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Относно: Становище относно правното основание на предложението за директива 
за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване 
използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и 
финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО  
(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Уважаеми председатели,

С писмо от 11 януари 2018 г. Вие се отнесохте до комисията по правни въпроси 
съгласно член 39, параграф 2 от Правилника за дейността във връзка с разглеждането на 
целесъобразността на заличаването на член 50 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) от правното основание на предложението за директива на 
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 относно 
предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на 
пари и финансирането на тероризма и за изменение Директива 2009/101/ЕО1.  

Първоначалното предложение на Комисията се основаваше на членове 50 и 114 от 
ДФЕС. В резултат на преговорите между Парламента и Съвета, правното основание 
беше променено в смисъл, че член 114 ДФЕС беше избран като единствено правно 
основание на предложението. Това бе направено в съответствие със заличаването на 
член 2 от предложението, който се отнасяше до изменения на Директива 2009/101/ЕО, 

1 СОМ(2016) 450 окончателен, 5 юли 2016 г. 
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чието правно основание беше член 50 от ДФЕС1. 
I – Контекст

На 5 юли 2016 г. Комисията прие предложение за директива на Европейския парламент 
и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на 
Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 
2009/101/ЕО. Комисията основа своето предложение на член 50 и член 114 от ДФЕС. И 
двете правни основания предвиждат обикновена законодателна процедура 

В обяснителния меморандум към предложението Комисията обосновава избора на 
двойното правно основание с аргумента, че предложението изменя не само Директива 
(ЕС) 2015/849 (Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари, ДБИП4), 
но и Директива 2009/101/ЕО („Директива в областта на дружественото право“). 
Комисията поясни, че предложението съдържа два неразривно свързани компонента, а 
именно политиката за борба с изпирането на пари, от една страна, и, от друга страна – 
прозрачността на дружествата и защитата на трети лица. Следователно предложението 
се основава на член 114 от ДФЕС (вътрешен пазар) и на член 50 от ДФЕС (дружествено 
право), които представляват правните основания на двата изменяни акта. 

В Парламента комисията по икономически и парични въпроси (ECON) и комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) са съвместно компетентни 
в съответствие с член 55 от Правилника за дейността. 

ECON и LIBE приеха мандат за водене на преговори на 28 февруари 2017 г. Не беше 
прието изменение за промяна на двойното правно основание. Следователно 
политически тристранни срещи се проведоха в хода на 2017 г. и на 13 декември 2017 г. 
беше постигнато предварително споразумение.  Беше решено всички предложени 
изменения на Директива 2009/101/ЕО да бъдат заличени. Следователно беше 
договорено и заличаването на член 50 от ДФЕС от правното основание. Следователно 
договореният компромисен текст към момента се основава единствено на член 114 
ДФЕС. 

II – Релевантни членове от Договорите

Релевантните членове от Договора за функционирането на Европейския съюз гласят 
следното:

Член 50
(предишен член 44 от ДЕО)

1. За да се постигне свободата на установяване в определена дейност, Европейският 
парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената 

1 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 (OВ L 258, 1.10.2009 г., стр. 11). Посочената директива впоследствие беше отменена 
чрез Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои 
аспекти на дружественото право (кодифициран текст) (ОВ L 169, 30.6.2017 г., стр. 46). 
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законодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет, 
приемат директиви.

2. Европейският парламент, Съветът и Комисията изпълняват функциите, които са 
им възложени в съответствие с предходните разпоредби в частност:

а) като отдават, като общо правило, приоритетно значение на дейностите, 
при които свободата на установяване е от особено съществено значение за 
развитието на производството и търговията;

б) като осигуряват тясно сътрудничество между компетентните органи в 
държавите-членки с цел уточняване на специфичното положение на различни 
дейности в рамките на Съюза;

в) като отменят тези административни процедури и практики, които 
произтичат или от националното законодателство, или от споразумения, сключени 
преди това между държавите-членки, чието запазване би представлявало пречка за 
осъществяването на свободата на установяване;

г) като гарантират, че работниците от една държава-членка, заети на 
работа на територията на друга държава-членка, могат да останат на тази 
територия с цел започването на дейност като самостоятелно заети лица, когато те 
отговарят на условията, на които би се изисквало да отговарят, ако влизаха в тази 
държава по времето, когато са имали намерение да започнат осъществяването на 
такава дейност;

д) като предоставят възможност на гражданин на една държава членка да 
придобива и ползва земи и сгради на територията на друга държава членка, 
доколкото това не противоречи на принципите, предвидени в член 39, параграф 2.

е) като осъществяват постепенно премахване на ограниченията върху 
свободата на установяване във всеки вид дейност, както по отношение условията за 
създаване на търговски представителства, клонове или дъщерни дружества на 
територията на държава-членка, така и до условията за назначаването на персонал, 
който принадлежи към главното предприятие на мениджърски или контролни 
длъжности в такива търговски представителства, клонове или дъщерни дружества;

ж) посредством координирането до необходимата степен на гаранциите, 
които се изискват от държавите членки от дружествата по смисъла на член 54, 
втора алинея, за да се защитят интересите на техните членове и на третите лица, с 
оглед тези гаранции да станат равностойни в целия Съюз;

(Не се отнася до българския текст.) като се уверят взаимно, че условията на 
установяване не се нарушават от помощи, предоставяни от държавите-членки.

Член 114
(предишен член 95 от ДЕО)

1. Освен ако в Договорите не е предвидено друго, следващите разпоредби се прилагат 
за постигане на целите, заложени в член 26. Европейският парламент и Съветът, 
като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, след 
консултация с Икономическия и социален комитет, приемат мерките за сближаване 
на законовите, подзаконовите или административните разпоредби на държавите 
членки, които имат за цел създаването или функционирането на вътрешния пазар.

2. Параграф 1 не се прилага за данъчни разпоредби, за разпоредби, отнасящи се до 
свободното движение на хора, нито пък за тези, отнасящи се до правата и 
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интересите на заетите лица.

(...) 

IV - Съдебна практика

Съгласно установената практика на Съда на ЕС „изборът на правното основание на 
общностен акт трябва да се основава на обективни критерии, които да могат да бъдат 
предмет на съдебен контрол, сред които са по-специално целта и съдържанието на 
акта“.1 Следователно, изборът на неправилно правно основание може да представлява 
основание за отмяна на въпросния акт. В този контекст желанието на дадена 
институция за по-активно участие в приемането на дадена мярка, обстоятелствата, при 
които дадена мярка е приета, както и работата, извършена в други аспекти в рамките на 
обхвата на действията, обхванати от дадена мярка, не са относими за определяне на 
правилното правно основание.2 

Ако при проверката на акт се установи, че той има двойна цел или че е съставен от две 
части, едната от които може да бъде определена като основна или преобладаваща, 
докато другата е само акцесорна, актът трябва да има едно-единствено правно 
основание, а именно правно основание, което съответства на основната или 
преобладаващата цел или съставна част.3 

Въпреки това, когато даден акт преследва едновременно няколко цели или е съставен 
от множество неразривно свързани съставни части, без една от тях да е второстепенна 
по отношение на другата(ите) или да е опосредена от нея (тях), такъв акт трябва да бъде 
основан на съответните различни правни основания4, ако процедурите, предвидени за 
съответните правни основания, не са несъвместими с правомощията на Европейския 
парламент и не ги накърняват.5

V - Цел и съдържание на предложението 

Съгласно съображение 2 от договорения текст, неотдавнашните терористични атаки 
показаха появата на нови тенденции във връзка с начина, по който терористичните 
групировки финансират и провеждат своите операции и, във връзка с това, че някои 
модерни технологични услуги стават все по-популярни като алтернативни финансови 
системи и  остават извън обхвата на законодателството на Съюза или се ползват от 
изключения, които не могат повече да бъдат обосновани. 

Следователно се счита, че следва да се предприемат допълнителни мерки за 
гарантиране на повишена прозрачност на финансовите сделки, корпоративните и други 

1 Дело C-45/86, Комисия/ Съвет („Общи тарифни преференции“) [1987] (Сборник, стр. 1439, точка 5; 
Дело C-440/05, Комисия/ Съвет [2007] Сборник, I-9097; Дело C-411/06, Комисия/ Парламент и Съвет 
[2009] Сборник, стр. І-7585.
2 Дело C-269/97 Комисия/Съвет [2000], Сборник, стр. I-2257, точка 44).
3 Дело C-137/12, Комисия/Съвет, EU:C:2013:675, точка 53; Дело C-490/10, Парламент/Съвет, 
EU:C:2012:525, точка 45; Дело C-155/07, Парламент/Съвет, [2008], Сборник, стр. I-08103, точка 34.
4 Дело C-211/01, Комисия/Съвет, [2003], Сборник, стр. І-08913, точка 40; Дело C-178/03, 
Комисия/Европейски парламент и Съвет, [2006], Сборник, стр. I-107, точки 43 – 56. 
5 Дело C-300/89 Комисия / Съвет („Титаниев диоксид“) [1991] Сборник I-2867, точки 17-25. Дело C-
268/94, Португалия/Съвет, [1996], Сборник, стр. I-6177.



AL\1144159BG.docx 5/7 PE616.787v01-00

BG

образувания, например доверителна собственост и правни форми съгласно действащата 
правна уредба на Съюза в областта на предотвратяването, с цел подобряване на 
действащата уредба за предотвратяване и по-ефективно противодействие на 
финансирането на тероризма. 

На този фон в договорения текст се въвеждат редица разпоредби за укрепване на 4-та 
директива относно борбата с изпирането на пари с цел повишаване на ефективността на 
правната уредба на Съюза в областта на борбата с изпирането на пари. За тази цел в 
член 1 от договорения текст се предвиждат, наред с другото, следните основни нови 
елементи:

- разширяване на обхвата на приложение на директивата чрез включване на 
допълнителни задължени субекти, като например доставчици, извършващи 
услуги за обмяна между виртуални и фиатни валути; доставчици на 
портфейли, които предлагат попечителски услуги; лица, които съхраняват, 
търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на 
изкуството при определени обстоятелства (вж. нови букви ж), з) и за) в 
точка (3) от член 2, параграф 1);

- засилване на правомощията на Комисията да приема делегирани актове за 
идентифициране на високорискови трети държави с включването на 
допълнителни елементи, които да бъдат взети предвид в оценките й (вж. 
изменения на член 9);

- установяване на хармонизиран подход при упражняване на разширена 
комплексна проверка на клиента по отношение на високорискови трети 
държави (вж. изменения на членове 18 и нов член 18а);

- разширен достъп до действителните собственици на корпоративни и други 
правни образувания, както и на доверителна собственост и сходни правни 
форми (изменени членове 30 и 31);

- засилване на ролята на публичните органи, действащи като компетентни 
органи с възложени отговорности за борба с изпирането на пари или 
финансирането на тероризма (вж. изменения член 48);

- включване на нови разпоредби относно сътрудничеството между 
компетентните органи на държавите членки и между държавите членки и 
компетентните органи на трети държави (вж. по-специално новите членове 
50а и 57а и 57б).

От гореизложеното следва, че целта на договорения текст е същата като тази на 
ДБИП4, като текстът си поставя за цел да я подобри, а именно „да предотвратява 
използването на финансовата система на Съюза за целите на изпирането на пари и 
финансирането на тероризма.“ (член 1 от ДБИП4). По отношение на съдържанието си 
компромисният текст също така предимно се отнася до  хармонизиране на законите на 
държавите членки в областта на предотвратяването на посочените дейности. 

Първоначалното предложение на Комисията включваше член 2, въвеждащ две 
изменения по същество на някои правила от областта на дружественото право съгласно 
Директива 2009/101/ЕО, чието правно основание е член 50 от ДФЕС.  Въпреки това, 
както е посочено по-горе, в одобрения от съзаконодателите текст се заличава всяко 
изменение на Директивата в областта на дружественото право. Следователно, за 
разлика от първоначалното предложение на Комисията, в приетия текст вече не се 
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включват основните елементи, които обосновават използването на член 50 от ДФЕС 
като правно основание.

При все това, договореният текст все още съдържа редица разпоредби относно 
свободата на установяване, и по-специално относно прозрачността на дружествата и 
защитата на трети лица. Такъв е случаят, например, по отношение на взаимното 
свързване на централните регистри на държавите членки, съдържащи информация за 
действителните собственици, чрез европейската централна платформа (нови членове 
30, параграф 10 и 31, параграф 9). 

VI – Анализ и определяне на целесъобразното правно основание

С оглед на гореизложените съображения е очевидно, че една от основните цели на 
предложението на Комисията, във вида, изменен чрез договорения текст, е 
подобряването на действащата правна уредба с цел да се предотврати използването на 
финансовата система на Съюза за целите на изпирането на пари и финансирането на 
тероризма. Следователно може да се заключи, че член 114 от ДФЕС предоставя 
целесъобразно правно основание за предложението, както и за ДБИП4.

Двойно правно основание би било приемливо, единствено ако е основателно 
твърдението, че въпросният текст съдържа две неразривно свързани части — в 
настоящия случай част, отнасяща се до сближаване на законодателствата в областта на 
вътрешния пазар (член 114 от ДФЕС) и друга – отнасяща се до свободата на 
установяване (член 50 от ДФЕС), и че тези две съставни части са равнопоставени в 
текста. 

Чрез заличаването в договорения текст на член 2 от първоначалното предложение на 
Комисията отпадна основното съображение за включването на член 50 от ДФЕС като 
правно основание на предложението. 

Струва ни се, че останалите елементи от областта на дружественото право в 
договорения текст, които евентуално биха могли да попадат в приложното поле на 
член 50 ДФЕС, са от второстепенно значение в сравнение с други елементи, описани в 
раздел V от настоящата докладна записка, които се отнасят пряко до предотвратяване 
на изпирането на пари и финансирането на тероризма и представляват типичен случай 
на разпоредби от областта на вътрешния пазар, обхванати от член 114 от ДФЕС. 

Във връзка с това съображение 24 от договорения текст гласи, че „[д]оверието на 
инвеститорите и широката общественост във финансовите пазари зависи до голяма 
степен от наличието на точен режим за разкриване на информация, който осигурява 
прозрачност по отношение на действителния собственик и контролните структури на 
дружествата“. Въпреки това, текстът същевременно подчертава, че „тези аспекти 
следва да се считат за положителни странични ефекти, а не за цел на повишаване на 
прозрачността, която следва да създаде среда, за която е по-малко вероятно да бъде 
използвана за схемите на лицата, участващи в изпиране на пари и във финансиране на 
тероризма.“ 

От това следва, че с оглед на целта и съдържанието на предложението в настоящия му 
вид, използването на член 50 от ДФЕС като допълнително правно основание вече не е 
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необходимо, докато член 114 от ДФЕС изглежда осигурява самостоятелно 
целесъобразно и достатъчно правно основание. 

VII - Заключение и препоръка

На своето заседание от 24 януари 2018 г. комисията по правни въпроси единодушно 
реши с 23 гласа „за“1, че предложението за директива за изменение на Директива (ЕС) 
2015/849 относно предотвратяването на използването на финансовата система за целите 
на изпирането на пари или финансирането на тероризма, изглежда правилно се 
основава единствено на член 114 ДФЕС.

Комисията по правни въпроси следва да препоръча на комисията по икономически и 
парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи да запази член 114 като единствено правно основание на предложената 
директива.  

С уважение,

Павел Свобода

1 На окончателното гласуване присъстваха: Люси Андерсън, Мари-Кристин Бутоне, Жан-Мари Кавада, 
Костас Хрисогонос, Серджо Гаетано Коферати, Мади Делво, Роса Естарас Ферагут, Евелин Гебхарт, 
Хейди Хаутала, Саджад Карим, Силвия-Ивон Кауфман, Жил Льобретон, Антониу Мариню и Пинту, 
Иржи Мащалка, Ангелика Ниблер, Ръзван Попа, Емил Радев, Павел Свобода, Йожеф Сайер, Аксел Фос, 
Тимо Вьолкен, Франис Замит Димех,  Тадеуш Звефка, Косма Злотовски.


