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Изменение  130 

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 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 4 – параграф 2 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите на идентифицирането и 

проследяването на всяко сглобено 

огнестрелно оръжие държавите членки в 

момента на производството на всяко 

огнестрелно оръжие или в момента на 

неговото внасяне в Съюза изискват 

нанасянето на уникална маркировка, 

включваща името на производителя, 

държавата или мястото на производство, 

серийния номер и годината на 

производство, ако тя не представлява 

част от серийния номер. Това не засяга 

възможността за поставяне на 

търговската марка на производителя. 

За целите на идентифицирането и 

проследяването на всяко сглобено 

огнестрелно оръжие държавите членки в 

момента на производството на всяко 

огнестрелно оръжие или в момента на 

внасяне в Съюза на огнестрелно 

оръжие, произведено след влизането в 

сила на настоящата директива, 
изискват нанасянето на уникална 

маркировка, включваща името на 

производителя, държавата или мястото 

на производство, серийния номер и 

годината на производство, ако тя не 

представлява част от серийния номер. 

Това не засяга възможността за 

поставяне на търговската марка на 

производителя. Тези правила по 

отношение на маркировката се 

прилагат по отношение на 

огнестрелни оръжия, произведени 

след датата на влизане в сила на 

настоящата директива. 

Or. en 
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Изменение  131 

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 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 3 а – параграф 13 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Преди да приеме делегиран акт 

Комисията се консултира с експерти, 

определени от всяка държава членка, 

която включват представители на 

организациите на гражданското 

общество: представящи спортните 

стрелци; колекционерите на оръжия; 

и ловците; и включват 

представители на производителите 

на оръжия и търговците на оръжия, в 

съответствие с принципите, 

установени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

Or. en 
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Изменение  133 

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 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 – буква а – подточка i 

Директива 91/477/ЕИО 

Приложение I – част ІІ –  буква а – подточка i 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) В категория А се добавят 

следните точки: 

заличава се 

„6. Автоматичните огнестрелни 

оръжия, които са видоизменени в 

полуавтоматични огнестрелни 

оръжия; 

 

7. Полуавтоматичните граждански 

огнестрелни оръжия, които имат вид 

на автоматично огнестрелно 

оръжие; 

 

8. Огнестрелните оръжия по точки 

1—7, след като са били 

дезактивирани.“ 

 

Or. en 

 


