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ÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ ÑÚÄÀ (ÂÒÎ ÐÈ ÑÚÑÒÀÂ)
ÎÒ 16 ÞËÈ 2015 ÃÎ ÄÈ ÍÀ*

„Преюдициално за пит ва  не – Регламент (EO) № 1889/2005 – 
Контрол на па ри в брой, които се вна сят и из на сят 
от Европейския съ юз – Членове 3 и 9 – Задължение 

за декла ри ра не – Неизпълнение – Санкции – 
Пропорционалност“

По де ло C-255/14
с пред мет пре юди циал но за пит ва не, от пра ве но на ос но ва ние 

член 267 ДФЕС от Kecskeméti közigazgatási és munkaügyi bíróság 
(Унгария) с акт от 19 май 2014 г., постъ пил в Съда на 27 май 
2014 г., в рам ки те на произ вод ст во по де ло

Robert Michal Chmielewski
сре щу
Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám-és 

Pénzügyőri Főigazgatósága,
СЪДЪТ (вто ри състав),
състоящ се от: R. Silva de Lapuerta (докладчик), пред се да тел 

на съста ва, J.-C. Bonichot, Aл. Арабаджиев, J. L. da Cruz Vilaça и 
C. Lycourgos, съ дии,

ге не ра лен ад во кат: M. Wathelet,
секре тар: I. Illéssy, ад ми нистра тор,
пред вид из ло же но то в пис ме на та фа за на произ вод ст во то и в 

съ деб но то за се да ние от 18 март 2015 г.,
ка то има пред вид ста но ви ща та, пред ста ве ни:

ÑÚÄ ÍÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈß ÑÚÞÇ

* Език на произ вод ст во то: ун гар ски.
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– за Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám-és 
Pénzügyőri Főigazgatósága, от B. Gyenge, в ка чест во то на пред ста-
ви тел,

– за ун гар ско то пра ви тел ст во, от Z. Fehér, G. Koós и M. M. 
Tátrai, в ка чест во то на пред ста ви те ли,

– за бел гийско то пра ви тел ст во, от J.-C. Halleux, M. Jacobs и 
C. Pochet, в ка чест во то на пред ста ви те ли,

– за испан ско то пра ви тел ст во, от A. Gavela Llopis, в ка чест-
во то на пред ста ви тел,

– за ита лиан ско то пра ви тел ст во, от G. Palmieri, в ка чест во то 
на пред ста ви тел, под по ма га на от P. Gentili, avvocato dello Stato,

– за Европейската ко ми сия, от L. Grønfeldt и A. Sipos, в ка-
чест во то на пред ста ви те ли,

след ка то из слу ша заклю че нието на ге не рал ния ад во кат, 
пред ста ве но в съ деб но то за се да ние от 7 май 2015 г.,

поста но ви настоящо то

Ðåøåíèå
1. Преюдициалното за пит ва не се от на ся  до тъл ку ва не то на 

член 65 ДФЕС и член 9 от Регламент (ЕО) 1889/2005 на 
Европейския пар ла мент и на Съвета от 26 ок том в ри 2005 го ди на 
от нос но кон тро ла на па ри в брой, които се вна сят и из на сят от 
Общността (ОВ L 309, с. 9; Специално из да ние на бъл гар ски език, 
2007 г., гла ва 19, том 7, с. 238).

2. Запитването е от пра ве но в рам ки те  на спор меж ду г-н 
Chmielewski и Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális 
Vám-és Pénzügyőri Főigazgatósága (Регионална ге не рал на ди рек-
ция за мит ни чески и да нъ чен кон трол в Del-alföld към Нацио-
налната фи нан со ва и мит ни ческа администрация) по по вод на на-
ло же на та му от послед на та гло ба, тъй ка то не е декла ри рал су ма 
па ри в брой, които е но сел при вли за не то си на те ри то рията на 
Европейския съ юз.
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Ïðàâíà óðåä áà

Право на Съюза
3. Съображения 1–3, 5, 6 и 13 от Регламент  № 1889/2005 гла-

сят след но то:
„(1) Една от за да чи те на Общността е да на сър ча ва хар мо-

нич но то, ба лан си ра но и устойчи во раз ви тие на ико но ми чески те 
про це си в рам ки те на ця ла та Общност чрез съз да ва не на общ па-
зар и ико но ми чески и па ри чен съ юз. За та зи цел вътреш ният па-
зар об хва ща зо на без вътреш ни гра ни ци, в която е га ран ти ра но 
сво бод но то дви же ние на сто ки, хо ра, услу ги и ка пи та ли.

(2) Въвеждането на пе чал би те от не за кон ни дейст вия във 
фи нан со ва та систе ма и тях но то ин вести ра не, след из пи ра не то им, 
са вред ни за ста бил но то и устойчи во ико но ми ческо раз ви тие. 
Съответно Директива 91/308/ЕИО на Съвета от 10 юни 1991 г. от-
нос но пре дот в ра тя ва не из пол з ва не то на фи нан со ва та систе ма за 
из пи ра не на па ри [ОВ L 166, с. 77; Специално из да ние на бъл гар-
ски език, 2007 г., гла ва 9, том 1, с. 103] въ ве де ме ха ни зъм за пре-
дот в ра тя ва не на из пи ра не то на па ри в рам ки те на Общността 
посред ст вом наблю де ние на опе ра циите на кре дит ни те и фи нан-
со ви те ин сти ту ции и опре де ле ни про фе сии. Тъй ка то има риск 
при ло же нието на то зи ме ха ни зъм да до ве де до уве ли че ние в дви-
же нието на па ри в брой за не за кон ни це ли, към Директива 
[91/308] се до ба вя кон трол на систе ма за па ри в брой, които се 
вна сят и из на сят от Общността.

(3) Понастоящем та ки ва кон трол ни систе ми се при ла гат са-
мо от ня кол ко дър жа ви членки, които дейст ват в рам ки те на тех-
ни те на ционал ни за ко но да тел ст ва. Несъответствията в за ко но да-
тел ст ва та са вред ни за пра вил но то функ циони ра не на об щия 
вътре шен па зар. По та зи при чи на ос нов ни те еле мен ти след ва да 
бъ дат хар мо ни зи ра ни на об щ ност но рав ни ще с цел да се га ран ти-
ра ед нак во ни во на кон трол на дви же нията на па ри в брой, които 
пре ко ся ват гра ни ци те на Общността. Такава хар мо ни за ция оба че 
не би ва да за ся га въз мож ност та дър жа ви те членки да при ла гат, в 
съ от ветст вие със съ щест ву ва щи те раз по ред би от Договора, на-
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ционал ни те ме то ди за кон трол на дви же нието на па ри в брой в 
рам ки те на Общността.

[...]
(5) В съ от ветст вие с то ва па ри в брой, които се на ми рат във 

фи зи ческо ли це, което вли за или из ли за от Общността, под ле жат 
на декла ри ра не съглас но прин ци па за за дъл жи тел но то декла ри ра-
не. Той поз во ля ва на мит ни чески те ор га ни да съ би рат ин фор ма-
ция от нос но та ки ва дви же ния на па ри в брой и ко га то то ва е це ле-
съ образ но, да об ме нят та зи ин фор ма ция с дру ги ор га ни. [...]

(6) С оглед на пре ван тив на та му цел и въз пи ращ ха рак тер, 
за дъл же нието за декла ри ра не след ва да се из вър ш ва при вли за не 
или на пуска не на Общността. Обаче на декла ри ра не под ле жат са-
мо па ри в брой в раз мер над 10 000 EUR и по ве че, с цел да се 
съсре до то чи вни ма нието на ор га ни те вър ху зна чи тел ни по обем 
па рич ни по то ци. Също та ка след ва да се опре де ли, че за дъл же-
нието за декла ри ра не се при ла га за фи зи ческо то ли це, но се що па-
ри в брой, не за ви си мо да ли то е соб ст ве ни кът им или не.

[...]
(13) Правомощията на ком пе тент ни те ор га ни се до пъл ват от 

за дъл же ние на дър жа ви те членки да на ла гат санк ции. Санкции 
оба че след ва да се на ла гат са мо ако не бъ де по пъл не на декла ра-
цията по настоящия регла мент“.

4. Съгласно член 1, параграф 1 от то зи Регл а мент:
„Настоящият регла мент до пъл ва раз по ред би те на Директива 

91/308/ЕИО по от но ше ние на опе ра циите през фи нан со ви и кре-
дит ни ин сти ту ции и от нос но опре де ле ни про фе сии, ка то пред-
виж да хар мо ни зи ра ни нор ми за кон трол от стра на на ком пе тент-
ни те ор га ни на па ри в брой, които вли зат в или из ли зат от 
[Европейския съ юз]“.

5. Член 3 от то зи Регла мент пред виж да:
„ 1. Всяко фи зи ческо ли це, което вли за или из ли за от 

Общността и но си па ри в брой на стойност 10 000 EUR или по ве-
че, е за дъл же но да декла ри ра та зи су ма пред ком пе тент ни те ор га-
ни на дър жа ва та членка, през която вли за или из ли за от 
Общността, в съ от ветст вие с настоящия регла мент. Задължението 
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за декла ри ра не се счи та за не из пъл не но, ако декла ри ра на та ин-
фор ма ция е не вяр на или не пъл на.

2. Декларацията по параграф 1 съ дър жа под роб ни дан ни за:
[...]
д) произ хо да и пред наз на че нието на па ри те в брой;
[...]“.
6. Член 4, параграф 2 от съ щия Регла мент г ла си:
„Ако за дъл же нието за декла ри ра не, пред ви де но по член 3, 

не е из пъл не но, па ри те в брой мо гат да бъ дат за дър жа ни след из-
да ва не на ад ми нистра тив но ре ше ние в съ от ветст вие с усло вията, 
пред ви де ни по на ционал но то за ко но да тел ст во“.

7. Член 9, параграф 1 от Регламент № 1889/20 05 пред виж да:
„Всяка дър жа ва членка въ веж да санк ции, които се на ла гат 

при неспаз ва не на за дъл же нието за декла ри ра не по член 3. Тези 
санк ции тряб ва да бъ дат ефек тив ни, про пор ционал ни и въз пи ра-
щи“.

Унгарското пра во
8. По си ла та на член 1 от Закон XLVIII от  2007 г. за из пъл не-

ние на [Регламент № 1889/2005] в при ло жи ма та към спо ра в глав-
но то произ вод ст во ре дак ция (на ри чан по-на та тък „Закон 
№ XLVIII“) мит ни ческият ор ган е ком пе тен тен във връз ка с из-
пъл не нието на Регламент № 1889/2005.

9. Член 3 от Закон № XLVIII пред виж да, че  с цел кон трол на 
дви же нието на па ри в брой мит ни ческият ор ган, в из пъл не ние на 
пра во мо щията си на мит ни ческа ад ми нистра ция, има пра во да 
про ве ря ва фи зи чески те ли ца, тех ния ба гаж и пре воз ни сред ст ва, 
за да сле ди за из пъл не нието на за дъл же нието за декла ри ра не, 
пред ви де но в член 3 от по со че ния Регла мент.

10. Член 5/A, параграф 1 от Закон № XLVIII г ла си:
„В съ от ветст вие с пред ви де но то в член 9 от Регламент 

[№ 1889/2005] фи зи ческо ли це, което вли за на те ри то рията на 
Общността или из ли за от нея и което не из пъл ни за дъл же нието за 
декла ри ра не по член 3, параграф 1 от [по со че ния регла мент] във 
връз ка с пре на ся ни те от не го па ри в брой по сми съ ла на член 2, 



27Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 7/2019

параграф 2 от [то зи регла мент] или което декла ри ра не вяр на или 
не пъл на ин фор ма ция, запла ща на място гло ба [в ун гар ски фо рин-
ти (HUF)] в раз мер на:

a) 0% от пре на ся на та су ма в брой, ко га то та зи су ма е рав на 
на или по-го ля ма от 10 000 EUR, но не пре ви ша ва 20 000 EUR,

b) 40% от  пре на ся на та су ма в брой, ко га то та зи су ма е по-го-
ля ма от 20 000 EUR, но не пре ви ша ва 50 000 EUR,

c) 60% от пре на ся на та су ма в брой, ко га то та зи су ма е по-го-
ля ма от 50 000 EUR“.

Спорът по глав но то произ вод ст во и пре юди циал ни те 
въпро си

11. На 9 ав густ 2012 г. г-н Chmielewski вли  за на  ун гар ска те-
ри то рия от Сърбия, без да декла ри ра пре на ся на та от не го су ма 
па ри в брой в общ раз мер на 147 492 EUR, от които 249 150 бъл-
гар ски ле ва (BGN), 30 000 тур ски ли ри (TRY) и 29 394 ру мън ски 
леи (RON).

12. С ре ше ние от 4 ок том в ри 2013 г. Nemz eti Adó-és 
Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám-és Pénzügyőri Főigazgatósága 
на ла га ад ми нистра тив на санк ция на г-н Chmielewski да запла ти 
гло ба в раз мер на 24 532 000 HUF за то ва, че не е из пъл нил за дъл-
же нието си по Регламент № 1889/2005 и Закон № XLVIII от 
2007 г., тъй ка то не е декла ри рал по со че на та су ма при вли за не то 
си на те ри то рията на Съюза.

13. Г-н Chmielewski по да ва жал ба сре щу то  ва ре ше ние пред 
за пит ва ща та юрис дик ция, ка то по-спе циал но из тък ва, че раз по-
ред би те на Закон № XLVIII от 2007 г. про ти во ре чат на пра во то на 
Съюза.

14. При те зи усло вия Kecskeméti közigazgatási  és munkaügyi 
bíróság (Административен и тру дов съд – Кечкемет) ре ша ва да 
спре произ вод ст во то и да от пра ви до Съда след ни те пре юди циал-
ни въпро си:

„1) Отговаря ли раз ме рът на гло ба та, на ло же на ка то ад ми-
нистра тив на санк ция на ос но ва ние член 5/А от Закон № XLVIII 
[...] за из пъл не ние на Регламент № 1889/2005, на изиск ва не то, съ-
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дър жа що се в член 9, параграф 1 от [то зи регла мент], съглас но 
което пред ви де ни те в на ционал но то пра во санк ции тряб ва да бъ-
дат ефек тив ни, въз пи ра щи и съ щев ре мен но съ раз мер ни на из вър-
ше но то на ру ше ние и на преслед ва на та цел?

2) Не про ти во ре чи ли член 5/А от Закон № XLVIII, по ра ди 
опре де ле ния в не го раз мер на гло би те, на забра на та за прикри ти 
огра ни че ния на сво бод но то дви же ние на ка пи та ли, пред ви де на в 
член 65, параграф 3 [ДФЕС] и в Договора за [ЕС]?“.

По пре юди циал ни те въпро си
15. С въпро си те си, които след ва да се раз гл е дат заед но, за-

пит ва ща та юрис дик ция по съ щест во иска да се уста но ви да ли 
член 65, параграф 3 ДФЕС и член 9, параграф 1 от Регламент 
№ 1889/2005 тряб ва да се тъл ку ват в сми съл, че не до пускат на-
ционал на прав на уред ба, ка то раз глеж да на та в глав но то произ-
вод ст во, съглас но която за не из пъл не нието на пред ви де но то в 
член 3 от по со че ния Регла мент за дъл же ние за декла ри ра не се на-
ла га ка то санк ция запла ща не то на ад ми нистра тив на гло ба, чий то 
раз мер съ от ветст ва на 60% от не декла ри ра на та су ма па ри в брой, 
ко га то та зи су ма е по-го ля ма от 50 000 EUR.

16. Доколкото Регламент № 1889/2005 уста но вя в а хар мо ни-
зи ра ни нор ми за кон трол на дви же нието на па ри в брой, които 
вли зат във или из ли зат от Съюза, уред ба та – пред мет на глав но то 
произ вод ст во, след ва да се раз гле да най-напред от глед на точ ка 
на раз по ред би те на то зи Регла мент.

17. Както след ва от член 1, параграф 1 от по со  че ния Регла-
мент, във връз ка със съ обра же ния 1–3 от не го, не го ва та цел е в 
кон текста на на сър ча ва не то на хар мо нич но то, ба лан си ра но и 
устойчи во раз ви тие в рам ки те на це лия Съюз да до пъл ва раз по-
ред би те на Директива 91/308/ЕИО, ка то пред виж да хар мо ни зи ра-
ни нор ми за кон трол на па ри в брой, които вли зат във или из ли зат 
от Съюза.

18. Съгласно съ обра же ния 2, 5 и 6 от Регламент  № 1889/2005 
той има за цел пре дот в ра тя ва не то, въз пи ра не то и из бяг ва не то на 
въ веж да не то на пе чал би те от не за кон ни дейст вия във фи нан со ва-
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та систе ма и тях но то ин вести ра не след из пи ра не то им, по-спе-
циал но посред ст вом въ веж да не то на прин ци па на за дъл жи тел но-
то декла ри ра не на та ки ва дви же ния, което поз во ля ва съ би ра не то 
на ин фор ма ция за тях.

19. За та зи цел член 3, параграф 1 от то зи Регла  мент пред-
виж да по от но ше ние на вся ко фи зи ческо ли це, което вли за или 
из ли за от Общността и но си па ри в брой на стойност 10 000 EUR 
или по ве че, за дъл же нието за декла ри ра не на та зи су ма.

20. Съгласно член 9, параграф 1 от по со че ния Ре гла мент вся-
ка дър жа ва членка въ веж да санк ции, които се на ла гат при неспаз-
ва не на за дъл же нието за декла ри ра не по член 3. Съгласно та зи 
раз по ред ба та ка пред ви де ни те санк ции тряб ва да бъ дат ефек тив-
ни, съ раз мер ни и въз пи ра щи.

21. В то ва от но ше ние след ва да се на пом ни,  че съглас но 
постоян на та прак ти ка на Съда при лип са на хар мо ни за ция на за-
ко но да тел ст во то на Съюза в област та на санк циите, при ло жи ми 
при неспаз ва не на усло вията, пред ви де ни от уста но вен в то ва за-
ко но да тел ст во ре жим, дър жа ви те членки са ком пе тент ни да из бе-
рат санк ции, които спо ред тях са под хо дя щи. Те въпре ки то ва са 
за дъл же ни да упраж ня ват ком пе тент ност та си при спаз ва не на 
пра во то на Съюза и на не го ви те об щи прин ци пи, а сле до ва тел но 
и при спаз ва не на прин ци па на про пор ционал ност та (вж. ре ше ния 
Ntionik и Pikoulas, C-430/05, EU:C:2007:410, т. 53 и Urbán, 
C-210/10, EU:C:2012:64, т. 23).

22. По-спе циал но ад ми нистра тив ни те или санк ц ион ни те 
мер ки, пред ви де ни в да де но на ционал но за ко но да тел ст во, не 
тряб ва да над хвър лят гра ни ци те на не об хо ди мо то за пости га не то 
на ле ги тим но преслед ва ни те от то ва за ко но да тел ст во це ли (вж. 
ре ше ния Ntionik и Pikoulas, C-430/05, EU:C:2007:410, т. 54 и 
Urbán, C-210/10, EU:C:2012:64, т. 24 и 53).

23. В то зи кон текст Съдът уточ ня ва, че стро гост т а на санк-
циите тряб ва да бъ де в съ от ветст вие с те жест та на на каз ва ни те с 
тях на ру ше ния, вклю чи тел но и ка то га ран ти рат ре ал но въз пи ращ 
ефект, ка то съ щев ре мен но съблю да ват ос нов ния прин цип на про-



30 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 7/2019

пор ционал ност (вж. ре ше ния Asociația Accept, C-81/12, 
EU:C:2013:275, т. 63 и LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, 
EU:C:2014:190, т. 45).

24. По от но ше ние на спо ра в глав но то произ вод ст в о след ва 
да се от бе ле жи, че ефек тив ният и въз пи ращ ха рак тер на пред ви-
де ни те в член 5/A от Закон № XLVIII санк ции не е оспо рен ни то 
пред за пит ва ща та юрис дик ция, ни то пред Съда.

25. В то зи кон текст е доста тъч но да се от бе ле жи, ч е санк ции 
ка то раз глеж да ни те в глав но то произ вод ст во се явя ват под хо дя-
щи за пости га не то на преслед ва ни те от Регламент № 1889/2005 
це ли и за га ран ти ра не на ефек тив но то из пъл не ние на пред ви де но-
то в член 3 от не го за дъл же ние за декла ри ра не, тъй ка то са от 
естест во да въз прат съ от вет ни те ли ца от не из пъл не нието на то ва 
за дъл же ние.

26. Освен то ва систе ма, съглас но която раз ме рът на с анк-
циите по член 9 от по со че ния Регла мент е раз ли чен в за ви си мост 
от су ма та на не декла ри ра ни те па ри в брой, по прин цип не се явя-
ва непро пор ционал на са ма по се бе си.

27. По от но ше ние на съ раз мер ност та на санк циите,  пред ви-
де ни в раз глеж да но то в глав но то произ вод ст во за ко но да тел ст во, 
след ва да се от бе ле жи, че раз ме рът на пред ви де ни те в не го гло би 
на раст ва прогре сив но в за ви си мост от раз ме ра на не декла ри ра на-
та су ма па ри в брой.

28. Обратно на под дър жа но то от Европейската ко ми сия , 
усло вието за съ раз мер ност, на което тряб ва да от го ва рят санк-
циите, въ ве де ни от дър жа ви те членки съглас но член 9 от 
Регламент № 1889/2005, не за дъл жа ва ком пе тент ни те ор га ни да 
взе мат пред вид конкрет ни те и спе циал ни об стоятел ст ва във все-
ки слу чай.

29. Както из тък ва ге не рал ният ад во кат в точ ки 79– 81 от 
своето заклю че ние, съглас но член 9, параграф 1 от по со че ния 
Регла мент дър жа ви те членки раз по ла гат със сво бо да на пре ценка 
по от но ше ние на из бо ра на санк циите, които въ веж дат, за да оси-
гу рят из пъл не нието на за дъл же нието за декла ри ра не, пред ви де но 
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в член 3 от съ щия Регла мент, ка то не из пъл не нието на то ва за дъл-
же ние тряб ва да мо же да се санк циони ра по прост, ефек ти вен и 
ефи ка сен на чин, при то ва без да е не об хо ди мо ком пе тент ни те ор-
га ни да взе мат пред вид дру ги об стоятел ст ва ка то напри мер уми-
съ ла или пов тор ност та.

30. При все то ва с оглед на естест во то на съ от вет но  то на ру-
ше ние, а имен но – не из пъл не ние на за дъл же нието за декла ри ра-
не, пред ви де но в член 3 от Регламент № 1889/2005, гло ба, чий то 
раз мер съ от ветст ва на 60% от не декла ри ра на та су ма па ри в брой, 
ко га то та зи су ма е по-го ля ма от 50 000 EUR, не из глеж да съ раз-
мер на. Всъщност по доб на гло ба над хвър ля гра ни ци те на не об хо-
ди мо то, за да се га ран ти ра из пъл не нието на то ва за дъл же ние и да 
се оси гу ри осъ щест вя ва не то на преслед ва ни те с то зи Регла мент 
це ли.

31. В то ва от но ше ние след ва да се на пом ни, че санк ц ията, 
пред ви де на в член 9 от Регламент № 1889/2005, ня ма за цел да се 
санк циони рат из мам ни или про ти во за кон ни дейст вия, а са мо не-
из пъл не нието на по со че но то за дъл же ние.

32. В то зи кон текст след ва да се от бе ле жи, че как то  е вид но 
от съ обра же ния 3 и 15 от по со че ния Регла мент, той има за цел 
оси гу ря ва не то на по-ефи ка сен кон трол вър ху дви же нието на па-
ри те в брой, които вли зат във или из ли зат от Съюза, за да се 
попре чи на въ веж да не то на пе чал би те от не за кон ни дейст вия във 
фи нан со ва та систе ма, ка то при то ва се спаз ват прин ци пи те, приз-
на ти в Хартата на ос нов ни те пра ва на Европейския съ юз.

33. Следва съ що та ка да се от бе ле жи, че член 4, парагр аф 2 
от Регламент № 1889/2005 пред виж да въз мож ност та па ри те в 
брой, които не са би ли декла ри ра ни съ образ но пред ви де но то в 
член 3 от то зи Регла мент, да бъ дат за дър жа ни след из да ва не на 
ад ми нистра тив но ре ше ние в съ от ветст вие с усло вията, пред ви де-
ни в на ционал но то за ко но да тел ст во, по-спе циал но с цел да се 
поз во ли на ком пе тент ни те ор га ни да из вър шат не об хо ди мия кон-
трол и про вер ки във връз ка с произ хо да, пред наз на че нието и 
место наз на че нието на па ри те в брой. Така санк ция, състояща се в 
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гло ба в по-ни сък раз мер, съ че та на с мяр ка за за дър жа не на па ри те 
в брой, които не са би ли декла ри ра ни съглас но член 3, би могла 
да постиг не преслед ва ни те с по со че ния Регла мент це ли, без да 
над хвър ля гра ни ци те на не об хо ди мо то за та зи цел. В конкрет ния 
слу чай от пре доста ве на та на Съда пре писка е вид но, че раз глеж-
да на та в глав но то произ вод ст во уред ба не пред виж да та зи въз-
мож ност.

34. Предвид гор ни те съ обра же ния не е не об хо ди мо да  се раз-
глеж да на ли чието на огра ни че ние по сми съ ла на член 65, 
параграф 3 ДФЕС.

35. При те зи усло вия на поста ве ни те въпро си след ва д а се 
от го во ри, че член 9, параграф 1 от Регламент № 1889/2005 тряб ва 
да се тъл ку ва в сми съл, че не до пуска на ционал на прав на уред ба, 
ка то раз глеж да на та в глав но то произ вод ст во, съглас но която за 
не из пъл не нието на пред ви де но то в член 3 от по со че ния Регла-
мент за дъл же ние за декла ри ра не се на ла га ка то санк ция запла ща-
не то на ад ми нистра тив на гло ба, чий то раз мер съ от ветст ва на 60% 
от не декла ри ра на та су ма па ри в брой, ко га то та зи су ма е по-го ля-
ма от 50 000 EUR.

По съ деб ни те раз носки
36. С оглед на об стоятел ст во то, че за стра ни те по гла в но то 

произ вод ст во настоящо то де ло пред ставля ва от кло не ние от оби-
чайния ход на произ вод ст во то пред за пит ва ща та юрис дик ция, 
послед на та след ва да се произ не се по съ деб ни те раз носки. 
Разходите, напра ве ни за пред ста вя не на ста но ви ща пред Съда, 
раз лич ни от те зи на по со че ни те стра ни, не под ле жат на въз ста но-
вя ва не.

По из ло же ни те съ обра же ния Съдът (вто ри състав) ре ши:
Член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1889/2005 на 

Европейския пар ла мент и на Съвета от 26 ок том в ри 2005 го-
ди на от нос но кон тро ла на па ри в брой, които се вна сят и из-
на сят от Общността, тряб ва да се тъл ку ва в сми съл, че не до-
пуска на ционал на прав на уред ба, ка то раз глеж да на та в глав-
но то произ вод ст во, съглас но която за не из пъл не нието на 
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пред ви де но то в член 3 от по со че ния Регла мент за дъл же ние за 
декла ри ра не се на ла га ка то санк ция запла ща не то на ад ми-
нистра тив на гло ба, чий то раз мер съ от ветст ва на 60% от не-
декла ри ра на та су ма па ри в брой, ко га то та зи су ма е по-го ля-
ма от 50 000 EUR.


