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PR_COD_1amOther

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.
Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за 
Европейска заповед за разследване по дела от наказателен характер
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид инициативата на група държави-членки, представена на 
Европейския парламент и Съвета (09288/2010),

– като взе предвид член 76, буква б) и член 82, параграф 1, буква a) от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които е представен проектът на акт 
(C7-0185/2010),

– като взе предвид член 294, параграфи 3 и 15 от Договора за функционирането на 
ЕС,

– като взе предвид [мотивираните становища, изпратени от национални парламенти / 
мотивираното становище, изпратено от национален парламент] относно 
прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност,

– като взе предвид становището на Комисията...,

– като взе предвид членове 44 и 55 от своя правилник,

– като взе  предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (А7-0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Проект на директива
Съображение 1

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

(1) Европейският съюз си е поставил за 
цел да поддържа и развива пространство 
на свобода, сигурност и правосъдие.

(1) Европейският съюз си е поставил за 
цел да поддържа и развива пространство 
на свобода, сигурност и правосъдие, в 
което се зачитат основните права и 
различните правни и 
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конституционни системи и 
традиции на държавите-членки.

Or. pt

Обосновка

Изменение на текста в съответствие с член 67, параграф 1 от ДФЕС, който гласи: 
„Съюзът представлява пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се 
зачитат основните права и различните правни системи и традиции на държавите
членки.“ Целта е също в това първо съображение да се гарантира абсолютно 
зачитане на правните и конституционни разлики между държавите членки, без което 
целта на директивата не може да бъде постигната.

Изменение 2

Проект на директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

(1a) С Договора от Лисабон за пръв 
път в законодателството на ЕС в 
областта на наказателното право  
беше въведен целесъобразен 
парламентарен контрол по 
отношение на принципа на 
субсидиарност чрез Европейския 
парламент като съзаконодател и 
националните парламенти. С 
Договора от Лисабон Хартата за 
основните права на Европейския съюз 
стана правно обвързващ документ, 
което постави началото на нов етап 
в закрилата на правата на човека в 
Европейския съюз, включително 
основните права в наказателните 
производства, като например правото 
на живот (член 2), правото на 
неприкосновеност на личността 
(член 3), забраната на изтезанията и 
на нечовешкото или унизително 
отношение или наказание (член 4), 
правото на свобода и сигурност 
(член 6), зачитането на личния и 
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семейния живот (член 7), правото на 
ефективни правни средства за 
защита и на справедлив съдебен 
процес (член 47), презумпцията за 
невиновност и правото на защита 
(член 48), принципите на законност и 
пропорционалност на 
престъплението и наказанието 
(член 49) и правото на всеки да не бъде 
съден или наказван два пъти за едно и 
също престъпление (член 50).

Or. pt

Обосновка

С влизането в сила на Договора от Лисабон беше въведен по-добър демократичен 
контрол чрез Европейския парламент и националните парламенти. Същевременно 
всякакви мерки, приемани в сферата на наказателното право, трябва да са 
съобразени с Хартата на основните права на Европейския съюз като правно 
обвързващ документ: при прилагането на правото на Съюза европейските 
институции и държавите-членки сега са обвързани с редица основни права, които 
защитават гражданите.

Изменение 3

Проект на директива
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

(1б) Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и 
основните свободи (ЕКЗПЧОС) и 
съдебната практика на Европейския 
съд по правата на човека (ЕСПЧ) 
спомогнаха за значителното 
повишаване на равнището на правата 
на човека, включително правото на 
справедлив процес в Европа. 
Договорите и Хартата установяват 
специална роля на механизма на 
конвенцията, както е посочен в член 6 
от Договора за Европейския съюз, в 
който се предвижда присъединяване 
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на ЕС  към конвенцията и се 
определят основните права съгласно 
конвенцията като общи и основни 
принципи на правото на Съюза, и в 
член 52 от Хартата, в който се 
гарантира хармоничното - между 
Хартата и Конвенцията - тълкуване 
на тези права.

Or. pt

Обосновка

Поради сериозните отражения, които може да има Директивата за Европейска 
заповед за разследване върху основните права, както се изтъква в становището на 
Агенцията на Европейския съюз за основните права относно ЕЗР, трябва да се 
подчертае, че Хартата се позовава пряко на разбирането на тези права, както са 
предвидени в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните 
свободи.

Изменение 4

Проект на директива
Съображение 2

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

(2) Съгласно член 82, параграф 1 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси в Съюза се основава на 
принципа на взаимното признаване на 
присъдите и съдебните решения, който 
след Европейския съвет в Тампере от 15 
и 16 октомври 1999 г. обикновено се 
посочва като крайъгълен камък на 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси в рамките 
на Съюза.

(2) Съгласно член 82, параграф 1 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси в Съюза се основава на 
принципа на взаимното признаване на 
присъдите и съдебните решения, който 
след Европейския съвет в Тампере от 15 
и 16 октомври 1999 г. обикновено се 
посочва като крайъгълен камък на 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси в рамките 
на Съюза. Без да се поставят под 
съмнение положителното му 
въздействие и ключовото му значение, 
взаимното признаване следва да се 
прилага в правни области, които не са 
хармонизирани и имат различни 
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правни традиции и системи за 
наказателно производство и затова 
може да доведат до правни аномалии 
в ущърб на правата на заподозрените, 
както стана ясно от опита при 
прилагането на европейската заповед 
за арест. Следва да бъдат установени 
мерки, които да позволяват на 
националните съдилища съществена 
намеса в случаи на поява на такива 
аномалии. Освен това всяко прилагане 
на понятието „взаимно признаване“ 
трябва също да гарантира основните 
права, залегнали в Хартата и в 
Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните 
свободи. Всяка съдебна намеса, 
основаваща се на изключение от 
основните права, трябва да бъде по 
изключение и на пръв поглед да е ясно 
от доказателствата, че е нарушено 
основно процесуално право, залегнало 
в Хартата или в Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи, или пък 
прилагането на дадена мярка да 
представлява нарушение на
националните или конституционни 
основни права.

Or. pt

Изменение 5

Проект на директива
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

(2a) Налице са съществени 
конституционни и правни разлики 
между държавите членки, особено що 
се отнася до ролята на прокурорите и 
допустимостта на доказателствата, 
които трябва да се вземат предвид в 
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ЕЗР. В резултат на това ЕЗР не може 
да подминава тези разлики, като 
изисква по-малко от необходимото в 
изпълняващите държави, а фактът, 
че може да се нарушават основни 
конституционни правила на 
заинтересованите държави членки, 
трябва да представлява 
допълнително основание за отказ.

Or. pt

Обосновка

За да се избегнат конституционни проблеми в някои държави-членки, е необходима 
процедура, съгласно която съдът да може да валидира дадена мярка преди 
предаването на ЕЗР. Това ще гарантира законността на издаваната мярка, както и 
спазването на различните конституционни режими, отраженията върху 
администрацията и правораздаването.

Изменение 6

Проект на директива
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

(2б) Трябва да се отчита фактът, че 
въпреки проверката за двойна 
наказуемост, по принцип изключена 
по отношение на списък от 32 
нарушения в областта на взаимното 
признаване, все още са налице 
съществени различия между 
националните определения на тези 
нарушения. Затова държавите-
членки трябва да избягват ЕЗР, 
особено в случаи, когато могат да 
имат отношение извънтериториални 
клаузи относно компетентността, 
когато държава-членка образува 
наказателно производство срещу свои 
граждани или постоянно 
пребиваващи в нея лица по отношение 
на деяния, извършени извън нейната 
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национална територия, и когато 
същото деяние не би било наказуемо 
съгласно правото на изпълняващата 
държава.  Производствата, свързани с 
данъчни, митнически и валутни 
нарушения, не спадат към тази 
категория.

Or. pt

Изменение 7

Проект на директива
Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

(2в) Полицейските органи не могат да 
бъдат разглеждани като съдебни 
органи по смисъла на член 82, 
параграф 1, буква а) от ДФЕС. Всяко 
искане за ЕЗР, отправено от 
полицията на издаваща държава, 
трябва да бъде валидирано от 
прокурор, магистрат или съдия при 
отчитане на основните изисквания 
на изпълняващата държава. 
Разследващите органи в 
наказателните производства, 
компетентни за издаването на 
заповед за събиране на доказателства, 
са органи, упражняващи съдебни 
правомощия, тоест органи, издаващи 
в съответствие със законно 
установените процедури 
задължителни решения, 
класифицирани като „съдебни 
решения“.

Or. pt

Обосновка

Това съображение е от съществено значение, за да се гарантира, че всяко искане за 
ЕЗР се оценява от прокурор, магистрат или съдия, като се спазва принципа на 
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законност. Член 82, параграф 1 от ДФЕС ясно ограничава прилагането на принципа 
на взаимното признаване до решенията за съдебно сътрудничество по 
наказателноправни въпроси и не предвижда прилагане по отношение на актове на 
полицейското сътрудничество съгласно член 87 от ДФЕС.

Изменение 8

Проект на директива
Съображение 6

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

(6) В Стокхолмската програма, приета 
на 11 декември 2009 г., Европейският 
съвет реши, че следва да се доразвие 
идеята за създаване на цялостна система 
за събиране на доказателства при 
трансгранични дела, на базата на 
принципа за взаимно признаване. 
Европейският съвет посочи, че 
действащите понастоящем 
инструменти в тази област 
съставляват фрагментиран режим и 
е необходим нов подход, който да се 
основава на принципа на взаимно 
признаване, но същевременно да е 
съобразен и с гъвкавостта на 
традиционната система за правна 
взаимопомощ. Поради това 
Европейският съвет призова за 
цялостна система, която да замени 
всички действащи в момента в тази 
област инструменти, включително 
Рамковото решение относно 
европейската заповед за предаване на 
доказателства и която да обхваща, 
доколкото е възможно, всички видове 
доказателства, да съдържа срокове за 
изпълнение и да ограничава максимално 
основанията за отказ.

(6) В Стокхолмската програма, приета 
на 11 декември 2009 г., Европейският 
съвет реши, че следва да се доразвие 
идеята за създаване на цялостна система 
за събиране на доказателства при 
трансгранични дела, на базата на 
принципа за взаимно признаване, и
призова за цялостна система, която да 
замени всички действащи в момента в 
тази област инструменти, включително 
Рамковото решение относно 
европейската заповед за предаване на 
доказателства и която да обхваща, 
доколкото е възможно, всички видове 
доказателства, да съдържа срокове за 
изпълнение и да ограничава максимално 
основанията за отказ.

Or. pt
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Обосновка

Целта на тази директива е да установи единен ефективен инструмент за събиране на 
доказателства в наказателноправната област, за да се преодолеят проблемите с 
фрагментираността и усложнеността на сега действащата правна рамка и 
ограничения обхват на приложение на принципа за взаимно признаване в тази област. 
Въз основа на принципа на взаимното признаване основанията за отказ за изпълнение 
на чуждестранна заповед ще се включат в изчерпателен и обективен списък, а 
сроковете ще бъдат ясно определени, за да се улесни съдебното сътрудничество в 
тази област.

Изменение 9

Проект на директива
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

(7a) Друга цел на настоящата 
директива е да предвиди 
хармонизиране на  ефективен и гъвкав 
инструмент, като по този начин 
гарантира: по-бързо действие; 
допустимост на доказателствата; 
опростяване на процедурите; високо 
равнище на защита на основните 
права, особено процесуалните права; 
намаляване на финансовите разходи; 
повишаване на взаимното доверие и 
сътрудничеството между 
държавите-членки; и защита на 
конкретните характеристики на 
националните системи и тяхната 
съдебна култура, всичко това в 
съответствие с правните и 
конституционните системи на 
държавите членки.

Or. pt

Обосновка

Трябва да бъдат подчертани целите на тази директива. С цел бърза и ефективна 
борба с трансграничната престъпност и други форми на особено тежка 
престъпност, като се вземе предвид значително облекченото движение на лица и 
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стоки, националните органи имат нужда от ясни и гъвкави правила за 
сътрудничество, но и от препотвърждаване на необходимостта това да се извършва 
в съответствие с правните и конституционни различия между държавите членки.

Изменение 10

Проект на директива
Съображение 10

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

(10) ЕЗР следва да се съсредоточи върху 
процесуално-следственото действие, 
което трябва да бъде извършено.
Издаващият орган е в най-подходяща 
позиция да решава, въз основа на 
известните му данни относно 
съответното разследване, кое 
процесуално-следствено действие да 
бъде използвано. На изпълняващия 
орган обаче следва да бъде 
предоставена възможност да използва 
друго процесуално-следствено 
действие, или защото поисканото не 
съществува или не е предвидено в 
националното му право, или защото 
другият вид действие ще постигне
същия резултат като предвиденото в 
ЕЗР, но с по-малка степен на принуда.

(10) ЕЗР следва да се съсредоточи върху 
процесуално-следственото действие, 
което трябва да бъде извършено.
Издаващият орган е в най-подходяща 
позиция да решава, въз основа на 
известните му данни относно 
съответното разследване, кое 
процесуално-следствено действие да 
бъде използвано. На изпълняващия 
орган обаче следва да бъде 
предоставена възможност да използва 
друго процесуално-следствено 
действие, или защото поисканото не 
съществува или не е предвидено в 
националното му право в конкретния 
случай, или защото другият вид 
действие ще постигне същия резултат 
като предвиденото в ЕЗР, но с по-малка 
степен на принуда, когато 
преследваният резултат ще бъде 
същият, какъвто и с ЕЗР, и ще има 
по-малка степен на намеса в 
основните права на въпросното лице.

Or. pt

Обосновка

Ако издаващият орган може да взема решение относно използваната мярка, 
изпълняващият орган, спазвайки принципа на пропорционалност, следва да има 
възможност да използва друга, по-малко принудителна мярка за постигане на същия 
резултат, зачитайки основните права, по-конкретно ако изискваната мярка не е 
възможна съгласно неговата компетентност или не би била възможна в конкретния 
случай. 
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Изменение 11

Проект на директива
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

(10a) ЕЗР трябва да се избира в 
случаи, в които изпълнението на 
следствена мярка изглежда 
пропорционално, необходимо и 
подходящо за въпросния случай. 
Издаващият орган следва да проверява 
дали изискваните доказателства са 
необходими и пропорционални на 
целта на производството, дали 
избраната мярка е необходима и 
пропорционална на целта на 
събирането на доказателства и дали с 
издаването на ЕЗР може друга 
държава членка да се включи в 
събирането на доказателства. 
Подходяща оценка на 
пропорционалността е 
конституционно изискване в няколко 
държави членки и също изискване 
съгласно член 8 от Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи. В 
резултат на това ясното и очевидно 
отсъствие на пропорционалност 
може да представлява нарушение на 
правата на човека и/или нарушение на 
националните основни 
конституционни принципи.

Or. pt
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Изменение 12

Проект на директива
Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

(10б) С оглед гарантиране на 
предаването на ЕЗР на 
компетентния орган на 
изпълняващата държава издаващият 
орган може да използва всяко 
възможно или относимо средство за 
предаване, включително например 
телекомуникационната система на 
Европейската съдебна мрежа, 
Евроюст или други канали, използвани 
от компетентните съдебни органи. 
Когато ЕЗР е валидирана от съдебен 
орган, този орган може също да се 
разглежда като издаващ орган за 
целите на предаването на ЕЗР.

Or. pt

Изменение 13

Проект на директива
Съображение 11

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

(11) Във възможно най-голяма степен и 
без да се засягат основните принципи на 
правото на изпълняващата държава, 
изпълнението на ЕЗР следва да се 
осъществява в съответствие с 
формалностите и процедурите, изрично 
посочени от издаващата държава.
Издаващият орган може да поиска един 
или повече органи на издаващата 
държава да подпомогнат изпълнението 
на ЕЗР в подкрепа на компетентните 
органи на изпълняващата държава. От 

(11) Във възможно най-голяма степен и 
без да се засягат основните принципи на 
правото на изпълняващата държава, 
изпълнението на ЕЗР следва да се 
осъществява в съответствие с 
формалностите и процедурите, изрично 
посочени от издаващата държава.
Издаващият орган може да поиска един 
или повече органи на издаващата 
държава да подпомогнат изпълнението 
на ЕЗР в подкрепа на компетентните 
органи на изпълняващата държава. От 
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тази възможност не следва, че на 
органите на издаващата държава се 
дават каквито и да било правомощия за 
правоприлагане на територията на 
изпълняващата държава.

тази възможност не следва, че на 
органите на издаващата държава се 
дават каквито и да било правомощия за 
правоприлагане на територията на 
изпълняващата държава.
Изпълняващият орган следва да се 
съобрази с такова искане, ако е 
необходимо и като постави условия за 
обхвата и естеството на 
присъствието на органи на 
издаващата държава. По този начин 
се създава система, която да 
насърчава съдебните органи да
сътрудничат помежду си в дух на 
взаимно доверие, като се стимулират 
механизми не само за улесняване на 
сътрудничеството между органите, 
но също и за подобряване на 
съдебната защита на правата на 
личността.

Or. pt

Изменение 14

Проект на директива
Съображение 12

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

(12) За да се гарантира ефективността на 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, следва да 
бъдат ограничени възможностите за 
отказ да се признае или изпълни ЕЗР, 
както и основанията за отлагане на 
изпълнението й.

(12) За да се гарантира ефективността на 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, следва да 
бъдат ограничени възможностите за 
отказ да се признае или изпълни ЕЗР, 
както и основанията за отлагане на 
изпълнението й, доколкото това е 
необходимо, за да се предотвратят 
нежелани ефекти при прилагането на 
принципа на взаимното признаване в 
нехармонизирана правна област по 
отношение на наказателното право и 
наказателните производства, по-
конкретно по отношение на 
защитата на основните права и 
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основните конституционни правила 
на държавите членки.

Or. pt

Обосновка

Трябва да се даде пояснение относно съществуването на основания за отказ поради 
прилагането на взаимното признаване в нехармонизирана правна област, в която 
наказателните производства се различават.

Изменение 15

Проект на директива
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

(12a) Настоящата директива зачита 
принципа „ne bis in idem“, което 
означава, че никой не бива да бъде 
съден или наказван два пъти за едни и 
същи деяния и за едно и също 
нарушение. Това е установено като 
право на личността в 
международните правни 
инструменти в областта на правата 
на човека, като например протокол № 
7 към Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и 
основните свободи (член 4) и Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз (член 50), и е признато във 
всички правни системи, основаващи се 
на понятието за зачитане и защита 
на основните свободи. Следователно 
принципът „ne bis in idem“ е основен 
принцип на правото на Европейския 
съюз. В резултат на това 
изпълняващият орган следва да има 
правото да откаже да изпълни ЕЗР, 
когато нейното изпълнение би влязло 
в противоречие с този принцип и е 
потвърдено, че въпросното лице вече е 
съдено за същите деяния, за което е 
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произнесено окончателно решение, 
при условията на член 54 от 
Конвенцията от 19 юни 1990 г. за 
прилагане на Шенгенското 
споразумение и при отчитане на 
съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз. Като се имат 
предвид неокончателното естество 
на производствата, с които е 
свързана ЕЗР, и сложността на 
анализирането на условията по член 
54, изпълняващият орган следва да 
уведомява и да се консултира с 
издаващия орган, който на свой ред 
следва да разглежда тази информация 
и да взема необходимите мерки по 
отношение на производствата, 
свързани с издаването на ЕЗР. Такава 
консултация не накърнява 
задължението на изпълняващия орган 
да се консултира с издаващия орган в 
съответствие с Рамково решение 
2009/948/ПВР на Съвета от 30 
ноември 2009 г. относно 
предотвратяване и уреждане на 
спорове за упражняване на 
компетентност при наказателни 
производства.

Or. pt

Обосновка

Това въвежда допълнително основание за отказ въз основа на принципа „ne bis in 
idem“, което означава, че никой не бива да бъде съден два пъти за едни и същи деяния 
и едно и също нарушение, което е залегнало като право на личността в международни 
правни инструменти в областта на правата на човека.
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Изменение 16

Проект на директива
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

(13a) Наличните средства за правна 
защита срещу ЕЗР следва да бъдат 
поне същите като наличните при 
местните дела срещу въпросната 
следствена мярка. В съответствие с 
националното си право държавите-
членки следва да гарантират, че тези 
средства за правна защита могат да 
бъдат използвани, и да информират 
своевременно заинтересованите 
страни относно възможностите и 
методите за правна защита. В 
случаите на възражения срещу ЕЗР 
от заинтересована страна в 
изпълняващата държава по 
отношение на по-съществени 
основания за издаване на ЕЗР е 
препоръчително такава информация 
да се предава на издаващия орган и 
заинтересованата страна да е 
надлежно информирана. Необходимо 
е да се гарантира правото на 
информация и достъпът до 
съдилищата на лицата, засегнати от 
ЕЗР. Правото на защита е част от 
правото на справедлив процес 
(членове 47 и 48 от Хартата) на 
всички етапи на производството.

Or. pt
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Изменение 17

Проект на директива
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

(13б) Разходите, извършени в 
изпълняващата държава за 
изпълнението на ЕЗР, се поемат 
изключително от изпълняващата 
държава. Това е в съответствие с 
общия принцип на взаимното 
признаване. Изпълнението на дадена 
ЕЗР, обаче, може да е свързано с 
изключително високи разходи в 
изпълняващата държава. Такива 
изключително високи разходи може
да произтичат например от 
потребността от получаване на 
сложни становища от експерти, 
широкомащабни полицейски операции 
или дългосрочни дейности по 
наблюдение. Това не бива да 
възпрепятства изпълнението на ЕЗР, 
поради което издаващият и 
изпълняващият орган следва да се 
опитват да определят равнището, на 
което разходите се считат за 
изключително високи. Ако не може да 
се постигне споразумение, 
издаващият орган може да реши да 
оттегли ЕЗР или да я запази и да 
покрие част от разходите, считани 
от изпълняващата държава за 
изключително високи. Този механизъм 
не представлява допълнително 
основание за отказ и с него не бива да 
се злоупотребява с цел забавяне или 
предотвратяване на изпълнението на 
ЕЗР.

Or. pt
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Обосновка

Въпросът за разходите, направени на територията на изпълняващата държава, е 
изключително важен за гарантиране на спазването на принципа на взаимното 
признаване. Освен това усилието за признаване и изпълнение на ЕЗР е свързано с 
поемане на разходите за нейното изпълнение, тъй като издаващата и изпълняващата 
държава допринасят за една и съща цел: изграждането на пространство на 
правосъдие и свобода, което със сигурност ще е от полза за всички. 

Изменение 18

Проект на директива
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

(14a) С декларация относно 
използваните езици държавите
членки се насърчават да включват 
поне един общоизползван в 
Европейския съюз език в допълнение 
към своя официален език. 
Използването на този език не следва 
по никакъв начин да накърнява 
правата на заподозрените по 
отношение на устния и писмения 
превод в наказателното 
производство, както са установени с 
Директива 2010/64/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 
20 октомври 2010 година относно 
правото на устен и писмен превод в 
наказателното производство.

Or. pt



PR\889747BG.doc 23/46 PE478.493v02-00

BG

Изменение 19

Проект на директива
Съображение 16

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

(16) Доколкото целта на настоящата 
директива, а именно взаимното 
признаване на решения, взети с оглед 
събирането на доказателства, не може 
да бъде постигната в достатъчна степен 
от държавите-членки и следователно 
поради мащаба и последиците на 
действието може да бъде по-добре 
постигната на равнището на Съюза, 
Съюза може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

(16) Принципът на субсидиарност, 
така както е посочен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз, беше 
въведен с Договора от Маастрихт и 
изразява факта, че всичко, което 
може да бъде решено или управлявано 
по-добре на национално, регионално 
или местно равнище, не следва да се 
регулира на равнището на Съюза. Във 
връзка с това съгласно този принцип 
решенията на Съюза се ограничават 
до случаи, в които те ще бъдат по-
ефективни и задоволителни 
отколкото действие на национално 
равнище. Като се има предвид 
необходимостта от консолидиране на 
процеса на европейската интеграция 
посредством установяване на мерки, 
които подобряват ефективността на 
съдебното сътрудничество между 
държавите членки и доколкото целта 
на настоящата директива, а именно 
взаимното признаване на решения, 
взети с оглед събирането на 
доказателства, не може да бъде 
постигната в достатъчна степен от 
държавите-членки и следователно 
поради мащаба и последиците на 
действието може да бъде по-добре 
постигната на равнището на Съюза, 
Съюза може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.
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Or. pt

Обосновка

Необходимо е да се подчертае, че като се има предвид въпросната проблематика и 
това, че естеството на престъпленията става все по-сложно и трансгранично, 
ефективността на механизмите за събиране на доказателства не може да се 
постигне в достатъчна степен чрез отделни и индивидуални действия от страна на 
всяка държава членка. Ако разследването на дадена държава не е ефективно, това 
потенциално би засегнало целия ЕС, което оправдава обединяването на усилията за 
постигане на възможно най-добро сътрудничество.

Изменение 20

Проект на директива
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

1. Европейската заповед за разследване
("ЕЗР") представлява съдебно решение, 
издадено от компетентен орган на 
държава-членка ("издаващата 
държава"), за извършване на една или 
повече процесуално-следствени 
действия в друга държава-членка
("изпълняващата държава") с оглед 
събиране на доказателства в рамките на 
производството, посочено в член 4.

1. Европейската заповед за разследване
(„ЕЗР“) представлява съдебно решение, 
издадено от компетентен орган на 
държава-членка („издаващата 
държава“), за извършване на една или 
повече процесуално-следствени 
действия в друга държава-членка
(„изпълняващата държава“) с оглед 
събиране на доказателства в
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива и по-
конкретно в рамките на 
производството, посочено в член 4.

Or. pt

Изменение 21

Проект на директива
Член 1 - параграф 3

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

3. Настоящата директива не изменя 3. Настоящата директива не изменя 
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задължението за спазване на основните 
права и правни принципи, залегнали в 
член 6 от Договора за Европейския 
съюз, нито засяга задълженията, 
възложени на съдебните органи в това 
отношение. Настоящата директива не 
поставя и никакви изисквания 
държавите-членки да предприемат 
мерки, противоречащи на
конституционните им норми,
свързани със свободата на сдружаване, 
свободата на печата и свободата на 
изразяване в други медии.

задължението за спазване на основните 
права и правни принципи, залегнали в 
член 6 от Договора за Европейския 
съюз, включително правото на 
защита на лицата, които са субекти 
на наказателни производства, нито 
засяга задълженията, възложени на 
съдебните органи в това отношение.
Настоящата директива не поставя и 
никакви изисквания държавите-членки 
да предприемат мерки, противоречащи 
на основните им конституционни
норми, включително свободата на 
сдружаване, свободата на печата и 
свободата на изразяване в други медии.

Or. pt

Изменение 22

Проект на директива
Член 2

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

За целите на настоящата директива: За целите на настоящата директива:

-аа) „издаваща държава“ означава 
държавата членка, в която е издадена 
ЕЗР;
-аб) „изпълняваща държава“ означава 
държавата членка, която изпълнява 
ЕЗР, в която се намира обхванатото
от изискваната следствена мярка 
лице или документът, предметът 
или данните, които трябва да се 
задържат, разследват или 
инспектират;

а) „издаващ орган“ означава: а) „издаващ орган“ означава съдия, съд, 
разследващ магистрат, следовател или 
прокурор, компетентен по разглеждания 
случай;

i) съдия, съд, разследващ магистрат, 
следовател или прокурор, компетентен 
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по разглеждания случай; или
ii) друг съдебен орган, определен от 
издаващата държава, който в 
конкретния случай действа в 
качеството си на разследващ орган в 
наказателните производства и е 
компетентен да нарежда събирането 
на доказателства в съответствие с 
националното право;
б) „изпълняващ орган“ означава орган, 
който е компетентен да признае или 
изпълни ЕЗР в съответствие с 
настоящата директива. Изпълняващият 
орган е орган, който е компетентен да 
предприеме посоченото в ЕЗР 
процесуално-следствено действие при 
сходен национален случай.

б) „изпълняващ орган“ означава съдебен
орган, който е компетентен да признае 
или изпълни ЕЗР в съответствие с 
настоящата директива. Изпълняващият 
орган е орган, който е компетентен да 
нареди посоченото в ЕЗР процесуално-
следствено действие при сходен 
национален случай.

Or. pt

Изменение 23

Проект на директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

1. ЕЗР, съдържаща се във формуляр А в 
приложението, се попълва и подписва, а 
съдържанието ѝ се заверява като вярно 
от издаващия орган.

1. ЕЗР, съдържаща се във формуляр А в 
приложението, се попълва и подписва, а 
съдържанието ѝ се заверява като вярно
и правилно от издаващия орган.

Or. pt

Обосновка

Това изменение има за цел да гарантира, че издаващият орган удостоверява, не само 
че съдържанието на формуляра за ЕЗР е вярно, но също така и правилно.
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Изменение 24

Проект на директива
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

Член 5а
1. ЕЗР може да се издаде единствено, 
когато издаващият орган е убеден, че 
са изпълнение следните изисквания:
а) издаването на ЕЗР е необходимо и 
пропорционално за целите на 
производствата, посочени в член 4;
б) следствените мерки, посочени в 
ЕЗР биха били наредени при същите 
условия в подобен случай на 
национално равнище. 
2. Тези условия се разглеждат от 
издаващия орган при всеки случай. По 
изключение те се оценяват от органа 
на изпълняващата държава, когато 
има твърди основания да се вярва, въз 
основа на ясни и обективни 
доказателства, че мерките не са 
пропорционални и не могат да се 
използват при случай на национално 
равнище в издаващата държава.
3. След като съответствието с 
условията за издаването ѝ са били 
оценени, ЕЗР трябва да бъде 
валидирана в съответствие с 
директивата, от съдия, съд, 
разследващ магистрат или прокурор, 
преди да се предаде на изпълняващия 
орган.

Or. pt

Обосновка

Параграф 1 е оправдан поради нарасналото значение на принципа на 
пропорционалност като конституционно изискване в много държави членки, както е 
посочено в член 8 от Европейската конвенция за правата на човека (каквато и да е 
намеса в правото на зачитане на личния живот е оправдана в едно демократично 
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общество, само когато това е необходимо). Това означава, че силата на действието 
винаги трябва да съответства на преследваната цел. Това също потвърждава отново 
задължението една ЕЗР да бъде одобрена от съдия, съд, следовател или прокурор.

Изменение 25

Проект на директива
Член 6

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

1. ЕЗР се предава от издаващия орган на 
изпълняващия орган по начин, даващ 
възможност за писмено документиране 
при условия, които позволяват на 
изпълняващата държава да установи 
автентичността. Цялата по-
нататъшна официална 
кореспонденция се осъществява пряко 
между издаващия орган и 
изпълняващия орган.

1. ЕЗР, попълнена в съответствие с 
член 5, се предава от издаващия орган 
на изпълняващия орган по начин, даващ 
възможност за писмено документиране 
при условия, които позволяват на 
изпълняващата държава да установи 
автентичността.

Or. pt

Изменение 26

Проект на директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

1а. Цялата по-нататъшна официална 
кореспонденция се осъществява пряко 
между издаващия орган и 
изпълняващия орган.

Or. pt
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Изменение 27

Проект на директива
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

3. По желание на издаващия орган 
предаването може да се извърши чрез
защитената телекомуникационна
система на Европейската съдебна 
мрежа.

3. По желание на издаващия орган 
предаването може да се извърши чрез
телекомуникационната система на 
Европейската съдебна мрежа.

Or. pt

Изменение 28

Проект на директива
Член 6 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

6а. В контекста на този член се 
създават системи за удостоверение 
на идентичността, за да се 
гарантира, че само оторизирани 
органи имат достъп до съдържащи 
лични данни бази данни и могат да 
работят с тях.

Or. pt

Изменение 29

Проект на директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

2. Когато съгласно член 8, параграф 3, 
издаващият орган подпомага 
изпълнението на ЕЗР в 

2. Когато участва в изпълнението на 
ЕЗР в изпълняващата държава
съгласно член 8, параграф 3, издаващият 
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изпълняващата държава, той може, 
без да се засягат уведомленията, 
направени съгласно член 28, параграф 1, 
буква в), да адресира ЕЗР, допълваща 
предходната ЕЗР, пряко до 
изпълняващия орган, докато се намира в 
тази държава.

орган може, без да се засягат 
уведомленията, направени съгласно 
член 28, параграф 1, буква в), да 
адресира ЕЗР, допълваща предходната 
ЕЗР, пряко до изпълняващия орган, 
докато се намира в тази държава.

Or. pt

Обосновка

Този член предвижда възможност за издаване на ЕЗР с цел допълване на предходна 
ЕЗР (член 7, параграф 1). Освен това в него се уточнява фактът, че ако издаващият 
орган присъства по време на изпълнение на следствената мярка в изпълняващата 
държава, в хода на това изпълнение той може да адресира пряко до изпълняващия 
орган ЕЗР, която допълва предходна ЕЗР. Следователно не е необходимо новата ЕЗР 
да бъде издавана в издаващата държава, нито е необходимо в този случай ЕЗР да се 
предава чрез централни органи, когато такива съществуват, съгласно член 6, 
параграф 2.

Изменение 30

Проект на директива
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

1. Изпълняващият орган признава ЕЗР, 
предадена в съответствие с член 6, без 
допълнителни формалности и незабавно 
предприема необходимите действия за 
нейното изпълнение по същия начин и 
при същите условия и ред, както ако 
въпросните процесуално-следствени 
действия са наредени от орган на 
изпълняващата държава, освен ако този 
орган не реши да се позове на някое от 
основанията за непризнаване или 
неизпълнение, предвидени в член 10, 
или на някое от основанията за 
отлагане, предвидени в член 14.

1. Изпълняващият орган признава ЕЗР, 
предадена в съответствие с член 6, без 
допълнителни формалности и незабавно 
предприема необходимите действия за 
нейното изпълнение по същия начин и 
при същите условия и ред, както ако 
въпросните процесуално-следствени 
действия са наредени от орган на 
изпълняващата държава, освен в 
случаите, когато този орган реши да се 
позове на някое от основанията за 
непризнаване или неизпълнение, 
предвидени в член 10, или на някое от 
основанията за отлагане, предвидени в 
член 14.

Or. pt



PR\889747BG.doc 31/46 PE478.493v02-00

BG

Изменение 31

Проект на директива
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

3. Издаващият орган може да поиска 
един или повече органи на издаващата 
държава да подпомогнат изпълнението 
на ЕЗР в подкрепа на компетентните 
органи на изпълняващата държава.
Изпълняващият орган спазва това 
изискване, ако това участие не 
противоречи на основните принципи на 
правото на изпълняващата държава.

3. Издаващият орган може да поиска 
един или повече органи на издаващата 
държава да подпомогнат изпълнението 
на ЕЗР в подкрепа на компетентните 
органи на изпълняващата държава до 
такава степен, че определените 
органи на издаващата държава да 
могат да участват в изпълнението на 
следствените мерки, посочени в ЕЗР, 
в подобен случай на национално 
равнище. Изпълняващият орган спазва 
това изискване, ако това участие не 
противоречи на основните принципи на 
правото на изпълняващата държава и не 
нарушава нейните съществени 
интереси в областта на 
националната сигурност.

Or. pt

Изменение 32

Проект на директива
Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

3а. Органите на издаващата държава, 
които присъстват в изпълняващата 
държава по време на изпълнението на 
ЕЗР, са обвързани от правото на 
изпълняващата държава. 
Издаващата държава няма никакви 
пълномощия за правоприлагане на 
територията на изпълняващата 
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държава.

Or. pt

Изменение 33

Проект на директива
Член 8 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

3б. Издаващите и изпълняващите 
органи се консултират взаимно, като 
използват всякакви подходящи 
начини, с оглед да се улесни 
прилагането на настоящия член.

Or. pt

Изменение 34

Проект на директива
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

б) посоченото в ЕЗР процесуално-
следствено действие е предвидено в 
правото на изпълняващата държава, 
но използването му е ограничено до 
определен списък или категория 
престъпления или правонарушения, 
които не включват посоченото 
престъпление или правонарушение в 
ЕЗР;

б) посоченото в ЕЗР процесуално-
следствено действие не е допустимо в 
подобен случай на национално 
равнище, или

Or. pt
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Изменение 35

Проект на директива
Член 10 – параграф 1 – буква -aa) (нова)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

-аа) неговото прилагане би нарушило 
принципа ne bis in idem;

Or. pt

Обосновка

Първото основание се отнася до принципа ne bis in idem, според който никой не следва 
да бъде преследван по съдебен път или съден два пъти за едни и същи факти и едно и 
също криминално деяние. Този принцип е установен като индивидуално право в 
международни правни инструменти, отнасящи се до правата на човека, като 
например в Протокол 7 към Европейската конвенция за правата на човека (член 4) и 
Хартата на основните права на Европейския съюз (член 50), и се признава от всички 
юрисдикции въз основа на концепцията за зачитане и защита на основните свободи.
Принципът ne bis in idem е особено важен в период на засилване на трансграничната 
престъпност а въпросите, свързани с юрисдикцията по отношение на съдебното 
преследване за криминални прояви, стават все по-сложни.

Изменение 36

Проект на директива
Член 10 – параграф 1 – буква -аб) (нова)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

-аб) ЕЗР се отнася до факти, които 
не представляват престъпление или 
нарушение съгласно националното 
законодателство на изпълняващата 
държава;

Or. pt

Обосновка

Второто основание: когато ЕЗР се отнася до факти, които не представляват 
престъпление или нарушение съгласно националното законодателство на 
изпълняващата държава.
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Изменение 37

Проект на директива
Член 10 – параграф 1 – буква -ав) (нова)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

-ав) ЕЗР се отнася до престъпления, 
които:
i) съгласно законодателството на 
изпълняващата държава се 
разглеждат като извършени изцяло 
или в главната си или съществена 
част в рамките на нейната 
територия или на място, 
еквивалентно на нейна територия;
ii) са били извършени извън 
територията на издаващата 
държава, а правото на 
изпълняващата държава не позволява 
да се предприема съдебно 
производство по отношение на 
подобни нарушения, когато те са 
извършени извън територията на 
тази държава;

Or. pt

Обосновка

Третото основание: i) Ако ЕЗР е свързана с криминални престъпления, които, 
съгласно законодателството на изпълняващата държава се считат за извършени 
изцяло или в основната си или съществената си част в рамките на нейната 
територия или на еквивалентно място. В този случай очевидно изпълняващата 
държава ще претендира единствена да има правото да образува производство и да 
провежда разследвания в тази област; ii) Ако ЕЗР е свързана с престъпления, които 
са били извършени извън територията на издаващата държава и законодателството 
на изпълняващата държава не допуска съдебни производства да бъдат предприемани 
по отношение на такива престъпления, когато те са извършени извън територията 
на тази държава.
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Изменение 38

Проект на директива
Член 10 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

а) в правото на изпълняващата държава 
се предвижда имунитет или привилегия, 
които правят невъзможно изпълнението 
на ЕЗР;

а) в правото на изпълняващата държава 
се предвижда имунитет или привилегия, 
които правят невъзможно изпълнението 
на ЕЗР; когато даден орган разполага с 
правомощие за снемане на имунитет 
или привилегия, изпълняващият орган 
може да изиска това пълномощие да 
бъде упражнено незабавно; когато 
даден орган в друга държава или 
международна организация разполага 
с правомощие за сваляне на имунитет 
или привилегия, издаващият орган 
изисква това пълномощие да бъде 
упражнено;

Or. pt

Обосновка

Четвъртото основание се отнася до имунитетите или привилегиите, които 
съществуват съгласно правото на изпълняващата държава. Приема се, че когато 
съществува вероятност имунитет или привилегия да бъдат снети в разумен срок, 
изпълняващият орган може да реши вместо това да отложи изпълнението в 
съответствие с член 14.

Изменение 39

Проект на директива
Член 10 – параграф 1 – буква а а) (нова)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

аа) когато съществуват правила, 
определящи или ограничаващи 
наказателната отговорност във 
връзка със свободата на печата или 
свободата на изразяване в други 
медии, които правят изпълнението 
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на ЕЗР невъзможно;

Or. pt

Обосновка

Петото основание се отнася до съществуването на правила свързани със свободата 
на печата или свободата на изразяване в други медии, което означава, че ЕЗР не може 
да се изпълни.

Изменение 40

Проект на директива
Член 10 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

ба) когато съществуват ясни и 
обективни доказателства за 
нарушение на основно право, така 
както е посочено в Хартата на 
основните права или в Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека, или когато изпълнението на 
дадена мярка несъмнено би 
противоречило на основните 
национални конституционни права 
по отношение на наказателните 
производства;

Or. pt

Обосновка

Шестото основание за отказ се отнася до нарушенията на основните права, 
заложени в главните международни инструменти като например Хартата на 
основните права или Европейската конвенция за защита на правата на човека, както 
и несъответствие с основните национални конституционни принципи по отношение 
на наказателните производства.
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Изменение 41

Проект на директива
Член 10 – параграф 1 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

бб) мярката не е била валидирана от 
съдия, в случай че в издаващата 
държава мярката не е била издадена 
от съдия, но такова изискване 
съществува в изпълняващата 
държава;

Or. pt

Обосновка

Осмото основание за отказ се отнася до случай, в който следствената мярка не е 
била валидирана от съдебен орган, по-конкретно от съдия, когато това се изисква в 
изпълняващата държава съгласно конституционните ѝ традиции.

Изменение 42

Проект на директива
Член 10 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

г) ако ЕЗР е издадена по производство, 
посочено в член 4, букви б) и в), и 
процесуално-следственото действие не 
би било разрешено при сходен 
национален случай.

г) ако ЕЗР е издадена по производство, 
посочено в член 4, букви б) и в), и 
процесуално-следственото действие не 
би било разрешено от правото на 
изпълняващата държава при сходен 
национален случай.

Or. pt

Обосновка

Десетото основание за отказ е свързано с факта, че ЕЗР може да бъде използвана за 
събиране на доказателства не само в рамките на наказателни производства, но и при 
някои видове административни производства с наказателно измерение (член 4). Не е 
разумно изпълнението на административно производство да се съчетава с 
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разширяване спрямо всички следствени мерки. Във връзка с това изпълняващата 
държава трябва да разполага с известна свобода на действие. Ето защо фактът, че 
ЕЗР е издадена в рамките на административно, а не на наказателно производство, е 
посочен като евентуално основание за отказ.

Изменение 43

Проект на директива
Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

1а. По отношение на данъчните, 
митническите или свързаните с 
обмена нарушения, не може да се 
откаже признаване или изпълнение на 
ЕЗР въз основа на факта, че в 
изпълняващата държава не е 
наложен същия вид данък, акциз, 
митническо или обменно мито както 
в издаващата държава.

Or. pt

Изменение 44

Проект на директива
Член 10 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

1б. Когато ЕЗР е непълна или 
несъмнено е била попълнена 
неправилно, а също и в случаите, 
посочени в параграф 1, букви аа), ба), 
б) и в), преди изпълняващият орган да 
вземе решение за цялостен или 
частичен отказ за признаване или 
изпълнение на ЕЗР, той провежда по 
съответния подходящ начин 
консултации с издаващия орган и, по 
целесъобразност, отправя искане за 
незабавно предоставяне на 
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необходимата допълнителна 
информация.

Or. pt

Изменение 45

Проект на директива
Член 13

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

Заинтересованите страни разполагат 
с правни средства за защита в 
съответствие с националното право. 
Материалноправните основания за 
издаване на ЕЗР могат да се обжалват 
само чрез иск пред съд на издаващата 
държава.

1. Заинтересованите страни, 
включително добросъвестни трети 
лица, могат да разполагат с правни 
средства за защита срещу признаване 
и изпълнение на ЕЗР, в защита на 
законни интереси пред съд в 
изпълняващата държава.
2. Материалноправните основания за 
издаване на ЕЗР могат да се обжалват 
само чрез иск пред съд на издаващата 
държава.

3. Когато правото на правна защита 
се упражнява в съответствие с 
параграф 1, съдебният орган се 
уведомява за този факт и за 
основанията за правната защита, 
така че да може да упражни своите 
процесуални права.
4. При условие, че необходимостта да 
се гарантира поверителност на 
разследването не е поставена под 
въпрос, както е предвидено в член 18 
параграф 1, органите в издаващата 
държава и в изпълняващата държава 
предоставят на заинтересованите 
страни съответна и подходяща 
информация, за да се гарантира 
ефективното упражняване на 
правото на правна защита и правото 
на иск, предвидени в горните 
параграфи.
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5. Изпълняващата държава 
прекратява прехвърлянето на 
доказателства, получени при 
изпълнението на ЕЗР в очакване на 
резултата от правната защита.

Or. pt

Изменение 46

Проект на директива
Член 14 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

а) нейното изпълнение може да 
попречи на текущо наказателно 
разследване или преследване, докато 
изпълняващата държава счита това за 
разумно; или

а) получените доказателства биха 
могли също така да са от значение за 
текущи наказателни разследвания 
или биха могли да засягат такива 
разследвания или съдебни 
преследвания, докато изпълняващата 
държава счита това за разумно; или

Or. pt

Изменение 47

Проект на директива
Член 14 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

1а. Когато засегнати предмети, 
документи или данни вече са от 
значение за други производства, 
изпълняващият орган може по 
изрично искане от издаващия орган и 
след консултации с него, временно да 
прехвърли доказателствата при 
условие, че ще бъдат върнати на 
изпълняващата държава веднага след 
като вече не са необходими в 
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издаващата държава или по всяко 
друго време, договорено между 
компетентните органи.

Or. pt

Обосновка

Член 14 се отнася до отлагането на признаването или изпълнението на ЕЗР. Такова 
отлагане е възможно, ако изпълнението на ЕЗР би засегнало текущо наказателно 
разследване или преследване или ако съответните доказателства вече се използват в 
рамките на друго наказателно производство. Да се отбележи, че отлагането трябва 
да е възможно най-краткотрайно, както се посочва в параграф 2 на същия член.

Изменение 48

Проект на директива
Член 16

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

Докато се намират на територията на 
изпълняващата държава в рамките на 
прилагането на настоящата 
директива, служителите от издаващата 
държава се считат за служители на 
изпълняващата държава по отношение 
на извършени срещу тях или от тях 
престъпления.

Когато в рамките на прилагането на 
настоящата директива служители 
от издаващата държава се намират на 
територията на изпълняващата държава, 
служителите от издаващата държава се 
считат за служители на изпълняващата 
държава по отношение на извършени 
срещу тях или от тях престъпления.

Or. pt

Обосновка

Съществуват няколко ситуации, при които служители на издаващата държавна 
могат да присъстват в изпълняващата държава в хода на изпълнението на ЕЗР. Член 
8, параграф 3 предвижда изричната възможност за такова присъствие, което може 
също да се реализира например при операции под прикритие или контролирани 
доставки. Ето защо са необходими разпоредби относно гражданската и 
наказателната отговорност. Във връзка с това член 16 разглежда извършването на 
престъпления срещу или от такива служители на издаващата държава и предвижда, 
че те се считат за служители на изпълняващата държава.
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Изменение 49

Проект на директива
Член 17 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

2а. Издаващата държава, чиито 
служители са причинили вреди на 
някое лице на територията на 
изпълняващата държава, 
възстановява сумите, които същата 
е платила на пострадалите или на 
лицата, които са имали правото да ги 
получат от тяхно име.

Or. pt

Обосновка

Целта е да се създадат разпоредби за отстояване на искове за щети, които може да 
бъдат започнати в резултат на операциите на длъжностни лица или агенти на 
държава членка на територията на друга държава членка. Въпреки това, от 
държавата членка, на чиято територия е била причинена щетата, се изисква първо 
да възстанови щетите по същия начин, както ако биха били причинени от нейните 
собствени служители или агенти. В такъв случай другата държава членка 
възстановява напълно всяко изплатено обезщетение.

Изменение 50

Проект на директива
Член 18 – заглавие

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

Поверителност Поверителност и обработка на лични 
данни

Or. pt



PR\889747BG.doc 43/46 PE478.493v02-00

BG

Изменение 51

Проект на директива
Член 18 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

2а. В съответствие с националното 
си право и ако изпълняващият орган 
не е посочил друго, издаващият орган 
запазва поверителността на 
доказателствата или информацията, 
предоставени от изпълняващия орган, 
с изключение на необходимата степен 
на разкриване за целите на 
разследванията или производствата, 
описани в ЕЗР.

Or. pt

Изменение 52

Проект на директива
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

1. ЕЗР може да се издаде за временно 
прехвърляне на лице, задържано в 
изпълняващата държава с цел 
извършване на процесуално-
следственото действие, за което се 
изисква присъствието на лицето на 
територията на издаващата държава, 
при условие че то бъде върнато обратно 
в определения от изпълняващата 
държава срок.

1. ЕЗР може да се издаде за временно 
прехвърляне на лице, задържано в 
изпълняващата държава във връзка с 
актуален случай, с цел извършване на 
процесуално-следственото действие, за 
което се изисква присъствието на 
лицето на територията на издаващата 
държава, при условие че то бъде 
върнато обратно в определения от 
изпълняващата държава срок.

Or. pt

Обосновка

Настоящият член се отнася до ситуация, при която издаващият орган отправя 
искане за присъствие в издаващата държава на лице, което е задържано в 
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изпълняващата държава. Този начин за прехвърляне е включен в настоящата 
директива с цел например да се гарантира, че лицето е на разположение за разпит в 
издаващата държава и че е възможно последващото изпълнение на следствената 
мярка.

Изменение 53

Проект на директива
Член 22 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

а) използването на телефонна връзка 
противоречи на основните принципи на 
правото на изпълняващата държава; или

а) използването на телефонна връзка 
противоречи на основните права и на 
основните правни принципи на 
правото на изпълняващата държава; или

Or. pt

Обосновка

Телеконферентните разпити са още един метод, който може да бъде особено 
полезен, когато е необходимо да се получат доказателства от свидетели или вещи 
лица. Във връзка с това този член предвижда, че може да бъде издавана ЕЗР за 
разпореждане на разпит по телефона, когато лицето, което ще бъде разпитвано 
като свидетел или вещо лице от съдебните органи на държавата-членка, се намира в 
друга държава-членка. Той предвижда разпоредбите, които трябва да се прилагат по 
отношение на искания, свързани с разпити по телефона. Параграф 2 предвижда две 
допълнителни основания за отказ наред с посочените в член 10, параграф 1.

Изменение 54

Проект на директива
Член 25

Текст, предложен от група държави-
членки

Изменение

1. ЕЗР може да се издаде с цел да се 
наблюдават за определен период 
банковите операции, които се 
извършват чрез една или повече сметки, 
посочени в ЕЗР.

1. ЕЗР може да се издаде с цел да се 
наблюдават за определен период 
банковите операции, които се 
извършват чрез една или повече сметки, 
посочени в ЕЗР.
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2. Всяка държава-членка предприема 
необходимите мерки, при определените 
в настоящия член условия, за да бъде в 
състояние да предостави информацията, 
посочена в параграф 1.

2. Всяка държава-членка предприема 
необходимите мерки, при определените 
в настоящия член условия, за да бъде в 
състояние да предостави информацията, 
посочена в параграф 1 в контекста на 
наблюдението на банкова операция.

3. Издаващата държава посочва в ЕЗР 
основанията си да смята, че исканата 
информация е съществена за целта на 
разследването на престъплението.

3. Издаващата държава посочва в ЕЗР 
основанията си да смята, че исканата 
информация е съществена за целта на 
разследването на престъплението.

4. Компетентните органи на издаващата 
и изпълняващата държава договарят 
помежду си практическите 
договорености във връзка с 
наблюдението.

4. Компетентните органи на издаващата 
и изпълняващата държава договарят 
помежду си практическите 
договорености във връзка с 
наблюдението.

4а. Издаващият и изпълняващият 
органи следва да гарантират 
неприкосновеността на личния 
живот и поверителността на 
банковите данни, получени в 
контекст, който не е свързан с
разследването, като по-конкретно не 
оповестяват тази информация на 
трети страни, нито я използват за 
други цели, различни от онези, които 
обосновават искането.

Or. pt
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Като се има предвид, че традиционното съдебно сътрудничество не е подходящо 
понастоящем в европейския контекст, стъпката напред към приемане на тази директива 
несъмнено представлява положителен фактор, който със сигурност ще спомогне за 
консолидиране на изграждането на европейско наказателноправно пространство. Това 
избистря напрежението, като се изразява в напредък към прехвърляне на суверенитет в 
името на сигурността и защитата на основните права.

Следователно гарантирането на зачитането на основните права представлява 
предизвикателство по отношение на европейската наказателноправна интеграция. От 
значение е че, преамбюлът на Хартата на основните права изрично се позовава на 
пространството на „свобода, сигурност и правосъдие“ поради особено чувствителното 
ѝ естество, що се отнася до основните права и свободи. Няма нужда да се подчертава, 
че гарантирането на свободите трябва да е „действително“ а не „формално“. 
Следователно едно добре премислено развитие на европейското наказателноправно 
пространство изисква съдебен контрол на зачитането на основните права в Съюза.

Значението на европейското наказателноправно пространство е очевидно като 
приоритет в рамките на европейската интеграция, като се има предвид постепенното 
либерализиране на традиционните механизми за сътрудничество. След като вече 
популяризира полицейското и съдебното сътрудничество като мярка за компенсиране 
на изчезването на вътрешните граници, понастоящем Европейският съюз прави крачка 
напред отвъд това междудържавно сътрудничество с цел постепенно да се изгради 
хомогенно наказателноправо пространство.

Този напредък трябва да се направи въз основа на следните принципи: взаимно 
признаване, координиране на разследванията и защита на основните права в 
наказателноправните дела, като по този начин се съобразява с мерките, определени в 
член 82 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Така се потвърждава 
допълнителната връзка между взаимното признаване и хармонизацията, като се 
подчертава фактът, че взаимно признаване не може да се постигне без хармонизация.

Не е необходимо да се подчертава, че една от целите на процеса на европейската 
интеграция е именно посредством създаването на пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие да се насърчава свободното движение на лица без да се ощетява 
гарантирането на тяхната безопасност.


