стандарти и оценка на 

собствените си резултати, както и 

да осигури регионално 

представителство, надеждност, 

ефективност и по-добро използване 

на финансовото разузнаване. 

Съответните правни актове на Съюза 

следва по целесъобразност да бъдат 

допълнително съгласувани с 

Международните стандарти за борба с 

изпирането на пари и финансирането на 

терористични дейности и 

разпространението на оръжия за масово 

унищожение, приети от FATF през 

февруари 2012 г. („ревизираните 

препоръки на FATF“). Като страна, 

подписала Конвенцията на Съвета на 

Европа относно изпиране, издирване, 

изземване и конфискация на облагите от 

престъпление и относно финансирането 

на тероризма (CETS № 198), Съюзът 

следва да транспонира изискванията на 
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тази конвенция в своя правен ред. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Определянето на престъпните 

дейности, които представляват 

престъпления, явяващи се първоначални 

спрямо изпирането на пари, следва да 

бъде достатъчно уеднаквено във всички 

държави членки. Държавите членки 

следва да включат редица престъпления 

в рамките на всяка от категориите, 

определени от FATF. Когато категории 

престъпления, като например 

тероризмът или престъпления в 

областта на околната среда, са 

определени в правото на Съюза, 

настоящата директива се позовава на 

това законодателство. Така се гарантира 

наказуемост в държавите членки на 

изпирането на облагите от 

финансирането на тероризма и трафика 

на екземпляри от дивата флора и фауна. 

В случаите, когато правото на Съюза 

позволява на държавите членки да 

предвидят други санкции, различни от 

наказателноправните санкции, 

настоящата директива не следва да 

задължава държавите членки да 

определят тези случаи като 

първоначални престъпления за целите 

на настоящата директива. 

(5) Определянето на престъпните 

дейности, които представляват 

престъпления, явяващи се първоначални 

спрямо изпирането на пари, следва да 

бъде достатъчно разширено и 

уеднаквено във всички държави членки. 

Държавите членки следва да включат 

редица престъпления в рамките на всяка 

от категориите, определени от FATF, в 

това число отклонението от данъчно 

облагане, данъчните измами и 

избягването на данъци, както и всяко 

измамническо поведение, състоящо се 

в укриването на доходи или печалби. 

Когато категории престъпления, като 

например тероризмът или престъпления 

в областта на околната среда, са 

определени в правото на Съюза, 

настоящата директива се позовава на 

това законодателство. Така се гарантира 

наказуемост в държавите членки на 

изпирането на облагите от 

финансирането на тероризма и трафика 

на екземпляри от дивата флора и фауна. 

В случаите, когато правото на Съюза 

позволява на държавите членки да 

предвидят други санкции, различни от 

наказателноправните санкции, 

настоящата директива не следва да 

задължава държавите членки да 

определят тези случаи като 

първоначални престъпления за целите 

на настоящата директива. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 9 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) За да може инкриминирането на 

изпирането на пари да бъде ефективен 

инструмент за борба с организираната 

престъпност, не следва да е необходимо 

установяването на конкретните 

обстоятелства на престъплението, чрез 

което е генерирано имуществото, нито 

да се изисква предходно или 

едновременно осъждане за това 

престъпление. Наказателното 

преследване на изпирането на пари не 

следва да се възпрепятства само от 

факта, че първоначалното престъпление 

е извършено в друга държава членка 

или в трета държава, ако то е 

определено за престъпно деяние в тази 

държава членка или трета държава. 

Държавите членки могат да определят 

като условие първоначалното 

престъпление да бъде считано за 

престъпление в тяхното национално 

право, ако е било извършено на тяхна 

територия. 

(9) За да може инкриминирането на 

изпирането на пари да бъде ефективен 

инструмент за борба с организираната 

престъпност, не следва да е необходимо 

установяването на конкретните 

обстоятелства на престъплението, чрез 

което е генерирано имуществото или 

всички обстоятелства, или 

фактически елементи на 

престъпната дейност, нито да се 

изисква предходно или едновременно 

осъждане за това престъпление. 

Наказателното преследване на 

изпирането на пари не следва да се 

възпрепятства само от факта, че 

първоначалното престъпление е 

извършено в друга държава членка или 

в трета държава, ако то е определено за 

престъпно деяние в тази държава членка 

или трета държава. Държавите членки 

следва също да могат да определят като 

условие съответното поведение да 

бъде считано за първоначално 

нарушение в тяхното национално право, 

ако е било извършено на тяхна 

територия. Въпреки това, в случай че 

съответното поведение съставлява 

определен вид тежко престъпление, 

държавите членки не следва да 

изискват това поведение да се счита 

за престъпление в държавата членка 

или страната, където е извършено 

нарушението. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) С цел да се предотврати 

изпирането на пари в целия Съюз, 

държавите членки следва да установят 

минимални видове и размери на 

(11) С цел да се предотврати 

изпирането на пари в целия Съюз, 

държавите членки следва да установят в 

каталог минимални видове и размери 
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наказанията за извършване на 

престъпленията, уредени в настоящата 

директива. В случаите, когато 

престъплението е извършено в рамките 

на престъпна организация по смисъла на 

Рамково решение 2008/841/ПВР37 на 

Съвета, или когато извършителят е 

злоупотребил със служебното си 

положение, за да се даде възможност за 

изпиране на пари, държавите членки 

следва да предвидят утежняващи 

обстоятелства в съответствие с 

приложимите правила, предвидени в 

техните правни системи. 

на ясно определени наказания при 

извършване на престъпленията, уредени 

в настоящата директива. Следва също 

да бъдат установени минимални 

видове и размери на наказанията за 

подбудителство, помагачество и 

съучастие в такива престъпления. 

Държавите членки следва да 

предвидят утежняващи 

обстоятелства в съответствие с 

действащите правила, предвидени в 

техните правни системи, при 

следните обстоятелства: 
престъплението е извършено в рамките 

на престъпна организация по смисъла на 

Рамково решение на Съвета 

2008/841/ПВР37; извършителят 

злоупотребява със служебното си 

положение, за да се даде възможност за 

изпиране на пари; парите или 

имуществото, които са обект на 

изпиране, са получени чрез 

терористични дейности по смисъла 

на Директива 2017/541 на 

Европейския парламент и на 

Съвета37a или чрез нелегален трафик 

на оръжие; или нарушителят е видна 

политическа личност според 

определението на Директива 2015/849 

или е въвлечен в корупция на публични 

служители, заемащи изборна 

длъжност. Държавите членки следва 

да изчисляват размера на глобите в 

съответствие с принципа на брутната 

стойност, тоест като се основават 

на печалбата, придобита чрез 

престъплението, без да се приспадат 

никакви разходи, като целта е 

наказанието да надвишава 

икономическата стойност на 

престъплението. Държавите членки 

предприемат мерки за ефективното 

изпълнение на посочените наказания.  

_________________ _________________ 

37 Рамково решение 2008/841/ПВР на 

Съвета от 24 октомври 2008 г. относно 

борбата с организираната престъпност 

(ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). 

37 Рамково решение 2008/841/ПВР на 

Съвета от 24 октомври 2008 г. относно 

борбата с организираната престъпност 

(ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). 
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 37a  Директива (ЕС) 2017/541 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 15 март 2017 г. относно борбата с 

тероризма и за замяна на Рамково 

решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за 

изменение на Решение 2005/671/ПВР 

на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., 

стр. 6). 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 11 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) Съюзът и държавите членки 

следва да предвидят необходимите 

правни мерки за защита на лицата, 

съобщаващи за нередности, които 

предоставят информация, свързана с 

изпиране на пари, включително в 

трети държави. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка - п a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 па) данъчни престъпления, 

свързани с преки и непреки данъци, 

включително отклонение от данъчно 

облагане чрез укриване на доход, 

придобит законно или незаконно, с 

цел да не бъде открит от данъчните 

органи и да не бъде обложен със 

съответните данъци; 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква x 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

х) всички престъпления, 

включително данъчни престъпления 

по отношение на преки и косвени 

данъци, както са определени в 

националното право на държавите 

членки, които се наказват с лишаване от 

свобода или задържане с максимален 

срок от над една година, или по 

отношение на държави членки, в чиито 

правни системи има минимален праг за 

престъпленията — всички 

престъпления, наказуеми с лишаване от 

свобода или задържане за минимален 

срок от над шест месеца; 

х) всички престъпления, които се 

наказват с лишаване от свобода или 

задържане с максимален срок от над 

една година, или по отношение на 

държави членки, в чиито правни 

системи има минимален праг за 

престъпленията — всички 

престъпления, наказуеми с лишаване от 

свобода или задържане за минимален 

срок от над шест месеца; 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) придобиването, притежаването 

или използването на имущество със 

знанието в момента на получаване, че 

това имущество е придобито от 

престъпна дейност или от акт на участие 

в такава дейност; 

в) придобиването, притежаването 

или използването на имущество със 

знанието било в момента на 

получаването или впоследствие, че 

това имущество е придобито от 

престъпна дейност или от акт на участие 

в такава дейност; 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) предходно или едновременно 

осъждане за престъпната дейност, чрез 

която е генерирано имуществото; 

а) предходно или едновременно 

осъждане за престъпната дейност, чрез 

която е придобито имуществото, 

съгласно посоченото в параграф 1; 

 

Изменение  11 
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Предложение за директива 

Член 3 – параграф 2 – буква б a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) всички обстоятелства или 

фактически елементи, свързани с 

престъпна дейност, когато е 

установено, че имуществото е било 

придобито чрез такава дейност, 

съгласно посоченото в параграф 1; 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) дали престъпната дейност, чрез 

която е генерирано имуществото, е 

извършена на територията на друга 

държава членка или на трета държава, 

когато съответното деяние е 

престъпление съгласно националното 

законодателство на държавата членка 

или на третата държава, в която е 

извършено деянието, и би 

представлявало престъпление 

съгласно националното право на 

държавата членка, която изпълнява 

или прилага настоящия член, ако е 

било извършено там; 

в) дали престъпната дейност, чрез 

която е генерирано имуществото, е 

извършена на територията на друга 

държава членка или на трета държава, 

когато съответното деяние ще 

представлява престъпна дейност 
съгласно националното право на 

държавата членка, която изпълнява 

или прилага настоящия член, ако е 

било извършено там. Държавите 

членки обаче могат да поискат 

съответното деяние, доколкото то 

не попада в обхвата на категориите, 

посочени в член 2, точка 1, букви а), 

б), в), г), з), л) и па), да се разглежда 

като представляващо престъпление 

съгласно националното право на 

другата държава членка или на 

третата държава; 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 2 – буква в a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) дали престъпната дейност, 
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чрез която е генерирано 

имуществото, е извършена на 

територията на трета държава с 

висок риск от изпиране на пари 

съгласно посоченото в Директива 

2015/849, когато съответното деяние 

би представлявало престъпна 

дейност съгласно националното право 

на държавата членка, която 

изпълнява или прилага настоящия 

член, ако е било извършено там; 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка 

гарантира, че деянията, посочени в 

членове 3 и 4, са наказуеми с ефективни, 

пропорционални и възпиращи 

наказания. 

1. Държавите членки 

гарантират, че престъпните 

дейности, посочени в членове 3 и 4, са 

наказуеми с ефективни, 

пропорционални и възпиращи 

наказания, включително глоби, въз 

основа на брутната стойност на 

цялата сума, получена от престъпна 

дейност. Държавите членки 

гарантират зачитането на 

основните права и общите принципи 

на наказателното право, които 

гарантират правата на защита и 

правата на обвиняемите. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Всяка държава членка гарантира, 

че престъпленията, посочени в член 3, 

се наказват с лишаване от свобода с 

максимален срок от най-малко четири 

години, поне в тежките случаи. 

2. Всяка държава членка гарантира, 

че престъпленията, посочени в член 3, 

се наказват с лишаване от свобода с 

максимален срок от най-малко пет 

години. 

 



 

PE613.264v01-00 12/21 AD\1138268BG.docx 

BG 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Всяка държава членка 

гарантира, че престъпленията, 

посочени в член 4, са наказуеми с 

лишаване от свобода с максимален 

срок от най-малко три години. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Всяка държава членка 

гарантира също, че престъпленията, 

посочени в членове 3 и 4, могат да се 

наказват, по преценка на съдията, с 

допълващи, временни или постоянни 

наказания, които включват: 

 а) забрана за сключване на договори с 

публичната администрация; 

 б) лишаване от правото да се 

упражняват определени видове 

търговска дейност; както и 

 в) забрана за кандидатиране за 

публични изборни длъжности. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 1 – буква б a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) парите или имуществото, 

които са обект на изпиране, са 

придобити от терористични 

дейности във вида, в който са 

определени в Директива 2017/541, или 
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незаконен трафик на оръжия; 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 1 – буква б б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб) нарушителят е видна 

политическа личност според 

определението на Директива 2015/849 

или е участвал  в корумпиране на 

публични служители, заемащи 

изборна длъжност; или 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 1 – буква б в (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бв)  престъпната дейност е 

извършена и финансирана чрез 

офшорни дружества; в престъпната 

дейност са замесени дружества — 

пощенски кутии; извършени са се 

незаконни преводи на финансови 

средства; използвани са куриери на 

пари и НПО; съществува 

предположение за наличие на 

професионална дейност за изпиране 

на пари, например когато 

съответното лице работи за повече 

от две престъпни организации за 

изпиране на пари или престъпни 

групи. 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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1. Всяка държава членка гарантира, 

че юридическите лица могат да носят 

отговорност за всички престъпления, 

посочени в членове 3 и 4, извършени в 

тяхна полза от лице, действащо 

самостоятелно или като част от орган на 

юридическото лице и имащо ръководна 

позиция в структурата на юридическото 

лице, въз основа на: 

1. Всяка държава членка гарантира, 

че юридическите лица могат да носят 

отговорност за всички престъпления, 

посочени в членове 3 и 4, извършени в 

тяхна полза или в полза на трето лице 

от лице, действащо самостоятелно или 

като част от орган на юридическото 

лице и имащо ръководна позиция в 

структурата на юридическото лице, въз 

основа на: 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки също 

гарантират, че юридическо лице може 

да бъде подведено под отговорност, 

когато липсата на надзор или контрол от 

страна на лице, посочено в параграф 1, е 

направила възможно извършването в 

полза на това юридическо лице на 

някое от престъпленията, посочени в 

членове 3 и 4, от страна на негово 

подчинено лице. 

2. Държавите членки също 

гарантират, че юридическо лице може 

да бъде подведено под отговорност, 

когато липсата на надзор или контрол от 

страна на лице, посочено в параграф 1, е 

направила възможно извършването в 

тяхна полза или в полза на трето 

лице на някое от престъпленията, 

посочени в членове 3 и 4, от страна на 

негово подчинено лице. 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всяка държава членка гарантира, че 

юридическо лице, подведено под 

отговорност за престъпление по силата 

на член 6, се наказва с ефективни, 

пропорционални и възпиращи санкции, 

в това число наказателноправни или 

друг вид глоби, като могат да бъдат 

предвидени и други санкции, като: 

При стриктното зачитане на 

основните права и общите принципи 

на наказателното право, които 

гарантират правата на защитата и 

на обвиняемия, всяка държава членка 

гарантира, че юридическо лице, 

подведено под отговорност за 

престъпление по силата на член 7, се 

наказва с ефективни, пропорционални и 

възпиращи санкции, които включват 

наказателноправни и друг вид глоби, 
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въз основа на брутната стойност на 

общата сума, получена от престъпна 

дейност, и които, по преценка на 

съдията, включват други временни 

или постоянни санкции, включително: 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 1 – точка 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) лишаване на юридическото лице 

от правото да се ползва от публични 

облаги или помощи; 

(1) лишаване на юридическото лице 

от правото да заема публични 

длъжности, да сключва договори с 

публичната администрация и да се 

ползва от публични облаги или 

помощи, включително свързани със 

Съюза облаги или помощи; 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 1 – точка 1 a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а) лишаване на лицето от 

правото да се ползва от средства на 

Съюза; 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 1 – точка 1 б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1б) забрана за сключване на 

договори с публичната 

администрация; 

 

Изменение  27 
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Предложение за директива 

Член 8 – параграф 1 – точка 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) временно или постоянно 

лишаване на юридическото лице от 

правото да упражнява търговска 

дейност; 

(2) временно или постоянно 

лишаване на юридическото лице от 

правото да упражнява търговска 

дейност, включително отнемане на 

лицензите за извършване на 

стопанска дейност; 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) престъплението е извършено 

изцяло или частично на нейна 

територия; 

а) престъплението е извършено 

изцяло или частично на нейна 

територия; или 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) извършителят на 

престъплението е неин гражданин. 

б) извършителят е неин гражданин; 

или 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 – буква б a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) престъплението е извършено 

извън нейната територия, но 

извършителят обичайно пребивава на 

нейна територия; или 
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Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 – буква б б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб) престъплението е извършено 

извън нейната територия, но 

престъплението е извършено в полза 

на юридическо лице, установено на 

нейна територия. 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Когато дадено престъпление 

попада в компетентността на повече 

от една държава членка и всяка от 

заинтересованите държави членки 

може редовно да започне наказателно 

преследване на основание на едни и 

същи факти, държавите членки 

вземат предвид следните фактори, 

изредени според техния приоритет, 

за да решат коя от тях ще започне 

наказателно преследване срещу 

извършителите: 

 а)  държавата членка, в която е 

извършено престъплението; 

 б)  гражданството или мястото 

на постоянно пребиваване на 

извършителя; 

 в)  държавата на произход на 

жертвите; 

 г)  държавата членка, в която е 

открит извършителят на 

престъплението. 

 

Изменение  33 
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Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Държавите членки могат да се 

обърнат към Евроюст, за да улеснят 

сътрудничеството между своите 

съдебни органи и координацията на 

техните действия. 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Дадена държава членка 

уведомява Комисията, когато реши да 

разшири компетентността си по 

отношение на престъпленията, 

посочени в членове 3 и 4, извършени 

извън нейната територия, когато: 

заличава се 

а) извършителят има обичайно 

местопребиваване на нейна 

територия; 

 

б)  престъплението е извършено в 

полза на юридическо лице, установено 

на нейната територия. 

 

 

Изменение  35 

Предложение за директива 

Член 10 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Инструменти за разследване Инструменти за разследване и 

сътрудничество 

 

Изменение  36 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всяка държава членка предприема 

необходимите мерки, за да гарантира, че 

лицата, звената или службите, 

отговарящи за разследването или 

наказателното преследване на 

престъпленията, посочени в членове 3 и 

4, разполагат с ефективни инструменти 

за разследване, като използваните в 

случаи, свързани с организираната 

престъпност или с други тежки 

престъпления. 

1.  Всяка държава членка 

предприема необходимите мерки, за да 

гарантира, че лицата, звената или 

службите, отговарящи за разследването 

или наказателното преследване на 

престъпленията, посочени в членове 3 и 

4, разполагат с ефективни инструменти 

за разследване, като използваните в 

случаи, свързани с организираната 

престъпност или с други тежки 

престъпления. 

 2.  Държавите членки 

гарантират, във възможно най-

кратки срокове, наличността на 

подходящи и достатъчни финансови 

ресурси и персонал, който да е 

подходящо обучен, за да се провежда 

разследване и наказателно 

преследване на престъпленията, 

посочени в членове 3 и 4. 

 3.  Държавите членки осигуряват 

ефективно сътрудничество между 

компетентните органи във всяка 

държава членка и гарантират, че 

националните органи, които 

извършват разследване или 

наказателно преследване на 

престъпления, посочени в членове 3 и 

4, са оправомощени да си 

сътрудничат с другите национални 

органи и техните колеги в другите 

държави членки, а така също и с 

институциите на Съюза. 
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