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CЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Брюксел, 14 октомври 2011 г. (18.10)
(OR. en)

15278/11

JAI 715
DAPIX 130
CRIMORG 177
ENFOPOL 347
ENFOCUSTOM 116

БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ „І/А“
От: Генералния секретариат
До: Корепер/Съвета
№ предх. док. 13970/2/11 REV2 JAI 606 DAPIX 112 CRIMORG 142 ENFOPOL 298 

ENFOCUSTOM 95
Относно: Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета за опростяване обмена на 

информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите 
членки на Европейския съюз („Шведско рамково решение“)
— Оценка на изпълнението на разпоредбите съгласно член 11, параграф 2
— Доклад

1. На заседанието си от 22 септември 2011 г. работна група „Обмен на информация и 

защита на данните“ обсъди и постигна принципно съгласие по проекта за доклад за 

оценка на изпълнението от страна на държавите членки на разпоредбите на Рамково 

решение 2006/960/ПВР на Съвета. Допълнителни бележки по доклада, представени на 

председателството след това заседание, са отразени в док. 13970/2/11 REV 2 JAI 606 

DAPIX 112 CRIMORG 142 ENFOPOL 298 ENFOCUSTOM 95. Държавите членки бяха 

приканени да постигнат съгласие по новите изменения до 14 октомври 2011 г. и не 

повдигнаха възражения.

2. Ето защо Корепер се приканва да представи на Съвета проекта за доклад, поместен в 

приложението към настоящата бележка, и да предложи той да бъде приет като 

точка „А“ от дневния ред на Съвета.



15278/11 vmt/II/nb 2
DG H 2C BG

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета за опростяване обмена на информация и 

сведения между правоприлагащите органи на държавите членки на Европейския съюз 

(„Шведско рамково решение“)

— Оценка на изпълнението на разпоредбите съгласно член 11, параграф 2

Доклад

1. Въведение

Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 г. („Шведско рамково 

решение“)1 цели да гарантира бърз обмен в рамките на Съюза на дадена информация, която е 

крайно необходима на правоприлагащите органи. Същевременно в общ интерес на 

държавите членки е да се осигури подходящ баланс между бързото и ефективно 

сътрудничество в областта на правоприлагането и договорените принципи и норми относно 

защитата на данните, основните свободи, правата на човека и индивидуалните свободи.

В член 11, параграф 1 от Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета се предвижда държавите 

членки да приемат необходимите мерки за изпълнението на разпоредбите на рамковото 

решение преди 19 декември 2008 г.

Член 11, параграф 2 предвижда Комисията да внесе в Съвета преди 19 декември 2010 г. 

доклад за действието на рамковото решение. Освен това Съветът има за задължение да оцени 

степента, в която държавите членки са изпълнили разпоредбите на рамковото решение. Тази 

оценка следва да бъде направена преди 19 декември 2011 г.

2. Цел и обхват на законодателството

„Шведското рамково решение“ прилага „принципа на достъпност“. Държавите членки 

гарантират, че условията за обмен на информация не са по-строги на трансгранично, 

отколкото на национално равнище, дори по отношение на необходимостта от съдебно 

споразумение или разрешение преди предоставянето на информация, като в този случай 

компетентният орган, при вземане на решението си, прилага същите правила, както и при 

случаи от изцяло вътрешен характер.

  
1 Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 г. за опростяване 

обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите 
членки на Европейския съюз, публикувано в ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 89, и 
поправено с поправка в ОВ L 75, 15.3.2007 г., стр. 26
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Като предоставя широка правна основа за обмен на информация между държавите членки с 

цел провеждане наказателни разследвания или операции по събиране на сведения за целите 

на наказателни разследвания, Шведското рамково решение цели по-ефективен и бърз обмен 

на информация и сведения между правоприлагащите органи. То определя общи правила 

относно процедурите, сроковете и основанията за отказ и предлага стандартни формуляри за 

обмен на информация.

За целите на рамковото решение понятието „информация и/или сведения“ обхваща 

информация или данни

- които са на разположение на правоприлагащите органи

- които са на разположение на публични органи или на частни лица и които са достъпни 

на правоприлагащите органи, без да се налага предприемане на принудителни мерки.

3. Практическите аспекти на изпълнението

За изпълнението и използването на рамковото решение бяха съставени „насоки“2. В 

приложенията им са поместени национални справочни таблици (по една за всяка държава 

членка) и списъци на компетентни правоприлагащи органи, данни за контакт при спешни 

случаи и двустранни или други валидни споразумения. Освен това те съдържат 

незадължителен формуляр за искане на информация и сведения.

Съдържанието на тези категории зависи от националното законодателство, а националните 

справочни таблици, поместени в приложение ІІІ към насоките, съдържат някои практически 

упътвания. Без да бъдат ограничителни, тези списъци определят вида информация, намираща 

се на разположение съгласно рамковото решение.

В съответствие с член 6, параграф 1 от рамковото решение, обменът на информация и 

сведения по определените в рамковото решение правила може да се извършва чрез всеки 

един от съществуващите канали за международно сътрудничество в областта на 

правоприлагането.

  
2 Насоки за изпълнение на Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета, вж. док. 9512/1/10 

REV 1 DAPIX 59 CRIMORG 90 ENFOPOL 125 ENFOCUSTOM 36 COMIX 346 + COR 1
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Независимо от това беше счетено за полезно да се изготви списък със звена за контакт, които 
да се използват при спешни случаи (приложение V към „насоките“).

В Рамково решение 2006/960/ПВР няма определение за понятието „спешност“ и държавите 
членки постигнаха съгласие по разумен подход към член 4, параграф 1, за да се гарантира, че 
понятието „спешност“ ще се тълкува ограничено. Дали дадено искане е спешно се решава за 
всеки отделен случай, а в „насоките“ е предоставено упътване за определяне на това кои 
обстоятелства могат да се считат за „спешни“.

Информация и сведения също така се обменят с Европол и Евроюст, доколкото обменът е 
свързан с престъпление или престъпна дейност, попадащи в рамките на техния мандат. В 
сътрудничеството с Европол се използват специфични кодове за обработка, които се 
различават от условията за използване, посочени във формулярите на Шведското рамково 
решение. Кодовете за обработка на Европол могат да се попълнят, когато се използва SIENA 
и когато се въвеждат данни в информационната система на Европол. Информацията и 
сведенията, получени от Европол, ще бъдат обработени в съответствие със специфичните 
кодове на Европол за обработка на информация в допълнение към условията за използване, 
посочени от изпращача на формуляра.

4. Работен документ на службите на Комисията относно действието на Шведското 
рамково решение

За да изпълни разпоредбите на член 11, параграф 2 от Рамково решение 2006/960/ПВР 
на Съвета, Комисията публикува доклад под формата на работен документ на службите на 
Комисията на 13 май 2011 г.3 Документът на Комисията е съсредоточен върху действието на 
Шведското рамково решение в периода от декември 2008 г. до декември 2010 г.

Близо две трети от държавите членки са транспонирали Шведското рамково решение в 
националното законодателство до 31 декември 2010 г.; държавите членки, които не са 
спазили крайния срок за транспониране, посочват като основна причина за това бавните 
парламентарните процедури. До този момент държавите членки са изпълнили разпоредбите 
относно нотификацията за двустранни и многостранни споразумения за сътрудничество и 
националните звена за контакт, както и относно компетентните органи по смисъла на член 2, 
буква а).

  
3 Вж. док. 10316/11 COR1 GENVAL 56 ENFOPOL 155 COMIX 336 ENFOCUSTOM 47 

COPEN 115 DAPIX 50.
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Мнозинството от държавите членки заявиха, че не използват редовно Шведското рамково 

решение при искането на информация. По-конкретно, по принцип те не използват 

приложените към Шведското рамково решение формуляри за искане и предоставяне на 

информация, тъй като считат тази процедура за сложна и тромава. Въпреки това 

информацията относно процедура при спешни случаи доказа, че основните принципи на 

рамковото решение са изпълнени.

В документа на Комисията се заключава, че рамковото решение все още не е достигнало своя 

пълен потенциал. Въпреки това значението му би се повишило чрез допълнителна 

информация относно обмена в рамките на „решенията по Прюм“, както и чрез проекта за 

координация на оперативната съвместимост IMS (UMF II).

5. Оценка на изпълнението на разпоредбите

Надеждната количествена информация относно обмена на информация в областта на 

правоприлагането с изрично позоваване на Шведското рамково решение е по-скоро оскъдна 

поради факта, че не всички държави членки са изпълнили решението. Следователно 

настоящият доклад не е в състояние да даде цялостна представа за действието на Шведското 

рамково решение.

От друга страна, фактът, че основните му принципи се прилагат, в частност по отношение на 

процедурата при спешни случаи, навежда на мисълта, че основната цел на решението се 

постига по-често, отколкото показват статистическите данни.

Държавите членки като цяло потвърдиха заключението на Комисията, че рамковото решение 

все още не е достигнало своя пълен потенциал. Следователно председателството приканва 

държавите членки да имат предвид три основни въпроса при оценката на степента на 

изпълнение на разпоредбите на Шведското рамково решение:
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а) Постига ли Шведското рамково решение целта си, а именно опростяването на 

трансграничния обмен на информация между правоприлагащите органи?

Общите стандарти за трансграничен обмен на информация, които изисква решението, в 

много от случаите са били въведени преди това. Следователно бе заявено, че процесът не е 

претърпял значително подобрение. От конкретна техническа гледна точка трябва да се 

отбележи, че изискваната употреба на формуляри А и Б за предоставянето и искането на 

информация, затруднява обмена на информация поради това, че се счита за тромава.

Мнозинството от държавите членки предпочитат обмен на съобщения със свободен текст.

Въпреки това, когато се стигне до въпроса дали държавите членки прилагат едни и същи 

условия за трансграничен и за вътрешен обмен на информация, може да се заяви, че 

условията, които се прилагат за трансграничен обмен на информация, не са по-строги от 

тези, които се прилагат за обмен на информация на национално равнище.

б) Влияят ли административните тежести на изпълнението на разпоредбите?

По принцип се счита, че установяването на срокове е от полза, особено що се отнася до 

спешни искания, при които са установени такива процедури, че на тях може да бъде 

отговорено в рамките най-много на осем часа. Разпоредби като тази, налагаща да се посочат

причини в случай на невъзможност да се отговори на искането в установените за това 

срокове, не се считат за административни тежести.

Въпреки това, когато обменът на информация или сведения с Европол и Евроюст не е 

породен от реална потребност на работата, той се счита за нежелано дублиране на усилията в 

случай, че обменът на информация не е бил направен чрез SIENA, що се отнася до Европол, 

или че е без добавена стойност, що се отнася до Евроюст.

в) Извършва ли се в рамките на Шведското рамково решение по-спонтанен обмен на 

информация и сведения?

Счита се, че спонтанният обмен на информация е от голямо значение за 

трансграничното полицейско сътрудничество. Специфичните условия по Шведското 

рамково решение са гъвкави, за да позволяват по-спонтанен обмен на информация, щом това 

би могло да улесни разкриването, превенцията или разследването на престъпления съгласно 

европейската заповед за арест. Съобщения се обменят посредством всички съществуващи 

канали, но рядко се посочва, че това се извършва на основата на Шведското рамково 

решение.
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6. Заключения

Държавите членки заявяват, че Шведското рамковото решение все още не е достигнало 

своя пълен потенциал. Това може да стане чрез пълно прилагане и допълнително 

опростяване на формулярите, но също така чрез развиването на структуриран обмен на 

информация посредством например универсалния формат на съобщенията (UMF) и чрез 

ориентирането към SIENA като предпочитан канал за обмен на информация.

Освен това, от организационна гледна точка бяха отправени предложения за допълнителното 

внедряване на eдинни звена за контакт и за повишаване на информираността на оперативно 

ниво на възможностите и характеристиките на трансграничния обмен на информация за 

целите на правоприлагането.

________________________


