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КРАТКА ОБОСНОВКА

Background to the directive

The purpose of the directive amending Directive 91/477/EEC is to transpose at Community 
level the 'United Nations Protocol on the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, 
their parts, components and ammunition, annexed to the Convention against transnational 
organised crime', signed by the Commission. 

Directive 91/477/EEC aimed to establish minimum standards for the marking of weapons, the 
storing of records of the manufacture of and trade in weapons (registers), the deactivation of 
fire arms and the definition and introduction of punishable offences. 

The Commission's specific objectives

The proposed directive amends the existing legislation in the following ways: 

- Definition, within the scope of application of the Directive, of the notions of 'illicit 
manufacturing and trafficking of firearms';

- Provisions stipulating the marking of weapons;
- Extension of the period for keeping registers prescribed by Directive 91/477/EEC; 
- Clarification of the applicable penalties;
- Inclusion of the general principles on the deactivation of weapons defined by the 

United Nations Protocol. 

Commission report to the European Parliament and the Council (COM(2000)837)

In its report COM(2000)837, the Commission assesses the application of Directive 
91/477/EEC, the conclusions on which are essentially positive, although improvements are 
needed in some areas. 

It is agreed that the directive should lay down the following principle:
Travel from one Member States is not permitted if the passenger is in possession of a fire arm. 
Any deviation from this principle is only possible in compliance with a clearly defined 
procedure whereby the Member State in question is informed that a fire arm is to be brought 
onto its sovereign territory. 

According to the Commission, there are serious shortcomings with regard to the exchange of 
information, resulting in a lack of detailed information and inadequate cooperation between 
Member States. Difficulties have also emerged with the use of the European Firearms Pass, 
even though, in the Commission's view, it is a suitable means for hunters and marksmen to 
travel from one Member State to another for the purposes of hunting or target shooting. 

With regard to the classification, acquisition and possession of firearms, it has become 
apparent that the separation of firearms into categories A, B, C and D, defined by the 
Commission, is unnecessary in the large majority of Member States In most Member States 
there a distinction is made only between prohibited firearms and those that are subject to 
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authorisation. 

Those affected by the Directive have not signalled any shortcomings or need to amend it and 
so the view prevails that the Directive has been sensibly transposed and fulfils its objectives. 

Draftsman's position

The draftsman shares the basic opinion of those concerned and the Commission and 
consequently supports the amendment of Directive 91/477/EEC in line with the Commission's 
wishes. In order to clarify the remaining imperfections, however, the Commission's 
amendments have been fleshed out with provisions of the Schengen Agreement and the UN 
Protocol. 

The draftsman also supports the inclusion in the scope of the directive of internet trade and 
the provision of internet platforms for trade in arms. 
Since the transposition of the Directive in 1993, the Internet has developed considerably and 
become an electronic market place. The Directive's aim of stopping trade in fire arms can only 
be achieved, therefore, if all trading opportunities are covered. 

The draftsman further specifies that the failure to carry a European Firearms Pass when 
transporting fire arms from one Member State to another should not be subject to penalties, so 
as to prevent disproportionate restrictions on the free movement of persons

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:

Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 3 A (ново)

3а) Тъй като доказателствата, 
събрани от разузнаването, показват 
увеличаване на употребата на 
преработени оръжия в рамките на ЕС, 
от съществено значение е да се 
гарантира включването на подобни 
оръжия, които могат да бъдат 
преработени, в определението за 

  
1 Все още непубликуван в ОВ.
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"огнестрелно оръжие" в настоящата 
директива.

Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 5

(5) Освен това, Протоколът въвежда 
задължение за маркировка на оръжията в 
момента на производството им, както и в 
този на преминаването от държавния 
резерв към постоянна гражданска 
употреба, докато в Директива 
91/477/ЕИО задължението за маркировка 
не е изрично упоменато. 

(5) Освен това Протоколът въвежда 
задължение за маркировка на оръжията в 
момента на производството им, както и в 
този на преминаването от държавния 
резерв към постоянна гражданска 
употреба, докато в Директива 
91/477/ЕИО задължението за маркировка 
не е изрично упоменато. Като се има 
предвид, че Конвенцията от 1 юли 1969 
г. относно взаимното признаване на 
контролните щемпели на преносимите 
огнестрелни оръжия включва всички 
изисквания на Протокола, следва да се 
предвиди прилагането на конвенцията 
по отношение на Европейския съюз 
като цяло.

Обосновка

The Convention on Reciprocal Recognition of Proofmarks on Small Arms is in force in a 
large number of EU Member States, thus providing a marking and control system, which 
includes all the guarantees and requirements set out in the UN Protocol.

Изменение 3
СЪОБРАЖЕНИЕ 6

(6) Нещо повече, срокът на съхраняване 
на регистрите, съдържащи данни за 
оръжията, трябва да бъде увеличен най-
малко на десет години, както е посочено 
в Протокола.

(6) Освен това, въпреки че протоколът  
предвижда срокът на съхраняване на 
регистрите, съдържащи данни за 
оръжията, да бъде увеличен най-малко на 
десет години, е необходимо този срок да 
бъде удължен най-малко на 20 години, с 
цел да се даде възможност за точно 
проследяване на огнестрелните 
оръжия. Също така е необходимо 
държавите-членки да поддържат 
компютризирана и централизирана 
система за регистриране на данни, в 
която за всяко огнестрелно оръжие се 
определя уникален идентификационен 
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номер и в която се посочват името и 
адресът на всеки следващ собственик. 
Достъпът на полицията и на 
съдебните органи до информацията, 
съдържаща се в централния регистър, 
трябва задължително да бъде 
съобразен с чл. 8 от Конвенцията за 
защита на правата на човека и 
основните свободи.

Обосновка

The Protocol provides for the maintenance of information "for not less than ten years", but a 
10-year period is inadequate given the very long lifespan of firearms. Therefore the 
information should be kept for at least 20 years. Furthermore, the Protocol provides that the 
maintenance of information is the responsibility of public authorities. Appropriate tracing of 
firearms requires centralised registration systems monitoring the weapon rather than the 
person. Automation of registers is imperative in the 21st Century. It is important to ensure 
that access to the information contained in this central register is subject to rules 
guaranteeing respect for private and family life.

Изменение 4
СЪОБРАЖЕНИЕ 6 A (ново)

6а) С цел улесняване на проследяването 
на огнестрелни оръжия и ефективната 
борба с незаконното производство и 
трафик на огнестрелни оръжия, техни 
части, компоненти и боеприпаси, 
следва да се предприемат стъпки за 
подобряване на обмена на информация 
между държавите-членки.

Изменение 5
СЪОБРАЖЕНИЕ 6 Б (ново)

6б) Съхраняването и обменът на 
информация се подчиняват на 
разпоредбите, съдържащи се в 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета от 24 октомври 
1995 г. относно защитата на 
физическите лица при обработването 
на лични данни и свободното движение 
на тези данни.
1 ОВ L 281 от 23.11.1995 г., стр. 31.
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Обосновка

It is important to emphasise the need to comply with the framework directive on the protection 
of personal data.

Изменение 6
СЪОБРАЖЕНИЕ 9 A (ново)

9а) Предвид особеното естество на 
дейността на оръжейниците и 
посредниците е необходим строг 
контрол върху тази дейност, по-
специално за установяване на 
професионалните способности и 
почтеност на оръжейниците и 
посредниците.

Обосновка

Until now, pursuit of the activity of dealer has not been properly regulated, unlike many other 
professions, although it is a very specific activity that requires strict controls. Therefore, it is 
desirable that dealers and brokers provide evidence of their professional 

Изменение 7
СЪОБРАЖЕНИЕ 9 Б (ново)

9б) Европейският паспорт за 
огнестрелно оръжие (ЕПОО) по 
принцип функционира задоволително и 
следва да се счита за единствения 
документ, от който се нуждаят 
ловците и спортните стрелци, за да 
пренесат огнестрелно оръжие в друга 
държава-членка.

Обосновка

As mentioned in the Commission's 2000 report and in view of a proper functioning of the 
internal market, Member States should not be allowed to require documents or fees other 
than the European Firearms Pass regarding the circulation of hunters and marksmen.

Изменение 8
СЪОБРАЖЕНИЕ 9 В (ново)

9в) Комисията следва да изготви във 
възможно най-кратък срок анализ на 
разходите и ползите от 
въздействието, което определено 
намаляване на броя на категориите 
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оръжия би имало върху 
функционирането на вътрешния пазар.

Изменение 9
ЧЛЕН 1, ТОЧКА -1 A (нова)

Член 1, параграф 1 (Директива 91/477/ЕИО)

-1а) Член 1, параграф 1 се заменя със 
следния текст: 
„За целите на настоящата директива 
„огнестрелно оръжие“ означава всяко 
преносимо цевно оръжие, което 
изстрелва, проектирано е да изстрелва 
или може да бъде преработено, така че 
да изстрелва сачми, куршум или снаряд 
под действието на взривно вещество, 
освен в случаите, когато отговаря на 
определението, но е изключено поради
някоя от причините, изброени в раздел 
III на Приложение I. Огнестрелните 
оръжия са класифицирани в раздел II 
на Приложение I.“

Обосновка

The definition of a firearm is consistent with the Protocol. However, the definition should 
acknowledge the increase in the use of converted weapons in criminal activity across Europe, 
and the increase in cross-border smuggling of convertible weapons, including since the 
signing of the Protocol in 2001. The definition of 'readily convertible' used in the Protocol is 
weak, and risks differing interpretation across Member States, and therefore opens potential 
loopholes in the control of weapons used in criminal activities for criminal exploitation. 
Police also cite increasingly advanced techniques used by criminals in order to convert 
weapons, and therefore weapons may be used for conversion that are not considered 'readily 
convertible'. Furthermore the definition should be consistent with the exclusion of deactivated 
firearms, antique weapons and some other firearms mentioned in Annex 1, section III of the 
Directive.

Изменение 10
ЧЛЕН 1, TOЧKA -1 Б (нова)

Член 1, параграф 2 (Директива 91/477/ЕИО)

1б) Член 1, параграф 2 се заменя със 
следния текст: 
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„2. За целите на настоящата 
Директива „оръжейник“ означава 
всяко физическо лице, чиято търговска 
или стопанска дейност се състои 
изцяло или частично в производство, 
търговия, или предоставяне на 
възможност за тази цел, обмен, 
отдаване под наем, ремонтиране или 
преработване на огнестрелни оръжия.“

Изменение 11
ЧЛЕН 1, ТОЧКА-1 В (нова)

Член 1, параграф 1 a (нов) (Директива 91/477/ЕИО)

-1в) В член 1 се добавя следният 
параграф 1а:
„1а. За целите на настоящата 
директива „антично оръжие“ означава 
или оръжие, произведено преди 1900 г., 
или всяко оръжие, произведено след 
това и определено като антично 
оръжие от държава-членка по 
технически критерии.“

Обосновка

A definition of "antique weapon" is needed for legal certainty reasons because these weapons 
are not covered by this Directive. On the other hand, other definitions by Member States 
should be allowed provided they are based on technical criteria.

Изменение 12
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1

Член 1, параграф 2б (Директива 91/477/ЕИО)

4. За целите на настоящата директива 
„незаконен трафик“ означава 
придобиването, продажбата, доставката, 
движението или пренасянето на 
огнестрелни оръжия, техни части и 
компоненти и боеприпаси от или през
територията на една държава-членка
към територията на друга държава-
членка, ако някоя от заинтересованите 
държави-членки не е дала разрешение за 
това в съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива, или ако 

2б. За целите на настоящата директива 
„незаконен трафик“ означава 
придобиването, продажбата, доставката, 
движението и пренасянето на 
огнестрелни оръжия, техни части, 
компоненти и боеприпаси, в нарушение 
на настоящата директива, към 
територията на държава-членка, ако 
която и да било от заинтересованите 
държави-членки не е дала разрешение за 
това, в съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива, или ако 
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огнестрелните оръжия не са маркирани 
съгласно член 4, параграф 1.

огнестрелните оръжия, техните части, 
компоненти и боеприпаси не са 
регистрирани, съгласно член 4, 
параграф 3, или маркирани съгласно 
член 4, параграф 1. Въпреки това 
придобиването, продажбата, 
доставката, движението или 
пренасянето на огнестрелни оръжия не 
се считат за незаконен трафик 
единствено поради това, че те не са 
маркирани съгласно член 4, параграф 1, 
ако са произведени или прехвърлени от 
държавния резерв към постоянна 
гражданска употреба преди ... *, при 
условие че маркировката отговаря на 
съответните изисквания, приложими 
преди тази дата.
_____________

* [Дата на транспониране на 
настоящата директива от страна на 
държавите-членки]

Обосновка

The absence of registration should be included as a requisite of illicit trafficking. The 
insertion of the words "in violation of this Directive" will allow legal certainty by defining as 
an illicit trafficking any trafficking that is not in compliance with all the provisions of the 
Directive, and ensure that all firearms present on the EU territory are equally treated. 
However, transactions with firearms meeting current marking standards should not be 
considered illicit if they concern firearms manufactured or transferred before the date for 
transposition of this Directive.

Изменение 13
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 A (нова)

Член 1, параграф 4 (Директива 91/477/ЕИО)

1а) Член 1, параграф 4 се заменя със 
следния текст: 
"4. "Европейският паспорт за 
огнестрелно оръжие" е документ, 
издаден от властите на държава-
членка, по искане на лице, което става 
законен притежател и потребител на 
дадено огнестрелно оръжие. Неговият 
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максимален срок на валидност е пет 
години. Този срок може да бъде 
удължаван. Той съдържа предвидените 
в Приложение II данни. "Европейският 
паспорт за огнестрелно оръжие" е 
непрехвърляем документ, в който са 
отбелязани огнестрелното оръжие или 
огнестрелните оръжия, притежавани 
и използвани от титуляра на 
паспорта. Паспортът трябва да бъде 
носен винаги от лицето, което 
използва огнестрелното оръжие. 
Промените, настъпили във връзка с
притежаването или 
характеристиките на огнестрелното 
оръжие, както и загубването или 
кражбата на огнестрелното оръжие, 
се отбелязват в паспорта."

Изменение 14
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2

Член 4, параграф 1, алинея 1 (Директива 91/477/ЕИО)

1. За целите на идентифицирането и 
проследяването на всяко огнестрелно 
оръжие, в момента на производството на 
всяко едно такова оръжие държавите-
членки или изискват уникална 
маркировка, съдържаща името на 
производителя, страната или мястото на 
производство и серийния номер, или 
запазват всяка друга уникална и лесна за 
ползване маркировка с опростени 
геометрични символи, в комбинация с 
цифров или буквено-цифров код, която да 
позволява на всички държави лесно да 
идентифицират страната на 
производство.

1. За целите на идентифицирането и 
проследяването на всяко огнестрелно 
оръжие, в момента на производството на 
всяко едно такова оръжие държавите-
членки или изискват уникална 
маркировка, включваща името или 
щемпела на производителя, страната 
или мястото на производство и серийния 
номер, например както е записано в 
Конвенцията от 1 юли 1969 г. относно 
взаимното признаване на контролните 
щемпели на преносимите огнестрелни 
оръжия, или запазват всяка друга 
уникална и лесна за ползване маркировка 
с опростени геометрични символи, в 
комбинация с цифров или буквено-
цифров код, която да позволява на всички 
държави лесно да идентифицират 
страната на производство.

Изменение 15
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2
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Член 4, параграф 2 (Директива 91/477/ЕИО)

2. Най-малко за категориите А и В, 
всяка държава-членка предвижда за 
упражняване на дейността на оръжейника 
на своя територия издаване на 
разрешително, въз основа на минимум 
една проверка относно личната и 
професионална почтеност на оръжейника. 
Ако се отнася до юридическо лице, 
проверката се извършва за лицето, което 
ръководи предприятието. За 
категориите C и D, всяка държава-
членка, която не обвързва 
упражняването на дейността на 
оръжейника с разрешителен режим, 
изисква представяне на декларация за 
тази дейност.

2. Всяка държава-членка предвижда за 
упражняване на дейността на оръжейника 
на своя територия издаване на 
разрешително, въз основа на минимум 
една проверка относно личната и 
професионална почтеност на оръжейника. 
Ако се отнася до юридическо лице, 
проверката се извършва за лицето, което 
ръководи предприятието.

Изменение 16
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2

Член 4, параграф 3 (Директива 91/477/ЕИО)

3. Оръжейниците трябва да водят 
регистър, в който да се вписват всички 
постъпили и излезли огнестрелни оръжия 
от категориите A, B или C, с данните, 
които позволяват идентификацията на 
оръжието, а именно тип, марка, модел, 
калибър и сериен номер, както и имената 
и адресите на купувача. Този регистър се 
съхранява от оръжейника за период от 
пет години, включително и след 
прекратяването на дейността му. Всяка 
държава-членка осигурява съхраняването 
на тази информация за срок, не по-
кратък от десет години.

3. Оръжейниците трябва да водят 
регистър, в който да се вписват всички 
постъпили и излезли огнестрелни 
оръжия, както и данните, които 
позволяват идентификацията на 
оръжието, а именно: тип, марка, модел, 
калибър и сериен номер, а също така и 
имената и адресите на купувача. Този 
регистър се съхранява от оръжейника за 
период от пет години, включително и 
след прекратяването на дейността му. 
Всяка държава-членка осигурява 
съхраняването на гореспоменатата
информация в централизирана и 
компютризирана регистрационна 
система за срок, не по-кратък от 
двадесет години.

Обосновка

The existence in each Member State of a centralised and computerised registration system 
would facilitate information tracing and exchanges. Moreover, in view of a firearm's lifetime, 
the period for maintenance of information, which is ten years in the proposal for a directive, 
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should be extended to twenty years. 

Изменение 17
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 A (нова)

Член 4, параграф 3 a (нов) (Директива 91/477/ЕИО)

3a) Държавите-членки гарантират, че 
всички огнестрелни оръжия от 
категории A, B, C и D могат да бъдат 
свързани с техните настоящи 
собственици. 

Изменение 18
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 Б (нова)

Член 4a (нов) (Директива 91/477/ЕИО) 

2б) След член 4 се добавя следният 
член:

"Член 4a
Без да се накърняват разпоредбите на 
член 3, държавите-членки разрешават 
огнестрелни оръжия от категории A, 
B, C или D да бъдат придобивани и 
притежавани само от лица, получили 
лиценз или разрешително за тази цел в 
съответствие с националното 
законодателство."

Изменение 19
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 В (нова)

Член 5 (Директива 91/477/ЕИО)

2в) Член 5 се заменя със следния текст:
„Без да се засягат разпоредбите на 
член 3, държавите-членки разрешават 
придобиването и притежаването на 
огнестрелни оръжия само на лица, 
които имат основателна причина за 
това и които:
a) са навършили 18 г., с изключение на 
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ловуването и спортната стрелба;
б) не могат да представляват 
опасност за самите себе си, за 
обществения ред или за обществената 
безопасност. 
Без да се засягат разпоредбите на член 
3, държавите-членки разрешават 
придобиването и притежаването на 
огнестрелни оръжия на лица, които не 
са били осъждани за тежки 
престъпления (като убийство, грабеж
или палеж) или за участие в такива 
престъпления.

Държавите-членки могат да отнемат 
разрешителното за притежаване на 
огнестрелно оръжие при неизпълнение 
на което и да било от условията, 
предвидени в параграф 1, буква б).
 

Държавите-членки не могат да 
забраняват на лица, пребиваващи на 
тяхна територия, притежаването на 
оръжие, което те са придобили в друга 
държава-членка, освен ако не забранят 
придобиването на същото оръжие на 
тяхна територия“.

Обосновка

The inserted text is intended to clarify the provision, so as to reflect Article 83(c) of the 
Schengen Agreement.

Изменение 20
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 Г (нова)

Член 6 (Директива 91/477/ЕИО) 

2г) В член 6 се добавя следният 
параграф:

"Придобиването на огнестрелни 
оръжия, на техни части и 
компоненти, както и на боеприпаси, 
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посредством средства за дистанционна 
комуникация, съгласно определението, 
съдържащо се в член 2 от Директива 
97/7/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 20 май 1997 г., отнасяща 
се до защитата на потребителите при 
дистанционни договори1, напълно се 
подчинява на разпоредбите на 
настоящата директива.
1OВ L 144, 04.06.1997 г., стр. 19."

Изменение 21
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 Д (нова)

Член 12, параграф 2 (Директива 91/477/ЕИО)

2д) Член 12, параграф 2 се изменя, 
както следва:
a) първата алинея се заменя със 
следния текст:
"2. Въпреки разпоредбите на параграф 
1 ловците и спортните стрелци могат 
да притежават, без предварително 
разрешение, едно или няколко от тези 
огнестрелни оръжия, по време на 
пътуване през две или повече държави-
членки, с цел практикуване на техните 
дейности, при условие че притежават 
Европейски паспорт на огнестрелно 
оръжие, в който оръжието или 
оръжията са отбелязани. Никакъв друг 
документ, освен Европейският 
паспорт на огнестрелно оръжие, не се 
изисква от държавите-членки за тази 
цел. Държавите-членки не могат да 
обвързват приемането на европейския
паспорт на огнестрелно оръжие с 
никакви допълнителни изисквания за 
регистрация или с плащане на каквато 
и да било вноска или такса.”
(б) Втората алинея се заменя със 
следния текст:
"При все това горното изключение не 
се прилага за пътуванията към 
държава-членка, която забранява 
придобиването и притежаването на 
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въпросното огнестрелно оръжие; в 
такъв случай това се отбелязва 
изрично в Европейския паспорт на 
огнестрелно оръжие.”

Обосновка

As mentioned in the Commission's 2000 report and in view of a proper functioning of the 
internal market, Member States should not be allowed to require documents or fees other 
than the European firearms pass regarding the circulation of hunters and marksmen.

Изменение 22
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 Е (нова)

Член 13, параграф 3 (Директива 91/477/ЕИО)

2е) Член 13, параграф 3 се заменя със 
следния текст :
"3. Държавите-членки създават
мрежи за редовен обмен на цялата 
информация, с която разполагат.
Комисията създава, не по-късно от 
една година след влизането в сила на 
настоящата директива, контактна 
група, отговаряща за обмена на 
информация за целите на прилагането 
на настоящия член.
Всяка държава-членка уведомява 
останалите държави-членки и 
Комисията за националните органи, 
отговорни за предаването и 
получаването на информация, както и 
за прилагането на формалните 
изисквания, установени в член 11, 
параграф 4.”

Изменение 23
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 16, параграф 1, алинея 3 (Директива 91/477/ЕИО)

Опити за извършване на горните деяния 
или съучастие в тях също се считат за 
престъпления, когато са извършени 
умишлено.

Организирането, ръководенето, 
подпомагането, подбудителството, 
улесняването или даването на съвети 
за извършването на престъпление, 
дефинирано в настоящия член, се 
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считат за углавно престъпление, когато 
са извършени умишлено.

Обосновка

This wording is taken from the UN Protocol, which forms the basis of the Directive, and is 
intended to clarify the provision.

Изменение 24
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 16, параграф 1, алинея 3 a (нова) (Директива 91/477/ЕИО)

Неизпълнението на задължението за 
носене на Европейски паспорт на 
огнестрелно оръжие не представлява 
основание за осъждане на лишаване от 
свобода.

Обосновка

This addition is to prevent lawful owners of weapons risking prison if they travel to another 
Member State and are unable to present a European firearms pass but are in possession of all 
other necessary documents.

Изменение 25
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4 A (нова)

Приложение I, буква (е) (Директива 91/477/ЕИО)

4a) В Приложение II,  буква е ), 
вторият параграф се изменя, както 
следва:
" Предварителното 
разрешение, посочено по-горе, по 
принцип не е необходимо, когато 
пътуването с огнестрелно оръжие е с 
цел участие в лов или в спортна 
стрелба, при условие че пътникът 
притежава Европейски паспорт на
огнестрелно оръжие"

Изменение 26
ЧЛЕН 2, ТОЧКА 2 A (нова)
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2a) В срок до пет години от датата на 
транспониране на настоящата 
директива в националното 
законодателство, както и на всеки пет 
години след това, Комисията 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
ситуацията, произтичаща от 
прилагането на настоящата 
директива, съпроводен, по 
целесъобразност, с предложения.
Комисията предприема проучване 
относно пускането на пазара на 
имитации на истински оръжия в 
рамките на Европейската общност и
докладва за него на Европейския 
парламент и на Съвета най-късно до 
[...]*.
____________

* Една година след влизането в сила на 
настоящата директива.

Обосновка

In line with better regulation the requirement for reporting included in Directive 91/477/EEC 
should be updated and made regular. In addition the Commission should conduct a study on 
the complex issue of replica weapons and their marketing, including their sale on the internet, 
within the European Community.
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