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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 предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в Европейския съюз
(COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2012)0085),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 82, параграф 2 и член 83, параграф 1 от 
Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C7-0075/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от ...1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ...2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и становището на комисията по правни въпроси (А7-0000/2012),

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

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

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

                                               
1 ОВ C …
2 ОВ C …
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Основният мотив за трансграничната 
организирана престъпност е 
финансовата печалба. За да бъдат 
ефективни, на правоприлагащите и 
съдебните органи следва да бъдат 
дадени средства за проследяване, 
обезпечаване, управление и 
конфискация на облаги от престъпна 
дейност.

(1) Основният мотив за повечето 
престъпления, особено за 
трансграничната организирана 
престъпност, е финансовата печалба. За 
да бъдат ефективни, на 
правоприлагащите и съдебните органи 
следва да бъдат дадени средства за 
проследяване, обезпечаване, управление 
и конфискация на облаги от престъпна 
дейност.

Or. en

Обосновка

Финансовата печалба е целта на повечето престъпления, не само на 
трансграничната организирана престъпност. 
Като се има предвид слабата ефикасност на съществуващата система, следва да 
бъдат предприети всички средства за проследяване, обезпечаване, управление и 
конфискация на облаги от престъпна дейност.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Макар съществуващите 
статистически данни да са оскъдни, 
сумите, възстановени от активи от 
престъпна дейност в Съюза, изглеждат 
недостатъчни в сравнение с 
предполагаемите облаги от престъпна 
дейност. Изследванията сочат, че макар 
и уредени от законодателството на ЕС и 
от националното право, процедурите за 
конфискация са недостатъчно 
използвани.

(3) Макар съществуващите 
статистически данни да са оскъдни, 
сумите, възстановени от активи от 
престъпна дейност в Съюза, изглеждат 
извънредно ниски в сравнение с 
предполагаемите облаги от престъпна 
дейност. Изследванията сочат, че макар 
и уредени от законодателството на ЕС и 
от националното право, процедурите за 
конфискация са недостатъчно 
използвани, а законите на национално 
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равнище са неравномерни.

Or. en

Обосновка

Въпросът не е че възстановяването на активи е недостатъчно, а по-скоро, че е слабо 
в сравнение на изчислените парични приходи от престъпността. 
Разнообразието в националните разпоредби трябва да бъде изтъкнато като причина 
за настоящото предложение за директива. Различията в законодателството имат 
отражение върху ефикасността и сътрудничеството, най-вече в случаите на 
трансгранична организирана и друга престъпност.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В съответствие с принципа ne bis 
in idem е целесъобразно от 
прилагането на разширена 
конфискация да бъдат изключени 
облагите от предполагаема 
престъпна дейност, за която 
засегнатото лице е било окончателно 
оправдано при предходен съдебен 
процес, или в други случаи, когато се 
прилага принципът ne bis in idem. 
Разширената конфискация следва да 
бъде изключена и когато 
престъпната дейност със сходен 
характер не може да бъде обект на 
наказателно производство поради 
погасяване по давност съгласно 
националното наказателно право.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това съображение следва да бъде заличено по две причини: (i) ограничава настоящата 
правна рамка относно разширената конфискация, определена в Решение 2005/212/ПВР 
на Съвета, нещо което е в противоречие със самата идея за укрепване на 
съществуващата система и повишаване на нейната ефективност, каквато е целта на 
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настоящото предложение. (ii) за последователност със заличаването на член 4, 
параграф 2, буква б)

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Постановяването на решение за 
конфискация по принцип изисква 
наличието на присъда. В някои случаи, 
дори когато не може да се стигне до
присъда, следва да е възможна 
конфискацията на активи с цел 
престъпната дейност да бъде прекъсната 
и печалбите от нея да не бъдат повторно 
инвестирани в законната икономика. 
Някои държави членки позволяват 
извършването на конфискация, 
когато няма достатъчно 
доказателства за наказателно 
преследване, ако съдът сметне, като 
прецени вероятностите, че 
имуществото е с незаконен произход, 
както и в случаите, когато 
заподозряно или обвиняемо лице 
избяга, за да избегне наказателно 
преследване, не е в състояние по други 
причини да бъде съдено или е 
починало преди края на
наказателното производство. Това се 
обозначава като неоснована на 
присъда конфискация. Следва да се 
предвидят разпоредби, които 
позволяват неоснована на присъда 
конфискация във всички държави 
членки, най-малкото при последните 
посочени по-горе ограничени 
обстоятелства. Това е в 
съответствие с член 54, параграф 1, 
буква в) от Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
срещу корупцията, където се 
предвижда, че всяка държава —
страна по конвенцията, трябва да 

(12) Постановяването на решение за 
конфискация по принцип изисква 
наличието на присъда. В някои случаи, 
дори при липсата на присъда, следва 
да е възможна конфискацията на активи 
с цел престъпната дейност да бъде 
прекъсната и печалбите от нея да не 
бъдат повторно инвестирани в 
законната икономика или в престъпни 
дейности.
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разгледа възможността да вземе 
необходимите мерки, които 
позволяват конфискация на незаконно 
придобито имущество, без да е 
издадена присъда, включително в 
случаите, когато извършителят не 
може да бъде преследван поради 
смърт, бягство или отсъствие.

Or. en

Обосновка

Настоящото съображение следва да бъде изменено с цел последователност със 
заличаването на член 5, букви а) и б).

Изменение 5

Предложение за директива
Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „престъпление“ означава 
престъпление, обхванато от:

(6) „престъпление“ означава 
престъпление, наказуемо с лишаване 
от свобода с максимална 
продължителност от поне 12 месеца.

a) Конвенцията, съставена въз основа 
на член К.3, параграф 2, буква в) от 
Договора за Европейския съюз, 
относно борбата с корупцията, в 
която са замесени длъжностни лица 
на Европейските общности или 
длъжностни лица на държавите —
членки на Европейския съюз, 
б) Рамково решение 2000/383/ПВР на 
Съвета от 29 май 2000 г. за 
повишаване на защитата чрез 
наказателни и други санкции срещу 
подправянето във връзка с 
въвеждането на еврото;
в) Рамково решение 2001/413/ПВР на 
Съвета от 28 май 2001 г. относно 
борбата с измамата и подправянето 
на платежни средства, различни от 
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парите в брой;
г) Рамково решение 2002/475/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
борбата срещу тероризма51, изменено 
с Рамково решение 2008/919/ПВР на 
Съвета от 28 ноември 2008 г. ;
д) Рамково решение 2001/500/ПВР на 
Съвета от 26 юни 2001 г. относно 
прането на пари, идентифицирането, 
проследяването, замразяването, 
изземването и конфискацията на 
средствата и приходите от 
престъпна дейност;
е) Рамково решение 2003/568/ПВР на 
Съвета относно борбата с 
корупцията в частния сектор;
ж) Рамково решение 2004/757/ПВР на 
Съвета от 25 октомври 2004 г. за 
установяване на минималните 
разпоредби относно съставните 
елементи на наказуемите деяния и 
прилаганите наказания в областта на 
трафика на наркотици;
з) Рамково решение 2005/222/ПВР на 
Съвета от 24 февруари 2005 г. 
относно атаките срещу 
информационните системи;
и) Рамково решение 2008/841/ПВР на 
Съвета от 24 октомври 2008 г. 
относно борбата с организираната 
престъпност;
й) Директива 2011/36/ЕС от 5 април 
2011 г. относно предотвратяването и 
борбата с трафика на хора и 
защитата на жертвите от него и за 
замяна на Рамково 
решение 2002/629/ПВР на Съвета;
к) Директива 2011/92/ЕС от 
13 декември 2011 г. относно борбата 
със сексуалното насилие и със 
сексуалната експлоатация на деца, 
както и с детската порнография и за 
замяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР на Съвета.
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Or. en

Обосновка

Рамково решение 2005/212/ПВР ограничава приложното си поле до вече 
хармонизираните престъпления единствено в случаите на разширена конфискация. 
Ограничаването на приложното поле на настоящото предложение за директива до 
хармонизираните и посочени в член 2, точка 6 престъпления би означавало връщане 
назад. За сметка на това, определянето на "престъпление" като престъпление, 
наказуемо с лишаване от свобода с максимална продължителност от поне 12 месеца, 
означава запазване на същото приложно поле като в Директива 2005/212/ПВР, 
където се изисква хармонизация единствено за разширена конфискация.

Изменение 6

Предложение за директива
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основана на присъда конфискация Конфискация

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да направи текста на директивата по-ясен и да 
осигури последователност с измененията на членове 3 и 5.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията — пълна или частична 
— на средствата на престъплението и на 
облагите след окончателна присъда във 
връзка с дадено престъпление.

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията от страна на 
съдебните органи — пълна или 
частична — на средствата на 
престъплението и на облагите след 
окончателна присъда във връзка с 
дадено престъпление.

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение се предлага с цел да се изтъкне, че единствено съдебните 
органи следва да имат правомощието да разпоредят конфискация.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията на имущество, чиято 
стойност съответства на облагите, след 
окончателна присъда във връзка с 
дадено престъпление.

2. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи на 
съдебните органи, когато 
предвидената в параграф 1 
конфискация не е възможна, 
конфискацията на имущество, чиято 
стойност съответства на облагите, след 
окончателна присъда във връзка с 
дадено престъпление.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел по-ясно да определени ситуацията, в която може 
да бъде конфискувано имущество на стойност равна на облагите от дадена 
престъпна дейност.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки да позволи на 
съдебните органи, при липса на 
присъда, да конфискуват средствата 
на престъплението и облагите, 
получени посредством неправомерно 
съгласно наказателното право 
действие, в случаите когато дадено 
съдилище сметне, като прецени 
вероятностите, че има извършено 
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неправомерно действие.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение бе предложено с цел засилване правомощията на съдебните 
органи в областта на конфискацията на средства на престъпления и на облаги от 
престъпна дейност; също така в съответствие с националното законодателство на 
някои от държавите членки.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Предоставените от параграф 2а 
правомощия могат да бъдат 
упражнявани по отношение на 
всякакво имущество (включително 
пари в брой), независимо дали има 
стартирано производство за 
престъпление, свързано с 
имуществото.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел ясно да посочи вида имущество, което може да бъде 
конфискувано.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка приема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията — пълна или частична 
— на имущество, принадлежащо на
лице, осъдено за престъпление, когато 
въз основа на конкретни факти съдът 

Всяка държава членка приема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията — пълна или частична 
— на имущество, принадлежащо на 
лице, осъдено за престъпление, когато 
съдът сметне, като прецени 
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сметне, че за въпросното имущество 
съществува значително по-голяма 
вероятност да е придобито от 
осъденото лице в резултат на сходна 
престъпна дейност, отколкото от друга 
дейност.

вероятностите, че въпросното 
имущество е било придобито от 
осъденото лице в резултат на сходна 
престъпна дейност, а не от друга 
дейност.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да уеднакви разпоредбите за норми за доказателствен 
материал  с тези в изменението към член 3, параграф 2.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Конфискацията се изключва, 
когато сходната престъпна дейност, 
посочена в параграф 1:

заличава се

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) не може да бъде обект на 
наказателно производство поради 
погасяване по давност съгласно 
националното наказателно право; 
или

заличава се

Or. en
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Изменение 14

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) вече е била обект на наказателно 
производство, което е приключило с 
окончателно оправдаване на лицето, 
или в други случаи, когато е 
приложим принципът ne bis in idem.

заличава се

Or. en

Обосновка

Последните три изменения са предложени с цел засилване правомощията на органите 
за разширена конфискация и по-ясно определяне на случаите, в които следва да има 
възможност за правомощия за разширена конфискация.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията, без да е издадена 
присъда, на облаги и на средства на 
престъплението след производство, 
което би могло да доведе до присъда, 
ако заподозряното или обвиняемото 
лице е било в състояние да бъде 
съдено, когато:

заличава се

Or. en

Обосновка

Текстовете на членове 3 и 5 се обединяват с цел по-ясни и по-твърди разпоредби по 
отношение на конфискацията.
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Изменение 16

Предложение за директива
Член 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поради смърт или трайно 
заболяване на заподозряното или 
обвиняемото лице е невъзможно по-
нататъшно преследване; или

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да приведе съображението в съответствие с 
измененията, внесени в член 5.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заболяването или бягството от 
преследване или неявяването на 
съдебния процес на заподозряното или 
обвиняемото лице прави невъзможно 
действителното преследване в 
рамките на разумен срок и създаде 
сериозен риск от погасяване по 
давност.

заличава се

Or. en

Обосновка

Последните две изменения се предлагат с цел привеждане в съответствие на текста 
на директивата с измененията по член 3, тъй като положенията, посочени в букви а) 
и б) на член 5 се обхващат от изменения текст на член 3, който сега има по-широко 
приложно поле.
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Изменение 18

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) облаги, които са били прехвърлени на 
трети страни от осъденото лице или 
от негово име, или от заподозрени или 
обвинени лица при посочените в 
член 5 обстоятелства, или

a) облаги, които са били прехвърлени по
пряк или косвен път на трети страни, 
или 

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) друго имущество на осъденото 
лице, което е било прехвърлено на трети 
страни с цел избягване на 
конфискацията на имущество, чиято 
стойност съответства на облагите.

б) друго имущество, което е било 
прехвърлено на трети страни с цел 
избягване на конфискацията на 
имущество, чиято стойност съответства 
на облагите.

Or. en

Обосновка

Последните две изменения се предлагат с цел привеждане в съответствие на текста 
на директивата с измененията по членове 3 и 5.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) оценка, основана на конкретни факти, 
отнасящи се до осъденото, 
заподозряното или обвиняемото лице,
сочи, че конфискацията на имущество 

a) оценка, основана на конкретни факти, 
сочи, че конфискацията на имущество 
при посочените в член 3 обстоятелства 
няма вероятност да бъде успешно 
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на осъденото лице, или на 
заподозряното или обвиняемото лице 
при посочените в член 5 обстоятелства 
няма вероятност да бъде успешно 
извършена, и

извършена, и

Or. en

Обосновка

Последните две изменения се предлагат с цел гарантиране на последователността с 
разпоредбите на член 3, който сега има по-широко приложно поле.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) облагите или имуществото са били 
прехвърлени безвъзмездно или на по-
ниска цена от пазарната им стойност и 
когато третата страна:

б) облагите или имуществото са били 
прехвърлени безвъзмездно или на по-
ниска цена от пазарната им стойност.

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) що се отнася до облагите, е знаела 
за техния незаконен произход или, ако 
не е знаела, разумно лице на нейно 
място би заподозряло въз основа на 
конкретни факти и обстоятелства, 
че облагите са с незаконен произход;

заличава се

Or. en
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Изменение 23

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) що се отнася до друго имущество, е 
знаела, че то е било прехвърлено с цел 
избягване на конфискацията на 
имущество, чиято стойност 
съответства на облагите, или, ако не 
е знаела, разумно лице на нейно място 
би заподозряло въз основа на 
конкретни факти и обстоятелства, 
че това имущество е било 
прехвърлено с цел избягване на такава 
конфискация. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Последните три изменения се предлагат понеже техните разпоредби следват от 
уводния текст на параграф 2. Ясно е, че ако дадено лице получи собственост 
безвъзмездно или на цена, по-ниска от пазарната й стойност, то това лице се намира 
в позиция да има основателни подозрения относно произхода на въпросната 
собственост.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
обезпечаването на имущество, за 
което има опасност да изчезне, да 
бъде укрито или прехвърлено извън 
юрисдикцията, с оглед на евентуална 
последваща конфискация. Тези мерки се 
разпореждат от съда.

Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
незабавно обезпечаване на имущество,
с оглед на евентуална последваща 
конфискация. Лицето, засегнато от 
предвидените в настоящия член 
мерки, има право на обжалване пред
съда.

Or. en
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Обосновка

Обезпечаването е най-важният инструмент и първа стъпка за възстановяване на 
средства на престъплението или облаги от престъпна дейности и затова правилата, 
управляващи тези мерки следва да бъдат направени по-строги.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да могат 
нейните компетентни органи 
незабавно да обезпечат имущество, 
когато има висок риск това 
имущество да изчезне, да бъде укрито 
или прехвърлено преди 
постановяването на съдебно решение. 
Тези мерки се потвърждават 
възможно най-бързо от съда.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение се предлага с цел да гарантира последователност с изменението на 
член 7, параграф 1.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка предприема 
необходимото, за да гарантира, че 
лицата, засегнати от предвидените в
настоящата директива мерки, имат 
право на ефективни правни средства за 
защита и че заподозрените имат право 
на справедлив съдебен процес, с оглед 

1. Всяка държава членка предприема 
необходимото, за да гарантира, че 
лицата, чиито средства на 
престъпления и облаги от престъпна 
дейност са конфискувани по силата 
на настоящата директива, независимо 
от тяхната собственост в момента 
на конфискацията, имат право на 
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спазване на техните права. ефективни правни средства за защита, 
включително на справедлив съдебен 
процес.

Or. en

Обосновка

Това изменение пояснява, че лицата, които имат право на правна защита и справедлив 
съдебен процес, за да се определи законността на конфискацията, са тези, които са 
използвали средства и/или са получили облаги от престъпна дейност, независимо от 
собствеността на това имущество в момента на конфискацията.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При посоченото в член 4 
производство заподозряното или 
обвиненото лице има действителна 
възможност да оспори 
вероятността, въз основа на която 
въпросното имущество се смята за 
облага.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение се предлага с цел повече яснота на текста, тъй като неговите 
разпоредби са вече обхванати от член 8, параграф 3.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 8 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В случаите по член 5 лицето, чието 
имущество е засегнато от решението 
за конфискация, се представлява от 
адвокат по време на производството, 

заличава се
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за да бъдат упражнени правата за 
защита на лицето във връзка с 
установяването на престъплението и 
определянето на облагите и 
средствата на престъплението.

Or. en

Обосновка

Това изменение се предлага, тъй като съгласно процедурните правила на всяка 
държава членка следва да бъде предоставян адвокат на лицата, имащи право на 
такъв. Всяко лице, което желае да наеме адвокат има правото на това във всяка 
юрисдикция и затова няма нужда директивата да въвежда ново задължение за 
държавите членки в това отношение.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
определянето на точния размер на 
имуществото, което да бъде 
конфискувано, след окончателна 
присъда по дадено престъпление или 
след предвиденото в член 5 
производство, което е довело до 
решение за конфискация, както и да 
позволи предприемането на 
допълнителни мерки, доколкото е 
необходимо за практическото 
изпълнение на съответното решение за 
конфискация.

Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
определянето на точния размер на 
имуществото, което да бъде 
конфискувано, както и да позволи 
предприемането на допълнителни 
мерки, доколкото е необходимо за 
практическото изпълнение на 
съответното решение за конфискация

Or. en

Обосновка

Този член трябва да бъде изменен с цел последователност с измененията към членове 
3 и 5. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският парламент вече дълго време призовава Комисията да предложи ново 
законодателство относно конфискациите. В своя доклад по собствена инициатива, 
приет през октомври 2011 г., Парламентът специално изтъкна необходимостта от 
правила за ефективно използване на неоснованата на присъда конфискация – правила, 
даващи възможност за конфискация на активи, прехвърлени на трети страни.  В 
допълнение към това Парламентът насърчи въвеждането на инструменти в 
националните правни уредби, които по целесъобразност, в рамките на наказателното, 
гражданското или данъчното законодателство, да намаляват доказателствената тежест 
по отношение произхода на активите, притежавани от лице, обвинено в престъпление, 
свързано с организираната престъпност.

Предложението за директива за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна 
дейност в Европейския съюз бе прието от Европейската комисия на 12 март 2012 г. 
Тази директива определя минимални правила за държавите членки по отношение на 
обезпечаването и конфискацията на активи от престъпна дейност чрез пряка 
конфискация, конфискация на равностойно имущество, разширена конфискация, 
неоснована на присъда конфискация и конфискация по отношение на трети страни.

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията като цяло. Приемането на тези 
минимални правила ще доведе до хармонизиране на режимите на държавите членки в 
областта на обезпечаването и конфискацията и по този начин ще подпомогне 
взаимното доверие и ефективното трансгранично сътрудничество. То ще бъде също 
така стъпка към укрепване на взаимното признаване на решенията за обезпечаване и 
конфискация, което представлява важен аспект на борба с трансграничната тежка и 
организирана престъпност в ЕС.

С този доклад докладчикът възнамерява да направи по-строги разпоредбите за 
неоснована на присъда конфискация и разширена конфискация, така че да бъдат по-
ефикасни, за да могат действително да послужат на целта за предотвратяване на 
използването на печалбите от престъпни дейности за извършването на бъдещи 
престъпления или за инвестирането им в законни дейности.

Що се отнася до неоснованата на присъда конфискация докладчикът отбелязва, че тази 
система, използвана за първи път в САЩ, сега става все по-разпространена. 
Юрисдикциите, въвели законодателство относно неоснованата на присъда конфискация 
включват: Италия, Ирландия, Обединеното Кралство, Албания, България, Словакия, 
Австралия, Южна Африка, канадските провинции Алберта и Онтарио. На европейско 
равнище съществуващите системи на неоснована на присъда конфискация бяха 
дискутирани както пред национални съдилища, така и пред Европейският съд по 
правата на човека, и бяха счетени за съвместими с националните конституционни 
изисквания, както и с тези на Съда на ЕС, при условие че са приети от съдебен орган 
при пълно зачитане на правата на защита и на добросъвестни трети страни, както и че 
могат да бъдат оспорвани пред съда. Тези основни гаранции са включени също и в 
настоящата директива.
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Разпоредбите относно разширената конфискация са засилени, така че да предвиждат 
единна минимална норма, която да не слиза под прага, определен от Рамково решение 
2005/2012/ПВР.


