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КРАТКА ОБОСНОВКА 

I. Въведение 

Настоящото предложение има за цел изменението на два акта от приетото през 

последните години законодателство на ЕС относно финансовите проверки и 

прозрачността с оглед засилване на борбата срещу изпирането на пари и 

финансирането на тероризма, тъй като и двата въпроса са свързани с пропуски във 

финансовия контрол1. 

Във връзка с това до момента са установени следните пет основни проблема: 1. 

съмнителните сделки, включващи високорискови трети държави, не са обект на 

ефективен мониторинг поради неясни и некоординирани изисквания за комплексна 

проверка на клиента; 2. съмнителните сделки, осъществявани чрез виртуални валути, 

не са обект на достатъчен мониторинг от органите, които не са в състояние да свържат 

сделките със самоличността на определени лица; 3. настоящите мерки за смекчаване на 

рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързани с анонимните 

предплатени инструменти, не са достатъчни; 4. звената за финансово разузнаване (ЗФР) 

не разполагат с навременен достъп до – и не обменят – информация, притежавана от 

задължени субекти; 5. ЗФР не разполагат с достъп или получават достъп със 

закъснение до информация относно самоличността на титулярите на банкови и 

платежни сметки2. 

В тази област е важно да се постигне правилен баланс между провеждането на 

достатъчни проверки с цел ефективно предотвратяване на финансови престъпления и 

финансиране на тероризма и защитата на неприкосновеността на личния живот и на 

основните права. През последните години увеличаващите се щети от финансови 

нередности и терористична дейност доведоха до промяна в този баланс, тъй като 

станаха необходими засилени мерки за защита на обществото като цяло. Поради това 

въпросът е свързан с баланса между тези интереси, които могат да се окажат до 

определена степен в конфликт, както и с пропорционалността. 

II. Регулиране на виртуалните валути 

Понастоящем виртуалните валути са незначителен феномен, но е възможно да стават 

все по-важни. В същото време е ясно, че с тях може да бъде злоупотребено за целите на 

извършване на престъпления. Поради това Комисията предлага въвеждането на същите 

задължения за докладване по отношение на платформите за обмен на виртуални валути 

и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, както по 

отношение на доставчиците на традиционни финансови услуги. В тази връзка 

                                                 
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/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията 

(ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73); и Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 

септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по 

смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с 

цел тези гаранции да станат равностойни (ОВ L 258, 1.10.2009 г., стр. 11). 
2 Анализ на оценката на въздействието на Комисията SWD(2016)0223, SWD(2016)0224. 
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националните ЗФР следва да бъдат в състояние да свържат адресите на виртуални 

валути със самоличността на собственика на виртуалните пари. 

Докладчикът одобрява тази стъпка, но изразява съгласие със становището на 

Европейската централна банка, че въвеждането на такова задължение за докладване не 

следва да бъде формулирано по начин, който може да се възприеме като одобрение на 

виртуалните валути. 

III. Ограничения за анонимните предплатени карти 

Анонимните предплатени карти могат да бъдат полезно средство за плащане, особено 

за относително малки суми. Въпреки това, те могат да бъдат използвани за 

неправомерни цели1. Комисията предлага да се намали прагът за плащанията с такива 

карти, без да извършват систематични надлежни проверки, както и да се прекрати 

освобождаването от надлежна проверка за онлайн плащания. 

Докладчикът одобрява въвеждането на определени по-строги проверки на тези карти, 

тъй като съществуват доказани случаи на злоупотреба с тях, но счита, че ограниченията 

не трябва да бъде толкова строги, че такива карти на практика да станат неизползваеми. 

Освен това той счита, че въздействието на предлаганите мерки върху 

конкурентоспособността и по-специално на малките и средни предприятия (МСП), 

извършващи дейност в областта на предплатените инструменти и виртуалните валути, 

трябва да бъде по-задълбочено проучено. 

IV. Правомощията на ЗФР за достъп до информация 

Предложението на Комисията засилва правомощията на ЗФР на държавите членки да 

изискват информация от финансовите институции. Понастоящем ЗФР може да изискват 

информация, единствено ако въпросната финансова институция ги е предупредила за 

необичайна активност. Поради това предложението разрешава искания от ЗФР по тяхна 

инициатива. В държавите членки следва също така да бъдат създадени централни 

регистри на титулярите на банкови сметки. 

Докладчикът счита, че ограниченията относно финансовата тайна са обосновани с 

оглед на настоящите условия. Основните права на всички страни трябва да бъдат 

зачитани във всички случаи в пълна степен. 

V. Общ подход към високорисковите трети държави 

Понастоящем ЕС разполага с относително кратък общ списък на високорисковите 

трети държави, по отношение на които финансовите сделки следва да бъдат обект на 

особено внимание. В предложението се определят общи стандарти за третиране на 

финансовите сделки към и от тези юрисдикции. 

Докладчикът счита, че е необходим такъв общ подход. 

VI. Достъп до информацията относно действителните собственици 

                                                 
1 Вж. също „Предизвикателствата пред правоприлагането, свързани с киберпрестъпността: в догонваща 

позиция ли сме наистина?”, проучване на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 

работи (LIBE), Тематичен отдел „В“, Европейски парламент, 2015 г. 
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Един от най-важните аспекти на предложението се отнася до увеличаване на 

задълженията за деклариране на и предоставяне на достъп до информацията относно 

действителните собственици на корпоративни структури, тръстове и подобни 

договорености. Много от финансовите и политически скандали в последно време 

показаха, че подобни договорености могат да представляват начин за избягване на 

данъци или на правилния надзор над финансовата дейност. Предложението има за цел 

да предостави публичен достъп до по-изчерпателен регистър, съдържащ информация 

относно действителните собственици на корпоративни структури и тръстове, вместо да 

се предостави достъп единствено на определени органи. Освен това правилата за 

мястото на регистрация на тръстовете също са изяснени. 

Докладчикът счита, че увеличаването на прозрачността е от основно значение, за да се 

запази доверието на обществеността във финансовата система. Особено важно е, че 

прагът за обявяване на материален интерес следва да бъде достатъчно нисък — 

предложението на Комисията да бъде намален от 25% на 10% може да бъде одобрено. 

VII. Заключение 

Докладчикът счита, че настоящото предложение е навременно, тъй като е необходимо, 

за да се укрепи правната уредба на Съюза за борба с изпирането на пари и с 

финансирането на тероризма. Основните насоки на предложението на Комисията могат 

да бъдат одобрени, но с някои изменения, които имат за цел допълнително да засилят 

борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, като същевременно 

се гарантира зачитането на основните права в тази област. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещите комисии по икономически и парични 

въпроси и по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включат в доклада 

си следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Директива (ЕС) 2015/849 на 

Европейския парламент и на Съвета24 

представлява основният правен 

инструмент, с който се предотвратява 

използването на финансовата система на 

Съюза за целите на изпирането на пари 

и финансирането на тероризма. В 

посочената директива, подлежаща на 

транспониране до 26 юни 2017 г., се 

определя всеобхватна рамка относно 

набирането на парични средства или 

(1) Директива (ЕС) 2015/849 на 

Европейския парламент и на Съвета24 

представлява основният правен 

инструмент, с който се предотвратява 

използването на финансовата система на 

Съюза за целите на изпирането на пари 

и финансирането на тероризма. В 

посочената директива, подлежаща на 

транспониране до 26 юни 2017 г., се 

съдържа актуална, прозрачна, 

ефикасна и всеобхватна правна уредба 
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имущество за терористични цели, като 

от държавите членки се изисква да 

идентифицират, разбират и смекчават 

рисковете, свързани с изпирането на 

пари и финансирането на тероризма. 

за противодействие на набирането на 

парични средства или имущество за 

терористични цели, като от държавите 

членки се изисква да идентифицират, 

разбират, смекчават и 

предотвратяват рисковете, свързани с 

изпирането на пари и финансирането на 

тероризма. 

_________________ _________________ 

24 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/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета и на Директива 

2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 

5.6.2015 г., стр. 73). 

24 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/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета и на Директива 

2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 

5.6.2015 г., стр. 73). 

 

Изменение   2 

Предложение за директива 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Неотдавнашните терористични 

атаки изведоха на преден план нови 

тенденции, по-специално във връзка с 

начина, по който терористичните 

групировки финансират и провеждат 

своите сделки. Някои услуги въз основа 

на съвременните технологии добиват 

популярност като алтернативни 

финансови системи, като остават извън 

обхвата на законодателството на Съюза 

или се ползват от изключения, които 

може би вече не са обосновани. С цел да 

не се изостава от променящите се 

тенденции, следва да се предприемат 

допълнителни мерки за подобряване на 

съществуващата рамка за превенция. 

(2) Неотдавнашните терористични 

атаки изведоха на преден план нови 

тенденции, по-специално във връзка с 

начина, по който терористичните 

групировки финансират и провеждат 

своите сделки. Някои услуги въз основа 

на съвременните технологии добиват 

популярност като алтернативни 

финансови системи, като остават извън 

обхвата на законодателството на Съюза 

или се ползват от изключения, които 

може би вече не са обосновани. С цел да 

не се изостава от променящите се 

тенденции, следва да се предприемат 

допълнителни мерки за гарантиране на 

повишена прозрачност на 

финансовите сделки и 
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корпоративните образувания съгласно 

действащата правна уредба на Съюза 

в областта на превенцията, с цел 

подобряване на съществуващата рамка 

за превенция и по-ефективно 

противодействие на финансирането 

на тероризма. 

 

Изменение   3 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Макар че следва да се полагат 

усилия за постигане на целта на 

Директива (ЕС) 2015/849, измененията 

на тази директива следва да 

съответстват на текущите действия на 

Съюза в областта на борбата с 

тероризма и финансирането на 

тероризма. В Европейската програма за 

сигурност25 беше посочена 

необходимостта от мерки за борба с 

финансирането на тероризма по по-

ефективен и всеобхватен начин, като бе 

подчертано, че проникването на 

финансовите пазари създава възможност 

за финансиране на тероризма. В 

заключенията на Европейския съвет от 

17—18 декември 2015 г. също беше 

подчертана необходимостта бързо да се 

предприемат допълнителни действия 

срещу финансирането на тероризма във 

всички области. 

(3) Макар че следва да се полагат 

усилия за постигане на целта на 

Директива (ЕС) 2015/849, измененията 

на тази директива следва да 

съответстват на текущите действия на 

Съюза в областта на борбата с 

тероризма и финансирането на 

тероризма, при надлежно зачитане на 

основните права и принципи, 

признати в Хартата на основните 

права на Европейския съюз, както и 

при спазване и прилагане на принципа 

на пропорционалност. В Европейската 

програма за сигурност25 беше 

определено като приоритет 

усъвършенстването на правната 

уредба на ЕС за борба с тероризма и 
беше посочена необходимостта от 

мерки за борба с финансирането на 

тероризма по по-ефективен и 

всеобхватен начин, като бе подчертано, 

че проникването на финансовите пазари 

създава възможност за финансиране на 

тероризма. В заключенията на 

Европейския съвет от 17—18 декември 

2015 г. също беше подчертана 

необходимостта бързо да се 

предприемат допълнителни действия 

срещу финансирането на тероризма във 

всички области. 

_________________ _________________ 

25Съобщение на Комисията до 25Съобщение на Комисията до 
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Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите — 

„Европейска програма за сигурност“, 

COM(2015)0185. 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите — 

„Европейска програма за сигурност“, 

COM(2015)0185. 

 

Изменение   4 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Мерките на Съюза трябва също 

така да отразяват точно промените и 

ангажиментите, поети на международно 

равнище. С Резолюция 2199 (2015) на 

Съвета за сигурност на ООН държавите 

бяха настоятелно призовани да 

възпрепятстват терористичните групи 

да получат достъп до международни 

финансови институции. 

(5) Мерките на Съюза трябва също 

така да отразяват точно промените и 

ангажиментите, поети на международно 

равнище. С резолюции 2199 (2015) и 

2253 (2015) на Съвета за сигурност на 

ООН държавите бяха настоятелно 

призовани да възпрепятстват 

терористичните групи да получат 

достъп до международни финансови 

институции. 

 

Изменение   5 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Доставчиците на услуги за 

обмяна между виртуални и фиатни 

валути (т.е. валути, обявени за законно 

платежно средство), както и 

доставчиците на портфейли, които 

предлагат попечителски услуги за 

виртуални валути, не са задължени да 

идентифицират съмнителни дейности. 

По този начин терористичните 

групировки са в състояние да 

прехвърлят парични средства във 

финансовата система на Съюза или в 

рамките на мрежи за виртуални валути, 

като прикриват преводите или като се 

възползват от известната степен на 

анонимност на тези платформи. Поради 

(6) Доставчиците на услуги за 

обмяна между виртуални и фиатни 

валути (т.е. валути, обявени за законно 

платежно средство), доставчиците на 

портфейли, които предлагат 

попечителски услуги за виртуални 

валути, емитентите, 

администраторите, посредниците и 

дистрибуторите на виртуални 

валути и администраторите и 

доставчиците на системи за онлайн 

плащания не са задължени да 

идентифицират съмнителни дейности. 

По този начин терористичните 

групировки са в състояние да 

прехвърлят парични средства във 
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това е от съществено значение да се 

разшири приложното поле на Директива 

(ЕС) 2015/849, така че да се включат 

платформите за обмен на виртуални 

валути и доставчиците на портфейли, 

които предлагат попечителски услуги. 

Компетентните органи следва да бъдат в 

състояние да наблюдават използването 

на виртуалните валути. Така ще се 

осигури балансиран и пропорционален 

подход, като се запазят техническият 

напредък и придобитата висока степен 

на прозрачност в областта на 

алтернативните финанси и социалното 

предприемачество. 

финансовата система на Съюза или в 

рамките на мрежи за виртуални валути, 

като прикриват преводите или като се 

възползват от известната степен на 

анонимност на тези платформи. Поради 

това е от съществено значение да се 

разшири приложното поле на Директива 

(ЕС) 2015/849, така че да се включат 

платформите за обмен на виртуални 

валути, доставчиците на портфейли, 

които предлагат попечителски услуги, 

емитентите, администраторите, 

посредниците и дистрибуторите на 

виртуални валути, 

администраторите и доставчиците 

на системи за онлайн плащания. 

Компетентните органи следва да бъдат в 

състояние да наблюдават използването 

на виртуалните валути, за да 

идентифицират съмнителни 

дейности. Така ще се осигури 

балансиран и пропорционален подход, 

като същевременно се запазят както 

иновативните технически 

предимства, предлагани от тези 

валути, така и придобитата висока 

степен на прозрачност в областта на 

алтернативните финанси и социалното 

предприемачество. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Надеждността на 

виртуалните валути няма да се 

повиши, ако се използват за 

престъпни цели. В този контекст 

анонимността ще се превърне по-

скоро в пречка, отколкото в актив за 

използването на виртуалните валути 

и разпространението на 

потенциалните им ползи. 

Включването на платформите за 

обмен на виртуални валути и на 

(7) За целите на борбата с рисковете, 

свързани с анонимността, виртуалните 

валути следва да не бъдат анонимни и 
националните звена за финансово 

разузнаване (ЗФР) следва да бъдат в 

състояние да свържат адресите на 

виртуални валути със самоличността на 

собственика на виртуалните валути. 
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доставчиците на портфейли, които 

предлагат попечителски услуги, няма 

да реши изцяло въпроса с 

анонимността, свързана със сделките 

с виртуални валути, тъй като голяма 

част от средата, в която се 

използват виртуални валути, ще 

остане анонимна, тъй като 

ползвателите могат да сключват 

сделки и без платформи за обмен или 

доставчици на портфейли, които 

предлагат попечителски услуги. За 

целите на борбата с рисковете, свързани 

с анонимността, националните звена за 

финансово разузнаване (ЗФР) следва да 

бъдат в състояние да свържат адресите 

на виртуални валути със самоличността 

на собственика на виртуалните валути. 

В допълнение към това следва 

допълнително да се проучи 

възможността на ползвателите да се 

позволи доброволно по своя 

инициатива да представят 

декларации пред определените органи. 

(Вж. становището на Европейската централна банка от 12 октомври 2016 г. — 

CON/2016/49) 

Обосновка 

Макар че е желателно да се установят правила за предотвратяване на използването 

на виртуални валути за изпиране на пари, Европейският съюз не следва задължително 

да направи това по начин, който подкрепя използването на тези валути. 

 

Изменение   7 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Съществуват законосъобразни 

употреби на предплатените карти за 

общи цели и тези карти представляват 

инструмент, който допринася за 

финансовото приобщаване. При все това 

анонимните предплатени карти лесно се 

използват за финансиране на 

(11) Съществуват законосъобразни 

употреби на предплатените карти за 

общи цели, за които се счита, че са от 

социално значение, и тези карти 

представляват достъпен инструмент, 

който допринася за финансовото 

приобщаване. При все това анонимните 



 

AD\1114229BG.docx 11/47 PE594.003v02-00 

 BG 

терористични атаки и логистика. 

Поради това от съществено значение е 

да не се позволява на терористите да 

използват този начин за финансиране на 

своите сделки, като допълнително се 

намалят праговете и максималните 

суми, под които задължените субекти 

могат да не прилагат определени мерки 

за комплексна проверка на клиента, 

предвидени в Директива (ЕС) 2015/849. 

Следователно, като същевременно се 

отчитат нуждите на клиентите при 

използването на предплатени 

инструменти за общи цели и не се 

предотвратява използването на такива 

инструменти за насърчаване на 

социалното и финансовото 

приобщаване, от съществено значение е 

да се намалят настоящите прагове за 

анонимните предплатени карти за общи 

цели и да се отмени освобождаването 

от извършване на комплексна 

проверка на клиента при 

използването им онлайн. 

предплатени карти лесно се използват за 

финансиране на терористични атаки и 

логистика. Поради това от съществено 

значение е да не се позволява на 

терористите да използват този начин за 

финансиране на своите сделки, като 

допълнително се намалят праговете и 

максималните суми, под които 

задължените субекти могат да не 

прилагат определени мерки за 

комплексна проверка на клиента, 

предвидени в Директива (ЕС) 2015/849. 

Следователно, като същевременно се 

отчитат нуждите на клиентите при 

използването на предплатени 

инструменти за общи законни цели и не 

се предотвратява използването на 

такива инструменти за насърчаване на 

социалното и финансовото 

приобщаване, от съществено значение е 

да се намалят настоящите прагове за 

анонимните предплатени карти за общи 

цели. 

 

Изменение   8 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) ЗФР играят важна роля при 

идентифицирането на финансовите 

сделки на терористичните мрежи, 

особено в трансграничен план, и при 

разкриването на техните финансови 

поддръжници. Поради липсата на 

задължителни международни стандарти 

се отчитат значителни разлики при ЗФР 

по отношение на техните функции, 

компетенции и правомощия. Тези 

разлики обаче не следва да засягат 

дейността на ЗФР, и по-специално 

неговия капацитет да изготвя 

превантивни анализи в подкрепа на 

всички органи, които отговарят за 

дейности, свързани с разузнаването, 

(13) В качеството си на 

децентрализирана и усъвършенствана 

мрежа, звената за финансово 

разузнаване (ЗФР) помагат на 

държавите – членки на ЕС, да си 

сътрудничат по-добре помежду си. Те 
играят важна роля при 

идентифицирането на финансовите 

сделки на терористичните мрежи, 

особено в трансграничен план, и при 

разкриването на техните финансови 

поддръжници. Поради липсата на 

задължителни международни стандарти 

се отчитат значителни разлики при ЗФР 

по отношение на техните функции, 

компетенции и правомощия. Тези 
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разследването и съдебните действия, 

както и международното 

сътрудничество. ЗФР следва да 

разполагат с достъп до информация и да 

бъдат в състояние да я обменят без 

пречки, включително чрез подходящо 

сътрудничество с правоприлагащите 

органи. Във всички случаи, когато 

съществуват подозрения за престъпна 

дейност, и по-специално в случаи на 

финансиране на тероризъм, 

информацията следва да се препраща 

директно и бързо без необосновано 

забавяне. Поради това е изключително 

важно да се повишат допълнително 

ефективността и ефикасността на ЗФР 

чрез поясняване на правомощията на 

ЗФР и сътрудничество между тях. 

разлики обаче не следва да засягат 

дейността на ЗФР, и по-специално 

неговия капацитет да изготвя 

превантивни анализи в подкрепа на 

всички органи, които отговарят за 

дейности, свързани с разузнаването, 

разследването и съдебните действия, 

както и международното 

сътрудничество. ЗФР следва да 

разполагат с достъп до информация и да 

бъдат в състояние да я обменят без 

пречки, включително чрез подходящо 

сътрудничество с правоприлагащите 

органи. Във всички случаи, когато 

съществуват подозрения за престъпна 

дейност, и по-специално в случаи на 

финансиране на тероризъм, 

информацията следва да се препраща 

директно и бързо без необосновано 

забавяне. Поради това е изключително 

важно да се повишат допълнително 

ефективността и ефикасността на ЗФР 

чрез поясняване на правомощията на 

ЗФР и сътрудничество между тях. 

 

Изменение   9 

Предложение за директива 

Съображение 13 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 13а) Създаването на европейско 

ЗФР, което да подпомага и подкрепя 

ЗФР на държавите членки при 

изпълнението на техните задачи, би 

било ефикасно и икономически 

целесъобразно средство за 

гарантиране на получаването, 

анализа и разпространението на 

докладите относно изпирането на 

пари и финансирането на тероризма в 

рамките на вътрешния пазар. 

 

Изменение   10 

Предложение за директива 
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Съображение 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) ЗФР следва да бъдат в състояние 

да получат от всеки задължен субект 

цялата необходима информация, 

свързана с техните функции. 

Безпрепятственият достъп до 

информация е от изключително 

значение за гарантиране, че паричните 

потоци могат да се проследяват 

правилно и че незаконните мрежи и 

потоци могат да бъдат разкрити на 

ранен етап. Когато ЗФР трябва да 

получат допълнителна информация от 

задължените субекти поради съмнения 

за изпиране на пари, тези съмнения 

могат да възникнат във връзка с 

предходен доклад за съмнителна сделка, 

представен на ЗФР, но и по други 

поводи, например собствен анализ на 

ЗФР, разузнавателни данни, 

предоставени от компетентните органи, 

или информация, съхранявана от друго 

ЗФР. Поради това ЗФР следва да бъдат в 

състояние да получат информация от 

всеки задължен субект дори без 

представяне на предходен доклад от 

съответния задължен субект. Освен това 

едно ЗФР следва да е в състояние да 

получи такава информация по искане на 

друго ЗФР в Съюза и да обмени 

информацията със ЗФР, което отправя 

искането. 

(14) ЗФР следва да бъдат в състояние 

да получат от всеки задължен субект 

цялата необходима информация, 

свързана с техните функции. 

Безпрепятственият достъп до 

информация е от изключително 

значение за гарантиране, че паричните 

потоци могат да се проследяват 

правилно и че незаконните мрежи и 

потоци могат да бъдат разкрити на 

ранен етап. Когато ЗФР трябва да 

получат допълнителна информация от 

задължените субекти поради съмнения 

за изпиране на пари, тези съмнения 

могат да възникнат във връзка с 

предходен доклад за съмнителна сделка, 

представен на ЗФР, но и по други 

поводи, например собствен анализ на 

ЗФР, разузнавателни данни, 

предоставени от компетентните органи, 

или информация, съхранявана от друго 

ЗФР. Поради това ЗФР следва да бъдат в 

състояние да получат от всеки задължен 

субект финансовата и 

административната информация, 

както и информацията в областта 

на правоприлагането, от която се 

нуждаят, за да изпълняват правилно 

своите функции, дори без представяне 

на предходен доклад от съответния 

задължен субект. Освен това едно ЗФР 

следва да е в състояние да получи 

такава информация по искане на друго 

ЗФР в Съюза и да обмени информацията 

със ЗФР, което отправя искането. 

 

Изменение   11 

Предложение за директива 

Съображение 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Забавеният достъп на ЗФР и (15) Забавеният достъп на ЗФР и 
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други компетентни органи до 

информация относно самоличността на 

титуляри на банкови и платежни сметки 

затруднява разкриването на преводи на 

финансови средства, свързани с 

тероризъм. Националните данни, които 

позволяват идентифициране на банкови 

и платежни сметки, принадлежащи на 

едно лице, са разпокъсани и поради това 

не са достъпни своевременно за ЗФР и 

други компетентни органи. Поради това 

е изключително важно да се създадат 

централизирани автоматизирани 

механизми като регистри или системи за 

извличане на данни във всички държави 

членки като ефективен начин за 

осъществяване на своевременен достъп 

до информация относно самоличността 

на титулярите на банкови и платежни 

сметки, техните пълномощници и 

действителните собственици. 

други компетентни органи до 

информация относно самоличността на 

титуляри на банкови и платежни сметки 

и на наематели на банкови сейфове, 

особено на анонимните такива, 

затруднява разкриването на преводи на 

финансови средства, свързани с 

тероризъм. Националните данни, които 

позволяват идентифициране на банкови 

и платежни сметки и банкови сейфове, 

принадлежащи на едно лице, са 

разпокъсани и поради това не са 

достъпни своевременно за ЗФР и други 

компетентни органи. Поради това е 

изключително важно да се създадат 

централизирани автоматизирани 

механизми като регистри или системи за 

извличане на данни във всички държави 

членки като ефективен начин за 

осъществяване на своевременен достъп 

до информация относно самоличността 

на титулярите на банкови и платежни 

сметки и наемателите на банкови 

сейфове, техните пълномощници и 

действителните собственици. 

 

Изменение   12 

Предложение за директива 

Съображение 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) С цел зачитане на 

неприкосновеността на личния живот и 

защита на личния живот в тези регистри 

следва да се съхраняват минимално 

необходимите данни за осъществяване 

на разследванията за борба с изпирането 

на пари. Засегнатите субекти на данни 

следва да бъдат информирани, че 

техните данни се записват и са достъпни 

за ЗФР, и да получат информация за 

връзка със звено за контакт, за да могат 

да упражнят своето право на достъп и 

поправка. При транспонирането на тези 

разпоредби държавите членки следва да 

определят максимални срокове за 

(16) С цел зачитане на 

неприкосновеността на личния живот и 

защита на личния живот, в тези 

регистри следва да се съхраняват 

минимално необходимите данни за 

осъществяване на разследванията за 

борба с изпирането на пари или на 

разследванията за финансирането на 

тероризма. Засегнатите субекти на 

данни следва да бъдат информирани, че 

техните данни се записват и са достъпни 

за ЗФР, и да получат информация за 

връзка със звено за контакт, за да могат 

да упражнят своето право на достъп и 

поправка. При транспонирането на тези 
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съхранение (с адекватна обосновка на 

продължителността) по отношение на 

регистрирането на лични данни в 

регистрите и да въведат разпоредба за 

тяхното унищожаване, когато 

информацията вече не е необходима за 

посочената цел. Достъпът до регистрите 

и базите данни следва да бъде 

ограничен съгласно принципа 

„необходимост да се знае“. 

разпоредби държавите членки следва да 

определят максимални срокове за 

съхранение (с адекватна обосновка на 

продължителността) по отношение на 

регистрирането на лични данни в 

регистрите и да въведат разпоредба за 

тяхното унищожаване, когато 

информацията вече не е необходима за 

посочената цел. Достъпът до регистрите 

и базите данни следва да бъде 

ограничен съгласно принципа 

„необходимост да се знае“ след 

извършване на оценка на риска. 

 

Изменение   13 

Предложение за директива 

Съображение 17 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 17a) Агенцията на Европейския 

съюз за мрежова и информационна 

сигурност (ENISA) e центърът на ЕС 

за експертен опит в областта на 

мрежовата и информационната 

сигурност, и ENISA следва да бъде 

оправомощена безпрепятствено да 

обменя информация с 

правоприлагащите органи, за да се 

осигури възможност за 

сътрудничество в областта на 

киберсигурността, което играе важна 

роля в борбата с финансирането на 

престъпни дейности, включително 

тероризъм. 

 

Изменение   14 

Предложение за директива 

Съображение 17 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 17б) Европейският банков орган 

(ЕБО) следва да бъде призован да 

актуализира своите практики в 
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областта на прозрачността, за да 

отговори на днешните 

предизвикателства, с цел по-успешно 

предотвратяване на използването на 

финансовите системи за целите на 

изпирането на пари или 

финансирането на тероризма. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) При прага за действителния 

собственик, определен в член 3, 

параграф 6, буква a) от Директива (ЕС) 

2015/849, не се прави разграничение 

между действителни корпоративни 

образувания със стопанска цел и 

образувания без реална стопанска 

дейност, които се използват най-вече 

като посредническа структура между 

активите или приходите и крайния 

действителен собственик. Последните 

лесно заобикалят определения праг, 

поради което не се извършва 

идентифициране на физическите лица, 

които в крайна сметка притежават или 

контролират правното образувание. С 

цел да се поясни по-добре 

информацията относно действителните 

собственици във връзка с 

посредническите структури, които 

приемат корпоративна форма, трябва да 

се определи специфичен праг, от който 

да се изведе индикация за собственост. 

(18) При прага за действителния 

собственик, определен в член 3, 

параграф 6, буква a) от Директива (ЕС) 

2015/849, не се прави разграничение 

между действителни корпоративни 

образувания със стопанска цел и 

образувания без реална стопанска 

дейност, които се използват най-вече 

като посредническа структура между 

активите или приходите и крайния 

действителен собственик. Последните 

лесно заобикалят определения праг, 

поради което не се извършва 

идентифициране на физическите лица, 

които в крайна сметка притежават или 

контролират правното образувание. С 

цел да се поясни по-добре 

информацията относно действителните 

собственици във връзка с 

посредническите структури, които 

приемат корпоративна форма, трябва да 

се определи специфичен праг, от който 

да се изведе индикация за собственост. 

Този праг следва да бъде достатъчно 

нисък, за да обхване повечето 

ситуации. 

Обосновка 

Прагът трябва да бъде достатъчно нисък, за да обхване повечето положения, при 

които юридически лица се използват за прикриване на самоличността на 

действителния собственик. Прагът, за който се предлага да бъде включен в член 3, 

параграф 6, буква а), подточка i) от Директива (ЕС) 2015/849, е 10%. 
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Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Следва да се поясни 

специфичният фактор, с който се 

установява отговорната държава членка 

за наблюдението и регистрирането на 

информация относно действителните 

собственици на доверителна 

собственост и сходни правни форми. С 

цел да се избегне ситуация, в която 

поради разлики между правните 

системи на държавите членки някои 

видове доверителна собственост не 

подлежат на наблюдение или не се 

регистрират никъде в Съюза, всички 

видове доверителна собственост и 

сходни правни форми следва да се 

регистрират на мястото, където се 

управляват. С цел да се гарантира 

ефективно наблюдение и регистриране 

на информацията относно 

действителните собственици на 

доверителна собственост е необходимо 

и сътрудничество между държавите 

членки. 

(21) Следва да се поясни 

специфичният фактор, с който се 

установява отговорната държава членка 

за наблюдението и регистрирането на 

информация относно действителните 

собственици на доверителна 

собственост и сходни правни форми. С 

цел да се избегне ситуация, в която 

поради разлики между правните 

системи на държавите членки някои 

видове доверителна собственост не 

подлежат на наблюдение или не се 

регистрират никъде в Съюза, всички 

видове доверителна собственост и 

сходни правни форми следва да се 

регистрират на мястото, където се 

създават, управляват или оперират. С 

цел да се гарантира ефективно 

наблюдение и регистриране на 

информацията относно действителните 

собственици на доверителна 

собственост е необходимо и 

сътрудничество между държавите 

членки. 

 

Изменение   17 

Предложение за директива 

Съображение 22 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Публичният достъп посредством 

задължително разкриване на определена 

информация относно действителните 

собственици на дружества осигурява 

допълнителни гаранции на трети 

страни, които желаят да извършват 

стопанска дейност с тези дружества. 

(22) Публичният достъп посредством 

задължително разкриване на определена 

информация относно действителните 

собственици на дружества осигурява 

допълнителни гаранции на трети 

страни, които желаят да извършват 

стопанска дейност с тези дружества. 
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Някои държави членки предприеха 

стъпки или обявиха, че възнамеряват да 

предоставят на обществеността 

информацията, съдържаща се в 

регистрите на действителните 

собственици. Фактът, че не всички 

държави членки предоставят 

информация на обществеността, или 

разликите в информацията, която се 

предоставя на обществеността, и 

нейната достъпност могат да доведат до 

различни нива на защита на трети 

страни в Съюза. В условията на добре 

функциониращ вътрешен пазар 

съществува необходимост от 

координация, за да се избегнат 

нарушения. 

Някои държави членки предприеха 

стъпки или обявиха, че възнамеряват да 

предоставят на обществеността 

информацията, съдържаща се в 

регистрите на действителните 

собственици. Фактът, че не всички 

държави членки предоставят 

информация на обществеността, или 

разликите в информацията, която се 

предоставя на обществеността, и 

нейната достъпност могат да доведат до 

различни нива на защита на трети 

страни в Съюза. В условията на добре 

функциониращ вътрешен пазар 

съществува необходимост от 

координиран подход, за да се избегнат 

нарушения от този вид и да се 

постигне по-голяма прозрачност, 

което е от ключово значение за 

запазването на общественото доверие 

във финансовата система. 

 

Изменение   18 

Предложение за директива 

Съображение 35 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(35) За да се гарантира 

пропорционалност, информацията 

относно действителния собственик по 

отношение на всяка доверителна 

собственост, която представлява 

имущество, притежавано от, или за 

сметка на, лице със стопанска дейност, 

състояща се от или включваща 

управление на доверителна собственост, 

и което действа като доверителен 

собственик на доверителна собственост 

в рамките на тази стопанска дейност с 

оглед печалба, следва да бъде достъпна 

само за страни със законен интерес. 

Законният интерес по отношение на 

изпирането на пари, финансирането на 

тероризма и съответните предикатни 

престъпления следва да бъде 

демонстриран с лесно достъпни 

(35) За да се гарантират законност 

и пропорционалност, информацията 

относно действителния собственик по 

отношение на всяка доверителна 

собственост, която представлява 

имущество, притежавано от или за 

сметка на лице със стопанска дейност, 

състояща се от или включваща 

управление на доверителна собственост, 

и което действа като доверителен 

собственик на доверителна собственост 

в рамките на тази стопанска дейност с 

оглед печалба, следва да бъде достъпна 

само за страни със законен интерес. 

Законният интерес по отношение на 

изпирането на пари, финансирането на 

тероризма и съответните предикатни 

престъпления следва да бъде 

демонстриран с лесно достъпни 
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средства, като например устав или 

декларирана мисия на неправителствени 

организации, или въз основа на 

демонстрирани предходни дейности във 

връзка с борбата с изпирането на пари, 

финансирането на тероризма и 

съответните предикатни престъпления, 

или доказателства за проучвания или 

действия в тази област. 

средства, като например устав или 

декларирана мисия на неправителствени 

организации, или въз основа на 

демонстрирани предходни дейности във 

връзка с борбата с изпирането на пари, 

финансирането на тероризма и 

съответните предикатни престъпления, 

или доказателства за проучвания или 

действия в тази област. Законен 

интерес може да се предвиди в 

случаите, когато действителният 

собственик или доверителният 

собственик заемa публична длъжност 

или е заемал публична длъжност през 

последните пет години. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Съображение 41 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 41a) Европейската централна банка 

даде становището си на 12 октомври 

2016 г.1а 

 _________________ 

 1a Все още непубликувано в Официален 

вестник. 

Обосновка 

Уместно е да се включи препратка към становището на Европейската централна 

банка. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква г) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) доставчици, предимно и 

професионално ангажирани в услуги за 

ж) доставчици, предимно и 

професионално ангажирани в услуги за 
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обмяна между виртуални и фиатни 

валути; 

обмяна между виртуални и законово 

установени валути; 

 (Вж. становището на Европейската централна банка от 12 октомври 2016 г. — 

CON/2016/49) 

Обосновка 

Следва по-прецизно да се посочат „законово установени валути“. 

 

Изменение   21 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква з а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 за) емитенти, администратори, 

посредници и дистрибутори на 

виртуални валути, 

 

Изменение   22 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква з б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 зб) администратори и доставчици 

на услуги за системи за онлайн 

плащания. 

 

Изменение   23 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква -а (нова) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 3 – параграф 1 – алинея 4 – буква e) 

 

Текст в сила Изменение 

 -a) в точка 4), буква е) се заменя 
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със следното: 

е) 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 повече от една 

година, или по отношение на държави 

членки, които имат минимален праг 

за престъпления в своите правни 

системи — всички престъпления, 

наказуеми с лишаване от свобода или 

задържане за повече от шест месеца. 

„е) престъпления по отношение на 

преки и косвени данъци, както са 

определени в националното право на 

държавите членки, като се взема 

предвид член 57 от настоящата 

директива“. 

 

Изменение   24 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 3 – параграф 1 – точка 6 – буква а) – подточка i – алинея 2 a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите на член 13, параграф 1, буква 

б) и член 30 от настоящата директива 

посочената в параграф 2 индикация за 

собственост или контрол се намалява на 

10 % във всеки случай, когато 

правното образувание е пасивно 

нефинансово образувание съгласно 

определението в Директива 

2011/16/ЕС.; 

За целите на член 13, параграф 1, буква 

б) и член 30 от настоящата директива 

посочената във втора алинея 

индикация за собственост или контрол 

се намалява на 10%.; 

 

Изменение   25 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а (нова) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 3 – параграф 1 – точка 6 – буква а) – подточка ii) 

 

Текст в сила Изменение 

 аа) в точка 6), буква а), подточка 

ii) се заменя със следното: 
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(ii) ако, след като са изчерпани 

всички възможни средства, и при 

условие че не са налице основания за 

подозрение, не е идентифицирано 

всяко от физическите лица посочени 

в подточка i), или ако е налице 

съмнение, че идентифицираното лице 

е действителният собственик, 

физическите лица, които заемат 

поста на висш ръководен служител, и 

задължените субекти документират 

действията, предприети за 

идентифицирането на 

действителния собственик съгласно 

подточка i) или настоящата 

подточка; 

„ii) ако, след като са изчерпани 

всички възможни средства, субектът 

не представи самоличността на всяко 

физическо лице, което отговаря на 

условията, установени в подточка i), 

задължените субекти записват, че не 

съществува действителен 

собственик, и водят документация за 

предприетите действия с цел 

установяване на действителния 

собственик по подточка i). Ако 

съществува съмнение за това, че 

установеното лице е действителният 

собственик, това съмнение се записва. 

В допълнение, задължените субекти 

идентифицират и проверяват 

самоличността на съответното 

физическо лице, заемащо поста на 

висш ръководен служител, което се 

идентифицира като „старши 

ръководител“ (а не като 

„действителен собственик“), и 

записват данните за всички законни 

собственици на субекта;“ 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 3 – параграф 1 – точка 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) „виртуални валути“ означава 

цифрово представяне на стойност, която 

не се емитира от централна банка или 

публичен орган, не е непременно 

свързана с фиатна валута, но се приема 

от физически или юридически лица като 

начин на плащане и може да се 

прехвърля, съхранява или търгува по 

електронен път.“; 

(18) „виртуални валути“ означава 

цифрово представяне на стойност, която 

не се емитира от централна банка или 

публичен орган, не е свързана със 

законово установена валута, която не 

притежава правен статут на валута 

или на пари, но се приема от физически 

или юридически лица като средство за 

обмен или за други цели и може да се 

прехвърля, съхранява или търгува по 

електронен път. Виртуалните валути 

не могат да бъдат анонимни. 
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(Вж. становището на Европейската централна банка от 12 октомври 2016 г. — 

CON/2016/49) 

Обосновка 

Определението за виртуална валута се нуждае от подобряване, както е предложено 

от Европейската централна банка. 

 

Изменение   27 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 7 – параграф 2 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a) В член 7, параграф 2 се добавя 

следната алинея: 

 „Ако дадена държава членка 

предостави правомощието на своя 

орган от първата алинея на други 

органи, по-специално тези на 

регионално или местно равнище, 

между всички участващи органи се 

осигурява ефикасна и ефективна 

координация. Ако за задачите по 

първата алинея отговаря повече от 

едно звено в рамките на орган, на 

който е предоставено правомощието, 

между различните звена се осигурява 

ефикасна и ефективна координация и 

сътрудничество.“ 

 

Изменение   28 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 9 – параграф 2 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б) В член 9, параграф 2 се добавя 

следната буква: 

 „ва) наличието на надеждни 

системи, за да се гарантира, че 
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информацията относно 

действителните собственици е 

достъпна безпрепятствено за 

компетентните органи на третата 

държава;“ 

 

Изменение   29 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 в (нова) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 9 – параграф 2 – буква в б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2в) В член 9, параграф 2 се добавя 

следната буква: 

 „вб) наличието на подходяща 

система за санкции в случай на 

нарушение на закона;“ 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 г (нова) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 10 – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

 2г) В член 10 параграф 1 се заменя 

със следния текст: 

1. Държавите членки забраняват на 

своите кредитни институции и 

финансови институции да поддържат 

анонимни сметки или анонимни 

банкови книжки. Държавите членки 

изискват във всички случаи титулярите 

на и бенефициерите по съществуващите 

анонимни банкови сметки или 

анонимни банкови книжки да бъдат 

обект на мерки за комплексна проверка 

колкото е възможно по-скоро и във 

всеки случай, преди такива сметки или 

банкови книжки да бъдат използвани по 

“1. Държавите членки забраняват на 

своите кредитни институции и 

финансови институции да поддържат 

анонимни сметки, анонимни банкови 

книжки или анонимни банкови 

сейфове. Държавите членки изискват 

във всички случаи титулярите на и 

бенефициерите по съществуващите 

анонимни банкови сметки, анонимни 

банкови книжки или анонимни банкови 

сейфове да бъдат обект на мерки за 

комплексна проверка колкото е 

възможно по-скоро и във всеки случай, 

преди такива сметки, банкови книжки 
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някакъв начин. или банкови сейфове да бъдат 

използвани по някакъв начин.“  

 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 12 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки гарантират, че 

кредитните институции и финансовите 

институции на Съюза, които 

функционират като приемащи субекти, 

приемат само плащания, извършени с 

предплатени карти, издадени в трети 

държави, когато тези карти отговарят на 

изисквания, равностойни на посочените 

в член 13, параграф 1, първа алинея, 

букви а), б) и в) и член 14, или може да 

се счита, че отговарят на изискванията 

на параграфи 1 и 2 от настоящия член. 

3. Държавите членки гарантират, че 

кредитните институции и финансовите 

институции на Съюза, които 

функционират като приемащи субекти, 

приемат само плащания, извършени с 

предплатени карти, издадени в трети 

държави, когато тези карти отговарят на 

изисквания, равностойни на посочените 

в член 13, параграф 1, първа алинея, 

букви а), б) и в) и член 14, или може да 

се счита, че отговарят на изискванията 

на параграфи 1 и 2 от настоящия член. 

Изпращането или превозът на 

предплатени карти извън 

юрисдикцията на държавите членки 

трябва да бъдат незабавно 

докладвани и регистрирани от 

компетентните лица. 

 

Изменение   32 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 13 – параграф 1 – алинея 1 – буква a а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a) В член 13, параграф 1, първа 

алинея се добавя следната буква: 

 „аа) проверка на името на клиента 

и на действителния собственик в 

списъците за санкции на ЕС, ООН и 

други имащи отношение списъци;“ 
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Изменение   33 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 б (нова) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 13 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4б) Добавя се следният член: 

 „Член 13a 

 В срок до януари 2018 г. Комисията 

създава публично достъпна 

платформа, която свързва помежду 

им списъците на ООН, ЕС, 

държавите членки и другите имащи 

отношение списъци на лица, групи и 

субекти, на които са наложени 

санкции.“ 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 14 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки изискват 

задължените субекти да прилагат 

мерките за комплексна проверка на 

клиента не само по отношение на 

всички нови клиенти, но също и през 

подходящи времеви интервали спрямо 

съществуващите клиенти при отчитане 

на риска, при промяна на относимите 

обстоятелства относно даден клиент или 

когато задълженият субект е длъжен в 

рамките на съответната календарна 

година да се свърже с клиента с цел 

преглед на информация, свързана с 

действителния собственик или 

собственици, по-специално съгласно 

Директива 2011/16/ЕС. 

5. Държавите членки изискват 

задължените субекти да прилагат 

мерките за комплексна проверка на 

клиента не само по отношение на 

всички нови клиенти, но също и през 

подходящи времеви интервали спрямо 

съществуващите клиенти при отчитане 

на риска, при промяна на относимите 

обстоятелства относно даден клиент или 

когато задълженият субект е длъжен в 

рамките на съответната календарна 

година да се свърже във възможно най-

кратък срок с клиента с цел преглед на 

информация, свързана с действителния 

собственик или собственици, по-

специално съгласно Директива 
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2011/16/ЕС. Държавите членки 

изискват задължените субекти да се 

свържат с клиента с цел преглед на 

всяка информация, свързана с 

действителния собственик, не по-

късно от ... [една година след 

началната дата на прилагане на 

настоящата директива]. 

 

Изменение   35 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 18 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В случаите, посочени в членове 19—24, 

както и при други ситуации с много по-

висок риск, които са установени от 

държавите членки или задължените 

субекти, държавите членки изискват от 

задължените субекти да прилагат мерки 

за разширена комплексна проверка на 

клиента, целящи целесъобразното 

управление и смекчаване на тези 

рискове. 

В случаите, посочени в членове 19—24, 

както и при други ситуации с риск, 

които са установени от държавите 

членки или задължените субекти, 

държавите членки изискват от 

задължените субекти да прилагат мерки 

за разширена комплексна проверка на 

клиента, целящи целесъобразното 

управление и смекчаване на тези 

рискове. 

Обосновка 

Не само в ситуациите с по-висок риск, но и във всички други ситуации с установен 

риск държавите членки следва да изискват от задължените субекти да прилагат 

мерки за разширена комплексна проверка на клиента, целящи целесъобразното 

управление и смекчаване на тези рискове. 

 

Изменение   36 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 18 а – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) получаване на допълнителна 

информация относно клиента; 

a) получаване на допълнителна 

информация относно клиента и 



 

PE594.003v02-00 28/47 AD\1114229BG.docx 

BG 

действителния собственик; 

 

Изменение   37 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 18 а – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) получаване на информация 

относно произхода на средствата и 

произхода на богатството на клиента; 

в) получаване на информация 

относно произхода на средствата и 

произхода на богатството на клиента и 

на действителния собственик; 

 

Изменение   38 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 a (нова) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 26 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

 7a. член 26 параграф 2 се заменя 

със следния текст: 

2. Държавите членки забраняват на 

задължените субекти да разчитат на 

трети лица, установени във 

високорискови трети държави. 

Държавите членки могат да 

освобождават от тази забрана 

клонове и мажоритарно 

притежавани дъщерни дружества на 

задължени субекти, установени в 

Съюза, когато тези клонове и 

мажоритарно притежавани дъщерни 

дружества спазват изцяло 

политиките и процедурите в 

рамките на групата в съответствие с 

член 45. 

2. Държавите членки забраняват на 

задължените субекти да разчитат на 

трети лица, установени във 

високорискови трети държави.  

 

Изменение   39 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква -а (нова) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 30 – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -a) В параграф 1 се добавя 

следната алинея: 

 „Държавите членки гарантират, че 

собствениците на акциите или 

правата на глас или дялово участие в 

корпоративни и други правни 

образувания, включително 

посредством държане на акции на 

приносител или посредством контрол 

чрез други средства, оповестяват на 

тези образувания дали имат участие 

от свое име и за своя сметка или от 

името на друго лице. Държавите 

членки гарантират, че физическото 

лице/физическите лица, заемащо(и) 

поста на висш(и) ръководен/ръководни 

служител(и) в корпоративни и други 

правни образувания, оповестяват на 

тези образувания дали заемат поста 

от свое име или от името на друго 

лице.“ 

 

Изменение   40 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а (нова) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 30 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) Добавя се следният параграф: 

 „5a.  Информацията, съхранявана в 

регистъра, посочен в параграф 3 от 

настоящия член, за всички 

корпоративни и правни образувания, 

различни от посочените в член 1а, 

буква а) от Директива 2009/101/ЕО, е 

публично достъпна. 
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 Обществено достъпната информация 

включва най-малко името, датата на 

раждане, гражданството, държавата 

на пребиваване, данни за контакт (без 

разкриване на домашен адрес), както 

и естеството и размера на 

притежаваните права на 

действителния собственик, както е 

определено в член 3, точка 6. 

 За целите на настоящия параграф 

достъпът до информацията относно 

действителните собственици се 

осигурява в съответствие с 

правилата за защита на данните и 

стандартите за свободно достъпни 

данни и подлежи на онлайн 

регистрация. Държавите членки 

може да въведат такса за покриване 

на административните разходи.“ 

 

Изменение   41 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 30 – параграф 6 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Централният регистър, посочен в 

параграф 3, осигурява на компетентните 

органи и ЗФР своевременен и 

неограничен достъп до цялата 

информация, съхранявана в централния 

регистър, без никакво ограничение и без 

съответното образувание да бъде 

предупреждавано за това. Централният 

регистър позволява навременен достъп 

и на задължените субекти, когато те 

предприемат мерки за комплексна 

проверка на клиента в съответствие с 

глава II. 

6. За да се гарантира ефективност, 

централният регистър, посочен в 

параграф 3, осигурява на компетентните 

органи и ЗФР своевременен и 

неограничен достъп до цялата 

информация, съхранявана в централния 

регистър, без никакво ограничение и без 

съответното образувание да бъде 

предупреждавано за това. Централният 

регистър позволява навременен и 

неограничен достъп и на задължените 

субекти, когато те предприемат мерки за 

комплексна проверка на клиента в 

съответствие с глава II. 

Обосновка 

Осигуряването на своевременен и неограничен достъп на компетентните органи и 
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ЗФР до цялата информация, съхранявана в централния регистър, без никакво 

ограничение и без съответното образувание да бъде предупреждавано за това, ще 

гарантира ефективността на централния регистър, посочен в настоящото 

предложение за изменение. 

 

Изменение   42 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 30 – параграф 6 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Компетентните органи, на които е 

предоставен достъп до централния 

регистър, посочен в параграф 3, са 

публичните органи с възложени 

отговорности за борба с изпирането на 

пари или финансирането на тероризма, 

включително данъчните органи и 

органите с функции за разследване или 

наказателно преследване на изпирането 

на пари, съответните предикатни 

престъпления и финансирането на 

тероризма и за проследяване и 

изземване или замразяване и 

конфискуване на активи от престъпна 

дейност.“ 

Компетентните органи, на които е 

предоставен достъп до централния 

регистър, посочен в параграф 3, са 

публичните органи с възложени 

отговорности за борба с изпирането на 

пари или финансирането на тероризма, 

включително данъчните органи, 

надзорните органи и органите с 

функции за разследване или наказателно 

преследване на изпирането на пари, 

съответните предикатни престъпления и 

финансирането на тероризма и за 

проследяване и изземване или 

замразяване и конфискуване на активи 

от престъпна дейност.“ 

Обосновка 

Наличието на стабилна финансова система, разполагаща с подходящи надзорни и 

аналитични ресурси, които са в състояние да откриват необичайни модели на сделки, 

може да спомогне да се гарантира: 

– по-голяма осведоменост за терористичните и престъпните връзки и мрежи, както 

и за евентуалните заплахи, възникващи в тази връзка; 

– въвеждането на ефективни превантивни мерки от страна на всички съответни 

органи (в т.ч. надзорните органи). 

Поради това надзорните органи трябва да бъдат включени в списъка. 

 

Изменение   43 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б а) (нова) 
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Директива (ЕС) 2015/849 

Член 30 – параграф 8 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бa) В параграф 8 се добавя 

следната алинея: 

 „Преди да встъпят в нови клиентски 

взаимоотношения с корпоративно 

или друго правно образувание, 

обхванати от задължението за 

регистриране на информация относно 

действителния собственик, 

задължените субекти събират 

доказателство за тази регистрация.“ 

 

Изменение   44 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква в) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 30 – параграф 9 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При изключителни обстоятелства, 

определени в националното 

законодателство, когато посоченият 

в параграф 5, буква б) достъп би 

създал за действителния собственик 

опасност от измама, отвличане, 

изнудване, насилие или сплашване или 

когато действителният собственик 

не е навършил пълнолетие или е 

неправоспособен по други причини, 

държавите членки могат да 

предвидят в конкретни случаи 

изключение за този достъп до цялата 

или до част от информацията 

относно действителните 

собственици. 

заличава се 

 

Изменение   45 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква в) 
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Директива (ЕС) 2015/849 

Член 30 – параграф 10 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки си сътрудничат 

помежду си и с Комисията с цел 

предоставяне на различните видове 

достъп в съответствие с параграф 5. 

Държавите членки си сътрудничат 

помежду си и с Комисията с цел 

предоставяне на различните видове 

достъп в съответствие с параграф 5, 

като се вземат под внимание най-

новите приложими международни 

стандарти. 

Обосновка 

Необходимо е да има хармонизиран подход на равнището на ЕС, като същевременно 

се гарантира цялостното изпълнение на международните ангажименти. 

С текста за прилагането на най-новите международни стандарти се подчертава 

колко е важно да бъде разширен обхватът на информацията, която е на 

разположение на звената за финансово разузнаване, както и значението на достъпа 

до нея. 

 

Изменение   46 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 31 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

настоящият член се прилага по 

отношение на доверителна собственост 

и други видове правни форми със 

структура или функции, сходни с тези 

на доверителна собственост, като 

например, наред с другото, „fiducie“, 

„Treuhand“ или „fideicomiso“. 

Държавите членки гарантират, че 

настоящият член се прилага по 

отношение на доверителна собственост 

и други видове правни инструменти 

или правни форми със структура или 

функции, сходни с тези на доверителна 

собственост, като например, наред с 

другото, „fiducie“, „Treuhand“, „waqf“ 

или „fideicomiso“, както и всички 

съществуващи или бъдещи правни 

форми, които са подобни по 

структура или функция. 

 

Изменение   47 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 31 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки изискват от 

доверителните собственици на всеки 

доверителен фонд, управляван в 

съответната държава членка, да 

получават и разполагат с подходяща, 

точна и актуална информация относно 

действителните собственици на 

доверителния фонд. Тази информация 

включва самоличността на: 

Държавите членки изискват от 

доверителните собственици на всеки 

доверителен фонд, създаден, управляван 

или опериран в съответната държава 

членка съгласно правото на държава 

членка или на трета държава, да 

получават и разполагат с подходяща, 

точна и актуална информация относно 

действителните собственици на 

доверителния фонд. Тази информация 

включва самоличността на: 

 

Изменение   48 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква б 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 31 – параграф 3 а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3a.  Посочената в параграф 1 

информация се съхранява в централен 

регистър, създаден от държавата членка, 

в която се управлява доверителната 

собственост; 

3a. Посочената в параграф 1 

информация се съхранява в централен 

регистър, създаден от държавата членка, 

в която се създава, управлява или 

оперира доверителната собственост; 

 

Изменение   49 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква в) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 31 – параграф 4 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Компетентните органи, на които е 

предоставен достъп до централния 

регистър, посочен в параграф 3а, са 

публичните органи с възложени 

Компетентните органи, на които е 

предоставен достъп до централния 

регистър, посочен в параграф 3а, са 

публичните органи с възложени 
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отговорности за борба с изпирането на 

пари или финансирането на тероризма, 

включително данъчните органи и 

органите с функции за разследване или 

наказателно преследване на изпирането 

на пари, съответните предикатни 

престъпления и финансирането на 

тероризма и за изземване или 

замразяване и конфискуване на активи 

от престъпна дейност. 

отговорности за борба с изпирането на 

пари или финансирането на тероризма, 

включително данъчните органи, 

надзорните органи и органите с 

функции за разследване или наказателно 

преследване на изпирането на пари, 

съответните предикатни престъпления и 

финансирането на тероризма и за 

изземване или замразяване и 

конфискуване на активи от престъпна 

дейност. 

Обосновка 

Надзорните органи са сред органите, които изпълняват съществена функция. 

 

Изменение   50 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква г) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 31 – параграф 4 а – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Информацията, съхранявана в 

централния регистър, посочен в 

параграф 3а от настоящия член, по 

отношение на други видове доверителна 

собственост, различни от посочените в 

член 7б, буква б) от Директива 

2009/101/ЕО, е публично достъпна за 

всички лица или организации, които 

могат да докажат законен интерес. 

Информацията, съхранявана в 

централния регистър, посочен в 

параграф 3а от настоящия член, по 

отношение на други видове доверителна 

собственост, различни от посочените в 

член 1а, буква б) от Директива 

2009/101/ЕО, е публично достъпна. 

 

Изменение   51 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква г) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 31 – параграф 4 а – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Информацията, достъпна за лица или 

организации, които могат да 

демонстрират законен интерес, 

Обществено достъпната информация 

включва най-малко името, датата на 

раждане, гражданството, държавата 
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включва името, месеца и годината на 

раждане, гражданството и държава 

на пребиваване на действителния 

собственик съгласно определението в 

член 3, параграф 6, буква б). 

на пребиваване, данни за контакт (без 

разкриване на домашен адрес), както и 

естеството и размера на 

притежаваните права на 

действителния собственик, както е 

определено в член 3, точка 6. 

 

Изменение   52 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква г) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 31 – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 За целите на настоящия параграф 

достъпът до информацията относно 

действителните собственици се 

осигурява в съответствие с 

правилата за защита на данните и 

стандартите за свободно достъпни 

данни, както са определени в член 2, 

параграф 7 от Директива 2003/98/ЕО 

на Европейския парламент и на 

Съвета1а, и подлежи на онлайн 

регистрация. 

 ________________ 

 1aДиректива 2003/98/ЕO на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 17 ноември 2003 г. относно 

повторната употреба на 

информацията в обществения сектор 

(ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90). 

 

Изменение   53 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква г) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 31 – параграф 4 б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4б) Всеки път, когато встъпват в 

нови клиентски взаимоотношения с 

4б) Всеки път, когато встъпват в 

нови клиентски взаимоотношения с 
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доверителна собственост или друга 

правна форма, обхванати от 

задължението за регистриране на 

информация относно действителния 

собственик съгласно параграф 3а, 

задължените субекти събират 

доказателство за регистрацията, когато е 

приложимо. 

доверителна собственост или друг вид 

правен инструмент или правна форма, 

обхванати от задължението за 

регистриране на информация относно 

действителния собственик съгласно 

параграф 3а, задължените субекти 

събират доказателство за регистрацията, 

когато е приложимо. 

Обосновка 

В допълнение към правните форми може да има и правни инструменти, както е 

посочено по-горе. Правните инструменти се различават от правните форми и поради 

това трябва да бъдат посочени отделно. За да се гарантира, че настоящата 

директива е приложима за всички правни структури с функции, сходни с тези на 

доверителна собственост, трябва да се добави текстът „правни инструменти“. 

 

Изменение  54 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква д) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 31 – параграф 7 а – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7a. При изключителни обстоятелства, 

определени в националното 

законодателство, когато посоченият в 

параграфи 4 и 4а достъп би създал за 

действителния собственик опасност от 

измама, отвличане, изнудване, насилие 

или сплашване, или когато 

действителният собственик е 

непълнолетен или неправоспособен по 

други причини, държавите членки могат 

в отделни конкретни случаи да 

предвидят изключение за този достъп до 

цялата или до част от информацията 

относно действителните собственици. 

7a. При изключителни обстоятелства, 

определени в националното 

законодателство, когато посоченият в 

параграфи 4 и 4а достъп би създал за 

действителния собственик опасност от 

измама, отвличане, изнудване, насилие 

или сплашване, или когато 

действителният собственик е 

непълнолетен или неправоспособен по 

други причини, държавите членки могат 

в отделни конкретни случаи да 

предвидят изключение за този достъп до 

цялата или до част от информацията 

относно действителните собственици. 

Изключенията се преразглеждат на 

редовни интервали от време, за да се 

избегне злоупотреба. Когато се 

предоставя изключение, това трябва 

да бъде ясно посочено в регистъра и 

обосновано в писмена форма. 
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Изменение   55 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 32 – параграф 3 – алинея 1 – четвърто изречение 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ЗФР могат да получават и използват 

информация от всеки задължен субект. 

ЗФР могат да изискват, получават и 

използват допълнителна информация 

от всеки задължен субект.  

 

Изменение   56 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 32 a – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки създават 

автоматизирани централизирани 

механизми, като например централни 

регистри или централни електронни 

системи за извличане на данни, които 

позволяват своевременна 

идентификация на всички физически 

или юридически лица, които притежават 

или контролират платежни сметки 

съгласно определението в Директива 

2007/64/ЕО, и банкови сметки, 

притежавани от кредитна институция на 

тяхната територия. Държавите членки 

уведомяват Комисията за 

характеристиките на тези национални 

механизми. 

1. Държавите членки създават 

автоматизирани централизирани 

механизми, като например централни 

регистри или централни електронни 

системи за извличане на данни, които 

позволяват своевременна 

идентификация на всички физически 

или юридически лица, които притежават 

или контролират платежни сметки 

съгласно определението в Директива 

2007/64/ЕО и банкови сметки и банкови 

сейфове, притежавани от кредитна 

институция на тяхната територия. 

Държавите членки уведомяват 

Комисията за характеристиките на тези 

национални механизми. 

 

Изменение   57 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 32 а – параграф 3 – тире 3 а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – за банковите сейфове: име на 

наемателя и срок на ползване на 

сейфа. 

 

Изменение   58 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 32 а – параграф 3 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Държавите членки може да 

въведат освобождаване от 

задълженията, посочени в параграфи 

1 – 3, във връзка с пасивните банкови 

сметки. 

 За целите на настоящия параграф 

„пасивна банкова сметка“ означава 

банкова сметка със салдо не повече от 

5 000 евро, към и от която през 

последните 36 месеца не са били 

извършени никакви плащания, с 

изключение на плащането на лихви и 

други обичайни такси за услуги, 

начислявани от доставчика на 

услугата. 

 

Изменение   59 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 a (нова) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 32 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 12а. Добавя се следният член: 

 „Член 32б 

 1. Държавите членки създават 

автоматизирани централизирани 

механизми, като например централни 

регистри или централни електронни 
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системи за извличане на данни, които 

позволяват своевременна 

идентификация на всички физически 

или юридически лица, които 

притежават или контролират земя и 

сгради на тяхната територия. 

Държавите членки уведомяват 

Комисията за характеристиките на 

тези национални механизми. 

 2. Държавите членки 

гарантират, че информацията, която 

се съхранява в централизираните 

механизми, посочени в параграф 1, е 

пряко достъпна на национално 

равнище за ЗФР и компетентните 

органи. Държавите членки 

гарантират, че всяко ЗФР може 

своевременно да предостави 

информация, съхранявана в 

централизираните механизми, 

посочени в параграф 1, на всяко друго 

ЗФР в съответствие с член 53. 

 3. Следната информация е 

достъпна и позволява лесно търсене 

чрез централизираните механизми, 

посочени в параграф 1: 

 – за собственика на 

недвижимото имущество и всяко 

лице, което претендира да действа 

от името на собственика: името, 

допълнено от други данни за 

идентификация, изисквани съгласно 

националните разпоредби за 

транспониране на член 13, параграф 1, 

буква а), или уникален 

идентификационен номер; 

 – за действителния собственик 

на недвижимото имущество: името, 

допълнено от други данни за 

идентификация, изисквани съгласно 

националните разпоредби за 

транспониране на член 13, параграф 1, 

буква б), или уникален 

идентификационен номер; 

 – за недвижимото имущество: дата и 

основание за придобиване на правото 

на собственост, ипотека и права, 
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различни от собственост; 

 – за земята: местонахождение, номер 

на парцела, категория земя (актуално 

състояние на земята), площ на 

парцела (площ); 

 – за сградата: местонахождение, 

номер на парцела, номер на сградата, 

вид, конструкция, площ на 

повърхността. 

 4. Държавите членки 

сътрудничат помежду си и с 

Комисията с цел до 1 януари 2018 г. да 

се създаде европейски регистър за 

недвижими имоти в съответствие с 

параграф 1 на основата на 

Европейската служба за поземлена 

информация (EULIS).“ 

 

Изменение  60 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 16 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 47 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на услуги за обмяна 

между виртуални и фиатни валути, 

доставчиците на портфейли, които 

предлагат попечителски услуги, бюрата 

за обмен на валута и за осребряване на 

чекове и доставчиците на услуги по 

доверително или дружествено 

управление подлежат на лицензиране 

или регистриране, а доставчиците на 

услуги в областта на хазарта са обект на 

регулиране.“ 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на услуги за обмяна 

между виртуални и законово 

установени валути, доставчиците на 

портфейли, които предлагат 

попечителски услуги, бюрата за обмен 

на валута и за осребряване на чекове, 

емитентите, администраторите, 

посредниците и дистрибуторите на 

виртуални валути, 

администраторите и доставчиците 

на системи за плащания онлайн и 

доставчиците на услуги по доверително 

или дружествено управление подлежат 

на лицензиране или регистриране, а 

доставчиците на услуги в областта на 

хазарта са обект на регулиране, 

включително чрез прилагането на 

мерки за предотвратяване на 
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използването на финансовата 

система за целите на изпирането на 

пари или на финансирането на 

тероризма. 

 

Изменение  61 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 18 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 50 a – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки не забраняват и не 

въвеждат нереалистични или 

необосновано рестриктивни условия 

относно обмена на информация или 

предоставянето на помощ между 

компетентните органи. По-специално 

държавите членки гарантират, че 

компетентните органи не отхвърлят 

искане за помощ на основание, че: 

Държавите членки осигуряват обмена 

на информация и предоставянето на 

помощ между компетентните органи, 

без да създават нереалистични или 

необосновано рестриктивни условия. 

По-специално държавите членки 

гарантират, че компетентните органи не 

отхвърлят искане за помощ на 

основание, че: 

 

Изменение   62 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 18 a (нова) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 51 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 18а. Добавя се следният член: 

 „Член 51a 

 В срок до юни 2017 г. Комисията 

представя законодателно 

предложение за създаването на 

европейско ЗФР, което трябва да 

координира, подпомага и подкрепя 

ЗФР на държавите членки. Това 

европейско ЗФР оказва подкрепа на 

националните ЗФР при 

поддържането и развиването на 

техническата инфраструктура за 

гарантиране на обмена на 
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информация, подпомага тези звена 

при съвместния анализ на 

трансграничните случаи и изготвя 

собствен анализ на случаите, и 

координира работата на ЗФР на 

държавите членки по 

трансграничните случаи. За тази цел 

при разследването на случаи, свързани 

с изпирането на пари, националните 

ЗФР обменят автоматично 

информация с това европейско ЗФР. 

Законодателното предложение взема 

предвид резултатите от 

извършеното от Комисията 

картографиране на правомощията на 

ЗФР на държавите членки и на 

пречките пред сътрудничеството, с 

цел разработване на добре 

балансирана и специално съобразена 

система на сътрудничество.“ 

 

Изменение   63 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 18 б (нова) 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 51 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 18 б) Добавя се следният член: 

 „Член 51б 

 1. Държавите членки 

гарантират, че техните ЗФР имат 

възможност да си сътрудничат и да 

обменят съответната информация 

със своите международни партньори. 

 2. Държавите членки 

гарантират, че ЗФР в ЕС имат 

възможност да правят проучвания от 

името на чуждестранни партньори, 

когато това може да е от значение за 

извършването на анализ на финансови 

сделки. Проучванията включват най-

малкото: 

 – търсене в собствените бази 
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данни, в т.ч. информация, свързана с 

докладите за подозрителни сделки; 

 – търсене в други бази данни, до 

които съответното звено може да 

има пряк или непряк достъп, 

включително бази данни на 

правоприлагащите органи, публични 

бази данни, административни бази 

данни и комерсиализирани източници 

на данни. 

 Когато имат разрешение за това, 

ЗФР също така се свързват с други 

компетентни органи и финансови 

институции, за да получат 

съответната информация.“ 

 

Изменение  64 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 20 

Директива (ЕС) 2015/849 

Член 55 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки гарантират, че 

ЗФР, към което е отправено искането, 

предоставя на компетентните органи 

своевременно и във възможно най-

голяма степен предварителното си 

съгласие за разкриване на 

информацията, независимо от вида на 

съответните предикатни престъпления. 

ЗФР, към което е отправено искането, не 

трябва да отказва да предостави 

съгласието си за подобно разкриване, 

освен ако това би попаднало извън 

приложното поле на разпоредбите му в 

областта на изпирането на пари и 

финансирането на тероризма, би могло 

да навреди на наказателно разследване, 

би довело до последствия, които са явно 

диспропорционални на законните 

интереси на физическо или юридическо 

лице или на държавата членка, в която 

се намира ЗФР, към което е отправено 

искането, или по друг начин би било в 

2. Държавите членки гарантират, че 

ЗФР, към което е отправено искането, 

предоставя на компетентните органи 

своевременно и във възможно най-

голяма степен предварителното си 

съгласие за разкриване на 

информацията, независимо от вида на 

съответните предикатни престъпления. 

ЗФР, към което е отправено искането, не 

трябва да отказва да предостави 

съгласието си за подобно разкриване, 

освен ако това би попаднало извън 

приложното поле на разпоредбите му в 

областта на изпирането на пари и 

финансирането на тероризма, би могло 

да навреди на наказателно разследване, 

би довело до последствия, които са явно 

диспропорционални на законните 

интереси на физическо или юридическо 

лице или на държавата членка, в която 

се намира ЗФР, към което е отправено 

искането, или по друг начин би било в 
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несъответствие с основните принципи 

на националното право на тази държава 

членка. Всеки подобен отказ за 

предоставяне на съгласие се обяснява 

надлежно. 

несъответствие с основните принципи 

на националното право на тази държава 

членка. Всеки подобен отказ за 

предоставяне на съгласие се обяснява 

надлежно. Основните права на всички 

страни, включително правото на 

защита на данните, трябва да бъдат 

зачитани във всички случаи в пълна 

степен. 

 

Изменение   65 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2009/101/ЕО 

Член 7 б – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки гарантират, че 

информацията относно действителните 

собственици, посочена в параграф 1 от 

настоящия член, също така става 

публично достъпна чрез системата за 

свързване на регистри, посочена в член 

4а, параграф 2. 

3. Държавите членки гарантират, че 

информацията относно действителните 

собственици, посочена в параграф 1 от 

настоящия член, също така става 

публично достъпна чрез системата за 

свързване на регистри, посочена в член 

4а, параграф 2, в съответствие с 

разпоредбите за защита на данните и 

стандартите за свободно достъпни 

данни, както са определени в член 2, 

параграф 7 от Директива 2003/98/ЕО, 

и подлежи на онлайн регистрация. 

 

Изменение  66 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2009/101/ЕО 

Член 7 б – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. При изключителни 

обстоятелства, определени в 

националното законодателство, когато 

посочената в параграф 1 информация би 

създала за действителния собственик 

опасност от измама, отвличане, 

4. При изключителни 

обстоятелства, определени в 

националното законодателство, когато 

посочената в параграф 1 информация би 

създала за действителния собственик 

опасност от измама, отвличане, 
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изнудване, насилие или сплашване или 

когато действителният собственик е 

непълнолетен или неправоспособен по 

други причини, държавите членки могат 

в отделни конкретни случаи да 

предвидят изключение от 

задължителното разкриване на цялата 

или част от информацията относно 

действителните собственици. 

изнудване, насилие или сплашване или 

когато действителният собственик не е 

навършил пълнолетие или е 

неправоспособен по други причини, 

държавите членки могат в отделни 

конкретни случаи да предвидят 

изключение от задължителното 

разкриване на цялата или част от 

информацията относно действителните 

собственици. Изключенията се 

преразглеждат на редовни интервали 

от време, за да се избегне злоупотреба. 

Когато се предоставя изключение, 

това трябва да бъде ясно посочено в 

регистъра и обосновано в писмена 

форма. 
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