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КРАТКА ОБОСНОВКА 

По данни на последните изследвания се оценява, че незаконните пазари в Европейския 

съюз генерират около 110 милиарда евро, т.е. около 1 % от БВП на ЕС през 2010 

година. Поради това отнемането на печалбата от престъпна дейност и вземането на 

необходимите мерки престъпленията да „не си струват“ представлява много ефективен 

механизъм за борба с престъпността. Изземването на активи, придобити от престъпна 

дейност, е насочено към предотвратяване и борба с престъпността, включително 

организираната престъпност, както и обезщетяване на пострадалите и осигурява 

допълнителни средства, които да се инвестират обратно в дейности по правоприлагане 

или други инициативи за предотвратяване на престъпленията. 

Въпреки това, и макар съществуващите статистически данни да са оскъдни, сумата на 

парите, които понастоящем се възстановяват от облаги от престъпна дейност в рамките 

на ЕС, са само една малка част: 98,9 % от оценените печалби от престъпна дейност не 

се конфискуват и остават на разположение на престъпниците. Една функциониращата 

система за възстановяване на активи е необходима предпоставка, ако се предвижда да 

бъдат изземани повече активи от престъпна дейност. Това включва ефективна рамка за 

взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения: 

 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Обезпечаването и конфискацията 

на средствата и облагите от престъпна 

дейност са сред най-ефективните 

средства за борба с престъпността. 

Европейският съюз е решен да осигури 

по-ефективно разкриване, конфискация 

и повторно използване на активите от 

престъпна дейност24. 

(3) Обезпечаването и конфискацията 

на средствата и облагите от престъпна 

дейност са сред най-ефективните 

средства за борба с престъпността, 

нарушенията на закона, по-специално 

от организираната престъпност и 

тероризма, поради факта, че те 

лишават престъпниците от 

облагите от техните незаконни 

дейности и терористите от 

възможността за организиране на 
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нападения. Европейският съюз е решен 

да осигури по-ефективно разкриване, 

конфискация и повторно използване на 

активите от престъпна дейност24. 

Конфискуваните активи от 

престъпна дейност могат да бъдат 

насочени към дейности по 

правоприлагане, предотвратяване на 

престъпления или обезщетяване на 

пострадалите лица. 

_________________ _________________ 

24 „Стокхолмска програма – Отворена и 

сигурна Европа в услуга и за защита на 

гражданите“ (OB C 115, 4.5.2010 г., 

стр. 1). 

24 „Стокхолмска програма – Отворена и 

сигурна Европа в услуга и за защита на 

гражданите“ (OB C 115, 4.5.2010 г., 

стр. 1). 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Тъй като престъпността често е 

транснационална по своя характер, 

ефективното трансгранично 

сътрудничество е от съществено 

значение за изземването и 

конфискацията на облагите от 

престъпна дейност и средствата на 

престъпленията. 

(4) Тъй като престъпността често е 

транснационална по своя характер, 

ефективното трансгранично 

сътрудничество е от съществено 

значение за изземването и 

конфискацията на облагите от 

престъпна дейност и средствата на 

престъпленията. По-добро 

взаимодействие, обхващащо 

държавите членки и трети държави, 

ще бъде постигнато чрез решителни, 

бързи и съгласувани действия за 

модернизирането и прилагането на 

съответните законови актове на 

Съюза. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 7 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 (7а) Незаконните приходи от 

престъпления, извършени от 

престъпни организации, до голяма 

степен се изпират в законната 

европейска икономика и подобен 

капитал, след като бъде 

реинвестиран в официалната 

икономика, представлява сериозна 

заплаха за свободната стопанска 

инициатива и конкуренцията, тъй 

като той има сериозни нарушаващи 

равновесието последици; 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 7 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7б) Организираната престъпност, 

корупцията и изпирането на пари 

представляват сериозни заплахи за 

икономиката на ЕС, например като 

намаляват значително данъчните 

приходи на държавите членки и на 

Съюза като цяло, както и за 

отчетността на проектите, 

финансирани от Съюза, тъй като 

престъпните организации действат в 

различни сектори, много от които 

подлежат на правителствен 

контрол. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) За да се осигури ефективно 

взаимно признаване на решенията за 

обезпечаване и конфискация, правилата 

относно признаването и изпълнението 

на тези решения следва да бъдат 

установени чрез правно обвързващ 

(11) За да се осигури ефективно 

взаимно признаване на решенията за 

обезпечаване и конфискация, правилата 

относно признаването и изпълнението 

на тези решения следва да бъдат 

установени чрез правно обвързващ 
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юридически акт на Съюза, който се 

прилага пряко. 

юридически акт на Съюза, който се 

прилага пряко и обхватът му е по-

широк от другите правни актове до 

момента и който съдържа ясни 

разпоредби за издаването на решения 

за обезпечаване и конфискация на 

активи. Един единствен инструмент 

за взаимно признаване на решения за 

обезпечаване, както и на решения за 

конфискация, съдържащ стандартен 

сертификат и формуляр, заедно с 

приложими правила и срокове, ще 

гарантира, че решенията се 

признават и изпълняват в рамките на 

Съюза без забавяне. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Важно е взаимното признаване и 

изпълнението на решенията за 

обезпечаване и конфискуване на 

имущество да се улеснят чрез 

установяване на правила, които 

задължават държавите членки да 

признават и изпълняват на своята 

територия решенията за обезпечаване и 

конфискация, издадени от друга 

държава членка в рамките на 

наказателно производство. 

(12) Важно е взаимното признаване и 

изпълнението на решенията за 

обезпечаване и конфискуване на 

имущество да се улеснят чрез 

установяване на правила, които 

задължават държавите членки, без 

необосновано забавяне или 

допълнителни формалности, да 

признават и изпълняват на своята 

територия решенията за обезпечаване и 

конфискация, издадени от друга 

държава членка в рамките на 

наказателно производство. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Настоящият регламент не води 

до изменение на задължението за 

спазване на основните права и 

(16) Настоящият регламент не засяга 

задължението за спазване на основните 

права и основните правни принципи, 
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основните правни принципи, залегнали 

в член 6 от ДЕС. 

залегнали в член 6 от ДЕС. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Настоящият регламент зачита 

основните права и съблюдава 

принципите, признати в Хартата за 

основните права на Европейския съюз 

(„Хартата“) и в Европейската конвенция 

за защита на правата на човека и 

основните свободи (ЕКПЧ). Настоящият 

регламент следва да се прилага в 

съответствие с тези права и принципи. 

(17) Настоящият регламент зачита 

основните и процесуалните права и 

съблюдава принципите, признати в 

Хартата за основните права на 

Европейския съюз („Хартата“) и в 

Европейската конвенция за защита на 

правата на човека и основните свободи 

(ЕКПЧ). Настоящият регламент следва 

да се прилага в съответствие с тези 

права и принципи. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Настоящият регламент следва да 

се прилага, като се вземат предвид 

директиви 2010/64/ЕС30, 2012/13/ЕС31, 

2013/48/ЕС32, 2016/34333, 2016/80034 и 

2016/1919 на Европейския парламент и 

на Съвета35, които се отнасят до 

процесуалните права в наказателното 

производство. 

(18) Настоящият регламент следва да 

се прилага в съответствие с директиви 

2010/64/ЕС30, 2012/13/ЕС31, 

2013/48/ЕС32, 2016/34333, 2016/80034 и 

2016/1919 на Европейския парламент и 

на Съвета35, които се отнасят до 

процесуалните права в наказателното 

производство. 

_________________ _________________ 

30 Директива 2010/64/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 20 октомври 2010 г. относно 

правото на устен и писмен превод в 

наказателното производство (ОВ L 

280, 26.10.2010 г., стр. 1). 

30 Директива 2010/64/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

20 октомври 2010 г. относно правото на 

устен и писмен превод в наказателното 

производство (ОВ L 280, 26.10.2010 г., 

стр. 1). 

31 Директива 2012/13/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 22 май 2012 г. относно правото на 

31 Директива 2012/13/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

22 май 2012 г. относно правото на 
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информация в наказателното 

производство (ОВ L 142, 1.6.2012 г., 

стр. 1). 

информация в наказателното 

производство (ОВ L 142, 1.6.2012 г., 

стр. 1). 

32 Директива 2013/48/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 22 октомври 2013 г. относно 

правото на достъп до адвокат в 

наказателното производство и в 

производството по европейска заповед 

за арест и относно правото на 

уведомяване на трето лице при 

задържане и на осъществяване на 

връзка с трети лица и консулски 

органи през периода на задържане (ОВ 

L 294, 6.11.2013 г., стр. 1). 

32 Директива 2013/48/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

22 октомври 2013 г. относно правото на 

достъп до адвокат в наказателното 

производство и в производството по 

европейска заповед за арест и относно 

правото на уведомяване на трето лице 

при задържане и на осъществяване на 

връзка с трети лица и консулски органи 

през периода на задържане (ОВ L 294, 

6.11.2013 г., стр. 1). 

33 Директива (ЕС) 2016/343 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 9 март 2016 г. относно 

укрепването на някои аспекти на 

презумпцията за невиновност и на 

правото на лицата да присъстват на 

съдебния процес в наказателното 

производство (ОВ L 65, 11.3.2016 г., 

стр. 1). 

33 Директива (ЕС) 2016/343 на 

Европейския парламент и на Съвета от 9 

март 2016 г. относно укрепването на 

някои аспекти на презумпцията за 

невиновност и на правото на лицата да 

присъстват на съдебния процес в 

наказателното производство (ОВ L 65, 

11.3.2016 г., стр. 1). 

34 Директива (ЕС) 2016/800 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 11 май 2016 г. относно 

процесуалните гаранции за децата, 

които са заподозрени или обвиняеми в 

рамките на наказателното 

производство (ОВ L 132, 21.5.2016 г., 

стр. 1). 

34 Директива (ЕС) 2016/800 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 май 2016 г. относно процесуалните 

гаранции за децата, които са 

заподозрени или обвиняеми в рамките 

на наказателното производство (ОВ L 

132, 21.5.2016 г., стр. 1). 

35 Директива (ЕС) 2016/1919 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 26 октомври 2016 г. относно 

правната помощ за заподозрени и 

обвиняеми в рамките на 

наказателното производство и за 

искани за предаване лица в рамките 

на производството по европейска 

заповед за арест (ОВ L 297, 

4.11.2016 г., стр. 1). 

35 Директива (ЕС) 2016/1919 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 октомври 2016 г. относно правната 

помощ за заподозрени и обвиняеми в 

рамките на наказателното производство 

и за искани за предаване лица в рамките 

на производството по европейска 

заповед за арест (ОВ L 297, 4.11.2016 г., 

стр. 1). 
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Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Изпълняващият орган следва да 

признава решението за конфискация без 

допълнителни формалности и следва да 

предприема необходимите мерки за 

неговото изпълнение. Решението 

относно признаването и изпълнението 

на решение за конфискация следва да се 

приема, а самата конфискация да се 

извършва със същата бързина и степен 

на приоритет, както при сходни 

национални случаи. Следва да бъдат 

определени крайни срокове, за да се 

гарантира бързо и ефикасно вземане на 

решение и изпълнение на решението за 

конфискация. 

(22) Изпълняващият орган следва да 

признава решението за конфискация без 

допълнителни формалности или 

необосновано забавяне и следва да 

предприема необходимите мерки за 

неговото изпълнение. Решението 

относно признаването и изпълнението 

на решение за конфискация следва да се 

приема без необосновано забавяне, а 

самата конфискация да се извършва със 

същата бързина и степен на приоритет, 

както при сходни национални случаи. 

Настоящия регламент следва да 

определя крайни срокове, благодарение 

на които да бъдат приключени 

различните етапи от процедурата, за 

да се гарантира бързо и ефикасно 

вземане на решение и изпълнение на 

решението за конфискация. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Изпълняващият орган следва да 

признава решението за обезпечаване без 

допълнителни формалности и следва 

незабавно да предприема необходимите 

мерки за неговото изпълнение. 

Решението относно признаването и 

изпълнението на решението за 

обезпечаване следва да се приема, а 

самото обезпечаване да се извършва със 

същата бързина и степен на приоритет, 

както при сходен национален случай. 

Следва да бъдат определени крайни 

срокове, за да се гарантира бързо и 

ефикасно вземане на решение и 

(24) Изпълняващият орган следва да 

признава решението за обезпечаване без 

допълнителни формалности или 

необосновано забавяне и следва да 

предприема необходимите мерки за 

неговото изпълнение. Решението 

относно признаването и изпълнението 

на решението за обезпечаване следва да 

се приема без необосновано забавяне, а 

самото обезпечаване да се извършва със 

същата бързина и степен на приоритет, 

както при сходен национален случай. 

Настоящия регламент следва да 

определя строги крайни срокове, 
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изпълнение на решението за 

обезпечаване. 
благодарение на които да бъдат 

приключени различните етапи от 

процедурата, за да се гарантира бързо и 

ефикасно вземане на решение и 

изпълнение на решението за 

обезпечаване. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 26 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Признаването и изпълнението 

на решение за обезпечаване или 

решение за конфискация не следва да се 

отказват на основания, различни от 

посочените в настоящия регламент. 

По-специално, за изпълняващия орган 

следва да бъде възможно да не признае 

и изпълни решение за конфискация на 

основание на принципа ne bis in idem, на 

правата на всяко заинтересовано лице 

или на правото на лицата да присъстват 

на съдебния процес. 

(26) Трябва да бъде възможно само 

да откаже признаването и 

изпълнението на решение за 

обезпечаване или решение за 

конфискация по причини, посочени в 

настоящия регламент. По-специално, за 

изпълняващия орган може да реши да 

не признае и изпълни решение за 

конфискация на основание на принципа 

ne bis in idem, на правата на всяко 

заинтересовано лице или на правото на 

лицата да присъстват на съдебния 

процес. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 27 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) Преди да реши да приложи 

основание за непризнаване и 

неизпълнение, изпълняващият орган 

следва да се консултира с издаващия 

орган, за да получи всяка необходима 

допълнителна информация. 

(27) Преди да реши да приложи 

основание за непризнаване и 

неизпълнение, изпълняващият орган 

следва да се консултира без 

необосновано забавяне с издаващия 

орган, за да получи всяка необходима 

допълнителна информация. 
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Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 29 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) Издаващият орган следва да бъде 

уведомен незабавно за 

невъзможността да се изпълни 

решението. Такава невъзможност може 

да възникне поради факта, че 

имуществото вече е било конфискувано, 

изчезнало е, не може да бъде открито на 

мястото, посочено от издаващия орган, 

или местонахождението на 

имуществото не е било посочено 

достатъчно точно. 

(29) Издаващият орган следва да бъде 

уведомен без необосновано забавяне за 

причините, поради които 

изпълнението на дадено решение е 

невъзможно. Такава невъзможност 

може да възникне поради факта, че 

имуществото вече е било конфискувано, 

изчезнало е, не може да бъде открито на 

мястото, посочено от издаващия орган, 

или местонахождението на 

имуществото не е било посочено 

достатъчно точно. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 29 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (29а) При наличие на съмнение по 

отношение на местонахождението 

на имуществото, което подлежи на 

решение за конфискация, държавите 

членки следва да използват всички 

налични средства за идентифициране 

на точното местонахождение на 

такова имущество, включително 

използването на всички налични 

информационни системи. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 31 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) Нормалното функциониране на 

практика на настоящия регламент 

(31) Нормалното функциониране на 

практика на настоящия регламент 
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предполага тясно общуване между 

участващите компетентни национални 

органи, особено при едновременно 

изпълнение на решение за конфискация 

в повече от една държава членка. 

Поради това компетентните национални 

органи следва да се консултират 

помежду си винаги, когато това е 

необходимо. 

предполага тясно общуване и 

оптимално сътрудничество между 

участващите компетентни национални 

органи, особено при едновременно 

изпълнение на решение за обезпечаване 

или конфискация в повече от една 

държава членка. Поради това 

компетентните национални органи 

следва да се консултират помежду си 

винаги и следва да използват 

съвременни комуникационни 

технологии, приети в процедурните 

правила на съответните държави 

членки. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 34 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) Всяко заинтересовано лице, 

включително добросъвестните трети 

лица, следва да разполага със средства 

за правна защита срещу признаването и 

изпълнението на решение за 

обезпечаване или конфискация, за да 

защити своите права, включително и с 

ефективна възможност да оспори 

решението през съд или да претендира 

за право на собственост или други 

вещни права в съответствие с Директива 

2014/42/ЕС. Искът следва да се завежда 

пред съд в изпълняващата държава. 

(34) Всяко заинтересовано лице, 

включително добросъвестните трети 

лица, следва да разполага със средства 

за правна защита срещу признаването и 

изпълнението на решение за 

обезпечаване или конфискация, за да 

защити своите права, включително 

правото на достъп до преписката, и с 

ефективна възможност да оспори 

решението пред съд или да претендира 

за право на собственост или други 

вещни права в съответствие с Директива 

2014/42/ЕС. Искът следва да се завежда 

пред съд в изпълняващата държава. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С настоящия регламент се 

уреждат правилата, съгласно които една 

държава членка признава и изпълнява 

1. С настоящия регламент се 

уреждат правилата и условията, 

съгласно които една държава членка 
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на своята територия решение за 

обезпечаване или конфискация, 

издадено от друга държава членка в 

рамките на наказателно производство. 

признава и изпълнява на своята 

територия решение за обезпечаване или 

конфискация, издадено от друга 

държава членка в рамките на 

наказателно производство. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Настоящият регламент не води 

до изменяне на задължението за 

спазване на основните права и правни 

принципи, които са заложени в член 6 

от ДЕС. 

2. Настоящият регламент не засяга 

задължението за спазване на основните 

права и основните правни принципи, 

които са заложени в член 6 от ДЕС и в 

Хартата за основните права на 

Европейския съюз. Всяка 

конфискация, която не е основана на 

произнесена присъда, следва да е 

съобразена с процесуалните гаранции, 

които се съдържат в член 6 от 

Европейската конвенция за правата 

на човека и член 8 от Директива 

2014/42/ЕС. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) „имущество“ е имущество от 

всеки вид, независимо дали 

материално или нематериално, 

движимо или недвижимо, и правните 

документи и инструменти, доказващи 

правото или интереса от такова 

имущество, за което издаващият орган 

е решил, че: 

(3) „имущество" означава пари, 

активи от всякакъв вид – материални 

или нематериални, движими или 

недвижими, ограничени вещни права, 

както и юридически документи или 

инструменти във всякаква форма, 

включително електронна или 

цифрова, доказващи правото на 

собственост или други права и 

интереси върху такива активи, за 

което издаващият орган е решил, че; 
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Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Решение за конфискация или 

заверено копие от него се предава 

заедно с удостоверението, предвидено в 

член 7, от издаващия орган пряко на 

изпълняващия орган или, когато е 

приложимо, на централния орган, 

посочен в член 27, параграф 2, по начин, 

даващ възможност за писмено 

документиране при условия, които 

позволяват на изпълняващия орган да 

установи автентичността. 

1. Решение за конфискация или 

заверено копие от него се предава 

заедно с удостоверението, предвидено в 

член 7, от издаващия орган пряко на 

изпълняващия орган или, когато е 

приложимо, на централния орган, 

посочен в член 27, параграф 2, по начин, 

даващ възможност за писмено 

документиране при условия, които 

позволяват на изпълняващия орган да 

установи автентичността му. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато се прилага буква б), издаващият 

орган информира изпълняващия орган 

възможно най-скоро, ако въпросният 

риск е отпаднал. 

Когато се прилага буква б), издаващият 

орган информира изпълняващия орган 

без необосновано забавяне, ако 

въпросният риск е отпаднал. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Издаващият орган попълва 

удостоверението, предоставено в 

приложение I, подписва го и заверява 

съдържанието му като вярно и точно. 

1. Издаващият орган попълва без 

необосновано забавяне 

удостоверението, предоставено в 

приложение I, подписва го и заверява 

съдържанието му като вярно и точно. 

 

Изменение  24 
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Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Издаващият орган превежда 

удостоверението на някой от 

официалните езици на изпълняващата 

държава или на друг език, посочен от 

тази държава членка, в съответствие с 

параграф 3. 

2. Издаващият орган превежда без 

необосновано забавяне 

удостоверението на някой от 

официалните езици на изпълняващата 

държава или на друг език, посочен от 

тази държава членка, в съответствие с 

параграф 3. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Изпълняващият орган признава 

без допълнителни формалности 

решение за конфискация, предадено в 

съответствие с член 4, и предприема 

необходимите мерки за неговото 

изпълнение по същия начин, както 

решение за конфискация, издадено от 

орган на изпълняващата държава, освен 

ако въпросният изпълняващ орган не 

реши да се позове на някое от 

основанията за непризнаване и 

неизпълнение, предвидени в член 9, или 

на някое от основанията за отлагане, 

предвидени в член 11. 

1. Изпълняващият орган признава 

без допълнителни формалности или 

необосновано забавяне решение за 

конфискация, предадено в съответствие 

с член 4, и предприема необходимите 

мерки за неговото изпълнение по същия 

начин, както решение за конфискация, 

издадено от орган на изпълняващата 

държава, освен ако въпросният 

изпълняващ орган не реши да се позове 

на някое от основанията за 

непризнаване и неизпълнение, 

предвидени в член 9, или на някое от 

основанията за отлагане, предвидени в 

член 11. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Изпълняващият орган незабавно 

докладва на издаващия орган по начин, 

даващ възможност за писмено 

документиране, за отлагането на 

2. Изпълняващият орган незабавно 

докладва на издаващия орган по начин, 

даващ възможност за писмено 

документиране, за отлагането на 
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изпълнението на решението, 

включително за основанията за 

отлагането и, ако е възможно, за 

очакваната продължителност на 

отлагането. 

изпълнението на решението, 

включително за основанията за 

отлагането и, ако е възможно, за 

очакваната продължителност на 

отлагането. В случай на отлагане по 

параграф 1, буква б) издаващият орган 

дава нови указания за точния размер 

на паричната сума, подлежаща на 

конфискация при изпълнение на 

решение за конфискация в повече от 

една държава членка. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 12 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 12а 

 Задължение за информиране на 

заинтересованите страни 

 След изпълнението на решението за 

конфискация изпълняващият орган 

незабавно уведомява за своето 

решение лицето, срещу което е 

издадено решението за конфискация, 

както и всички заинтересовани 

страни, включително добросъвестни 

трети лица. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Изпълняващият орган признава 

решението за обезпечаване, предадено в 

съответствие с член 14, без 

допълнителни формалности и 

предприема необходимите мерки за 

неговото изпълнение, освен ако не реши 

да се позове на някое от основанията за 

непризнаване и неизпълнение, 

Изпълняващият орган признава 

решението за обезпечаване, предадено в 

съответствие с член 14, без 

допълнителни формалности или 

необосновано забавяне и предприема 

необходимите мерки за неговото 

изпълнение, освен ако не реши да се 

позове на някое от основанията за 
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предвидени в член 18, или на някое от 

основанията за отлагане на 

изпълнението, предвидени в член 20. 

непризнаване и неизпълнение, 

предвидени в член 18, или на някое от 

основанията за отлагане на 

изпълнението, предвидени в член 20. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) формулярът, предвиден в член 

16, е непълен или явно неправилен и не 

е бил попълнен след консултация в 

съответствие с параграф 2; 

а) формулярът, предвиден в член 

16, не е преведен на официален език на 

изпълняващата държава, е непълен 

или явно неправилен и не е бил 

попълнен след консултация в 

съответствие с параграф 2; 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засяга член 22, след 

изпълнението изпълняващият орган 

уведомява за своето решение лицето, 

срещу което е било издадено решението 

за обезпечаване, както и всяко 

заинтересовано лице, включително 

добросъвестни трети лица, за които 

изпълняващият орган е бил информиран 

в съответствие с член 14, параграф 6. 

1. Без да се засяга член 22, след 

изпълнението изпълняващият орган 

незабавно уведомява за своето решение 

лицето, срещу което е било издадено 

решението за обезпечаване, както и 

всяко заинтересовано лице, 

включително добросъвестни трети лица, 

за които изпълняващият орган е бил 

информиран в съответствие с член 14, 

параграф 6. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Уведомлението трябва да 

съдържа поне кратка информация 

2. Уведомлението трябва да 

съдържа достатъчна и разбираема 
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относно мотивите на решението за 

обезпечаване, относно органа, издал 

решението, и относно съществуващите 

средства за правна защита съгласно 

националното законодателство на 

изпълняващата държава. 

информация относно мотивите за 

решението за обезпечаване, относно 

органа, който е издал решението, и 

относно съществуващите средства за 

правна защита съгласно националното 

законодателство на изпълняващата 

държава. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За целите на защитата на текущи 

разследвания издаващият орган може да 

поиска от изпълняващия орган да запази 

поверителна информацията за 

изпълнението на решението за 

обезпечаване за ограничен период от 

време. 

3. За целите на защитата на текущи 

разследвания издаващият орган може да 

поиска от изпълняващия орган да запази 

поверителна информацията за 

изпълнението на решението за 

обезпечаване за ограничен период от 

време. Издаващият орган трябва да 

информира изпълняващия орган, 

когато основанията за запазване на 

поверителност по отношение на 

решението за обезпечаване вече не се 

прилагат. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато е необходимо, 

издаващият орган и изпълняващият 

орган се консултират взаимно по 

всякакви подходящи начини, за да се 

улесни ефикасното прилагане на 

настоящия регламент. 

1. Когато е необходимо, 

издаващият орган и изпълняващият 

орган се консултират взаимно по 

всякакви подходящи начини, 

включително посредством 

съвременни комуникационни 

технологии, за да се улесни ефикасното 

прилагане на настоящия регламент. 

 

Изменение  34 



 

AD\1141450BG.docx 19/21 PE599.855v03-00 

 BG 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) ако сумата, получена вследствие 

на изпълнението на решението за 

конфискация, е повече от 10 000 евро, 

50 % от нея се превеждат от 

изпълняващата държава на издаващата 

държава. 

б) ако сумата, получена вследствие 

на изпълнението на решението за 

конфискация, е повече от 10 000 евро, 

70 % от нея се превеждат от 

изпълняващата държава на издаващата 

държава. 
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