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8.3.2017 A8-0251/113 

Изменение  113 

Дита Харанзова 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0251/2016 

Вики Форд 

Контрол на придобиването и притежаването на оръжие 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 10 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 10в (нов) 

 В съответствие с член 13а 

Комисията приема делегирани 

актове, за да допълни настоящата 

директива чрез установяването на 

технически спецификации, за да се 

гарантира, че полуавтоматичните 

огнестрелни оръжия, които са 

видоизменени от първоначално 

автоматични огнестрелни оръжия, 

не могат да бъдат видоизменени 

отново в автоматични огнестрелни 

оръжия. Комисията приема първия 

такъв делегиран акт до 31 декември 

2017 г. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението внася отново компромис, приет в доклада на Европейския парламент. 

Настоящото изменение не е включено в текста на временното споразумение. Тази 

разпоредба следва логиката на хармонизираните правила за деактивиране и предлага 

хармонизирани правила за видоизменяне на автоматичните огнестрелни оръжия в 

полуавтоматични. Само тези оръжия, които са преобразувани съобразно тези 

стандарти, ще бъдат допуснати за притежание от граждани. 
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8.3.2017 A8-0251/114 

Изменение  114 

Дита Харанзова 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0251/2016 

Вики Форд 

Контрол на придобиването и притежаването на оръжие 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 12 – уводна част 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 17 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

“Член 17 “Член 17 

На всеки пет години Комисията 

представя доклад до Европейския 

парламент и до Съвета относно 

прилагането на настоящата директива, 

който се придружава, ако това е 

уместно, от предложения, по-специално 

по отношение на категориите 

огнестрелни оръжия в приложение I и 

въпросите, свързани с развитието на 

новите технологии, като триизмерния 

печат. Първият доклад се представя две 

години след влизането в сила на 

настоящата директива. 

На всеки пет години Комисията 

представя доклад до Европейския 

парламент и до Съвета относно 

прилагането на настоящата директива, 

включително проверка на 

пригодността на нейните разпоредби, 

който се придружава, ако това е 

уместно, от предложения, по-специално 

по отношение на категориите 

огнестрелни оръжия в приложение I и 

въпросите, свързани с прилагането на 

системата за европейския паспорт за 

огнестрелно оръжие, системата за 

регистриране на данни, включително 

възможността за позволяване на 

всяка държава членка да има достъп 

до такава система, поставянето на 

маркировка и новите технологии, като 

последиците от триизмерния печат, 

използването на QR код и 

използването на радиочестотна 

идентификация (RFID). Първият 

такъв доклад се представя до ... [две 

години след датата в член 2, параграф 

1 от настоящата директива за 

изменение]. 
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Or. en 

Обосновка 

Изменението внася отново компромис, приет в доклада на Европейския парламент. 

Настоящото изменение не е включено в текста на временното споразумение. 

Изменението изисква възможност за проучване на директен достъп за органите на 

държавите членки в системата за регистриране на данни, където се обменя ключова 

информация относно оръжията и техните притежатели. 
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8.3.2017 A8-0251/115 

Изменение  115 

Дита Харанзова 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0251/2016 

Вики Форд 

Контрол на придобиването и притежаването на оръжие 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 13 – буква а – подточка i 

Директива 91/477/ЕИО 

Приложение I – част II – буква А - категория А – точка 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Автоматичните огнестрелни 

оръжия, които са видоизменени в 

полуавтоматични огнестрелни оръжия; 

6. Автоматичните огнестрелни 

оръжия, които са видоизменени в 

полуавтоматични огнестрелни оръжия, 

освен ако Комисията е приела 

технически спецификации съобразно 

член 10ба, в който случай това няма 

да се отнася за огнестрелни оръжия, 

които са видоизменени в 

съответствие с установените 

изисквания; 

Or. en 

Обосновка 

Изменението внася отново компромис, приет в доклада на Европейския парламент. 

Настоящото изменение не е включено в текста на временното споразумение. Тази 

разпоредба следва логиката на хармонизираните правила за деактивиране и предлага 

хармонизирани правила за видоизменяне на автоматичните огнестрелни оръжия в 

полуавтоматични. Само тези оръжия, които са преобразувани съобразно тези 

стандарти, ще бъдат допуснати за притежание от граждани. 
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8.3.2017 A8-0251/116 

Изменение  116 

Дита Харанзова 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0251/2016 

Вики Форд 

Контрол на придобиването и притежаването на оръжие 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 13 – буква а – подточка i 

Директива 91/477/ЕИО 

Приложение I – част II – буква А - категория А – точка 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Полуавтоматичните граждански 

огнестрелни оръжия, които имат вид 

на автоматично огнестрелно оръжие; 

7. Полуавтоматичните огнестрелни 

оръжия с централно възпламеняване, 

които могат да изстрелват повече от 

21 патрона без презареждане, ако 

пълнител с капацитет над 

20 патрона е част от огнестрелното 
оръжие или към него е добавен 

сменяем пълнител с капацитет над 

20 патрона; 

Or. en 

Обосновка 

Изменението внася отново компромис, приет в доклада на Европейския парламент, 

което не е включено в текста на временното споразумение. То има за цел уеднаквяване 

на правила, които ограничават броя на патроните, които могат да бъдат изстреляни 

от полуавтоматично огнестрелно оръжие без презареждане до 20/21. 
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8.3.2017 A8-0251/117 

Изменение  117 

Дита Харанзова 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0251/2016 

Вики Форд 

Контрол на придобиването и притежаването на оръжие 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 13 – буква а – подточка iii 

Директива 91/477/ЕИО 

Приложение I – част II – буква А - категория В – точка 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6.  Огнестрелните оръжия от 

категория B и от категория C, точки 

1—5, след като са били 

дезактивирани. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Ако огнестрелно оръжие се дезактивира правилно съобразно хармонизираните 

правила, въведени с член 10 от настоящата директива, то просто парче метал, 

който не мое да бъде активиран отново и използван. Не е необходимо 

категоризирането на такъв предмет като живо оръжие, на същото равнище като 

оръжията, използвани за лов, например. Изменението премества дезактивираните 

огнестрелни оръжия от категория С в категория D. 
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8.3.2017 A8-0251/118 

Изменение  118 

Дита Харанзова 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0251/2016 

Вики Форд 

Контрол на придобиването и притежаването на оръжие 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 13 – буква а – подточка iv (нова) 

Директива 91/477/ЕИО 

Приложение I – част II – буква А - категория Г – точка 1а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iv) в категория D 

 1a. Огнестрелните оръжия от 

категории A, B и C, дезактивирани в 

съответствие с Регламент за 

изпълнение (ЕС) 2015/2403 на 

Комисията от 15 декември 2015 г.1 

 _______________ 

 1Регламент за изпълнение (ЕС) 

2015/2403 на Комисията от 15 

декември 2015 г. за определяне на 

общи насоки относно стандартите и 

методите за дезактивиране с цел 

осигуряване на гаранции, че 

дезактивираните огнестрелни 

оръжия са приведени в състояние на 

необратима нефункционалност 

(Текст от значение за ЕИО) (ОВ L 

333, 19.12.2015 г., стр. 62). 

Or. en 

Обосновка 

Ако огнестрелно оръжие се дезактивира правилно съобразно хармонизираните 

правила, въведени с член 10 от настоящата директива, то просто парче метал, 

който не мое да бъде активиран отново и използван. Не е необходимо 

категоризирането на такъв предмет като живо оръжие, на същото равнище като 
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оръжията, използвани за лов, например. Изменението премества дезактивираните 

огнестрелни оръжия от категория С в категория D. 



 

AM\1119606BG.docx  PE598.517v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

8.3.2017 A8-0251/119 

Изменение  119 

Дита Харанзова 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0251/2016 

Вики Форд 

Контрол на придобиването и притежаването на оръжие 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки предприемат всички 

необходими мерки за забрана на 

придобиваното и притежаването на 

огнестрелни оръжия и боеприпаси от 

категория А и за унищожаване на 

огнестрелните оръжия и боеприпасите, 

държани в нарушение на тази 

разпоредба и иззети. 

1. Без да се засяга член 2, 

параграф 2, държавите членки 

предприемат всички необходими мерки 

за забрана на придобиването и 

притежаването на огнестрелни оръжия, 

основни компоненти и боеприпаси от 

категория А. Те осигуряват 

отнемането на огнестрелните оръжия, 

основните компоненти и 

боеприпасите, държани незаконно в 

нарушение на тази забрана. 

Държавите членки могат да 

разрешат на организациите, чиято 

дейност е свързана с културните или 

историческите аспекти на оръжията 

и които са признати за такива от 

държавата членка, на чиято 

територия са установени, да 

притежават огнестрелни оръжия от 

категория А, придобити преди 

[датата на влизане в сила на 

настоящата директива], при условие 

че същите са дезактивирани в 

съответствие с разпоредбите, с 

които се прилага член 10, буква б). 

2. За защита на сигурността на 

критичната инфраструктура, 

търговското корабоплаване, особено 

ценните конвои и чувствителните 

обекти, както и за цели, свързани с 

национална отбрана, образователни, 

културни, научноизследователски и 

исторически цели, и без да се засягат 

разпоредбите на параграф 1, 

националните компетентни органи 

могат да предоставят, в отделни 

случаи, като изключение и с 

надлежна обосновка, разрешителни за 

огнестрелни оръжия, основни 

компоненти и боеприпаси, 

класифицирани в категория А, когато 

това не противоречи на 

обществената сигурност или 
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обществения ред.  

Придобиването на огнестрелни 

оръжия и боеприпаси от категории A, 

B и C чрез средства за дистанционна 

комуникация, както е определено в 

член 2 от Директива 97/7/ЕО на 

Европейския парламент и на 

Съвета(*), се разрешава единствено 

по отношение на оръжейниците и 

оръжейните посредници и подлежи 

на строг контрол от страна на 

държавите членки. 

3. Държавите членки могат да 

изберат да предоставят на 

колекционери, в отделни специални 

случаи, по изключение и с надлежна 

обосновка, разрешителни за 

придобиването и притежаването на 

огнестрелни оръжия, основни 

компоненти и боеприпаси от 

категория А, при спазване на строги 

условия за сигурност, включително 

като се докаже на националните 

компетентни органи, че са взети 

мерки за справяне с всякакви рискове 

за обществената сигурност или 

обществения ред, както и че 

съответните огнестрелни оръжия, 

основни компоненти и боеприпаси се 

съхраняват при равнище на 

сигурност, което е пропорционално на 

рисковете, свързани с неразрешения 

достъп до такива изделия. 

 Държавите членки гарантират, че 

колекционерите, получили разрешение 

съгласно първата алинея от 

настоящия параграф, могат да бъдат 

идентифицирани в системите за 

регистриране на данни, посочена в 

член 4. Получилите разрешение 

колекционери са длъжни да водят 

регистър на всички огнестрелни 

оръжия, които притежават и които 

са класифицирани в категория А, 

като регистърът трябва да бъде 

достъпен за националните 

компетентни органи. Държавите 

членки създават подходяща система 

за мониторинг по отношение на 

получилите разрешение колекционери, 

като отчитат всички относими 

фактори. 

 4. Държавите членки могат да 

разрешат на оръжейниците или на 

оръжейните посредници, в 

съответното им професионално 

качество, да придобиват, 

произвеждат, дезактивират, 
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ремонтират, доставят, предават и 

притежават огнестрелни оръжия, 

основни компоненти и боеприпаси от 

категория А при спазване на строги 

условия за сигурност. 

 5. Държавите членки могат да 

разрешат на музеи да придобиват и 

притежават огнестрелни оръжия, 

основни компоненти и боеприпаси от 

категория А, при спазване на строги 

условия за сигурност.  

 6. Държавите членки могат да 

разрешат на спортни стрелци да 

придобиват и притежават 

полуавтоматични огнестрелни 

оръжия, класифицирани в точка 6 или 

точка 7 от категория А, съобразно 

следните условия: 

 a) задоволителна оценка на 

относимата информация, 

произтичаща от прилагането на 

член 5, параграф 2; 

 б) представяне на доказателство, 

че съответният спортен стрелец 

активно тренира с цел участие или 

участва в състезания по стрелба, 

признати от официално призната 

организация по спортна стрелба в 

съответната държава членка или от 

международно утвърдена и 

официално призната федерация по 

спортна стрелба; и 

 в) представяне на удостоверение 

от официално призната организация 

по спортна стрелба, в което се 

потвърждава, че: 

 i) спортният стрелец е член на 

клуб по спортна стрелба и редовно 

практикува спортна стрелба в него 

от поне 12 месеца, и 

 ii) съответното огнестрелно 

оръжие отговаря на спецификациите, 

които се изискват за дадена 

дисциплина в спортната стрелба, 

призната от международно 
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утвърдена и официално призната 

федерация по спортна стрелба. 

 По отношение на огнестрелни 

оръжия от точка 6 на категория А, 

държавите членки могат да изберат 

да предоставят разрешение за 

прехвърляне на военни огнестрелни 

оръжия на лица в качеството им на 

спортни стрелци. Тези огнестрелни 

оръжия се преобразуват в 

полуавтоматични огнестрелни 

оръжия от публичния орган, който 

извършва периодични проверки дали 

лицата, използващи такива 

огнестрелни оръжия, не 

представляват риск за обществената 

сигурност. Прилагат се разпоредбите, 

посочени в първа алинея, букви а), б) и 

в); 

___________________________  

(*) Директива 97/7/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 20 май 

1997 г. относно защита на 

потребителя по отношение на 

договорите от разстояние (ОВ L 144, 

4.6.1997 г., стр. 19).“ 

 

Or. en 

Обосновка 

Член 6, параграф 3в, буква г) от временното споразумение със Съвета предлага общо 

правило, което по своето определение е специално правило за Швейцария, тъй като 

само една държава може да изпълни условията в правилото. Така той предоставя по-

леки правила за държави извън ЕС отколкото за държави-членки на ЕС, което е 

недопустимо. Настоящото изменение следователно има за цел да запази общото 

правило и да го направи еднакво за всички държави членки. 
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8.3.2017 A8-0251/120 

Изменение  120 

Дита Харанзова 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0251/2016 

Вики Форд 

Контрол на придобиването и притежаването на оръжие 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 8 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 10 б – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията приема стандарти и 

методи за дезактивиране с цел да 

гарантира, че дезактивираните 

огнестрелни оръжия са приведени в 

състояние на необратима 

нефункционалност. Тези актове за 

изпълнение се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в 

член 13б, параграф 2. 

2. Комисията приема не по-късно 

от [датата на влизане в сила на 

настоящата директива] актове за 

изпълнение, които определят 

стандарти и методи за дезактивиране с 

цел да гарантира, че всички основни 

компоненти на огнестрелното 

оръжие са приведени в състояние на 

постоянна нефункционалност и 

невъзможност за отстраняване, 

подмяна или модификация по начин, 

който би позволил огнестрелното 

оръжие да бъде въведено отново в 

употреба по какъвто и да било начин. 

Тези актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 13б, 

параграф 2. 

Or. en 

Обосновка 

Една от ползите от настоящото преразглеждане на Директивата е да се 

хармонизират правилата в целия ЕС за дезактивирането на огнестрелните оръжия. 

Тъй като текущият регламент за изпълнението относно дезактивирането не е 

осъществим, следва да има ясна дата за Комисията, която да определи срока за 

приемането на новите правила. Такъв срок трябва да се определи преди влизането в 
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сила на текущата директива, така че новият режим за дезактивиране да бъде ясен за 

държавите членки, когато започнат процеса на транспониране. 

 

 


