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9.3.2017 A8-0251/123 

Изменение  123 

Кристина Винберг, Роберт Ярослав Ивашкевич, Беатрикс фон Щорх, Петер 

Лундгрен, Петър Мах 

от името на групата EFDD 

 

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 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) 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 и които 

притежават огнестрелни оръжия от 

категория А, придобити преди 

датата на влизане в сила на 

настоящата директива, следва да 

могат да продължат да притежават 

тези огнестрелни оръжия, като 

получат за целта разрешение от 

съответната държава членка и при 

условие че същите са дезактивирани. 

(4) Държавите членки следва да 

имат възможност да изберат да 

издадат разрешение на признати 

музеи и колекционери за 

придобиването и притежанието на 

огнестрелни оръжия и боеприпаси, 

когато това е необходимо поради 

исторически, културни, научни, 

технически, образователни, 

естетически или свързани с 

историческото наследство цели, при 

условие че те докажат, преди да 

получат разрешение, че са взели 

необходимите мерки за отстраняване 

на всякакви рискове, свързани с 

обществената сигурност или 

обществения ред, включително чрез 

сигурно съхранение. 

Or. en 
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Изменение  124 

Кристина Винберг, Роберт Ярослав Ивашкевич, Беатрикс фон Щорх, Петер 

Лундгрен, Петър Мах 

от името на групата EFDD 

 

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 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Тъй като колекционерите бяха 

идентифицирани като възможен 

източник на трафик на огнестрелни 

оръжия, те следва да попаднат в 

приложното поле на настоящата 

директива. 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  125 

Кристина Винберг, Роберт Ярослав Ивашкевич, Беатрикс фон Щорх, Петер 

Лундгрен, Петър Мах 

от името на групата EFDD 

 

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 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) С цел да се гарантира 

проследимостта на дезактивираните 

огнестрелни оръжия същите следва 

да бъдат регистрирани в национални 

регистри. 

(8) С цел да се увеличи 

проследимостта на огнестрелните 

оръжия и основните компоненти и да 

се улесни свободното им движение, 

сглобено огнестрелно оръжие и 

всички отделно продавани основни 

компоненти следва да имат 

неотстраняема маркировка към 

момента на производството или 

незабавно след вноса им в Съюза. 

Изискванията за проследимост не 

следва да се отнасят до огнестрелни 

оръжия, които са били 

дезактивирани в съответствие с 

настоящата директива или 

огнестрелни оръжия от техни части, 

които са били произведени преди 

влизането в сила на настоящата 

директива. 

Or. en 
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Изменение  126 

Кристина Винберг, Роберт Ярослав Ивашкевич, Беатрикс фон Щорх, Петер 

Лундгрен, Петър Мах 

от името на групата EFDD 

 

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 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Някои полуавтоматични 

огнестрелни оръжия лесно могат да 

бъдат видоизменени в автоматични 

огнестрелни оръжия и така да 

представляват заплаха за 

сигурността. Дори и да не е налице 

видоизменяне до категория А, някои 

полуавтоматични огнестрелни 

оръжия могат да бъдат много опасни, 

когато са с голям капацитет като 

брой на патроните. Поради това 

гражданската употреба на такива 

полуавтоматични оръжия следва да 

бъде забранена. 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  127 

Кристина Винберг, Роберт Ярослав Ивашкевич, Беатрикс фон Щорх, Петер 

Лундгрен, Петър Мах 

от името на групата EFDD 

 

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 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) С цел да не се допусне лесно 

заличаване на маркировките и да се 

разясни върху кои компоненти следва да 

се нанася маркировката, следва да бъдат 

въведени общи за Съюза правила. 

(10) С цел да се предотврати лесно 

заличаване на маркировките и да се 

разясни върху кои компоненти следва да 

се нанася маркировката, следва да бъдат 

въведени общи за Съюза правила. Тези 

правила следва да се прилагат само за 

огнестрелни оръжия и отделно 

продавани основни компоненти, 

които са произведени след влизането 

в сила на настоящата директива и 

които се пускат на пазара, считано 

от датата, до която държавите 

членки трябва да въведат в сила 

законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, 

необходими, за да се съобразят с 

основните разпоредби на настоящата 

директива. 

Or. en 
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Изменение  128 

Кристина Винберг, Роберт Ярослав Ивашкевич, Беатрикс фон Щорх, Петер 

Лундгрен, Петър Мах 

от името на групата EFDD 

 

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 

Съображение 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) С цел да се подобри действието 

на обмена на информация между 

държавите членки Комисията следва да 

направи оценка на елементите, 

необходими за системата, която да 

подпомогне този обмен на информация, 

съдържаща се в компютризираните 

системи за регистриране на данни, 

изградени в държавите членки. 

Оценката на Комисията може да се 

придружава, ако е уместно, от 

законодателно предложение, което 

отчита съществуващите 

инструменти по отношение на 

обмена на информация. 

(14) С цел да се подобри действието 

на обмена на информация между 

държавите членки Комисията следва да 

улесни и насърчи този обмен на 

информация, съдържаща се в 

компютризираните системи за 

регистриране на данни, изградени в 

държавите членки съобразно 

необходимото, и да разпространява 

най-добри практики. Държавите 

членки запазват правото да имат 

собствени регистри на 

огнестрелните оръжия; Съюзът няма 

да създава база данни на ЕС за всички 

регистрирани огнестрелни оръжия в 

държавите членки. 

Or. en 
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Изменение  129 

Кристина Винберг, Роберт Ярослав Ивашкевич, Беатрикс фон Щорх, Петер 

Лундгрен, Петър Мах 
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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 2 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 1 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Настоящата директива не се 

прилага по отношение на 

придобиването и притежаването в 

съответствие с националното 

законодателство на оръжия и 

боеприпаси от страна на въоръжените 

сили, полицията или публичните 

служби. Тя не се прилага и при 

извършване на търговски сделки с 

бойно оръжие и боеприпаси. 

2. Настоящата директива не се 

прилага по отношение на 

придобиването и притежаването в 

съответствие с националното 

законодателство на оръжия и 

боеприпаси от страна на въоръжените 

сили, полицията или публичните 

служби, признати музеи и 

колекционери. Тя не се прилага и при 

извършване на търговски сделки с 

бойно оръжие и боеприпаси. 

Or. en 

 


