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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Контекст  

Придобиването, притежанието и вносът/износът на огнестрелни оръжия за гражданска 

употреба са обхванати от широкообхватна регулаторна уредба на ЕС, залегнала в 

Директива 91/477/ЕО, изменена с Директива 2008/51/ЕО. Директивата имаше за цел да 

установи минимални стандарти за маркирането, съхранението, производството, 

търговията, регистрирането и дезактивирането на огнестрелни оръжия, както и да 

предвиди определения и санкции за нарушения.  

Въпреки по-строгото законодателство насилието, свързано с употребата на огнестрелни 

оръжия, продължава да бъде значителна заплаха в рамките на ЕС. Декларацията на 

Съвета на министрите на вътрешните работи от 29 август 2015 г. призова за спешни 

действия за дезактивиране на огнестрелни оръжия с цел недопускане на тяхното 

реактивиране и използване от лица с престъпни намерения. Тя повтори призива за 

преразглеждане на Директивата за огнестрелните оръжия и за общ подход относно 

дезактивирането, който да подобри проследяването в съществуващото законодателство 

с цел запълване на празнини и преодоляване на недостатъци в прилагането му на 

национално равнище. 

В доклада относно прилагането на Директивата за огнестрелните оръжия се посочват 

също и пречките за проследяване на огнестрелните оръжия поради различия в 

отделните държави членки. В предложението си Комисията предложи изменение на 

действащото законодателство в редица области, например: 

 общи стандарти на ЕС за дезактивиране; 

 общи правила на ЕС за маркиране на огнестрелните оръжия с цел подобряване 

на проследимостта на оръжията; 

 по-добър обмен на информация между държавите членки, например относно 

отказ на разрешение за притежаване на огнестрелно оръжие, взето от друг 

национален орган, и задължение за свързване на националните регистри на 

оръжията; 

 общи критерии относно сигналните оръжия (напр. сигнални ракети и стартови 

пистолети), за да се предотврати превръщането им в напълно функциониращи 

огнестрелни оръжия; 

 по-строги правила относно онлайн придобиването на огнестрелни оръжия, за да 

се избегне придобиването на огнестрелни оръжия, основни части и боеприпаси 

чрез интернет; 

 по-строги правила за забрана на някои полуавтоматични огнестрелни оръжия, за 

които няма да бъде разрешено да се притежават от частни лица, дори ако са 

дезактивирани за постоянно; 
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 по-строги условия за разпространението на дезактивирани огнестрелни оръжия; 

 по-строги условия за колекционерите с цел ограничаване на риска да продават 

оръжия на престъпници.  

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи организира на 

15 февруари 2016 г. кратко изслушване, за да разгледа аспекти, които биха могли да 

бъдат подобрени в рамките на настоящата директива, и за да бъде изяснена 

подходящата степен на хармонизация на равнището на ЕС.  

Поканеният експерт по огнестрелните оръжия подчерта особено заплахата от 

видоизменени и реактивирани огнестрелни оръжия и необходимостта от високи общи 

стандарти за дезактивиране в рамките на ЕС, след което изтъкна, че всяка основна част 

на дадено огнестрелно оръжие трябва да се маркира така, че да може да бъде 

проследена при загуба или кражба. Експертът показа, че обща забрана на 

полуавтоматичните огнестрелни оръжия въз основа на критериите за „оръжия, които 

имат вид на“ е проблематична и не е възможна за прилагане от страна на държавите 

членки.  

Друг поканен експерти по лицензиране и медицински прегледи потвърди, че е 

необходимо извършването на някои основни медицински прегледи (както на физическа 

активност, така и на психичното здраве), за да се предостави лиценз за огнестрелно 

оръжие, както и на последващи редовни прегледи.  

Позиция на докладчика 

Докладчикът приветства преразглеждането на директивата с цел преодоляване на 

пропуските в действащото законодателство и увеличаване на сигурността на 

европейските граждани. Следователно докладчикът подкрепя повечето от 

предложенията в предложението на Комисията. Въпреки това има части, които трябва 

да се изменят, за да може новото законодателство да бъде разбираемо, ефективно, 

балансирано и пропорционално. 

Освен това докладчикът би искал силно да подчертае, че настоящата директива, 

въпреки че целта е по-добра сигурност за гражданите, не разглежда незаконните 

оръжия и свързаната с тях организирана престъпност и терористична дейност, които са 

само два вида проблеми, свързани с употребата на огнестрелни оръжия. Нейната цел е 

по-скоро предотвратяване на попадането на законни оръжия на черния пазар и 

предотвратяване на масова стрелба, самоубийства, убийства и произшествия с 

огнестрелни оръжия. 

Докладчикът изразява съжаление, че Комисията не е представила предварително 

оценка на въздействието. В оценката на въздействието Комисията можеше да посочи 

например видовете и размерите на огнестрелните оръжия, до които се отнася 

предложението, за да улесни Парламента при вземането на информирано становище по 

въпроса. 

С оглед на тези съображения докладчикът предлага изменения, особено по отношение 

на: 
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1. обхвата на директивата (за да включва не само огнестрелни оръжия, но и 

техните основни компоненти и боеприпаси);  

2. маркирането на основните компоненти; 

3. дезактивирането на огнестрелни оръжия; 

4. обмена на информация между държавите членки; 

5. продажби от разстояние; 

6. изпитвания за съответствие по отношение на подаващите заявления за лиценз; 

7. допълнителни мерки за сигурност. 

В своето предложение Комисията желае да измени приложение I към директивата, за да 

добави в категория А „автоматичните огнестрелни оръжия, които са видоизменени в 

полуавтоматични огнестрелни оръжия“ и „огнестрелните оръжия по точки 1 – 7, след 

като са били дезактивирани“, и следователно да забрани такива оръжия. Докладчикът 

подкрепя тази разпоредба. 

Комисията също така желае да премести т.нар. категория B7 „полуавтоматичните 

граждански огнестрелни оръжия, които имат вид на автоматично огнестрелно оръжие“ 

в категория А. Докладчикът признава, че тази разпоредба не е нито разбираема, нито 

практически приложима в настоящия ѝ вид, тъй като тя не прави разлика между 

физически и технически характеристики. Вместо самият външен вид на оръжието, от 

решаващо значение следва да бъдат техническите критерии, като например енергия на 

възбуждане на огнестрелното оръжие, калибър, възможност за добавяне на голям 

магазин; или други свойства, които не са обосновани от основателна причина, като 

например пистолетно захващане, сгъваем приклад, охладителни системи и др. 

Докладчикът настоятелно призовава Комисията да преразгледа своето предложение във 

връзка с тази точка. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си 

следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В отговор на неотдавнашните 

терористични актове, които 

разкриха празнотите в изпълнението 

на Директива 91/477/ЕИО, особено по 

(2) Измененията в Директива 

91/477/ЕИО на Съвета не следва да 

бъдат в резултат от каквато и да е 

връзка между неотдавнашните 
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отношение на дезактивирането на 

огнестрелните оръжия, 

видоизменянето и правилата относно 

маркировката, в Европейската 

програма за сигурност, приета през 

април 2015 г., и в декларацията от 

заседанието на съвета на 

министрите на вътрешните работи 

от 29 август 2015 г. се призовава за 

преразглеждането на директивата и 

за общ подход към дезактивирането 

на огнестрелните оръжия с цел 

недопускане на реактивирането им и 

използването им от лица с престъпни 

намерения. 

терористични нападения и законното 

използване и притежаването на 

оръжие в Съюза, особено от страна 

на ловци, спортни стрелци и 

колекционери. Производството, 

търговията, притежаването и 

използването на оръжия и боеприпаси 

са законни дейности, които са важни 

за лова, спорта и икономиката и 

значими за създаването на работни 

места и на богатство в Съюза. 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 2 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Поддръжката и обменът на 

информация са в съответствие с 

Регламент (ЕС) 2016/... на 

Европейския парламент и на 

Съвета1a. 

 _____________________ 

 1a Регламент (ЕС) 2016/... на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно защитата на физическите 

лица във връзка с обработването на 

лични данни и относно свободното 

движение на такива данни (Общ 

регламент относно защитата на 

данните) и за отмяна на Директива 

95/46/ЕО (ОВ L...). 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Някои от въпросите, застъпени в 

Директива 91/477/ЕИО, следва да бъдат 

по-добре уредени. 

(3) Някои от въпросите, застъпени в 

Директива 91/477/ЕИО, следва да бъдат 

по-добре уредени в съответствие с 

принципа за пропорционалност с цел 

борба срещу трафика на оръжия с 

престъпни или терористични 

намерения и насърчаване на 

хармонично прилагане от страна на 

държавите членки. 

 

Изменение  4 

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) Организациите и лицата, като 

музеи и колекционери, чиято дейност е 

свързана с културните, историческите, 

научните, техническите или 

образователните аспекти на оръжията 

и които са признати за такива от 

държавата членка, на чиято територия 

са установени, следва да могат да 

продължат да притежават и придобиват 

огнестрелни оръжия от категория А, 

като получат за целта разрешение от 

съответната държава членка и при 

условие че тези лица са взели 

необходимите мерки за отстраняване 

на рисковете, свързани с 

обществената сигурност, 

включително чрез безопасно 

съхранение. При всяко такова 

разрешение следва да се взема предвид 

специфичната ситуация, в т.ч. 

естеството на колекционирането и 

неговите цели. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 5 
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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 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 6 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) С цел предотвратяване на 

злоупотребите с огнестрелни оръжия 

е необходимо в настоящата 

директива да бъдат включени 

минимални изисквания за 

безопасното съхранение на 

огнестрелни оръжия. Държавите 

членки следва да гарантират, че всяко 

лице, което по законен път придобива 

или законно притежава огнестрелно 

оръжие или боеприпаси, е задължено 

да вземе разумни предпазни мерки, за 

да гарантира, че огнестрелното 

оръжие и боеприпасите са предпазени 

от загуба или кражба и не са 

достъпни за трети лица. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Като се отчита високият риск от 

реактивиране на некачествено 

дезактивираните оръжия и с цел 

повишаване на сигурността в целия 

Съюз, дезактивирането на огнестрелни 

оръжия следва да попада в обхвата на 

(7) Като се отчита високият риск от 

реактивиране на некачествено 

дезактивираните оръжия и с цел 

повишаване на сигурността в целия 

Съюз, дезактивирането на огнестрелни 

оръжия следва да попада в обхвата на 
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настоящата директива. Освен това по 

отношение на най-опасните 

огнестрелни оръжия следва да бъдат 

въведени по-строги правила с цел да се 

гарантира, че притежаването или 

търговията с тези огнестрелни 

оръжия не са разрешени. Тези правила 

следва да се прилагат и за 

огнестрелни оръжия от посочената 

категория, след като същите са били 

дезактивирани. В случай на неспазване 

на тези правила, държавите членки 

следва да предприемат подходящи 

мерки, включително унищожаване на 

съответните огнестрелни оръжия. 

настоящата директива. В случай на 

неспазване на тези правила, държавите 

членки следва да предприемат 

подходящи мерки, включително 

унищожаване на съответните 

огнестрелни оръжия. В това 

отношение следва да се вземе предвид 

Регламент 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.  

 __________________ 

 1a ОВ L 333, 19.12.2015 г., стр. 62. 

 

Изменение  8 

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 гарантира 

проследимостта, дезактивирането на 

огнестрелните оръжия същите следва 

да бъде регистрирано в редовно 

обновявани национални регистри, 

които да са достъпни за 

правоприлагащите органи на всяка 

държава членка. 

 

Изменение  9 

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 

заличава се 
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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. 

 

Изменение  10 

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 не се допусне 

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 отчитат новите 

материали, използвани в 

производството на оръжия и появата 

на триизмерни оръжия. Следва да се 

вземат предвид и вносните оръжия. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 10 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) Държавите членки следва да 

установят критерии за сигурност във 

връзка със съхранението и 

транспортирането на огнестрелни 

оръжия; тези критерии следва да са 

обвързани с количеството 

притежавани огнестрелни оръжия и 

тяхното ниво на опасност. 
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Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Огнестрелните оръжия могат да 

се използват за срок, много по-дълъг от 

20 години. С цел да се осигури тяхната 

проследимост данните за тях следва да 

се съхраняват за неопределен срок от 

време до удостоверяване на 

унищожаването на оръжията. 

(11) Огнестрелните оръжия могат да 

се използват за срок, много по-дълъг от 

20 години. С цел да се осигури тяхната 

проследимост данните за тях следва да 

се съхраняват за неопределен срок от 

време до удостоверяване на 

унищожаването на оръжията от 

компетентните органи. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Възможността за продажба на 

огнестрелни оръжия и на компоненти за 

тях чрез средства за дистанционна 

комуникация може да представлява 

сериозна заплаха за сигурността, тъй 

като тези средства се поддават по-

трудно на контрол от конвенционалните 

методи за продажба, особено що се 

отнася до проверката по интернет 

на законността на разрешенията. 

Поради това е целесъобразно 

продажбата на оръжия и компоненти 

чрез средства за дистанционна 

комуникация, по-специално интернет, 

да бъде ограничена до оръжейниците и 

оръжейните посредници. 

(12) Възможността за продажба на 

огнестрелни оръжия и на основни 

компоненти за тях чрез средства за 

дистанционна комуникация може да 

представлява особена заплаха за 

сигурността, тъй като тези средства се 

поддават по-трудно на контрол от 

конвенционалните методи за продажба. 

Поради това с цел да се гарантират 

адекватни проверки е целесъобразно 

продажбата на оръжия и компоненти 

чрез средства за дистанционна 

комуникация, по-специално интернет, 

да бъде ограничена до оръжейниците и 

оръжейните посредници, освен ако 

предаването или получаването на 

огнестрелното оръжие се 

осъществява в помещенията на 

притежаващ разрешение оръжейник, 

местна полицейска служба или друг 

орган, получил разрешение за това 

съгласно националното 

законодателство от съответната 

държава членка, или ако държавите 

членки могат да гарантират по друг 
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начин, че идентичността, 

разрешенията и съответната 

документация на заинтересованите 

лица са проверени и контролирани. 

Настоящата разпоредба не засяга 

правото на държавите членки да 

приемат по-строги правила по 

отношение на продажбата на 

огнестрелни оръжия между частни 

лица без посредник. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Освен това рискът от 

видоизменянето на 

предупредителните оръжия и на 

другите видове оръжия, изстрелващи 

халосни патрони, в действителни 

огнестрелни оръжия е голям, като в 

някои от терористичните актове са 

използвани видоизменени оръжия. 

Поради това е от основна важност да 

бъде разрешен проблемът във връзка с 

видоизменените оръжия, използвани 

за извършването на престъпления, по-

специално като те бъдат включени в 

обхвата на настоящата директива. С 

цел да се гарантира, че 

предупредителните и сигналните 

оръжия, както и салютните и 

акустичните оръжия, не могат да бъдат 

видоизменяни в огнестрелни оръжия, 

следва да бъдат приети технически 

спецификации. 

(13) С цел да се гарантира, че е 

невъзможно предупредителните и 

сигналните оръжия, както и салютните и 

акустичните оръжия, да бъдат 

видоизменяни в огнестрелни оръжия, 

следва да бъдат приети технически 

спецификации. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 14 



 

AD\1094650BG.doc 13/37 PE576.870v02-00 

 BG 

 

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 и проследимостта 

на огнестрелните оръжия, Комисията 

следва да направи оценка на 

елементите, необходими за системата, 

която да осигурява задължителен 

достъп за всички държави членки до 
информация, съдържаща се в 

компютризираните системи за 

регистриране на данни, изградени в 

държавите членки. Оценката на 

Комисията следва да се придружава, ако 

е уместно, от законодателно 

предложение, което отчита 

съществуващите инструменти по 

отношение на обмена на информация. В 

допълнение към необходимостта от 

контрол на оръжията, притежавани 

от физически или юридически лица, 

от правна гледна точка такава 

система следва да осигурява 

възможност за проследяване на 

оръжията, иззети от органите, 

предадени на органите или 

конфискувани в полза на държавите, 

като по този начин се контролира 

тяхното предназначение до 

евентуалното им унищожаване, 

последващо използване или повторно 

пускане в търговско обръщение. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) С цел да се гарантира уместен 

обмен на информация между 

държавите членки относно издадените 

разрешения и отказите на Комисията 

следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в 

(15) С цел да се гарантира уместен 

обмен между държавите членки относно 

издадените разрешения, отказите, 

спиранията и друга информация, 

посочена в настоящата директива, на 

Комисията следва да бъде делегирано 
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съответствие с член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

по отношение на приемането на акт, 

чрез който държавите членки да могат 

да създадат такава система за обмен на 

информация относно издадените 

разрешения и отказите. От особена 

важност е по време на подготвителната 

си работа Комисията да проведе 

подходящи консултации, включително 

на експертно равнище. При 

подготовката и изготвянето на 

делегираните актове Комисията следва 

да осигури едновременното и 

своевременно предаване на съответните 

документи по подходящ начин на 

Европейския парламент и на Съвета. 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

по отношение на приемането на акт, 

чрез който държавите членки да могат 

да създадат такава система за 

систематичен и задължителен обмен 

на информациямежду държавите 

членки. От особена важност е по време 

на подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на експертно 

равнище. При подготовката и 

изготвянето на делегираните актове 

Комисията следва да осигури 

едновременното и своевременно 

предаване на съответните документи по 

подходящ начин на Европейския 

парламент и на Съвета. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 1 – параграф 1б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1б. За целите на настоящата 

директива „основен компонент“ 

означава цев, затворна рама, цевна 

кутия, затвор или барабан, ударен 

механизъм или затворен блок и всяко 

устройство, което е предназначено 

или пригодено да заглушава звука от 

изстрел с огнестрелно оръжие, които 

като отделни предмети са включени в 

категорията на огнестрелните оръжия, 

на които са или са предназначени да 

бъдат монтирани. 

1б. За целите на настоящата 

директива „основен компонент“ 

означава цев, затворна рама, цевна 

кутия, затвор или барабан, ударен 

механизъм или затворен блок, които 

като отделни предмети са включени в 

категорията на огнестрелните оръжия, 

на които са или са предназначени да 

бъдат монтирани. 

Обосновка 

Заглушителите не са „основни“ компоненти и добавянето им като такива не би 

увеличило сигурността. 
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Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 1 – параграф 1д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1д. За целите на настоящата 

директива „оръжеен посредник“ 

означава всяко физическо или 

юридическо лице, различно от 

оръжейник, чиято търговска или 

стопанска дейност се състои изцяло или 

частично в закупуване, продажба или 

организиране на пренасянето в рамките 

на една държава членка, от една 

държава членка към друга държава 

членка или износа за трета държава на 

напълно сглобени огнестрелни оръжия, 

части и боеприпаси за тях.“ 

1д. За целите на настоящата 

директива „оръжеен посредник“ 

означава всяко физическо или 

юридическо лице, различно от 

оръжейник, чиято търговска или 

стопанска дейност се състои изцяло или 

частично в закупуване, продажба или 

организиране на пренасянето в рамките 

на една държава членка, от една 

държава членка към друга държава 

членка или износа за трета държава, или 

вноса в държава членка от трета 

държава на напълно сглобени 

огнестрелни оръжия, части и 

боеприпаси за тях. 

Обосновка 

Няма причина вносът на огнестрелни оръжия от трети държави в държава членка 

да не бъде включен в обхвата на дейността на оръжейния посредник. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 1 – параграф 1з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1з. За целите на настоящата 

директива „копия на огнестрелни 

оръжия“ означава предмети, които 

имат външния вид на огнестрелно 

оръжие, но са произведени по такъв 

начин, че не могат да бъдат 

видоизменени да произвеждат 

изстрел или да изстрелват куршум 

или снаряд под действието на 

заличава се 
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възпламеним метателен заряд. 

Обосновка 

Определението за копие, което е свързано с предмети, които имат външния вид на 

огнестрелно оръжие и не могат да бъдат видоизменени да изстрелват куршум, се 

отнася до предмет, който дори хипотетично не е огнестрелно оръжие, и затова няма 

място в Директивата за огнестрелните оръжия и не следва да бъде обхванато от 

нея. Не е необходимо директивата да включва разпоредби, обхващащи играчки, 

декоративни артикули и др.  Освен това неточният критерий за външен вид 

затруднява разграничаването между копия и други предмети. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 1 – параграф 1и 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1и. За целите на настоящата 

директива „дезактивирани огнестрелни 

оръжия“ означава огнестрелни оръжия, 

които са били модифицирани с цел да 

бъдат направени трайно негодни за 

употреба чрез дезактивиране, при което 

се гарантира, че всички основни части 

на огнестрелното оръжие са доведени до 

постоянна нефункционалност и 

невъзможност за тяхното отстраняване, 

подмяна или модификация по начин, 

който би позволил огнестрелното 

оръжие да бъде реактивирано по 

какъвто и да било начин.“ 

1и. За целите на настоящата 

директива „дезактивирани огнестрелни 

оръжия“ означава огнестрелни оръжия, 

които са били модифицирани с цел да 

бъдат направени трайно негодни за 

употреба чрез дезактивиране, при което 

се гарантира, че всички основни части 

на огнестрелното оръжие са доведени до 

постоянна нефункционалност и 

невъзможност за тяхното отстраняване, 

подмяна или модификация по начин, 

който би позволил огнестрелното 

оръжие да бъде реактивирано по 

какъвто и да било начин, в 

съответствие с Регламент 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. 

 __________________ 

 1a ОВ L 333, 19.12.2015 г., стр. 62. 
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Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова) 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 2 – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

 (1a) Параграф 1 се заменя със 

следното: 

„1. Настоящата директива не засяга 

прилагането на разпоредбите от 

националните законодателства, 

свързани с пренасянето на оръжия, на 

оръжия за лов и за спортна стрелба. 

„1. Настоящата директива не засяга 

прилагането на разпоредбите от 

националните законодателства, 

свързани с пренасянето на оръжия, на 

оръжия за лов и за спортна стрелба, 

нито по-строгото законодателство 

относно незаконната продажба на 

оръжия.“ 

Обосновка 

Настоящата директива следва да увеличи трансграничната проследимост и 

прозрачността в областта на притежанието и продажбата на оръжия, както и да 

създаде възможност за активна борба срещу незаконния трафик на оръжия. 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 2 – 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, или от колекционерите и 

институциите с културен и 

исторически характер, свързани с 

оръжия и признати за такива от 

държавата членка, на територията 
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на която те са установени. Тя не се 

прилага и при извършване на търговски 

сделки с продукти на 

отбранителната промишленост, 

нито при придобиването или 

притежаването от музеи и 

колекционери, признати за такива от 

държавата членка на територията, 

на която са установени, на 

огнестрелните оръжия или 

амунициите, които са предмет на 

разрешение, регистрация или 

деклариране съгласно националното 

право. 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a)  Държавите членки, които 

въвеждат или са въвели специфичен 

статут за колекционерите, 

определят кои от разпоредбите на 

настоящата директива са 

приложими за тях. 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 4 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

всяко огнестрелно оръжие или част от 

него, пуснато(а) на пазара, е 

маркирано и регистрирано в 

съответствие с настоящата директива. 

1. Държавите членки гарантират, че 

всяко огнестрелно оръжие или основен 

компонент от него, произведени след 

датата на влизане в сила на 

настоящата директива, са 

неизличимо маркирани и 

регистрирани в съответствие с 

настоящата директива незабавно след 

производството или вноса и преди да 
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бъдат пуснати на пазара. 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 3 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 4 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. 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. 

2. За целите на идентифицирането и 

проследяването на всяко сглобено 

огнестрелно оръжие или основните му 

компоненти държавите членки в 

момента на производството на всяко 

огнестрелно оръжие или основните му 

компоненти или в момента на неговото 

внасяне в Съюза изискват нанасянето на 

уникална маркировка, включваща името 

на производителя, държавата или 

мястото на производство, серийния 

номер, годината на производство, ако тя 

не представлява част от серийния номер 

и типа или модела на оръжието, 

както и неговия калибър. Това не 

засяга възможността за поставяне на 

търговската марка на производителя. 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 3 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 4 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Маркировката се нанася върху 

цевната кутия на огнестрелното 

оръжие. 

заличава се 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 
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Директива 91/477/ЕИО 

Член 4 – параграф 2 – алинея 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Освен това в момента на прехвърляне на 

огнестрелно оръжие от държавния 

резерв към постоянна гражданска 

употреба държавите членки осигуряват 

уникална маркировка, която позволява 

да бъде идентифицирана държавата, 

извършваща прехвърлянето. 

Освен това в момента на прехвърляне на 

огнестрелно оръжие или на някой от 

неговите основни компоненти от 

държавния резерв към постоянна 

гражданска употреба държавите членки 

осигуряват уникална маркировка, която 

позволява да бъде идентифицирана 

държавата, извършваща прехвърлянето. 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 4 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки предвиждат 

издаване на разрешително за 

упражняването на дейност на 

оръжейник или оръжеен посредник на 

своя територия въз основа най-малкото 

на проверка на неговата лична 

почтеност и професионална 

компетентност. Ако става въпрос за 

юридическо лице, проверката се 

извършва по отношение на 

юридическото лице и по отношение на 

лицето, което ръководи предприятието. 

3. Държавите членки предвиждат 

издаване на разрешително за 

упражняването на дейност на 

оръжейник или оръжеен посредник на 

своя територия въз основа най-малкото 

на проверка на неговата лична 

почтеност и професионална 

компетентност, както и на 

прозрачността на търговската му 

дейност. Ако става въпрос за 

юридическо лице, проверката се 

извършва по отношение на 

юридическото лице и по отношение на 

лицето, което ръководи предприятието. 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 4 – параграф 4 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Тази система за регистриране на данни 

записва данни относно типа, марката, 

модела, калибъра, серийния номер на 

всяко огнестрелно оръжие и имената и 

адресите на доставчика и на лицето, 

което придобива или притежава 

оръжието. Данните относно 

огнестрелните оръжия, включително 

дезактивираните огнестрелни 

оръжия,  се съхраняват до 

удостоверяване от страна на 

компетентните органи на 

унищожаването на огнестрелното 

оръжие.“ 

„Тази система за регистриране на данни 

записва по-конкретно данни относно 

типа, марката, модела, калибъра, 

серийния номер на всяко огнестрелно 

оръжие и имената и адресите на 

доставчика и на лицето, което 

придобива или притежава оръжието. 

Данните относно огнестрелните оръжия 

се съхраняват за неопределен срок до 

удостоверяване от страна на 

компетентните органи на 

унищожаването на огнестрелното 

оръжие. 

 Държавите членки следва най-късно 

до [дата] да осигурят пряк достъп на 

оправомощените органи на всички 

държави членки до информацията, 

съдържаща се в националните им 

регистри. За тази цел те определят 

органа, отговорен за осигуряването на 

този достъп, и го съобщават на 

Комисията.“ 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 4б— параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Системата, посочена в параграф 

1, включва най-малкото проверка на 

личната и професионалната почтеност и 

на способностите на оръжейника или 

оръжейния посредник. Ако става въпрос 

за юридическо лице, проверката се 

извършва по отношение на 

юридическото лице и по отношение на 

лицето, което ръководи предприятието. 

2. Системата, посочена в параграф 

1, включва най-малкото проверка на 

личната и професионалната почтеност и 

на способностите на оръжейника или 

оръжейния посредник, както и на 

прозрачността на търговската му 

дейност. Ако става въпрос за 

юридическо лице, проверката се 

извършва по отношение на 

юридическото лице и по отношение на 

лицето, което ръководи предприятието. 
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Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 5 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) са навършили 18 години, с 

изключение на притежаването на 

огнестрелни оръжия за лов и спортна 

стрелба, при условие че в този случай 

лицата, които не са навършили 18 

години, имат разрешение от родителите 

или се намират под надзора на родител 

или на друго пълнолетно лице, 

притежаващо валидно разрешително за 

огнестрелно оръжие или за лов, или са в 

лицензиран или одобрен по друг начин 

тренировъчен център; 

а) са навършили 18 години, с 

изключение на придобиването, освен 

чрез закупуване, и притежаването на 

огнестрелни оръжия за лов и спортна 

стрелба, при условие че в този случай 

лицата, които не са навършили 18 

години, имат разрешение от родителите 

или се намират под надзора на родител 

или на друго пълнолетно лице, 

притежаващо валидно разрешително за 

огнестрелно оръжие или за лов, или са в 

лицензиран или одобрен по друг начин 

тренировъчен център; 

Обосновка 

Комисията заличава текста, въведен наново с настоящото изменение, без 

основателна обосновка. Изключително ограниченото и строго контролирано 

изключение, което позволява на държавите членки да допускат притежаването на 

огнестрелни оръжия от някои непълнолетни лица, е необходимо при организирането 

на някои видове обучения, по-специално във връзка с горското стопанство. Освен това 

няма смисъл на непълнолетните лица да се разрешава да притежават огнестрелни 

оръжия, а да не се разрешава да придобиват същите огнестрелни оръжия. Тези 

огнестрелни оръжия са под строг контрол. 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 5 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) не е вероятно да представляват 

опасност за себе си, за обществения ред 

или за обществената безопасност; 

б) не е вероятно да представляват 

опасност за себе си и за околните, за 

обществения ред или за обществената 
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наличието на присъда за тежко 

умишлено престъпление се смята за 

показателно за такава опасност. 

безопасност; наличието на присъда за 

тежко умишлено престъпление се смята 

за показателно за такава опасност. 

 

Изменение  33 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 5 – параграф 1 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) се задължават да съхраняват 

оръжията си в съответствие с 

критериите за съхранение и 

транспорт, установени от 

законодателството на държавата 

членка, в която пребивават, както е 

посочено в член 5, параграф 1а. 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 5 – параграф 1 а (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. С цел да се намали максимално 

рискът от кражба на огнестрелни 

оръжия, принадлежащи към 

категория B, притежавани от 

физически лица, държавите членки 

предвиждат критерии за 

безопасност, свързани със 

съхранението, притежанието и 

транспортирането на огнестрелни 

оръжия и боеприпаси. Тези критерии 

следва да са съобразени с нивото на 

опасност, което поражда 

огнестрелното оръжие, и с броя на 

притежавани огнестрелни оръжия. 
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Изменение  35 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки предвиждат 

стандартните медицински прегледи 

при издаване или подновяване на 

разрешителните, посочени в параграф 

1, и оттеглят разрешителните, ако 

което и да било от условията, въз 

основа на които са издадени, вече не е 

изпълнено. 

заличава се 

 

Изменение  36 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 5 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Настоящата директива не 

засяга правото на собственост върху 

придобити по наследство 

огнестрелни оръжия и боеприпаси; 

Държавите членки ограничават 

притежаването на такива оръжия 

от собственици, които не разполагат 

с надлежни разрешителни. 

Обосновка 

Нужно е да се намери решение за положението на лицата без надлежно разрешение, 

които придобиват огнестрелни оръжия в наследство, което е факт, независещ от 

тяхната воля. Докато притежаването и използването на такова огнестрелно 

оръжие от посочените лица следва да бъдат ограничени, следва да няма съмнения 

относно самия факт, че оръжията са тяхна собственост, и произтичащите от това 

определени права, като например правоспособността да продадат огнестрелното 

оръжие. 
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Изменение  37 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 5 – параграф 2б(нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2б) При условие че при прегледа е 

следвана правилната процедура, 

органът или лицето, извършващи 

проверката на пригодността, не 

носят отговорност във връзка с 

действията на подложеното на 

проверка лице. 

 

Изменение  38 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 5 – параграф 2в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2в) Държавите членки оттеглят 

посочените в параграф 1 

разрешителни, ако вече не е изпълнено 

някое от условията, съдържащи се в 

посочения член. 

 

 

Изменение  39 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки предприемат всички 

необходими мерки за забрана на 

придобиваното и притежаването на 

огнестрелни оръжия и боеприпаси от 

Държавите членки предприемат всички 

необходими мерки за забрана на 

придобиваното и притежаването на 

огнестрелни оръжия и боеприпаси от 
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категория А и за унищожаване на 

огнестрелните оръжия и боеприпасите, 

държани в нарушение на тази 

разпоредба и иззети. 

категория А и за изземване на 

огнестрелните оръжия и боеприпасите, 

държани в нарушение на тази 

разпоредба и иззети. В специални 

случаи за целите на националната 

отбрана компетентните органи 

могат да издават разрешения за 

такива огнестрелни оръжия и 

боеприпаси, ако това не е в 

противоречие с обществената 

сигурност или обществения ред. 

 

Изменение  40 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 6 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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). 

Без да се засягат разпоредбите на 

параграф 1, държавите членки могат да 

разрешат на организациите и лицата, 

чиято дейност е свързана с културните, 

историческите, научните, 

техническите или образователните 

аспекти на оръжията и които са 

признати за такива от държавата членка, 

на чиято територия са установени, да 

притежават огнестрелни оръжия и 

боеприпаси от категория А, придобити 

преди [датата на влизане в сила на 

настоящата директива], при условие че 

същите са дезактивирани в съответствие 

с Регламент за изпълнение (ЕС) 

№ 2015/2403 на Комисията или са 

освободени от дезактивиране по 

съображения за опазване на 

културното и историческото 

наследство или на научни, 

технически или образователни 

аспекти и ако може да бъде доказано, 

че тяхното съхраняване не излага на 

риск обществената безопасност и 

сигурност или обществения ред. 
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Изменение  41 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 6 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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. 

Придобиването на огнестрелни оръжия 

и на техни основни компоненти 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. 

 

Изменение  42 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 6 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки приемат 

необходимите мерки, за да 

гарантират, че скъсяването на 

дългоцевно огнестрелно оръжие чрез 

модифициране на един или повече от 

неговите основни компоненти, което 

води до определянето му вече като 

късоцевно огнестрелно оръжие, се 

счита за производство, следователно 

и за незаконно, освен ако не е 

извършено от притежаващ 

разрешение оръжейник или оръжеен 

майстор. 

 

Изменение  43 

Предложение за директива 
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Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова) 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 7 – параграф 3 – алинея 2 (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) В член 7, параграф 3 се добавя 

следната алинея: 

 Данните относно огнестрелните 

оръжия, принадлежащи към 

категория B, както и всяко 

разрешително или отказ за издаване 

на разрешително за придобиване и 

притежание на посочените 

огнестрелни оръжия, следва да бъдат 

регистрирани в компютризираните 

системи за регистриране на данни, 

поддържани от държавите членки, и 

да бъдат пряко достъпни за 

компетентните органи на всички 

държави членки. 

 

Изменение  44 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 7 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) В член 7, параграф 4 се добавя 

следната алинея: 

заличава се 

„Максималният срок не може да 

надвишава пет години.“„ 

“„Разрешителното може да бъде 

подновено, ако условията, въз основа 

на които то е било издадено, 

продължават да бъдат изпълнени.“ 

 

Обосновка 

Добавянето на задължителен срок към разрешителните предполага допълнителна 

бюрокрация в огромни количества за органите и притежателите на законни 

огнестрелни оръжия, без да се подобри сигурността. По-добре е тези ресурси да 

бъдат използвани за борба с незаконните огнестрелни оръжия. 
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Изменение  45 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 10a – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки предприемат мерки, 

за да гарантират, че предупредителните 

и сигналните оръжия, както и салютните 

и акустичните оръжия не могат да бъдат 

видоизменени в огнестрелни оръжия. 

Държавите членки предприемат всички 

необходими мерки спрямо 

производителите на оръжия и 

оръжейниците, за да гарантират, че 

предупредителните и сигналните 

оръжия, както и салютните и 

акустичните оръжия не могат да бъдат 

видоизменени в огнестрелни оръжия. 

Държавите членки гарантират също 

така, че посочените оръжия са 

маркирани в съответствие с член 4, 

параграф 1 от настоящата 

директива и са регистрирани в 

компютризираните системи за 

регистриране на данни, поддържани 

от държавите членки. 

 

Изменение  46 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 10a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията приема технически 

спецификации за предупредителните и 

сигналните оръжия, както и за 

салютните и акустичните оръжия с цел 

да гарантира, че същите не могат да 

бъдат видоизменени в огнестрелни 

оръжия. 

Държавите членки предприемат 

мерки за да гарантират, че 
предупредителните и сигналните 

оръжия, както и салютните и 

акустичните оръжия не могат да бъдат 

видоизменени в огнестрелни оръжия. 

Комисията, като действа в 

съответствие с посочената в член 

13а, параграф 2 от настоящата 

директива процедура, издава до 

31 декември 2016 г. общи стандарти 

за видоизменяне, гарантиращи, че 

всяко видоизменяне на огнестрелно 
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оръжие, при което се променя 

неговата категория, се извършва по 

начин, при който видоизменянето 

става необратимо. 

 

Изменение  47 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 8 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 10б – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки определят ред за 

проверка от компетентен орган на 

дезактивирането на огнестрелните 

оръжия с цел да се гарантира, че 

модификациите, извършени по 

отношение на дадено огнестрелно 

оръжие, са го привели в състояние на 

необратима нефункционалност. В 

рамките на тази проверка държавите 

членки предвиждат издаване на 

сертификат или протокол, 

удостоверяващ дезактивирането на 

огнестрелното оръжие, или щамповане 

на ясна маркировка върху него със 

същата цел. 

Като вземат предвид Регламент за 

изпълнение (ЕС) 2015/2403 на 

Комисията1a  от 15 декември 2015 г., 

държавите членки определят ред за 

проверка от компетентен орган на 

дезактивирането на огнестрелните 

оръжия с цел да се гарантира, че 

модификациите, извършени по 

отношение на дадено огнестрелно 

оръжие, са го привели в състояние на 

необратима нефункционалност. В 

рамките на тази проверка държавите 

членки предвиждат издаване на 

сертификат и протокол, удостоверяващ 

дезактивирането на огнестрелното 

оръжие, и щамповане на ясна 

маркировка върху него и върху всеки 

от основните компоненти на 

дезактивираното оръжие със същата 

цел. 

 Държавите членки определят органа, 

компетентен за дезактивирането на 

огнестрелните оръжия, и го 

съобщават на Комисията най-късно 

до [дата]. 

 __________________ 

 1a ОВ L 333, 19.12.2015 г., стр. 62. 

 

Изменение  48 

Предложение за директива 
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Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 10б – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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. 

заличава се 

 

Изменение  49 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 10 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки предвиждат 

правила относно безопасното 

съхранение на огнестрелни оръжия и 

на боеприпаси от категория A, B и C, 

които отговарят на стандарти, 

равностойни на тези, предвидени в 

Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, като се 

гарантира, че огнестрелните оръжия 

и боеприпасите се съхраняват по 

начин, който свежда до минимум 

всеки риск те да бъдат достъпни за 

неоправомощени лица. 

 

Изменение  50 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 10 г (нов)  
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Служебните оръжия в излишък от 

категория А от полицията, 

митниците и войската се 

дезактивират необратимо в 

съответствие с Регламент за 

изпълнение (ЕС) 2015/2403 на 

Комисията от 15 декември 2015 г., 

освен в случай на трансфери в 

съответствие с разрешенията, 

предоставени съгласно член 6, 

параграф 1 или 2. 

 

Изменение  51 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) В допълнение към 

необходимостта от наличие на 

система за регистриране на 

оръжията, притежавани от 

физически или юридически лица, в 

съответствие с правото, всяка 

държава членка поддържа регистър, 

който гарантира, че оръжията, 

иззети от държавните органи или 

конфискувани в полза на държавата, 

могат да бъдат проследени от 

момента на тяхното предаване или 

изземване до момента на 

евентуалното им унищожаване, 

използване от органите или повторно 

пускане на пазара. 

 

Изменение  52 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 9 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 13 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Компетентните органи на 

държавите членки обменят информация 

относно разрешенията, издадени за 

трансфери на огнестрелни оръжия към 

друга държава членка, както и 

информация по отношение на отказите 

за издаване на разрешения, определени 

в член 7. 

4. Компетентните органи на 

държавите членки обменят информация 

по електронен път относно 

разрешенията, издадени за трансфери на 

огнестрелни оръжия към друга държава 

членка, както и информация по 

отношение на отказите за издаване на 

разрешения, определени в член 7, най-

късно до [дата] и в съответствие с 

Регламент (ЕС) 2016/... на 

Европейския парламент и на 

Съвета1a. 

 ___________________ 

 1a Регламент (ЕС) 2016/... на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно защитата на физическите 

лица във връзка с обработването на 

лични данни и относно свободното 

движение на такива данни (Общ 

регламент относно защитата на 

данните) и за отмяна на Директива 

95/46/ЕО (ОВ L...). 

Обосновка 

Обменът на информация трябва да бъде ефективен и в съответствие с действащото 

законодателство за защита на данните. 

 

Изменение  53 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 17 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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 

На всеки пет години Комисията 

представя доклад до Европейския 

парламент и до Съвета относно 

прилагането на настоящата директива, 

включително проверка за пригодност 

на новите разпоредби, който се 

придружава, ако това е уместно, от 
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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. 

предложения, по-специално по 

отношение на категориите огнестрелни 

оръжия в приложение I и въпросите, 

свързани с модулното проектиране на 

оръжия и развитието на новите 

технологии, като триизмерния печат. 

Първият доклад се представя две години 

след влизането в сила на настоящата 

директива. 

 

Изменение  54 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 17 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

До [дата] Комисията прави оценка на 

необходимите елементи за система за 

обмен между държавите членки на 
информацията, съдържаща се в 

компютризираните системи за 

регистриране на данни, посочени в член 

4, параграф 4. Оценката на Комисията 

се придружава, ако е уместно, от 

законодателно предложение, което 

отчита съществуващите инструменти по 

отношение на обмена на информация. 

До [дата] Комисията прави оценка на 

необходимите елементи за система, 

позволяваща достъп на всяка държава 

членка до информацията, съдържаща се 

в компютризираните системи за 

регистриране на данни, посочени в член 

4, параграф 4. Оценката на Комисията 

се придружава, ако е уместно, от 

законодателно предложение, което 

отчита съществуващите инструменти по 

отношение на обмена на информация. 

 

Изменение  55 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Директива 91/477/ЕИО 

ПРИЛОЖЕНИЕ І – част II 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) В приложение I към Директива 

91/477/ЕО част ІІ се изменя, както 

следва: 

заличава се 

а) Раздел А се изменя, както 

следва: 
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i) В категория А се добавят 

следните точки: 

 

„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.“ 

 

ii) В категория B точка 7 се 

заличава. 

 

iii) В категория C се добавят 

следните точки: 

 

„5. Предупредителните и 

сигналните оръжия, салютните и 

акустичните оръжия, както и 

репликите; 

 

6.  Огнестрелните оръжия от 

категория B и от категория C, точки 

1 – 5, след като са били 

дезактивирани.“ 

 

б) В раздел Б се заличава 

следният текст: 

 

„Затворът, патронникът и цевта на 

огнестрелните оръжия, които като 

отделни части се включват към 

категорията на огнестрелното 

оръжие, от което те представляват 

съставна част или са предназначени 

да бъдат съставна част.“ 

 

Обосновка 

Предложеното изменение ще доведе до нарушаване на цялостната отбранителна 

способност на някои държави членки. 

 

Изменение  56 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 a (нова) 
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Директива 91/477/ЕИО 

Приложение I – част II – буква А – Категория В – точка 5 

 

Текст в сила  Изменение 

 (13 a) В приложение I към Директива 

91/477/ЕО част ІІ се изменя, както 

следва: 

 В категория C се добавя следната 

точка: 

5. Предупредителните и 

сигналните оръжия, салютните и 

акустичните оръжия, както и 

репликите; 

5. Огнестрелните оръжия от 

категории А, В и точки 1 – 4 от 

категория С, след като са 

видоизменени в предупредителни, 

сигнални, салютни, акустични, газови 
оръжия, оръжия за пейнтбол или 

еърсофт, Flobert оръжия или оръжия 

със заключване на ударника. 

Обосновка 

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included 

in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live 

ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market 

(which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the 

Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to 

close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who 

converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive 

measure from their conversion back to the original state, as making them subject to 

declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes. 
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