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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Изпирането на пари и свързаните 

с него финансиране на тероризма и 

организирана престъпност продължават 

да бъдат значителни проблеми на 

равнището на Съюза, което се отразява 

неблагоприятно на целостта, 

стабилността и репутацията на 

финансовия сектор и застрашава 

вътрешната сигурност и вътрешния 

пазар на Съюза. За преодоляване на 

тези проблеми и за укрепване на 

прилагането на Директива 

2015/849/ЕС34 целта на настоящата 

директива е да се бори по 

наказателноправен ред с изпирането на 

пари, като предоставя възможност за по-

добро трансгранично сътрудничество 

между компетентните органи. 

(1) Изпирането на пари и свързаните 

с него финансиране на тероризма и 

организирана престъпност продължават 

да бъдат значителни проблеми на 

равнището на Съюза, което се отразява 

неблагоприятно на целостта, 

стабилността и репутацията на 

финансовия сектор и застрашава 

вътрешната сигурност и вътрешния 

пазар на Съюза. За преодоляване на 

този неотложен проблем и за 

укрепване на прилагането на Директива 

2015/849/ЕС целта на настоящата 

директива е да се бори по 

наказателноправен ред с изпирането на 

пари, като предоставя възможност за по-

добро трансгранично сътрудничество 

между компетентните органи. 

_________________ _________________ 

34Директива (ЕС) 2015/849 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

20 май 2015 г. за предотвратяване 

използването на финансовата система за 

целите на изпирането на пари и 

финансирането на тероризма, за 

изменение на Регламент (ЕС) № 

648/2012 на Европейския парламент и 

на Съвета и за отмяна на Директива 

2005/60/EО на Европейския парламент и 

на Съвета и на Директива 2006/70/EО на 

Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 

73). 

34Директива (ЕС) 2015/849 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

20 май 2015 г. за предотвратяване 

използването на финансовата система за 

целите на изпирането на пари и 

финансирането на тероризма, за 

изменение на Регламент (ЕС) № 

648/2012 на Европейския парламент и 

на Съвета и за отмяна на Директива 

2005/60/EО на Европейския парламент и 

на Съвета и на Директива 2006/70/EО на 

Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 

73). 
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Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) При определяне на действията на 

Съюза следва да продължи да се обръща 

специално внимание на препоръките на 

Специалната група за финансови 

действия (FATF) и на инструментите на 

други международни органи, действащи 

в областта на борбата с изпирането на 

пари и финансирането на тероризма. 

Съответните правни актове на Съюза 

следва по целесъобразност да бъдат 

допълнително съгласувани с 

Международните стандарти за борба с 

изпирането на пари и финансирането на 

терористични дейности и 

разпространението на оръжия за масово 

унищожение, приети от FATF през 

февруари 2012 г. („ревизираните 

препоръки на FATF“). Като страна, 

подписала Конвенцията на Съвета на 

Европа относно изпиране, издирване, 

изземване и конфискация на облагите от 

престъпление и относно финансирането 

на тероризма (CETS № 198), Съюзът 

следва да транспонира изискванията на 

тази конвенция в своя правен ред. 

(3) При определяне на действията на 

Съюза следва да продължи да се обръща 

специално внимание на препоръките на 

Специалната група за финансови 

действия (FATF) и на инструментите на 

други международни органи, действащи 

в областта на борбата с изпирането на 

пари и финансирането на тероризма. 

Съответните правни актове на Съюза 

следва да бъдат допълнително 

съгласувани с Международните 

стандарти за борба с изпирането на пари 

и финансирането на терористични 

дейности и разпространението на 

оръжия за масово унищожение, приети 

от FATF през февруари 2012 г. 

(„ревизираните препоръки на FATF“). 

Като страна, подписала Конвенцията на 

Съвета на Европа относно изпиране, 

издирване, изземване и конфискация на 

облагите от престъпление и относно 

финансирането на тероризма (CETS № 

198), Съюзът следва спешно да 

транспонира изискванията на тази 

конвенция в своя правен ред. 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 7 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7 a) Хуманитарната помощ е от 

жизнено важно значение и има за цел 

да предоставя, в световен мащаб, 

помощ и подпомагане на нуждаещите 

се хора. Мерките, целящи справяне с 

изпирането на пари, финансирането 

на тероризма и данъчните измами, не 

следва да възпрепятстват хората и 
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организациите да предоставят 

хуманитарна помощ в полза на 

нуждаещите се. 

 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) За да може инкриминирането на 

изпирането на пари да бъде ефективен 

инструмент за борба с организираната 

престъпност, не следва да е необходимо 

установяването на конкретните 

обстоятелства на престъплението, чрез 

което е генерирано имуществото, нито 

да се изисква предходно или 

едновременно осъждане за това 

престъпление. Наказателното 

преследване на изпирането на пари не 

следва да се възпрепятства само от 

факта, че първоначалното престъпление 

е извършено в друга държава членка 

или в трета държава, ако то е 

определено за престъпно деяние в тази 

държава членка или трета държава. 

Държавите членки могат да 

определят като условие 

първоначалното престъпление да 

бъде считано за престъпление в 

тяхното национално право, ако е било 

извършено на тяхна територия. 

(9) За да може инкриминирането на 

изпирането на пари да бъде ефективен 

инструмент за борба с организираната 

престъпност, не следва да е необходимо 

установяването на конкретните 

обстоятелства на престъплението, чрез 

което е генерирано имуществото, нито 

да се изисква предходно или 

едновременно осъждане за това 

престъпление. Наказателното 

преследване на изпирането на пари не 

следва да се възпрепятства само от 

факта, че първоначалното престъпление 

е извършено в друга държава членка 

или в трета държава, ако то е 

определено за престъпно деяние в тази 

държава членка или трета държава, при 

условията, установени в настоящата 

директива. 

 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 10 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10 a) Важно е информацията 

относно действителните 

собственици на дружества, 
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доверителни фондове и други 

механизми да се оповестява публично 

във формат с отворен достъп, с цел 

да се предотврати възможността 

анонимни фиктивни дружества и 

сходни правни образувания да бъдат 

използвани за изпиране на пари и за 

финансиране на терористични 

дейности. 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 12 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12 a) Изпирането на пари, 

корупцията, незаконните финансови 

потоци и отклонението от данъчно 

облагане и избягването на данъци 

продължават да бъдат пречка за 

устойчивото развитие, засягат в 

непропорционална степен 

развиващите се страни и 

представляват сериозна заплаха за 

тяхното бъдеще. Съюзът, държавите 

членки и трети страни носят 

споделена отговорност за подобряване 

на координирането на мерките, 

които се предприемат за 

противодействие на това 

отрицателно и вредно поведение и за 

привеждане на посочените мерки в 

съответствие с техните стратегии 

и политики за развитие. 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 12 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12 б) Паричните преводи 

представляват важен принос за 

развитието на семейството и 

общността и de facto се превърнаха в 

основен източник на външно 
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финансиране за развитие. Въпреки че 

се признава важното значение на 

борбата с данъчните измами, 

мерките, предприети в това 

отношение, следва да се 

възпрепятстват международните 

парични преводи. Подобна пречка 

може да се отрази неблагоприятно на 

правата на човека на хората, 

живеещи в развиващите се страни. 

От решаващо значение е Съюзът да 

прилага политиките за борба с 

тероризма, така че паричните 

преводи да бъдат насочени към 

правилните канали, и той да укрепи 

официалната структура за 

паричните преводи, включително чрез 

подкрепа на достъпа до банкови 

услуги и пренасочване на потоците 

от сивата към официалната 

икономика, като по този начин се 

допринася за предотвратяването на 

тероризма. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Член 3 – заглавие 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Престъпления по изпиране на пари (Не се отнася до българската езикова 

версия)  

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – уводна част 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка 

предприема необходимите мерки, за да 

гарантира, че следните деяния се 

определят като наказуеми 

1. Всяка държава членка 

предприема необходимите мерки, за да 

гарантира, че следните деяния се 

определят като наказуеми 
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престъпления, когато са извършени 

умишлено: 

престъпления: 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – буква а 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) преобразуването или 

прехвърлянето на имущество със 

знанието, че това имущество е 

придобито от престъпна дейност или от 

акт на участие в такава дейност, за да 

бъде укрит или прикрит незаконният 

произход на имуществото или за да се 

подпомогне лице, което участва в 

извършването на такава дейност, с цел 

да се избегнат правните последици от 

деянието на това лице; 

а) преобразуването или 

прехвърлянето на имущество със 

знанието, че това имущество е 

придобито от престъпна дейност или от 

акт на участие в такава дейност, за да 

бъде укрит или прикрит незаконният 

произход на имуществото или за да се 

подпомогне лице, което участва в 

извършването на такава дейност, дори 

единствено с цел да се избегнат 

правните последици от деянието на това 

лице; 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) придобиването, притежаването 

или използването на имущество със 

знанието в момента на получаване, че 

това имущество е придобито от 

престъпна дейност или от акт на участие 

в такава дейност; 

в) придобиването, притежаването 

или използването на имущество със 

знанието в момента на получаване или 

на употребата им за икономическа и 

социална дейност, че това имущество е 

придобито от престъпна дейност или от 

акт на участие в такава дейност; 

Обосновка 

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un 

momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in 

attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento 

del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La 

formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) 

esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora 
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non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 2 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) ако престъпната дейност, от 

която произлиза имуществото, е 

извършена на територията на трета 

държава и, ако по смисъла на 

националното законодателство на 

държавата членка, която прилага 

настоящия член, въпросното деяние, 

в случай че е било извършено на нейна 

територия би съставлявало 

престъпление, което попада в 

категориите тероризъм или 

финансиране на тероризма, 

организирана престъпност, корупция, 

трафик на хора, сексуална 

експлоатация, робство, трафик на 

отпадъци или трафик на видове от 

дивата флора и фауна или данъчно 

престъпление; 

Обосновка 

Предвиждането на двойна наказуемост за някои престъпления би означавало да се 

улеснят дейностите на престъпниците и престъпните групи, които използват  

нормативните пропуски в правните уредби на някои трети държави, за да 

инвестират след това в Европа приходите си. Изброените престъпления са толкова 

тежки и противоправният характер на съответното поведение до такава степен 

неоспорим, че фактът на възприемане на дадено поведение в рамките на определен 

правен порядък, който не квалифицира въпросното поведение като престъпление не 

позволява да се позовем на принципа nullum crimen sine lege. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка гарантира, 1. Всяка държава членка гарантира, 
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че деянията, посочени в членове 3 и 4, 

са наказуеми с ефективни, 

пропорционални и възпиращи 

наказания. 

че деянията, посочени в членове 3 и 4, 

са наказуеми с автономни, ефективни, 

пропорционални и възпиращи наказания 

при стриктно зачитане на основните 

права и основните принципи на 

наказателното право, които 

гарантират правото на защита и 

правата на обвиняемия. 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Всяка държава членка гарантира, 

че престъпленията, посочени в член 3, 

се наказват с лишаване от свобода с 

максимален срок от най-малко четири 

години, поне в тежките случаи. 

2. Всяка държава членка гарантира, 

че престъпленията, посочени в член 3, 

се наказват с лишаване от свобода с 

максимален срок от най-малко четири 

години. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Всяка държава членка 

гарантира, че физическите лица, 

отговорни за престъпленията, 

посочени в членове 3 и 4, включително 

когато те са действали под 

прикритието на юридическо лице, 

подлежат на наказание, включително 

със съпътстващи санкции като: 

 а)  временна или постоянна 

забрана за сключване на договори с 

публични органи, с изключение на 

трудови договори; 

 б)  временно лишаване от правото 

на упражняване на търговска 

дейност. 
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Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Комисията следи за 

гарантирането на хармонизирането и 

координирането на размера на 

минималните и максималните 

наказания, предвидени в тази област 

от националното законодателство 

на държавите членки, като зачита 

спецификата на правните системи на 

всяка държава членка. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 в (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  2в.  Всяка държава членка 

гарантира, че престъпленията, 

посочени в член 3, се наказват с 

лишаване от свобода с минимален 

срок от най-малко две години, в случай 

че е приложимо някое от 

утежняващите обстоятелства, 

посочени в член 6. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 1 – буква б a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  бa) парите или имуществото, 

които са предмет на изпиране, 

произтичат от терористични 

дейности или трафик на оръжие или 

изпирането има за цел 



 

PE608.037v02-00 12/21 AD\1136496BG.docx 

BG 

финансирането на терористични 

дейности или трафик на оръжие. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 1 – буква б б (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  бб) изпираното имущество или 

пари, възлизат на стойност, равна 

или надвишаваща 500 000 EUR. 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всяка държава членка гарантира, че 

юридическо лице, подведено под 

отговорност за престъпление по 

силата на член 6, се наказва с 

ефективни, пропорционални и 

възпиращи санкции, в това число 

наказателноправни или друг вид глоби, 

като могат да бъдат предвидени и други 

санкции, като: 

Всяка държава членка гарантира, че 

юридическо лице, подведено под 

отговорност за престъпления по член 6, 

се наказва с ефективни, 

пропорционални и възпиращи санкции, 

в това число наказателноправни или 

друг вид глоби, като могат да бъдат 

предвидени и други санкции, при 

строго зачитане на основните права и 

основните принципи на 

наказателното право, които 

гарантират правото на защита и 

правата на обвиняемия, като: 

 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 1 – точка 1 a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (1a) постоянна забрана за 

сключване на договори с публични 
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органи; 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 8а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8 а 

 Конфискация на имущество и облаги, 

придобити от престъпна дейност 

 1. Всяка държава членка 

гарантира, че всякакво имущество и 

доходи, придобити от престъпна 

дейност съгласно определението в 

член 2, ще бъдат иззети, когато 

съдът, въз основа на 

обстоятелствата по случая, като 

отчита конкретните факти и 

събраните доказателства, сред 

които, например, фактът че 

стойността на имуществото е 

несъразмерна на правомерните доходи 

на осъденото лице, е в състояние да 

заключи, че въпросното имущество 

произлиза от престъпна дейност, в 

един от следните случаи: 

 а) престъплението изпиране във 

вида, в който е определен в 

настоящата директива е било 

установено чрез влязла в сила 

осъдителна присъда в държава членка 

или, след постановяване на 

неокончателна осъдителна присъда 

престъплението е било погасено по 

давност или поради смърт на 

извършителя; или 

 б) престъплението, чрез което са 

придобити приходите (предполагаемо 

престъпление) е било установено чрез 

присъда, постановена в държава 

членка или в трета държава или, след 

постановяване на неокончателна 

осъдителна присъда престъплението 

е било погасено по давност или поради 
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смърт на извършителя. 

 2. Настоящият член се прилага 

независимо от това дали 

престъплението изпиране  или 

предполагаемото престъпление е 

извършено от физическо или от 

юридическо лице. 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 – буква б a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  бa) извършителят на 

престъплението пребивава или се 

намира на територията на 

посочената държава членка и не е 

гражданин на друга държава членка;  

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 – буква б б (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  бб) престъплението е извършено в 

полза на юридическо лице, установено 

на нейна територия; 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 – буква б в (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  бв) имуществото, обект на 

изпиране или приходите, получени от 

изпирането, се намират на нейна 
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територия или под нейна 

юрисдикция. 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 – буква б г (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  бг) извършителят е задържан на 

нейна територия. 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 9 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 9а 

 Юрисдикция на повече от една 

държава членка 

 1. С цел да улеснят 

сътрудничеството между своите 

съдебни органи и да координират 

своите действия, държавите членки 

осигуряват подобряването на 

трансграничното сътрудничество и 

обмен на информация, включително 

чрез Евроюст.  

 2.  Всяка държава членка приема 

законодателство, което гарантира, 

че е възможно да бъдат разрешени 

ефикасно и навременно всички 

положителни или отрицателни 

спорове за юрисдикция. Когато 

престъпление попада в рамките на 

юрисдикцията на повече от една 

държава членка и за него може да се 

проведе наказателно преследване в 

повече от една от тези държави 

членки, на основание на същите 

факти, тези държави членки си 
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сътрудничат, за да решат коя от тях 

ще има юрисдикция с цел, по 

възможност, производството да се 

води централизирано в тази държава 

членка.  

 Държавите членки, посочени в 

първата алинея, включват всички 

държави членки, имащи юрисдикция 

или установили своята юрисдикция в 

съответствие с член 9. 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 9 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 9б 

 Връщане на незаконни финансови 

средства и активи на страната на 

произход 

 Държавите членки предприемат 

всички необходими мерки за връщане 

на средствата и активите, които 

произтичат от или са обект на 

незаконна дейност на съответната 

трета страна на произход. Тези 

средства и активите се връщат на 

развиващите се страни на произход, 

при условие че се използват за:  

 а) подобряване на условията на 

живот на населението на тези 

страни, особено най-уязвимите хора 

на тяхна територия, 

 а) укрепване на принципите на 

правовата държава в тези страни, с 

цел да се допринесе за борбата срещу 

изпирането на пари, финансирането 

на тероризма и други престъпни 

деяния.  
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Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всяка държава членка предприема 

необходимите мерки, за да гарантира, че 

лицата, звената или службите, 

отговарящи за разследването или 

наказателното преследване на 

престъпленията, посочени в членове 3 и 

4, разполагат с ефективни инструменти 

за разследване, като използваните в 

случаи, свързани с организираната 

престъпност или с други тежки 

престъпления.  

Всяка държава членка предприема 

необходимите мерки, за да гарантира, че 

лицата, звената или службите, 

отговарящи за разследването или 

наказателното преследване на 

престъпленията, посочени в членове 3 и 

4, разполагат с ефективни инструменти 

за разследване, като използваните в 

случаи, свързани с организираната 

престъпност или с други тежки 

престъпления; те включват адекватни 

ресурси и персонал и специфични, 

целеви мерки. 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 10 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 10 а 

 Сътрудничество между държавите 

членки и със Съюза и трети държави 

 1.  Всяка държава членка приема 

ефективни мерки за засилване на 

координацията и обмена на 

информация и трансграничното 

сътрудничество между държавите 

членки и Съюза с цел да се 

предотврати регулаторният 

арбитраж, да се засили диалогът и 

сътрудничеството с трети държави, 

включително като се развие 

ефективна комуникация и се води 

борба с изпирането на пари. 

 2. Държавите членки трябва да 

засилят сътрудничеството с трети 

държави, по-специално за 
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насърчаването на добри практики, 

които имат за цел засилване на 

техните финансови системи. 

Държавите членки насърчават 

реформи с оглед осъществяване на 

ефективни мерки и механизми за 

борба с изпирането на пари и за 

разработване на ефективно 

международно сътрудничество по 

отношение на изпирането на пари, в 

съответствие с принципа на 

лоялното сътрудничество.  

 3. Комисията разглежда начини 

за подобряване на международното 

сътрудничество и подпомагане на 

развиващите се страни чрез 

ефективни мерки, по-специално 

създаването на програми за 

техническа помощ, за да се даде 

възможност на развиващите се 

страни да подобрят своите 

административни и правни системи 

с цел воденето на по-ефективна борба 

с изпирането на пари. 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки привеждат в сила 

законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, 

необходими за спазване на настоящата 

директива, не по-късно от [24 месеца 

след приемането ѝ]. Те незабавно 

съобщават на Комисията текста на тези 

разпоредби. 

Държавите членки привеждат в сила 

законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, 

необходими за спазване на настоящата 

директива, не по-късно от [12 месеца 

след приемането ѝ]. Те незабавно 

съобщават на Комисията текста на тези 

разпоредби. 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

До [24 месеца след крайния срок за 

изпълнение на настоящата директива] 

Комисията представя на Европейския 

парламент и на Съвета доклад с оценка 

на степента, в която държавите членки 

са взели необходимите мерки, за да се 

съобразят с настоящата директива. 

До [12 месеца след крайния срок за 

изпълнение на настоящата директива] 

Комисията представя на Европейския 

парламент и на Съвета доклад с оценка 

на степента, в която държавите членки 

са взели необходимите мерки, за да се 

съобразят с настоящата директива. 
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