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Въведение

Действащата стратегия относно финансирането на тероризма, изготвена от Съвета въз основа 

на съвместните предложения на генералния секретар/върховен представител и Комисията, 

беше приета от Европейския съвет на 16—17 декември 2004 г.1 и обхваща и трите стълба на 

ЕС. В последния доклад за изпълнението, представен от координатора на ЕС за борба с 

тероризма2, се посочва, че са изпълнени почти всички действия, споменати в действащата 

стратегия. Действията, които все още не са изпълнени или са в процес на изпълнение, са 

изброени в последната глава от доклада.

  
1 16089/04.
2 11948/2/07.
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След атаките от 11 септември 2001 г. бяха положени значителни усилия за подобряване на 
капацитета на ЕС за борба с финансирането на тероризма, бяха приети редица правни 
инструменти и бяха предприети действия на равнище ЕС. През последните две години тази 
тенденция се развива по-бавно, като се наблюдава по-слаба интензивност в разработването 
на нови идеи в сферата на борбата с финансирането на тероризма.

Необходимо е обаче да продължат усилията за предотвратяване на финансирането на 
тероризма и за контролиране на използването на собствени финансови средства от 
заподозрени терористи. ЕС разполага с действащо законодателство в тази област, но 
същевременно нараства необходимостта от предприемането на по-широки действия извън 
законодателната област, напр. мерки за прозрачност, за да се осигурят на държавите-членки 
инструменти за предотвратяване и борба с финансирането на тероризма. Необходимо е да 
продължи и да се засили работата, съвместно с държавите-членки, за подобряване на 
замразяването и конфискуването на активи и облаги от престъпления на терористи, както и 
за създаване на общи минимални стандарти за обучение на разследващите органи във 
финансовата сфера, както и за насърчаване на ефективно сътрудничество между звената за 
финансово разузнаване (ЗФР) на равнище ЕС и с трети страни.

Със затягането на мерките за контрол в Европа, лицата, подготвящи терористични актове 
или участващи в терористични групи, ще търсят (нови) канали, където нормативната уредба 
или контролът са най-слаби. Заплахите, произтичащи от финансирането на тероризма, се 
променят непрекъснато и варират значително в зависимост от потребителите, юрисдикциите, 
продуктите, каналите за доставка, както и във времето. Това означава, че на финансирането 
на тероризма трябва да се реагира със същата гъвкавост, каквато проявяват самите 
терористи. Поради това е необходимо ЕС да обърне по-голямо внимание на международното 
измерение на борбата с финансирането на тероризма.

Изпирането на пари и финансирането на тероризма преследват различни престъпни цели и 
мерките, прилагани успешно за идентифициране и предотвратяване на изпирането на пари, 
са може би по-малко ефективни при предотвратяване на финансирането на тероризма, когато 
не са подкрепени с допълнителна информация. Следва да се отчете значението на обратната 
информация и сведенията, подавани от страна на разузнавателните служби и службите за 
сигурност, по въпроси, свързани с финансирането на тероризма. Звената за финансово 
разузнаване (ЗФР), правоприлагащите органи, разузнавателните служби и службите за 
сигурност, както и организации като Европол и Евроюст могат да играят важна роля в това 
отношение.

Координаторът на ЕС за борба с тероризма, в тясно сътрудничество с председателството и 
Комисията, приканва Съвета да приеме преразгледаната стратегия, която взема под 
внимание работата, предприета от Специалната група за финансови действия (FATF).
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Преглед на съответното законодателство на ЕС за целите на изпирането на пари и 

финансирането на тероризма

В периода на изпълнение на действащата стратегия бяха приети различни правни 

инструменти за въвеждане в законодателството на ЕС на четиридесетте преразгледани 

препоръки и деветте специални препоръки на Специалната група за финансови действия 

(FATF) относно финансирането на тероризма. FATF се стреми постоянно да подобрява 

препоръките си и да работи за постигането на общо разбиране за начина, по който следва да 

бъдат изпълнявани. Изпълнението от всички членове на FATF и членовете на регионални 

органи от типа на FATF се оценява редовно. От тази гледна точка е важно, че има общ 

подход при изпълнението от държавите-членки, като е постигнат значителен напредък в 

разработването на подход на ЕС. Най-важните правни инструменти са:

1. Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване използването на финансовата система (Трета 

директива срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм). Тя обхваща 

повечето от четиридесетте препоръки и някои от деветте специални препоръки (СП) на 

FATF.

2. Регламент (ЕО) № 1781/2006 относно информацията за платеца, придружаваща 

парични преводи. Той изпълнява СП VІІ на FATF относно електронните преводи.

3. Регламент (ЕО) № 1889/2005 относно контрола на пари в брой, които се внасят или 

изнасят от Общността — за изпълнение на СП ІХ на FATF относно пренасянето на 

пари в брой.

4. Директива 2007/64/ЕО относно платежните услуги във вътрешния пазар, т.е. 

„Директивата за платежните услуги“. В съчетание с Третата директива срещу 

изпирането на пари тя изпълнява СП VІ на FATF относно алтернативните парични 

преводи.

5. Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно замразяването на средства на заподозрени 

терористи, който заедно с Регламент (ЕО) № 881/2002 за изпълнение на санкциите на 

ООН срещу Ал Кайда и талибаните, изпълнява част от СП III на FATF относно 

замразяването на активи на терористи.

Следните законодателни актове, макар да не са пряко свързани с финансирането на 

тероризма, също имат отношение към предотвратяването му и борбата с него:

6. Протоколът от 2001 г. към Конвенцията за правна взаимопомощ от 2000 г.

7. Рамковото решение относно конфискация на облаги от престъпления



11778/1/08 REV 1 ss/ags 4
DG H 2B BG

8. Решение на Съвета от 20 септември 2005 г. относно обмена на информация и 
сътрудничеството по отношение на терористични престъпления

9. Решение на Съвета от 17 октомври 2000 г. относно условията за сътрудничество между 
звената за финансово разузнаване

Резултатите от докладите за изпълнение на Комисията относно тези правни инструменти 
следва да се използват при бъдещи дейности, по-специално с оглед засилване на 
оперативното сътрудничество в самите държави-членки и между държавите-членки.

Пътят напред

1. Наблюдение на изпълнението
Борбата с финансирането на тероризма е насочена към предотвратяване на атаките и 
преследване на онези, които ги планират или провеждат. Като създава затруднения за 
терористите да използват средствата и ресурсите си за осъществяване на намеренията си, ЕС 
защитава своите граждани по възможно най-ефективния начин. А финансовите инструменти, 
използвани проактивно, са изключително полезни за идентифициране на терористичните 
мрежи и усъвършенстване на разузнавателната дейност за противодействие на тероризма.
Приемането на гореспоменатото законодателство и на регламентите относно замразяването 
на активите1 представлява първата крачка в тази насока. Втората крачка е държавите-членки 
да приложат това законодателство по хармонизиран начин, по-специално на равнище 
практикуващи юристи. Наблюдението е важна задача и постигнатият напредък ще се 
включва в шестмесечните доклади на координатора на ЕС за борба с тероризма. Биха могли 
да се създадат и/или увеличат неофициални и/или официални форуми с цел обмен на добри 
практики и на информация за трудностите, срещнати при прилагането на различните правни 
инструменти на ЕС. При необходимост трябва да се разгледат предложения за 
усъвършенстване на съществуващото законодателство.

  
1 Регламенти (ЕО) № 2580/2001 и № 881/2002 на Съвета.
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Наред с наблюдението на прилагането на правните инструменти на ЕС трябва да се обърне 
внимание на прилагането на други съответни международни правни инструменти, като напр. 
Конвенцията на ООН от 1999 г. за борба с финансирането на тероризма и Конвенциите на 
Съвета на Европа относно изпирането, издирването, изземването и конфискуването на 
облагите от престъпления, относно финансирането на тероризма и относно 
предотвратяването на тероризма. Натрупаният опит и пречките, установени на световно 
равнище, биха могли да допринесат за разрешаването на подобни проблеми на равнище ЕС.
Държавите-членки, които все още не са ратифицирали тези важни международни конвенции, 
се поощряват да разгледат възможно най-бързо въпроса с ратификацията.

2. Оценка на заплахите

Освен това е важно ЕС да анализира и предвижда новите тенденции и методи, за които могат 

да се изискват нови правни инструменти или предприемане на съвместни действия. От 

ключово значение е Ситуационният център (SitCen) и Европол да изготвят редовно анализ на 

заплахите във връзка със заплахите и тенденциите в ЕС и на международно равнище.

Знанията за променящите се заплахи и тенденции трябва да се подобрят, а усилията на ЕС да 

се насочат в съответното направление. Определянето на приоритетни действия трябва да се 

извършва въз основа на бъдещите оценки на заплахите във връзка с финансирането на 

тероризма, изготвяне от Европол, както и въз основа на подобни оценки от страна на SitCen.

3. Последни развития

3.1. Системи за алтернативни парични преводи

Системите за алтернативни парични преводи представляват важен въпрос, който трябва 

да бъде разгледан при предотвратяването и борбата с финансирането на тероризма.

Алтернативните системи за парични преводи са услуги, традиционно функциониращи извън 

конвенционалния финансов сектор, които позволяват прехвърлянето на стойност или 

средства от едно географско място до друго. Специална препоръка VІ на FATF и нейната 

тълкувателна бележка подробно обясняват изискванията за изпълнение. Често тези системи 

имат връзки с определени географски райони и следователно се описват чрез множество 

специфични термини. Примерите за такива термини включват „hawala“, „hundi“ и „black 

market peso exchange“ („обмяна на песото на черно“).
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Макар тези системи да служат за съвсем законни цели, те могат също така да дадат на 

престъпниците и на терористичните организации възможност да прехвърлят средства 

виртуално, без всякаква проследяемост. Тези системи улесняват работниците-мигранти при 

прехвърлянето на пари на роднините им в държавите им по произход. Ето защо трябва да 

бъде намерено равновесие между гарантирането на законното използване на системите и 

борбата със злоупотребата с тях за дейности по финансиране на тероризма.

С приемането през ноември 2007 г. на Директивата за платежните услуги бе осъществено 

пълното транспониране на равнище ЕС на важна специална препоръка на FATF (СП VІ) —

алтернативни парични преводи — като бяха уточнени предпазни мерки, като напр. 

лицензиране и регистрация, изисквания за идентификация на клиента, водене на 

документация, докладване за съмнителни транзакции и санкции.

Директивата трябва да бъде приложена от държавите-членки на 1 ноември 2009 г. Единното 

прилагане на директивата от страна на държавите-членки е от ключово значение за 

предотвратяването на злоупотребата със услугите за парични преводи от лица, които биха 

могли да финансират тероризма. Очаква се прилагането на тези разпоредби да улесни 

постепенния преход на тези услуги от неофициалния към официалния сектор на 

икономиката. Може да бъде полезно да се проучи необходимостта и възможността за 

изготвяне на практически насоки за прилагането на директивата от страна на държавите-

членки.

3.2. Нови методи на плащане

Нови методи на плащане (напр. предплатени карти, системи за плащане по интернет, 

мобилни плащания, схеми, основани на обмена на виртуални благородни метали) възникват 

в световен мащаб. FATF направи оценка, inter alia, на тяхната уязвимост спрямо изпирането 

на пари и финансирането на тероризма. Резултатът от този анализ беше, че действащите 

понастоящем препоръки и специални препоръки на FATF засега осигуряват подходящи 

насоки за преодоляване на видовете уязвимост, свързани с тези нови методи на плащане.

Освен това е изчислено, че през 2006 г. над един милиард американски долара са били 

изхарчени за стоки и услуги в цифрови виртуални общности (напр. secondlife.com). Тъй 

като тези общности могат да осигурят допълнителни нива на анонимност, а печалбите могат 

да се прехвърлят обратно в истинския свят, напр. чрез електронни трансфери на средства, 

злоупотребата с тези уебсайтове може да породи рискове от финансиране на тероризма.
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Имайки предвид бързината в техническото развитие на новите методи за плащане, би било 

от полза да се преразгледа въпросът за това дали анализът, осъществен от FATF в рамките на 

типологичното изследване от октомври 2006 г., все още е валиден или злоупотребата с 

новите методи за плащане би могла да увеличи рисковете от финансиране на тероризма и 

изпирането на пари. В такъв случай Комисията би могла да разгледа възможността за 

извършване на допълнителна оценка сред държавите-членки на ЕС.

3.3. Развитие при международните органи

Международните органи, по-специално FATF, понастоящем са съсредоточили вниманието 

си върху изпирането на пари, основано на търговията.

Към настоящия момент по този въпрос не са одобрени никакви нови стандарти или 

препоръки, което понякога би могло да бъде от значение при обсъждането на финансирането 

на тероризма. Миналият юни в Лондон FATF прие документ за най-добрите практики в 

областта на изпирането на пари, основано на търговията. Един основен въпрос във връзка с 

това е обменът на търговски данни между митническите органи и звената за финансово 

разузнаване преди всичко на национално равнище, но и между държави-членки, за да се 

откриват аномалии, евентуално свързани с дейности по изпиране на пари.

4. Укрепване на съществуващите действия

Прекъсването, възпирането и премахването на мрежите за финансиране на тероризма е от 

съществено значение за борбата с тероризма. Неотдавнашните атаки нагледно показват, че 

могат да бъдат организирани без много разходи и без да предизвикват подозрения. Въпреки 

това преките разходи за атаките са само малка част от средствата, необходими на 

терористичните организации. Прекъсването на финансовите потоци към терористичните 

организации ограничава наличните ресурси за пропаганда, вербуване, подпомагане и т.н. 

Терористите си служат със законни и престъпни методи, за да финансират организационните 

и оперативните си дейности. За да се попречи на терористите да набират, прехвърлят и 

използват средства, компетентните органи трябва да приемат определени мерки. Те 

включват прилагането на целеви финансови санкции (замразяване на активи), защитата на 

уязвими сектори, включително сектора на благотворителността и на фирмите за парични 

услуги, както и насърчаването на ефективно докладване за подозрителни транзакции.
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Необходимостта от защита на нестопанския сектор от злоупотреба чрез гарантиране, наред 
с други неща, на подходящи мерки за прозрачност и отчетност, на което наблягат FATF и 
други международни органи, е от първостепенно значение. Тъй като организациите с 
нестопанска цел често са с международен профил, е необходимо да се намерят 
международни решения, по-специално на равнище ЕС, в допълнение на националните мерки.

Като се изключат „петте принципа“, приети от Съвета през декември 2005 г.1, е постигнат 
незначителен напредък в разработването на мерки на равнище ЕС във връзка със 
злоупотребата с нестопанския сектор от страна на лицата, финансиращи тероризма. След 
съобщението по този въпрос, публикувано през ноември 2005 г. (COM (2005)620), 
Комисията стартира две проучвания на равнище ЕС, целящи осигуряването на по-добро 
разбиране за заплахите и възможностите за реакция по линия на политиките: 1) проучване 
относно видовете злоупотреби и степента на злоупотреба с организации с нестопанска цел 
поради престъпни финансови нужди, включително финансиране на тероризма, и 2) 
проучване относно неотдавнашни инициативи за саморегулиране и публично регулиране на 
прозрачността на организациите с нестопанска цел. Резултатите от тези проучвания биха 
могли да предоставят на държавите-членки нов материал за по-нататъшно изследване, с 
помощта на Комисията, на обхвата на общ подход на ЕС за намаляване на уязвимостта на 
организациите с нестопанска цел спрямо проникването на престъпни елементи.

4.2. Целеви санкции
Друг важен инструмент в борбата с финансирането на тероризма са целевите (финансови) 
санкции (замразяване на активи), в съответствие с Резолюции 1267 (1999) и 1373 (2001) на 
Съвета за сигурност на ООН и последващите ги актове, които намаляват възможностите на 
терористите и терористичните организации да злоупотребяват с финансовия сектор и 
затрудняват набирането и движението на средства. Една от възможностите е да се включат в 
списък конкретни организации, за да се извършва всеобхватен и превантивен контрол на 
техните финансови операции в съответствие с приложимия регламент, при условие че е била 
събрана достатъчно информация, която да оправдава това включване.

Съветът продължи работата за подобряване на процедурите си за вписване и заличаване на 
лица и образувания в списъци съгласно Регламент № 2580/2001 и Обща позиция 
2001/931/ОВППС. Необходимостта да се зачитат основните права означава по-специално да 
се отделя нужното внимание на защитата и наблюдението на съответните процесуални права 
на вписаните в списъците лица. Процедурите за вписване и заличаване от списъците бяха 
подобрени в съответствие с решенията на Първоинстанционния съд.

  
1 14694/05.
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5. Важни хоризонтални въпроси
Както е посочено по-горе, възпрепятстването на достъпа на терористите до финансови 

средства е сред основните средства на ЕС за борба с тероризма. Това се потвърждава отново 

и отново в различни заключения и (правни) документи на Съвета, в които се подчертава, че 

ЕС има за цел не само да възпрепятства достъпа на терористи до финансиране, но и да 

използва максимално финансовото разузнаване във всички аспекти на борбата с тероризма.

5.1. Обмен на информация и сътрудничество между националните органи
Европейският съвет непрекъснато призовава държавите-членки да засилват 

сътрудничеството между компетентните национални органи, звената за финансово 

разузнаване и частните финансови институции с цел улесняване и подобряване на обмена на 

информация за финансирането на тероризма. Гореспоменатото съобщение на Комисията 

предостави първа оценка, посочваща добрите практики в националните структури за 

сътрудничество с цел борба с финансирането на тероризма.

Ефективният обмен на информация между компетентните органи в ЕС обаче зависи от 

всеобхватното и ефективно сътрудничество на национално равнище с цел определяне, 

кръстосана проверка и анализ на съответна информация и осигуряване на висококачествено 

криминално разузнаване.

Подобряването на механизмите за обмен на информация и за осигуряване на обратна 

информация (така също между разузнавателните и правоприлагащи общности и финансовите 

институции) на национално, европейско и международно равнище за целеви и ефективни 

финансови разследвания остава от първостепенно значение. Правните пречки следва да 

бъдат премахнати, без да се застрашават принципите на защита на данните.

Обменът на информация с националните ЗФР, както и между тях и другите компетентни 

органи, включително посредством FIU.NET, следва да бъде постоянен аспект на укрепването 

и подобряването и да позволява осигуряването на допълнителна обратна информация на 

финансовите институции относно подходящите цели за докладване за подозрителни или 

необичайни транзакции, свързани с финансирането на тероризъм. На национално равнище 

следва да бъдат разработени съответните договорености или дори законодателство, които да 

осигурят възможност за обмен на класифицирана и/или чувствителна информация. От 

ключово значение също така е предоставянето на ЗФР и на другите правоприлагащи органи 

на достъп до съответните данни на финансови институции. Възможните пречки пред обмена 

на информация на международно равнище също трябва да бъдат премахнати.
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Докладът на Комисията (COM(2007)827) относно прилагането на Решение 2000/642/ПВР на 

Съвета относно условията за сътрудничество между ЗФР от ноември 2000 г. показва, че 

правните изисквания са изпълнени основно от държавите-членки, но че трябва да се направи 

повече по отношение на оперативното сътрудничество, което включва гарантирането на 

широк обмен на цялата необходима финансова и свързана с правоприлагането информация.

(Неофициалната) платформа на ЗФР, създадена от Комисията с цел подкрепа на 

оперативното изпълнение на Третата директива срещу изпирането на пари и финансирането 

на тероризъм, би могла да допринесе за подобряване на оперативното сътрудничество.

Следва да бъдат проучени допълнителни начини за улесняване на обмена на информация 

независимо от характера на дадено национално ЗФР. Насоки на ЕС за улеснение на обмена 

на информация на равнище ЕС биха могли да бъдат предмет на по-нататъшно обсъждане.

Освен това FIU.NET като технически инструмент следва да бъде използвана от всичките 

27 ЗФР за обмен на информация за целите на изпирането на пари и финансирането на 

тероризма.

Подобрение може да се постигне също така в изпълнението на специална препоръка ІХ 
относно куриерите, пренасящи пари в брой, чрез ефикасно правоприлагане на регламента 
относно контрола на пари в брой, който се прилага в държавите-членки от 15 юни 2007 г.
Държавите-членки трябва да гарантират ефикасен обмен на информация на национално 
равнище между митническите органи, ЗФР и правоприлагащите органи, както и на равнище 
ЕС между националните митнически служби и ЗФР. Във връзка с това държавите-членки 
следва да използват пълноценно съществуващите канали за обмен на информация на 
равнище ЕС.

Финансовият сектор има важна роля в борбата с финансирането на тероризма и 
информацията за подозрителни или необичайни транзакции трябва да се обменя без излишни 
ограничения между съответните партньори, както на национално, така и на международно 
равнище. Обменът на информация и осигуряването на обратна информация са важни 
елементи от ефективната система за борба с това явление. Следователно сътрудничеството с 
частния сектор трябва да се засили в съответните области на финансиране на тероризма, по-
специално по отношение на практическото прилагане на правните инструменти на ЕС 
(разходи и ползи, осигуряване на обратна информация).
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5.2. Финансово разузнаване и финансови разследвания
Финансовата информация сама по себе си не е достатъчна за ефективна борба с тероризма.
Въпреки това, ако бъде съчетана с разузнаване за борба с тероризма, финансовата 
информация може да подобри капацитета за установяване и откриване на терористичната 
дейност. Финансовата информация се превърна в един от най-мощните налични инструменти 
за разследване и разузнаване. Събирането и обменът на финансова информация следва да 
станат първи приоритет. Следователно държавите-членки на ЕС биха могли да бъдат 
насърчени да превърнат финансовите разследвания в основен компонент на всички 
разследвания за борба с тероризма. Това изисква подходящо законодателство, експертни 
знания и опит, както и финансиране, за да се насърчава финансовото разследване като способ 
за правоприлагане.

Държавите-членки, съвместно с Комисията и Европол, стартираха проект за насърчаване на 
тази цел чрез установяване на общи минимални стандарти за обучение на разследващите 
органи във финансовата сфера. Финансовото разследване е жизненоважно, за да се 
гарантира, че правоприлагащите служби разполагат с необходимите знания, ноу-хау и 
аналитични умения за проследяване и анализ на парични средства и други активи с 
престъпен произход. То има и допълнителното предимство, че улеснява конфискуването на 
облагите от престъпления. Трансграничното сътрудничество на националните полицейски 
сили в борбата срещу финансирането на тероризма все още се нуждае от допълнително 
засилване; във връзка с това би било полезно по-честото и по-навременно използване на 
службите на Европол. По-честото използване на аналитичните умения на Европол и Евроюст 
също ще допринесе за ефикасното прилагане на Решение 2005/671/ПВР на Съвета от 
20 септември 2005 г. относно обмена на информация и сътрудничеството по отношение на 
терористични престъпления.  

Желателно е също така съдебната власт, по-специално прокуратурата и/или Евроюст, да 
бъдат свързани с по-нататъшното разработване на минимални стандарти за обучение в 
областта на финансовото разследване. Държавите-членки, Комисията и Европол се 
приканват да ускорят разработването на общи минимални стандарти за обучение и в 
дългосрочен план да включат Евроюст в този процес.

Аналитичната функция на ЗФР за установяване на дейности по финансиране на тероризма 
може да бъде укрепена чрез съчетаване на финансовата информация с разузнавателна 
информация във връзка с тероризма, получена от правоприлагащите и разузнавателни 
органи. Освен това ЗФР играят ключова роля за разкриването на финансова информация на 
разузнавателните органи. Финансовата информация, предоставена от финансовите 
институции, и разузнавателната информация, предоставена на финансовите институции, са 
от изключителна важност за успеха на усилията на световно равнище за борба с тероризма.
ЗФР, разузнавателните и правоприлагащите органи следва системно да разглеждат кои мерки 
са осъществими, включително забрана за осъществяване на подозрителни транзакции, 
изискване за публично включване в списък за целите на замразяването на активи, започване 
на съдебно преследване и други правоприлагащи действия или обмен на информация със 
съответна трета държава.
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В рамките на темата за сигурността от Седмата рамкова програма за научни изследвания 
(FP7) Комисията би могла да осигури подкрепа за разработването на информационно-
технологични инструменти, улесняващи и подобряващи работата на ЗФР, на други публични 
служби, на правоприлагащите органи или частни участници (напр. банките) за разкриване на 
дейности по финансиране на тероризма, като същевременно насърчава обмена на 
информация и добри практики.

5.3. Сътрудничество с частния сектор
За успешната борба с финансирането на тероризма следва да бъдат допълнително подсилени 
ефективното и ефикасно сътрудничество и обменът на данни между съответните страни в 
публичния и частния сектор, включително обединяването на разузнавателна информация от 
различните публични органи. Постигането на тази цел значително ще подобри приноса на 
финансовите институции и на другите предоставящи сведения образувания към усилията за 
борба с финансирането на тероризма и с изпирането на пари. Финансовите институции
трябва да бъдат осведомявани по-добре за използването на информацията, предоставяна от 
тях във вид на доклади за подозрителни транзакции. Следва да се отчита важността на 
осигуряването на обратна информация.

Неотдавна Комисията стартира оценка на структурите на ЗФР за осигуряване на обратна 
информация в ЕС между предоставящите данни образувания и ЗФР, както и между 
правоприлагащите органи и ЗФР. Въз основа на това проучване през 2009 г. би могло да се 
свърши допълнителна работа в това отношение.

В областта на санкциите Комисията е в диалог с европейски организации в кредитния сектор 
и предоставя консолидиран списък на цели за финансови санкции1 и уебсайтове, за да 
подпомогне изпълнението от страна на финансовите институции.

Обменът на данни между публичния и частния сектор и по-доброто обединяване на 
разузнавателна информация от различните публични органи е цел, по която ЕС следва да 
продължава да работи, а държавите-членки трябва да разберат ползата от такъв подход и от 
предлаганите от него решения за по-ефективна борба с тероризма и с финансирането на 
тероризма.

6. Международно сътрудничество
Важен елемент от политиката на ЕС относно финансирането на тероризма произтича от 
работата на FATF, по-специално от деветте ѝ специални препоръки относно финансирането 
на тероризма. С развитията в програмата на FATF, ЕС следва да продължава да играе 
активна роля в Специалната група с оглед на това да се гарантира, че работата на FATF 
продължава да бъде в съответствие с приоритетите на ЕС. Все още е необходима
координация на високо равнище в ЕС по въпросите, обсъждани във FATF.

  
1 http://ec.europa.eu/external relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
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ЕС е изпълнил почти всички препоръки и специални препоръки на FATF. По този начин 
контролът в Европа стана по-ефикасен и ефективен. Терористите ще се опитват да използват 
канали, при които регулирането или проверката са най-слаби. Вследствие на това ЕС трябва 
да продължи да обръща внимание на международното измерение на борбата с 
финансирането на тероризма. Съюзът следва да продължи да насърчава всеобщото спазване 
на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, препоръките на FATF, 
резолюциите на ООН, цялостното изпълнение на глобалната стратегия на ООН за борба с 
тероризма, както и ратифицирането и прилагането на други съответни международни и 
регионални конвенции. Освен това, подкрепата за усилията на трети държави за изготвяне на 
правни инструменти и по отношение на капацитета прилагане за предотвратяване и борба с 
тероризма и финансирането на тероризма следва да остане ключов елемент от политиката на 
ЕС за борба с тероризма. Следва да се насърчава по-голямо внимание към този вид 
подпомагане.

Също така трябва да продължи конструктивният диалог с ключови партньори, по-специално 
САЩ и Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив. Понастоящем Съветът 
обсъжда формата на диалога ЕС—САЩ по въпросите на финансирането на тероризма и 
финансовите санкции. Държавите-членки подкрепят по-гъвкав, структуриран диалог с поне 
едно заседание годишно. Съветът също така обмисля нови теми за обсъждане със САЩ в 
тези рамки. Във всеки случай е възможно бъдещето на санкциите на ООН за борба с 
тероризма да бъде важна тема в диалога ЕС—САЩ по въпросите на финансирането на 
тероризма.  

7. Организация на работата в Съвета
Множество работни групи на Съвета работят по подготовката на разискванията на Съвета 
относно предотвратяването на и борбата с тероризма:

· Аташетата по финансови въпроси — относно прилагането на препоръките на FATF 
в законодателството на ЕС

· Съветниците по външни отношения — относно прилагането на резолюциите на 
Съвета за сигурност на ООН и самостоятелните санкции на ЕС в законодателството 
на ЕС (включително специализирано обучение по външни отношения/санкции за 
наблюдение и оценка на хоризонтални въпроси)

· Работна група „Тероризъм“ — за вътрешни за ЕС аспекти
· Работна група „Тероризъм“ (международни аспекти)
· Работна група „СР 931“ — за включването в списък на организации и индивиди, 

участващи в терористични актове
· Мултидисциплинарна група „Организирана престъпност“ — за аспектите, свързани 

с правоприлагането.
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По причини, свързани със състава на тези групи и със съществуването на неофициални 
групи, образувани за други цели (напр. платформата на ЗФР), редица аспекти на борбата с 
тероризма биха могли да бъдат по-добре координирани от подготвителните органи на 
Съвета.  

8. Препоръки
Въз основа на изложените по-горе съображения, Съветът се приканва да приеме следните 
препоръки:

Препоръка 1 — наблюдение
Държавите-членки следва да гарантират ефикасното прилагане на правните инструменти на 
ЕС, които транспонират препоръките (40 + 9) на Специалната група за финансови действия 
(FATF). Държавите-членки следва също така да гарантират ефикасното прилагане на 
съответните правни инструменти по отношение на сътрудничеството в областта на 
правоприлагането.  Комисията се приканва да продължи да наблюдава прилагането от 
държавите-членки на ЕС на съответното законодателство на ЕС, включително съответните 
правни инструменти на ЕС по отношение на сътрудничеството в областта на 
правоприлагането. Въз основа на докладите за изпълнение на Комисията относно тези 
правни инструменти, по-специално за засилване на оперативното сътрудничество, Съветът 
следва да проучи възможностите за бъдещи действия. При необходимост трябва да се 
разгледат предложения за усъвършенстване на съществуващото законодателство.

Препоръка 2 — анализ на заплахите
ЕС следва да продължи да анализира и предвижда новите тенденции и методи на 
финансиране на тероризма, така че да посрещне евентуалната необходимост от нови правни 
инструменти, като взема предвид извършената и текуща работа на FATF във връзка с 
анализа на глобалната заплаха. Анализите на заплахите са важни инструменти в подкрепа на 
това.

Ситуационният център (SitCen) се приканва да изготвя редовно доклади относно заплахите в 
рамките на ЕС и заплахите на международно равнище, за да позволи на Съвета да предвижда 
новите тенденции и да актуализира стратегията срещу финансирането на тероризма, при 
необходимост до май 2009 г. Следва да се обърне внимание на действащите в момента схеми 
за финансиране на тероризъм в държавите-членки.

Европол се приканва да докладва на Съвета до декември 2008 г. относно връзките между 
финансирането на тероризма и другите видове престъпна дейност, установени в хода на 
водените в държавите-членки разследвания, за да позволи на Съвета да актуализира 
стратегията си срещу финансирането на тероризма, при необходимост до май 2009 г.
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Европол и ситуационният център (SitCen) се насърчават да си сътрудничат тясно при 

работата си по анализа на заплахите и се приканват да представят, в рамките на възможното, 

съвместен доклад.

Препоръка 3 — последни развития

Единното прилагане на съдържащите се в Директивата за платежните услуги съответни 

разпоредби за алтернативните парични преводи е от ключово значение за предотвратяване на 

използването на услугите за прехвърляне на пари или стойност от лица, които биха могли да 

финансират тероризма. Комисията се приканва да проучи необходимостта и възможността за 

изготвяне на практически насоки за прилагането на директивата от страна на държавите-

членки въз основа на конкретните разпоредби от директивата, тълкувателната бележка на 

FATF относно специална препоръка VІ и документа на FATF относно добрите практики по 

темата. Държавите-членки се насърчават целесъобразно да приложат Директивата за 

платежните услуги с цел да се засили контролът над предоставящите услуги за парични 

преводи и да се предотврати тяхното използване от потенциални финансиращи тероризъм 

лица.

Имайки предвид бързината в техническото развитие на новите методи за плащане, би било 

от полза да се предвиди възможното бъдещо въздействие върху уязвимостта на тези методи 

спрямо финансирането на тероризма. Комисията и държавите-членки се приканват, заедно 

със съответните страни, inter alia централните банки и където е възможно съвместно с 

доставчиците на платежни услуги, да разгледат дали тези нови методи на плащане биха 

породили някаква опасност от финансиране на тероризма и изпиране на пари и ако е така, 

какви конкретни мерки биха могли да се вземат за ограничаване на подобни рискове.

Резултатите от типологичното изследване на FATF от октомври 2006 г. биха могли да 

послужат за основа на това разглеждане.

ЕС следва да наблюдава развитието в рамките на FATF по отношение на новите методи за 

финансиране на тероризма, като напр. дейности, основани на търговията, а Комисията и 

държавите-членки се приканват да докладват относно тези въпроси и да консултират Съвета 

относно по-нататъшни действия в случай на приемане на нови международни стандарти 

и/или препоръки.
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Препоръка 4 — укрепване на съществуващите действия
Що се отнася до нестопанския сектор и изпълнението на специална препоръка VIII на FATF, 
Комисията се приканва да представи в началото на 2009 г. резултатите от двете си 
проучвания на организациите с нестопанска цел като основа за възможен общ подход на ЕС 
за намаляване на уязвимостта на тези организации спрямо проникването на престъпни 
елементи. Този подход би могъл да включва разработване на общоевропейски насоки за 
сътрудничество на организациите с нестопанска цел с ЕС с цел предотвратяване и 
разследване на злоупотребите, програми за увеличаване на общоевропейската осведоменост 
относно организациите с нестопанска цел, както и създаване на платформа за обмен на добри 
практики между експерти от публичния и нестопанския сектор на държавите-членки.

Целевите (финансови) санкции намаляват възможностите на терористите и 
терористичните организации за злоупотреба с финансовия сектор и затрудняват набирането 
и прехвърлянето на средства. Ефективните действия за замразяване ще продължат да 
изискват усилия в областта на разследването от всички държави-членки и сътрудничество с 
трети държави с цел подготовката за включване в списък въз основа на достатъчна 
информация, отговаряща на приложимите критерии за замразяване на активи. Съветът е 
подобрил процедурите за включване в списък в съответствие с решенията на 
Първоинстанционния съд.

ЕС трябва да продължи да наблюдава изпълнението на дейностите по замразяване на активи, 
за да подобри тяхната ефективност. Диалогът и сътрудничеството с финансовите институции 
от частния сектор и с други заинтересовани икономически участници следва да продължат и 
да бъдат подобрени както на равнище ЕС, така и на национално равнище.

Препоръка 5 — ЗФР и сътрудничество между ЗФР
Необходимо е да се активизират усилията за улесняване на обмена на информация с 
националните ЗФР и между тях, както и с другите компетентни органи. Това ще позволи на 
ЗФР и на другите компетентни органи да осигуряват повече обратна информация за 
финансовите институции относно подходящите цели за докладване за подозрителни или 
необичайни транзакции. Осигуряването на обратна информация е от съществено значение за 
доброто функциониране на системата за борба с финансирането на тероризма. Ето защо 
резултатите от стартираната от Комисията и извършвана в момента оценка на равнище ЕС на 
структурите на ЗФР за осигуряване на обратна информация следва да бъдат обсъдени 
надлежно от експерти от държавите-членки, включително представители на финансовите 
институции и други предоставящи данни образувания, и да доведат до определянето на 
добри практики. Необходимо е да се проучат начини за осигуряване на достъп на ЗФР и на 
други компетентни органи, включително митнически, до съответни данни (финансови, във 
връзка с правоприлагането и разузнавателни), като се отчетат съответните въпроси за защита 
на данните и други първостепенни интереси, като например националната сигурност.
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Всички държави-членки следва да станат пълноценно функциониращи членове на FIU.NET 
до средата на 2009 г.

Докладът на Комисията относно прилагането на решението на Съвета относно 
сътрудничеството между ЗФР от ноември 2000 г. показва, че трябва да се направи повече 
по отношение на оперативното сътрудничество, което включва гарантирането на широк 
обмен на цялата необходима финансова и свързана с правоприлагането информация.
Комисията се приканва да продължи работата след заключенията от този доклад на 
(неофициалната) платформа на ЗФР и на други съответни форуми в ЕС. Следва 
допълнително да се проучат начини за улесняване на обмена на информация, и на 
национално, и международно равнище, независимо от характера на дадено национално ЗФР.
Обменът на информация на равнище ЕС може да се улесни от евентуални насоки на ЕС.

Препоръка 6 — сътрудничество с частния сектор
Комисията и държавите-членки се приканват да засилят диалога и сътрудничеството с 
частния сектор в съответните области на финансиране на тероризма, по-специално по 
отношение на практическото прилагане на правните инструменти на ЕС.

На национално равнище държавите-членки биха могли да обсъдят създаването на съвместна 
работна група, обединяваща експерти от финансовия сектор, правителствени, 
правоприлагащи и разузнавателни агенции, в която да се разгледат мерки за подобряване на 
ефективността на публично-частното сътрудничество в областта на борбата с финансирането 
на тероризма. Работата в една такава работна група би могла да се съсредоточи inter alia
върху нови методи на съобщаване на опасност от финансиране на тероризма, ефикасни 
целеви искания от правоприлагащи органи, пределите на споделяне на разузнавателна 
информация.  

Препоръка 7 — финансово разузнаване и разследвания
Финансовата информация сама по себе си не е достатъчна за ефективна борба с тероризма.
Въпреки това, ако бъде съчетана с разузнаване за борба с тероризма, финансовата 
информация може да подобри капацитета за установяване и откриване на терористичната 
дейност. Събирането и обменът на информация от финансовото разузнаване следва да 
получат висок приоритет. Държавите-членки се насърчават да превърнат финансовите 
разследвания и обмена на информация от разузнаването за борба с тероризма в ключов 
приоритет на своите политики.  

Държавите-членки се насърчават да превърнат финансовите разследвания в основен
компонент на всички разследвания за борба с тероризма. Държавите-членки, Комисията и 
Европол се приканват да ускорят напредъка в разработването на минимални стандарти за 
обучение и в дългосрочен план да включат Евроюст в този процес.
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Препоръка 8 — международно сътрудничество
ЕС следва да продължи работата си за гарантиране на всеобщото спазване и цялостното 
прилагане на съответните международни конвенции и резолюции на Съвета за сигурност на 
ООН. Тази тема трябва непрекъснато да се разглежда в политическия диалог на всички 
равнища с държавите, които не са ратифицирали или не прилагат цялостно тези 
инструменти.  Съветът ще предава важни послания относно финансирането на тероризма в 
съответния политически диалог по темата, по-специално с приоритетните държави, 
определени от работна група „Тероризъм“ (Международни аспекти) в областта на ОВППС.

Освен това, подкрепата за усилията на трети държави за изготвяне на правни и други 
инструменти за предотвратяване на и борба с тероризма и финансирането на тероризма 
следва да остане ключов елемент от политиката на ЕС за борба с тероризма. Трябва да се 
увеличи техническото подпомагане с цел подобряване на капацитета за борба с тероризма на 
ключови държави, по-специално на приоритетните държави. Държавите-членки и Комисията 
се приканват да заделят повече ресурси за подобряване на капацитета за борба с 
финансирането на тероризма, в сътрудничество с други донори.

Държавите-членки се насърчават да проучват възможностите за финансиране от Общността 
на проекти със съответните трети държави за изграждане на капацитет в сектора на 
организациите с нестопанска цел, които биха могли да спомогнат за защитата на 
действащите на международно равнище благотворителни организации от злоупотреба от 
страна на лица, финансиращи тероризма.

ЕС следва да продължи тясното си сътрудничество със Специалната група за финансови 
действия по всички въпроси, отнасящи се до четиридесетте препоръки на FATF относно 
финансирането на тероризма, включително последните развития. Комисията и държавите-
членки се приканват да гарантират координирано мнение на ЕС в рамките на FATF по 
всички въпроси, отнасящи се до финансирането на тероризма. Тъй като не всички държави-
членки са членове на FATF координацията е от първостепенно значение. Би могло да се 
обсъди координационен механизъм, който да обхваща всички аспекти (правни, свързани с 
правоприлагането, финансови) на четиридесетте препоръки на FATF и на деветте специални 
препоръки, като се вземат предвид съществуващите механизми (като Комитета за 
предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма).

ЕС следва да продължи конструктивния диалог с ключови партньори, по-специално САЩ и 
Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив. Съветът се приканва да отправи 
предложения относно формата на диалога ЕС—САЩ по въпросите на финансирането на 
тероризма и финансовите санкции и да препоръча теми, които следва да бъдат обсъдени.
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Препоръка 9

По отношение на борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма Съветът 

следва да подобри подготвителната си работа своевременно и да рационализира работните 

си структури.

Препоръка 10

В сътрудничество с Комисията координаторът на ЕС за борба с тероризма следва да осигури 

последващите действия във връзка с актуализираната стратегия въз основа и на трите стълба, 

като докладва на Корепер на всеки шест месеца. Координаторът следва да представи на 

Корепер първия си доклад до края на декември 2008 г.

Съдържанието на тези доклади и препоръки ще отрази обсъжданията в съответните работни 

органи.

_______________


