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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За да се укрепи сигурността в 
държавите членки и в рамките на 
Съюза, е необходимо да се подобри 
достъпът до информация от страна на 
звената за финансово разузнаване и 
публичните органи, които отговарят за 
предотвратяването, разкриването, 
разследването или наказателното 
преследване на тежки форми на 
престъпления, да се разширят техните 
възможности за провеждане на 
финансови разследвания и да се 
подобри сътрудничеството помежду им.

(2) За да се укрепят сигурността и 
наказателното преследване на 
финансовите престъпления в 
държавите членки и в рамките на 
Съюза, е необходимо да се подобри 
достъпът до информация от страна на 
звената за финансово разузнаване и 
публичните органи, които отговарят за 
предотвратяването, разкриването, 
разследването или наказателното 
преследване на тежки форми на 
престъпления, да се разширят техните 
възможности за провеждане на 
финансови разследвания и да се 
подобри сътрудничеството помежду им.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Съгласно член 4, параграф 3 от 
Договора за Европейския съюз 
държавите членки са задължени да си 
сътрудничат прямо, лоялно и 
своевременно.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Доколкото данъчните органи и 
органите за борба с корупцията са 
компетентни за предотвратяването, 
разкриването, разследването или 
наказателното преследване на 
престъпления съгласно националното 
право, те също следва да се считат за 
органи, които може да бъдат определени 
за целите на настоящата директива. 
Административните разследвания не 
следва да бъдат обхванати от 
настоящата директива.

(9) Доколкото данъчните органи и 
органите за борба с корупцията са 
компетентни за предотвратяването, 
разкриването, разследването или 
наказателното преследване на 
престъпления съгласно националното 
право, те също следва да се считат за 
органи, които може да бъдат определени 
за целите на настоящата директива. 
Административни разследвания, 
различни от тези, провеждани от 
звената за финансово разузнаване в 
контекста на предотвратяването, 
разкриването и ефективната борба с 
изпирането на пари и финансирането 
на тероризма, не следва да бъдат 
обхванати от настоящата директива.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С Директива (ЕС) 2015/849 
значително бе развита нормативната 
уредба на Съюза, регламентираща 
дейността и сътрудничеството между 
звената за финансово разузнаване. 
Правомощията на звената за финансово 
разузнаване включват правото на достъп 
до финансовата, административната и 
свързаната с правоприлагането 
информация, която им е необходима за 
борбата с изпирането на пари, 
съответните предикатни престъпления и 
финансирането на тероризма. Въпреки 
това правото на Съюза не предвижда 
всички специфични инструменти и 
механизми, които звената за финансово 
разузнаване трябва да имат на свое 
разположение, за да получат достъп до 
такава информация и да изпълняват 
своите задачи. Тъй като държавите 

(12) С Директива (ЕС) 2015/849 
значително бе развита нормативната 
уредба на Съюза, регламентираща 
дейността и сътрудничеството между 
звената за финансово разузнаване, 
правният статут на които варира в 
държавите членки и може да бъде 
административен, правоприлагащ 
или смесен. Правомощията на звената 
за финансово разузнаване включват 
правото на достъп до финансовата, 
административната и свързаната с 
правоприлагането информация, която 
им е необходима за
предотвратяването, разкриването и
борбата с изпирането на пари, 
съответните предикатни престъпления и 
финансирането на тероризма. Въпреки 
това правото на Съюза не предвижда 
всички специфични инструменти и 
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членки продължават да носят пълна 
отговорност за създаването и 
определянето на организационния 
характер на звената за финансово 
разузнаване, различните звена за 
финансово разузнаване имат различни 
степени на достъп до регулаторни бази 
данни, което води до недостатъчен 
обмен на информация между 
правоприлагащите органи или службите 
на прокуратурата и звената за 
финансово разузнаване.

механизми, които звената за финансово 
разузнаване трябва да имат на свое 
разположение, за да получат достъп до 
такава информация и да изпълняват 
своите задачи. Тъй като държавите 
членки продължават да носят пълна 
отговорност за създаването и 
определянето на организационния 
характер на звената за финансово 
разузнаване, различните звена за 
финансово разузнаване имат различни 
степени на достъп до регулаторни бази 
данни, което води до недостатъчен 
обмен на информация между 
правоприлагащите органи или службите 
на прокуратурата и звената за 
финансово разузнаване.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) В същото време разпоредбите 
на настоящата директива не засягат 
оперативната независимост и 
автономността на звената за 
финансово разузнаване съгласно 
Директива (ЕС) 2015/849 и следва да 
бъдат в съответствие с посочената 
директива, което означава, че 
звената за финансово разузнаване ще 
продължават да разполагат с 
правомощия и капацитет да 
изпълняват своите функции свободно, 
включително възможността да 
вземат самостоятелни решения по 
отношение на анализирането, 
изискването и разпространяването 
на конкретна информация.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Настоящата директива следва 
също така да установи ясно определена 
нормативна уредба, която да предостави 
възможност на звената за финансово 
разузнаване да изискват съответните 
данни, съхранявани от определените 
компетентни органи, с цел ефективно 
предотвратяване и борба с изпирането 
на пари, съответните предикатни 
престъпления и финансирането на 
тероризма.

(14) Настоящата директива следва 
също така да установи ясно определена 
нормативна уредба, която да предостави 
възможност на звената за финансово 
разузнаване да изискват съответните 
данни, съхранявани от определените 
компетентни органи, с цел ефективно 
предотвратяване, разкриване и борба с 
изпирането на пари, съответните 
предикатни престъпления и 
финансирането на тероризма.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел по-ефективно 
предотвратяване и борба с изпирането 
на пари, съответните предикатни 
престъпления и финансирането на 
тероризма и укрепване на ролята на 
звената за финансово разузнаване при 
предоставянето на финансова 
информация и анализ, звената за 
финансово разузнаване следва да бъдат 
оправомощени да обменят 
информацията или анализа, с които вече 
разполагат или които могат да бъдат 
получени от задължените субекти по 
искане на друго звено за финансово 
разузнаване или на компетентен орган в 
тяхната държава членка. Този обмен не 
следва да представлява пречка пред 
активната роля на звеното за финансово 
разузнаване при разпространението на 
неговия анализ до други звена за 
финансово разузнаване, когато този 
анализ разкрива факти, поведение или 
подозрения, свързани с изпиране на 
пари и финансиране на тероризма, които 
са от пряк интерес за тези други звена за 
финансово разузнаване. Финансовият 

(16) С цел по-ефективно 
предотвратяване и борба с изпирането 
на пари, съответните предикатни 
престъпления и финансирането на 
тероризма и укрепване на ролята на 
звената за финансово разузнаване при 
предоставянето на финансова 
информация и анализ, звената за 
финансово разузнаване следва да бъдат 
оправомощени да обменят 
информацията или анализа, с които вече 
разполагат или които могат да бъдат 
получени от задължените субекти по 
искане на друго звено за финансово 
разузнаване или на компетентен орган в 
тяхната държава членка. Този обмен не 
следва да представлява пречка пред 
активната роля на звеното за финансово 
разузнаване при разпространението на 
неговия анализ до други звена за 
финансово разузнаване, когато този 
анализ разкрива факти, поведение или 
подозрения, свързани с изпиране на 
пари и финансиране на тероризма, които 
са от пряк интерес за тези други звена за 
финансово разузнаване. Финансовият 
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анализ обхваща оперативния анализ, 
насочен към отделни случаи и 
специфични цели или към подходяща 
избрана информация, в зависимост от 
вида и обема на получените оповестени 
данни и очакваното използване на 
информацията след разпространението 
ѝ, както и стратегическия анализ, 
насочен към тенденциите и моделите на 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризма. Настоящата директива обаче 
не следва да засяга организационната 
структура и ролята, предвидени за 
звената за финансово разузнаване 
съгласно националното право на 
държавите членки.

анализ обхваща оперативния анализ, 
насочен към отделни случаи и 
специфични цели или към подходяща 
избрана информация, в зависимост от 
вида и обема на получените оповестени 
данни и очакваното използване на 
информацията след разпространението 
ѝ, както и стратегическия анализ, 
насочен към тенденциите и моделите на 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризма. Звената за финансово 
разузнаване следва да получават 
обратна информация относно 
използването на предоставените 
информация и анализи. Настоящата 
директива обаче не следва да засяга 
организационната структура и ролята, 
предвидени за звената за финансово 
разузнаване съгласно националното 
право на държавите членки. По-
специално ЗФР не трябва да бъдат 
задължени да изпълняват искането за 
информация, когато съществуват 
обективни причини да се предполага, 
че предоставянето на такава 
информация би имало отрицателно 
въздействие върху текущи 
разследвания или анализи, или, при 
изключителни обстоятелства, 
когато разкриването на 
информацията би било явно 
непропорционално спрямо законните 
интереси на физическо или 
юридическо лице или няма отношение 
към целите, за които информацията 
е била поискана. Всеки отказ за 
изпълняване на искане за информация 
от друго звено за финансово 
разузнаване или от компетентен 
орган в неговата държава членка 
следва да бъде обяснен надлежно.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) С цел да се повишат доверието 
и сътрудничеството между ЗФР и 
компетентните органи, както и за да 
се подобри ефективността на 
борбата срещу изпирането на пари и 
тежките престъпления, от 
съществено значение е ЗФР да 
получават обратна информация от 
компетентните органи, що се отнася 
до използването на предоставената 
финансова информация и до 
резултата от разследването или 
наказателното преследване във връзка 
с тази информация. Поради това 
държавите членки следва да изискват 
от компетентните органи редовно да 
предоставят обратна информация на 
звеното за финансово разузнаване, 
както и следва да въведат подходящи 
механизми, позволяващи такъв обмен 
на информация и последващи 
действия.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) Определените компетентни 
органи следва да бъдат оправомощени 
да обменят информация или анализи, 
с които вече разполагат или които 
при поискване могат да бъдат 
получени от звено за финансово 
разузнаване, с определените 
компетентни органи на друга 
държава членка след отправяне на 
конкретно искане и въз основа на 
преценка на всеки отделен случай, 
когато информацията или анализът 
са необходими за предотвратяването 
и борбата с изпирането на пари, 
съответните предикатни 
престъпления и финансирането на 
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тероризма.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Сроковете за обмен на 
информация между звената за 
финансово разузнаване са необходими, 
за да се гарантира бързо, ефективно и 
последователно сътрудничество. 
Обменът на информация, необходима за 
разрешаването на трансгранични случаи 
и за провеждането на разследвания във 
връзка с тях, трябва да се извършва със 
същата бързина и степен на приоритет, 
както при сходни национални случаи. 
Следва да се определят срокове, за да се 
гарантира ефективен обмен на 
информация в разумни срокове или за 
да се спазят процесуалните изисквания. 
Следва да се предвидят по-кратки 
срокове, които да се прилагат в 
надлежно обосновани случаи, когато 
искането се отнася до конкретни тежки 
престъпления, като например 
терористични престъпления и 
престъпления, свързани с терористична 
група или терористични дейности, 
съгласно предвиденото в правото на 
Съюза.

(17) Сроковете за обмен на 
информация между звената за 
финансово разузнаване са необходими, 
за да се гарантира бързо, ефективно и 
последователно сътрудничество. 
Обменът на информация, необходима за 
разрешаването на трансгранични случаи 
и за провеждането на разследвания във 
връзка с тях, трябва да се извършва със 
същата бързина и степен на приоритет, 
както при сходни национални случаи. 
Следва да се определят срокове, за да се 
гарантира ефективен обмен на 
информация в разумни срокове или за 
да се спазят процесуалните изисквания, 
както и за да се хармонизират 
практиките на обмен на информация 
между ЗФР в рамките на Съюза. 
Следва да се предвидят по-кратки 
срокове, които да се прилагат в 
надлежно обосновани случаи, когато 
искането се отнася до конкретни тежки 
престъпления, като например 
терористични престъпления и 
престъпления, свързани с терористична 
група или терористични дейности, 
съгласно предвиденото в правото на 
Съюза.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За обмена на информация между 
звената за финансово разузнаване 

(18) За обмена на информация между 
звената за финансово разузнаване 
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следва да се използват сигурни 
механизми, по-специално 
децентрализираната компютърна
мрежа FIU.net, която се управлява от 
Европол от 1 януари 2016 г., или друга 
мрежа, с която тя евентуално би била 
заменена, и предлаганите от FIU.net 
технически средства.

следва да се използва сигурната и 
децентрализирана електронна 
съобщителна мрежа FIU.net, която се 
управлява от Европол от 1 януари 
2016 г., или друга мрежа, с която тя 
евентуално би била заменена, и 
предлаганите от FIU.net технически 
средства.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Като се имат предвид 
чувствителността на финансовите 
данни, които следва да се анализират от 
звената за финансово разузнаване, и 
необходимите гаранции за защита на 
данните, настоящата директива следва 
да определи конкретно вида и обхвата 
на информацията, която може да бъде 
обменяна между звената за финансово 
разузнаване и с определените 
компетентни органи. Настоящата 
директива не следва да доведе до 
промени в договорените към момента 
методи за събиране на данни.

(19) Като се имат предвид 
чувствителността на финансовите 
данни, които следва да се анализират от 
звената за финансово разузнаване, и 
необходимите гаранции за защита на 
данните, настоящата директива следва 
да определи конкретно вида и обхвата 
на информацията, която може да бъде 
обменяна между звената за финансово 
разузнаване и с определените 
компетентни органи. Все пак 
държавите членки следва да са в 
състояние да вземат решение за 
разширяване на обхвата на 
финансовата информация и на 
информацията за банкови сметки, 
която може да бъде обменяна между 
звената за финансово разузнаване и 
определените компетентни органи. 
Те могат също да улеснят достъпа на 
компетентните органи до финансова 
информация и до информация за 
банкови сметки с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, които 
не са тежки престъпления.
Настоящата директива не следва да 
доведе до промени в договорените към 
момента методи за събиране на данни и 
не следва да се отклонява от 
действащото законодателство на 
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Съюза за защита на данните.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) В съответствие със 
специфичните си компетенции и задачи, 
предвидени в член 4 от Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета16, Европол подпомага 
държавите членки при трансгранични 
разследвания на действията, свързани с 
изпиране на пари, извършвани от 
транснационални престъпни 
организации. Съгласно Регламент (ЕС) 
2016/794 националните звена на 
Европол са органите за връзка между 
Европол и органите на държавите 
членки, компетентни да разследват 
престъпления. За да осигурят на 
Европол информацията, необходима за 
осъществяването на нейните задачи, 
държавите членки следва да предвидят, 
че звената им за финансово разузнаване 
предоставят отговор на исканията за 
финансова информация и финансов 
анализ, отправяни от Европол, чрез 
съответното национално звено на 
Европол. Държавите членки следва 
също така да предвидят, че 
националните им звена на Европол 
отговарят на отправяните от Европол 
искания за информация за банкови 
сметки. Отправените от Европол 
искания трябва да бъдат надлежно 
обосновани. Те трябва да се правят 
отделно за всеки конкретен случай в 
рамките на отговорността на Европол и 
с цел изпълнението на неговите задачи.

(20) В съответствие със 
специфичните си компетенции и задачи, 
предвидени в член 4 от Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета16, Европол подпомага 
държавите членки при трансгранични 
разследвания на действията, свързани с 
изпиране на пари, извършвани от 
транснационални престъпни 
организации. В този контекст 
Европол е задължена да информира 
държавите членки за всяка отнасяща 
се до тях информация и за връзки 
между престъпления. Съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/794 националните 
звена на Европол са органите за връзка 
между Европол и органите на 
държавите членки, компетентни да 
разследват престъпления. За да осигурят 
на Европол информацията, необходима 
за осъществяването на нейните задачи, 
държавите членки следва да предвидят, 
че звената им за финансово разузнаване 
предоставят бързо и възможно най-
добросъвестно отговор на исканията за 
финансова информация и финансов 
анализ, отправяни от Европол, чрез 
съответното национално звено на 
Европол. Държавите членки следва 
също така да предвидят, че 
националните им звена на Европол 
отговарят на отправяните от Европол 
искания за информация за банкови 
сметки. Отправените от Европол 
искания трябва да бъдат надлежно 
обосновани. Те трябва да се правят 
отделно за всеки конкретен случай в 
рамките на отговорността на Европол и 
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с цел изпълнението на неговите задачи.

__________________ __________________

16 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53).

16 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53).

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) С цел засилване на 
трансграничното сътрудничество 
Европол следва да създаде специален 
отдел, който да подкрепя и 
координира сътрудничеството и 
обмена на информация между 
звената за финансово разузнаване.
Този отдел следва да бъде 
оправомощен да подпомага звената за 
финансово разузнаване при 
съвместния анализ на 
трансграничните случаи, да изготвя 
свой собствен анализ и да координира 
работата на звената за финансово 
разузнаване в държавите членки при 
трансгранични случаи, когато това е 
необходимо за целите на 
предотвратяването и борбата с 
изпирането на пари, съответните 
предикатни престъпления и 
финансирането на тероризма.

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се постигне подходящ 
баланс между ефикасност и високо 
ниво на защита на данните, от 
държавите членки следва да се изисква 
да гарантират, че обработването на 
чувствителна финансова информация, 
която би могла да разкрие расата или 
етническия произход на дадено лице, 
неговите политически мнения, религия 
или философски убеждения, членство в 
профсъюзи, здравословно състояние, 
сексуален живот или сексуална 
ориентация, следва да се допуска само 
дотолкова, доколкото това е строго 
необходимо и релевантно за целите на 
конкретно разследване.

(22) За да се постигне високо ниво на 
защита на данните, от държавите членки 
следва да се изисква да гарантират, че 
обработването на чувствителна 
финансова информация, която би могла 
да разкрие расата или етническия 
произход на дадено лице, неговите 
политически мнения, религия или 
философски убеждения, членство в 
профсъюзи, здравословно състояние, 
сексуален живот или сексуална 
ориентация, следва да се допуска само 
дотолкова, доколкото това е строго 
необходимо, релевантно за целите на 
конкретно разследване и в 
съответствие с Директива (ЕС) 
2016/680.

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Личните данни, получени по 
силата на настоящата директива, следва 
да бъдат обработвани от компетентните 
органи само когато това е необходимо и 
пропорционално за целите на 
предотвратяването, разкриването, 
разследването или наказателното 
преследване на тежки престъпления.

(25) Личните данни, получени по 
силата на настоящата директива, следва 
да бъдат обработвани от компетентните 
органи само когато това е необходимо и 
пропорционално за целите на 
предотвратяването, разкриването, 
разследването или наказателното 
преследване на тежки престъпления, 
както и в съответствие с Директива 
(ЕС) 2016/680.

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 27 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) С цел преодоляване на 
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настоящите трудности, които се 
наблюдават в областта на 
сътрудничеството между 
националните ЗФР, следва да бъде 
създадено европейско ЗФР, което да 
координира, подпомага и подкрепя 
ЗФР на държавите членки по 
отношение на трансгранични случаи.
То би било особено подходящо за един
интегриран финансов пазар на ЕС, 
както и ефективно в борбата с 
изпирането на пари и финансирането 
на тероризма на вътрешния пазар.
ЗФР на държавите членки ще 
продължат да носят първостепенна 
отговорност за получаването на 
доклади за подозрителни сделки, 
тяхното анализиране и изпращане до 
националния компетентен орган.
ЗФР на равнището на ЕС би оказвало 
подкрепа на тези държави членки, 
особено при поддържането и 
развиването на техническата 
инфраструктура за гарантиране на 
обмена на информация, като ги 
подпомага в извършването на 
съвместен анализ на 
трансграничните случаи и на 
стратегически анализ, и би 
координирало работата на ЗФР на 
държавите членки по 
трансграничните случаи.

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Комисията следва да докладва за 
прилагането на настоящата директива 
три години след датата на 
транспониране, както и на всеки три 
години след това. Съгласно параграфи 
22 и 23 от Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество19 Комисията следва 

(28) Комисията следва да докладва за 
прилагането на настоящата директива 
три години след датата на 
транспониране, както и на всеки три 
години след това. Този доклад включва 
също така оценка на необходимостта 
от осигуряване на диагонално 
сътрудничество между звената за 
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също така да извърши оценка на 
настоящата директива въз основа на 
информация, събрана чрез специални 
механизми за мониторинг, за да се 
оцени реалното въздействие на 
директивата и необходимостта от 
евентуални последващи действия.

финансово разузнаване и 
компетентните органи в различните 
държави членки, както и на 
необходимостта от хармонизиране 
на организационната структура и 
ролята на органите за финансово 
разузнаване в националното 
законодателство. Съгласно параграфи 
22 и 23 от Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество19 Комисията следва 
също така да извърши оценка на 
настоящата директива въз основа на 
информация, събрана чрез специални 
механизми за мониторинг, за да се 
оцени реалното въздействие на 
директивата и необходимостта от 
евентуални последващи действия.

_________________ _________________

19 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.; 
ОВ L 123, 12.5.2116 г., стр. 1–14.

19 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.; 
ОВ L 123, 12.5.2116 г., стр. 1–14.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящата директива се 
предвиждат мерки за улесняване на 
достъпа на компетентните органи до 
финансова информация и до 
информация за банкови сметки с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване или наказателно 
преследване на тежки престъпления. С 
нея се предвиждат също така мерки за 
улесняване на достъпа на звената за 
финансово разузнаване до информация, 
свързана с правоприлагането, и за 
улесняване на сътрудничеството между 

1. С настоящата директива се 
предвиждат мерки за улесняване на 
достъпа на компетентните органи до 
финансова информация и до 
информация за банкови сметки и 
използването от тях на тази 
информация с цел предотвратяване, 
разкриване, разследване или 
наказателно преследване на тежки 
престъпления. С нея се предвиждат 
също така мерки за улесняване на 
достъпа на звената за финансово 
разузнаване до информация, свързана с 
правоприлагането, и за улесняване на 
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звената за финансово разузнаване. сътрудничеството между звената за 
финансово разузнаване, когато такава 
информация е необходима за 
предотвратяването, разкриването и 
борбата с изпирането на пари, 
съответните предикатни 
престъпления и финансирането на 
тероризма.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правомощията на 
компетентните органи да обменят
информация помежду си или да 
получават информация от задължените 
субекти по силата на правото на Съюза 
или на националното право на 
държавите членки.

б) наличните канали за обмен на
информация между компетентните 
органи или техните правомощия да 
получават информация от задължените 
субекти по силата на правото на Съюза 
или на националното право на 
държавите членки.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква ж – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „информация за банкова сметка“ 
означава следната информация, 
съдържаща се в централизираните 
регистри на банковите сметки:

ж) „информация за банкова сметка“ 
означава следната информация за 
банкови и платежни сметки и 
банкови сейфове, съдържаща се в 
централизираните регистри на 
банковите сметки:

Изменение 22

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „финансов анализ“ означава к) „финансов анализ“ означава 
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оперативен и стратегически анализ, 
извършван от звената за финансово 
разузнаване за изпълнение на задачите 
им съгласно Директива (ЕС) 2015/849;
(л)

резултатите от оперативен и 
стратегически анализ, извършван от 
звената за финансово разузнаване за 
изпълнение на задачите им съгласно 
Директива (ЕС) 2015/849;

Изменение 23

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква л а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) „компетентен орган“ означава: 
а) всеки публичен орган, компетентен 
за предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции, включително 
предпазването от заплахи за 
обществената сигурност и 
предотвратяването на такива 
заплахи или б) всеки друг орган или 
субект, оправомощен от 
законодателството на държава 
членка да упражнява публична власт 
и публични правомощия за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни 
санкции, включително предпазването 
от заплахи за обществената 
сигурност и предотвратяването на 
такива заплахи.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка определя 
сред своите органи, компетентни за 
предотвратяването, разкриването, 

1. Всяка държава членка определя 
сред своите органи, компетентни за 
предотвратяването, разкриването, 
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разследването или наказателното 
преследване на престъпления, онези 
компетентни органи, които са 
оправомощени да получават достъп до и 
да осъществяват търсене в 
националните централизирани регистри 
на банковите сметки, създадени от 
държавите членки в съответствие с 
член 32а от Директива (ЕС) 2015/849. Те 
включват националните звена на 
Европол и службите за възстановяване 
на активи.

разследването или наказателното 
преследване на престъпления, онези 
компетентни органи, които са 
оправомощени да получават достъп до и 
да осъществяват търсене в 
националните централизирани регистри 
на банковите сметки, създадени от 
държавите членки в съответствие с 
член 32а от Директива (ЕС) 2015/849. Те 
включват най-малко националните 
звена на Европол и службите за 
възстановяване на активи.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка определя 
сред своите органи, компетентни за 
предотвратяването, разкриването, 
разследването или наказателното 
преследване на престъпления, онези 
компетентни органи, които са 
оправомощени да искат и получават 
финансова информация или финансов 
анализ от звеното за финансово 
разузнаване. Те включват националните 
звена на Европол.

2. Всяка държава членка определя 
сред своите органи, компетентни за 
предотвратяването, разкриването, 
разследването или наказателното 
преследване на престъпления, онези 
компетентни органи, които са 
оправомощени да искат и получават 
финансова информация или финансов 
анализ от звеното за финансово 
разузнаване. Те включват най-малко 
националните звена на Европол.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за компетентните органи, 
които е определила в съответствие с 
параграфи 1 и 2 най-късно до [6 месеца 
от датата на транспониране] и 
уведомява Комисията за всяка промяна 
в това отношение. Комисията публикува 
уведомленията и всички изменения в 

3. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за компетентните органи, 
които е определила в съответствие с 
параграфи 1 и 2 най-късно до [6 месеца 
от датата на транспониране] и 
уведомява Комисията за всяка промяна 
в това отношение. Комисията публикува 
уведомленията и всички изменения в 
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тях в Официален вестник на 
Европейския съюз.

тях в Официален вестник на 
Европейския съюз, както и съобщава 
това директно на определените 
компетентни органи на държавите 
членки.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, определени 
съгласно член 3, параграф 1, са 
оправомощени да получават достъп до и 
да търсят, пряко и непосредствено, 
информация за банкови сметки, когато 
това е необходимо за изпълнението на 
задачите им за целите на 
предотвратяването, разкриването, 
разследването или наказателното 
преследване на тежки престъпления или 
за подпомагането на наказателно 
разследване във връзка с тежко 
престъпление, включително 
идентифициране, проследяване и 
замразяване на активи, свързани с 
такова разследване.

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, определени 
съгласно член 3, параграф 1, са 
оправомощени да получават достъп до и 
да търсят, пряко и непосредствено, 
информация за банкови сметки, когато 
това е необходимо за изпълнението на 
задачите им за целите на 
предотвратяването, разкриването, 
разследването или наказателното 
преследване на тежки престъпления или 
за подпомагането на наказателно 
разследване във връзка с тежко 
престъпление, включително 
идентифициране, проследяване и 
замразяване на активи, свързани с 
такова разследване. Достъпът и 
търсенето също се считат за преки и 
незабавни, когато националните 
органи, управляващи 
централизираните регистри на 
банковите сметки, бързо предават на 
компетентните органи 
информацията за банковата сметка 
чрез автоматизиран механизъм, при 
условие че никоя посредническа 
институция не може да окаже 
въздействие върху исканите данни 
или информацията, която трябва да 
бъде предоставена.

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира, че съществуващите бази данни, които са в 
съответствие с 5ДБИП, могат да бъдат използвани за изпълнение на изискванията на 
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настоящата директива.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи не 
получават достъп и не могат да 
извършват търсене съгласно настоящата 
директива в допълнителната 
информация, която държавите членки 
могат да счетат за съществена и да 
включат в централизираните регистри 
на банковите сметки в съответствие с 
член 32а, параграф 4 от Директива 
2018/XX/ЕС.

2. Компетентните органи не 
получават достъп и не могат да 
извършват търсене въз основа на
настоящата директива в допълнителната 
информация, която държавите членки 
могат да счетат за съществена и да 
включат в централизираните регистри 
на банковите сметки в съответствие с 
член 32а, параграф 4 от Директива 
2018/XX/ЕС.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки 
гарантират, че служителите на 
определените национални 
компетентни органи поддържат 
високи професионални стандарти за 
поверителност и защита на данните.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При спазване на националните 
процесуални гаранции всяка държава 
членка гарантира, че нейното 
национално звено за финансово 
разузнаване е длъжно да отговаря на 

1. При спазване на националните 
процесуални гаранции всяка държава 
членка гарантира, че нейното 
национално звено за финансово 
разузнаване е длъжно да отговаря на 
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исканията за финансова информация 
или финансов анализ, отправени от 
нейните определени компетентни 
органи, посочени в член 3, параграф 2, 
когато тази финансова информация или 
финансовият анализ са необходими, за 
всеки отделен случай, за 
предотвратяването, разкриването, 
разследването или наказателното 
преследване на тежки престъпления.

исканията за финансова информация 
или финансов анализ, отправени от 
определените компетентни органи, 
посочени в член 3, параграф 2, когато 
тази финансова информация или 
финансовият анализ са необходими, за 
всеки отделен случай, за 
предотвратяването, разкриването, 
разследването или наказателното 
преследване на тежки престъпления.

Изменение 31

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато съществуват 
обективни причини да се предполага, 
че предоставянето на такава 
информация очевидно би имало 
отрицателно въздействие върху 
текущи разследвания или анализи, 
или, при изключителни 
обстоятелства, когато разкриването 
на информацията би било явно 
непропорционално спрямо законните 
интереси на физическо или 
юридическо лице или явно няма 
отношение към целите, за които 
информацията е била поискана, 
звената за финансово разузнаване не 
са задължени да отговарят на 
искането за информация. Всеки отказ
се обяснява надлежно, като се 
посочват причините за отказа.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б Държавите членки изискват 
от компетентните органи, посочени 
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в член 3, параграф 2, да предоставят 
на звеното за финансово разузнаване 
обратна информация за това как е 
била използвана информацията, 
предоставена в съответствие с 
настоящия член, както и за 
резултатите от извършените въз 
основа на тази информация 
разследвания или проверки. 
Държавите членки въвеждат 
подходящи механизми, за да позволят 
бързия и сигурен обмен на 
информация и последващи действия 
относно разследванията и 
наказателните преследвания между 
звената за финансово разузнаване и 
компетентните органи, посочени в 
член 3, параграф 2.

Изменение 33

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При спазване на националните 
процесуални гаранции всяка държава 
членка гарантира, че нейните 
определени национални компетентни 
органи са длъжни да отговарят на 
исканията за информация, свързана с 
правоприлагането, отправени от 
националното звено за финансово 
разузнаване, за всеки отделен случай, 
когато информацията е необходима за 
предотвратяването и борбата с 
изпирането на пари, съответните 
предикатни престъпления и 
финансирането на тероризма.

При спазване на националните 
процесуални гаранции всяка държава 
членка гарантира, че нейните 
определени национални компетентни 
органи са длъжни да отговарят 
своевременно на исканията за 
информация, свързана с 
правоприлагането, отправени от 
националното звено за финансово 
разузнаване, за всеки отделен случай, 
когато информацията е необходима за 
предотвратяването, разкриването и 
борбата с изпирането на пари, 
съответните предикатни престъпления и 
финансирането на тероризма.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка гарантира, 
че нейното звено за финансово 
разузнаване е оправомощено да обменя 
финансова информация или финансов 
анализ с всяко звено за финансово 
разузнаване в Съюза, когато 
финансовата информация или 
финансовият анализ са необходими за 
предотвратяването и борбата с 
изпирането на пари, съответните 
предикатни престъпления и 
финансирането на тероризма.

1. Всяка държава членка гарантира, 
че нейното звено за финансово 
разузнаване е оправомощено безплатно 
да обменя финансова информация или 
финансов анализ с всяко звено за 
финансово разузнаване в Съюза, когато 
финансовата информация или 
финансовият анализ са необходими за 
предотвратяването, разкриването и 
борбата с изпирането на пари, 
съответните предикатни престъпления и 
финансирането на тероризма.

Изменение 35

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Звено за финансово разузнаване 
може да откаже обмен на 
информация само в извънредни случаи, 
когато обменът явно не би бил в 
съответствие с основните принципи 
на националното право, когато той 
явно попада извън приложното поле 
на разпоредбите на настоящата 
директива, когато би могъл да 
навреди на наказателно разследване 
или би бил явно непропорционален 
спрямо законните интереси на 
физическо или юридическо лице. Тези 
изключения се уточняват по начин, 
който предотвратява ненужните 
ограничения на обмена на 
информация за аналитични цели.
Всеки отказ се обяснява надлежно.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
когато в съответствие с параграф 1 от 
звеното за финансово разузнаване е 
поискано да обмени финансова 
информация или финансов анализ, то го 
прави възможно най-скоро и във всеки 
случай не по-късно от три дни след 
получаване на искането. В 
изключителни надлежно обосновани 
случаи този срок може да бъде удължен 
най-много с 10 дни.

2. Държавите членки гарантират, че 
когато в съответствие с параграф 1 от 
звеното за финансово разузнаване е 
поискано да обмени финансова 
информация или финансов анализ, то го 
прави възможно най-скоро и във всеки 
случай не по-късно от три дни след 
получаване на искането. В 
изключителни надлежно обосновани 
случаи този срок може да бъде удължен 
най-много с 10 дни. Същите срокове се 
прилагат за изпращане на подходящо 
обяснение в случай на отказ въз основа 
на член 9, параграф 1а.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
исканията, подавани съгласно 
настоящия член, и отговорите на такива 
искания се изпращат чрез използване на 
специално предназначената за целта 
сигурна електронна съобщителна мрежа 
FIU.net или на друга мрежа, с която тя 
евентуално би била заменена. Тази 
мрежа следва да осигурява сигурна 
комуникация и да дава възможност за 
писмено документиране при условия, 
които дават възможност за установяване 
на автентичността. В случай на 
техническа неизправност на FIU.net 
финансовата информация или 
финансовият анализ се изпращат чрез 
други подходящи средства, които 
гарантират високо равнище на 
сигурност на данните.

4. Държавите членки гарантират, че 
исканията, подавани съгласно 
настоящия член, и отговорите на такива 
искания се изпращат чрез използване на 
специално предназначената за целта 
сигурна електронна съобщителна мрежа 
FIU.net или на друга мрежа, с която тя 
евентуално би била заменена. Тази 
мрежа следва да осигурява сигурна 
комуникация и да дава възможност за 
писмено документиране при условия, 
които дават възможност за установяване 
на автентичността. В случай на 
техническа неизправност на FIU.net 
финансовата информация или 
финансовият анализ се изпращат чрез 
други подходящи средства, които 
гарантират еднакво високо равнище на 
сигурност на данните и дават 
възможност за писмено 
документиране при условия, които 
дават възможност за установяване 
на автентичността.
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Изменение 38

Предложение за директива
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а

Обмен на информация между 
компетентните органи в отделните 

държави членки

1. При условията на 
националните процесуални гаранции 
всяка държава членка гарантира, че 
компетентните органи, определени 
от нея съгласно член 3, параграф 1, са 
оправомощени да обменят 
информация, получена от достъпа до 
националните централизирани 
регистри на банковите сметки, 
създадени от държавите членки в 
съответствие с член 32а от 
Директива (ЕС) 2015/849, при 
поискване и въз основа на преценка на 
всеки отделен случай, когато тази 
информация за банковата сметка е 
необходима за предотвратяване и 
борба с изпирането на пари, 
съответните предикатни 
престъпления и финансирането на 
тероризма.

2. При спазване на националните 
процесуални гаранции всяка държава 
членка гарантира, че компетентните 
органи, определени от нея съгласно 
член 3, параграф 2, са оправомощени
да обменят финансова информация 
или финансови анализи, изискани от 
звеното за финансово разузнаване на 
тази държава членка, при поискване 
от определен компетентен орган на 
друга държава членка и въз основа на 
преценка на всеки отделен случай, 
когато тази финансова информация 
или финансов анализ са необходими за 
предотвратяването и борбата с 
изпирането на пари, съответните 
предикатни престъпления и 
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финансирането на тероризма.

3. Държавите членки 
гарантират, че исканията, подавани 
съгласно настоящия член, и 
отговорите на такива искания се 
изпращат чрез използване на 
специално предназначената за целта 
сигурна електронна съобщителна 
мрежа, която гарантира високо 
равнище на сигурност на данните.
Тази мрежа следва да осигурява 
сигурна комуникация и да дава 
възможност за писмено 
документиране при условия, които 
дават възможност за установяване 
на автентичността.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка гарантира, 
че нейното национално звено на 
Европол отговаря на надлежно 
обоснованите искания, свързани с 
информация за банкови сметки, които 
Агенцията за сътрудничество в областта 
на правоприлагането, създадена с 
Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(„Европол“), отправя за всеки отделен 
случай в рамките на своята 
компетентност и за изпълнение на 
своите задачи.

1. Всяка държава членка гарантира, 
че нейното национално звено на 
Европол отговаря на надлежно 
обоснованите искания, свързани с 
информация за банкови сметки, които 
Агенцията за сътрудничество в областта 
на правоприлагането, създадена с 
Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(„Европол“), отправя за всеки отделен 
случай в рамките на своите 
правомощия за разследване и за 
изпълнение на своите задачи.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка гарантира, 
че нейното звено за финансово 

2. Всяка държава членка гарантира, 
че нейното звено за финансово 
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разузнаване отговаря на надлежно 
обоснованите искания, свързани с 
финансова информация и финансов 
анализ, които Европол отправя чрез 
националните звена на Европол в 
рамките на своята компетентност и 
за изпълнение на своите задачи.

разузнаване отговаря на надлежно 
обоснованите искания, свързани с 
финансова информация и финансов 
анализ, които Европол отправя чрез 
националните звена на Европол в 
рамките на своите правомощия за 
разследване и за изпълнение на своите 
задачи.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато съществуват 
обективни причини да се предполага, 
че предоставянето на такава 
информация би имало отрицателно 
въздействие върху текущи 
разследвания или анализи, или, при 
изключителни обстоятелства, 
когато разкриването на 
информацията би било явно 
непропорционално спрямо законните 
интереси на физическо или 
юридическо лице или няма отношение 
към целите, за които информацията 
е била поискана, ЗФР не са задължени 
да изпълняват искането за 
информация. Всеки отказ се обяснява 
надлежно.

Изменение 42

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Европол предоставя на звеното 
за финансово разузнаване обратна 
информация относно използването на 
предоставената финансова 
информация или предоставения 
финансов анализ в съответствие с 
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настоящия член и относно 
резултатите от разследванията или 
проверките, извършени въз основа на 
тази информация или този анализ.

Изменение 43

Предложение за директива
Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a

Отдел за анализ, подкрепа и 
координация в рамките на Европол

1. Европол създава специален 
отдел, който да подкрепя и 
координира сътрудничеството и 
обмена на информация между 
звената за финансово разузнаване.

2. Отделът, посочен в параграф 1, 
следва да е в състояние да подпомага 
звената за финансово разузнаване при 
съвместния анализ на 
трансграничните случаи, да изготвя 
свой собствен анализ и да координира 
работата на звената за финансово 
разузнаване в държавите членки при 
трансгранични случаи, когато това е 
необходимо за целите на 
предотвратяването и борбата с 
изпирането на пари, съответните 
предикатни престъпления и 
финансирането на тероризма.

Изменение 44

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обработването на личните данни, 
свързани с информацията за банкови 
сметки, финансовата информация и 
финансовия анализ, посочено в член 10, 

1. Обработването на личните данни, 
свързани с информацията за банкови 
сметки, финансовата информация и 
финансовия анализ, посочено в член 10, 
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параграфи 1 и 2, се извършва само от 
лицата в Европол, които са били 
специално определени и оправомощени 
да изпълняват тези задачи.

параграфи 1 и 2, се извършва само от 
лицата в Европол, които са били 
специално определени и оправомощени 
да изпълняват тези задачи. 
Обработването на лични данни се 
извършва при спазване на гаранциите 
за защита на данните, предвидени в 
Регламент (ЕС) 2016/794. Европол 
надлежно документира тези 
операции за обработка.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обработването на данни, 
разкриващи расата или етническия 
произход на дадено лице, неговите 
политически възгледи, религия или 
философски убеждения, членство в 
профсъюзи, здравословно състояние, 
сексуален живот или сексуална
ориентация, може да бъде позволено 
само доколкото това е строго
необходимо и има отношение към 
конкретния случай.

1. Обработването на лични данни, 
разкриващи расата или етническия 
произход на дадено лице, неговите 
политически възгледи, религиозни или 
философски убеждения или членство в 
профсъюзи, както и обработването на 
генетични и биометрични данни с цел 
уникално идентифициране на 
физическото лице, на данни, свързани 
със здравето или сексуалния живот и 
сексуалната ориентация на лицето, е
позволено само доколкото 
съществуват обективни основания 
това да се счита за необходимо и 
имащо отношение към конкретния 
случай, в съответствие с член 10 от 
Директива (ЕС) 2016/680.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) исканията, отправени в 
съответствие с настоящата директива, и 
мерките за тяхното изпълнение.

в) предметът на исканията, 
отправени в съответствие с настоящата 
директива, и мерките за тяхното 
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изпълнение.

Изменение 47

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат 
законодателни мерки, ограничаващи 
изцяло или отчасти правото на субекта 
на данните на достъп до отнасящите се 
до него лични данни, обработвани в 
съответствие с настоящата директива, с 
цел:

Държавите членки приемат 
законодателни мерки, ограничаващи 
изцяло или отчасти правото на субекта 
на данните на достъп до отнасящите се 
до него лични данни, обработвани в 
съответствие с настоящата директива и 
съгласно член 15, параграф 1 от 
Директива (ЕС) 2016/680, с цел:

Изменение 48

Предложение за директива
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15a

Европейско звено за финансово 
разузнаване

Комисията създава Европейско звено 
за финансово разузнаване (ЕЗФР) за 
подпомагане на координацията, 
включително обмена на информация 
между ЗФР в рамките на Съюза.
ЕЗФР координира, подпомага и 
подкрепя ЗФР на държавите членки 
при трансгранични случаи. ЕЗФР 
оказва подкрепа на тези държави 
членки особено при поддържането и 
развиването на техническата 
инфраструктура за гарантиране на 
обмена на информация, като ги 
подпомага при съвместния анализ на 
трансграничните случаи и при 
стратегическия анализ, и координира 
работата на ЗФР на държавите 
членки при трансгранични случаи.
Комисията предоставя на ЕЗФР 
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адекватни финансови, човешки и 
технически ресурси с оглед на 
изпълнението на неговите задачи.

Изменение 49

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки правят 
преглед на ефективността на своите 
системи за борба с тежки
престъпления като поддържат 
изчерпателни статистически данни.

1. Държавите членки правят 
преглед на ефективността и 
ефикасността на своите системи по 
отношение на използването на 
финансова и друга информация за 
предотвратяването, разкриването, 
разследването или наказателното 
преследване на престъпления, като 
поддържат изчерпателни статистически 
данни.

Изменение 50

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Най-късно до [ОВ, моля, 
въведете дата: три години след 
датата на транспониране на 
настоящата директива] Комисията 
изготвя доклад, в който се прави 
оценка на необходимостта от 
специфични мерки за осигуряване на 
диагонално сътрудничество, т.е. 
сътрудничество между звената за 
финансово разузнаване в една държава 
членка и компетентните органи на 
друга държава членка. Докладът се 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета и е придружен от 
законодателно предложение, ако това 
бъде счетено за необходимо.
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Изменение 51

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Най-късно до [ОВ, моля, 
въведете дата: три години след 
датата на транспониране на 
настоящата директива] Комисията 
изготвя доклад, в който се прави 
оценка на необходимостта от 
специфични мерки, за да се осигури 
уеднаквяване на организационната 
структура и ролята, предоставени на 
звената за финансово разузнаване 
съгласно националното 
законодателство на държавите 
членки, за да се гарантира ефективно 
сътрудничество и обмен на 
информация. Докладът се представя 
на Европейския парламент и на 
Съвета и е придружен от 
законодателно предложение, ако това 
бъде счетено за необходимо.
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