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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0421/2020, внесена от Джонатан Леви, с американско 
гражданство, относно необходимостта от създаване на фонд от 
криптоактиви за жертвите на криптопрестъпления

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че жертвите на криптопрестъпления стават обект на 
измами на стойност хиляди милиони евро годишно. Той посочва, че Европейският 
парламент вече е отправил призив за мерки за регулиране на криптоактивите, и 
отбелязва, че към днешна дата не е било заделено финансиране от криптоактиви с цел 
обезщетяване на жертвите на пряко свързаните с това престъпни дейности. Поради това 
вносителят на петицията призовава за въвеждане на регулаторна схема за обезщетяване 
на жертвите.  Той действа от името на жертвите на криптопрестъпления (измама, 
пиратство и изнудване), които незаконно таргетират криптоактиви или ги използват с 
престъпна цел. Жертвите са се опитвали да възстановят загубите си по различни начини, 
като например съдебни производства в националните съдилища, наказателни искове до 
националните органи, банкови преводи, сторниране на кредитни карти и проследяване 
на блоковите вериги. 

Нито една от тези корективни мерки не е била ефективна заради обхващащото 
множество юрисдикции естество на трансакциите с криптовалути. 

Също така вносителят на петицията отбелязва, че нито Комисията, нито Европейският 
омбудсман са обявили, че са компетентни по този въпрос. Той настоятелно призовава 
Европейския парламент да действа пряко, за да помогне на жертвите на престъпления с 
криптоактиви в рамките на стратегията на ЕС за създаването на истински единен пазар 
за цифрови финансови услуги.
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 юли 2020 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

На 24 септември 2020 г. Комисията внесе всеобхватно предложение относно 
криптоактивите1. Това предложение цели да осигури правна сигурност за 
криптоактивите, високи нива на защита на потребителите и целостта на пазарите на 
криптовалути, както и да гарантира финансова стабилност.

Новото предложение ще допълни вече въведената Пета директива срещу изпирането на 
пари2, за да подпомогне разрешаването на тези въпроси. Създаването на правна 
сигурност за криптоактивите може да помогне на жертвите да потърсят компенсация 
чрез съществуващите канали, като се премахнат съмненията, понякога свързани с 
криптоактивите. Освен това въвеждането на изисквания за прозрачност към емитентите 
на криптоактиви ще спомогне за намаляване на рисковете от измама, а оперативните 
изисквания към ключови доставчици на криптоактиви са от съществено значение за 
ограничаване на броя на хакерските атаки.

Това предложение напълно отразява актуализациите в международните препоръки на 
Специалната група за финансови действия и създава необходимите условия за по-
съществени изменения на рамката за борба срещу изпирането на пари на ЕС през 2021 г. 

Измама, кражба (хакерски атаки) и изнудване, включващи криптоактиви, са престъпни 
дейности и обект на наказателното право, които следва да се преследват чрез 
националните правоприлагащи органи и националните канали. Съществуват определени 
схеми за компенсация на национално ниво, например схеми за компенсация на 
инвеститорите, както и схеми за компенсация на други финансови услуги в някои 
държави членки, но тези схеми остават национални, дори и отчасти да се занимават с 
въпроси, засягащи няколко юрисдикции (потребители в много от държавите членки 
често биват компенсирани директно от първата точка за контакт – тяхната банка – в 
случай на онлайн измама). 

Посочените от вносителя на петицията примери (измама, хакерски атаки и изнудване) не 
се отнасят само до криптоактивите и независимо дали понесената загуба е във връзка с 
криптоактиви, фиатни пари или друга валута, инвеститорите или потребителите следва 
да търсят компенсация чрез националните правоприлагащи органи и съществуващите 
канали. Комисията не разполага с правомощия да създаде компенсационен фонд за 
жертви на финансово престъпление. Освен това по-голямата част от понесените загуби, 
например чрез измамно първоначално предлагане на монети (ICO) или хакерски атаки, 
се случват извън ЕС.

В допълнение Комисията би искала да уведоми комисията по петиции, че съществуват 

1 COM(2020) 593 final.
2 Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на 
Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на 
изпирането на пари или финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 
2013/36/ЕС (текст от значение за ЕИП), ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 43 – 74.
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правила на ЕС относно компенсацията на жертвите на умишлени престъпления, 
извършени с насилие. Директивата относно обезщетението на жертвите на престъпления 
от 2004 г.3 улеснява достъпа до компенсации на жертвите на умишлени престъпления, 
извършени с насилие, които са се случили в други държави членки, но също така и в 
държавата членка, в която те пребивават4. В зависимост от обстоятелствата в конкретния 
случай, не може да се изключи, че е възможно някои видове престъпления, включващи 
криптоактиви (например изнудване) да представляват умишлени престъпления, 
извършени с насилие, които биха могли да попадат в обхвата на правилата на ЕС относно 
обезщетенията. Компетентните национални органи са тези, които вземат решение в 
конкретните случаи.

Заключение

Комисията съветва вносителите на петицията да продължат да търсят решение на 
техните съответни случаи чрез националните правоприлагащи органи и да търсят 
компенсация чрез съществуващите канали или от юридическите лица, които носят 
отговорност за загубите им. Правилата на ЕС относно обезщетенията може да са 
приложими в случаи на умишлено престъпление, извършено с насилие.

3 Директива № 2004/80/ЕО на Съвета от 24 април 2004 г. относно обезщетението на жертвите на 
престъпления, ОВ L 261, 261, 6.8.2004 г., стр. 15 – 18.
4 Вж. неотдавнашното решение на Съда на Европейския съюз по дело C-129/19,  Presidenza del Consiglio 
dei Ministri/BV, и по-специално точки 55 и 56.


