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Изменение, внесено от Michael Cashman

Изменение 9
Съображение 3 а (ново)

(3а) Сведения на полицията показват 
нарастване на престъпната дейност, 
свързана с видоизменени оръжия в 
рамките на Общността, както и 
нарастване на трансграничната 
контрабанда на видоизменяеми 
оръжия с цел видоизменянето им в 
огнестрелни оръжия, които 
произвеждат изстрел, куршум или 
снаряд, под действието на експлозив, и 
е следователно от съществено 
значение да се гарантира, че подобни 
видоизменяеми оръжия са обхванати 
от определението на „огнестрелно 
оръжие“ в настоящата директива.
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Or. en

Обосновка

Police report the growing problem of converted weapons, particularly in the context of some 
Member States introducing tougher controls on traditional firearms. This problem is clearly 
trans-European, involving the smuggling of convertible weapons legally available in some 
Member States, to other Member States for the purposes of conversion.

Изменение, внесено от Véronique Mathieu

Изменение 10
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 
към Европейския съюз като цяло.

Or. fr

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, внесено от Marie-Line Reynaud

Изменение 11
Съображение 6

(6) Нещо повече, срокът на съхраняване 
на регистрите, съдържащи данни за 

(6) Нещо повече, мерките по 
съхраняване на информация от 
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оръжията, трябва да бъде увеличен 
най-малко на десет години, както е 
посочено в Протокола.

държавите-членки следва да 
надхвърлят разпоредбите на 
Протокола, като предвидят 
създаването на национално равнище на 
компютризиран централен регистър и 
удължат минималния период на 
съхраняване на информация на 
двадесет години. Достъпът на 
полицията и съдебните власти до 
информацията, съдържаща се в 
централния регистър трябва да 
подлежи на спазване на член 8 от 
Конвенцията за защита на правата на 
човека и основните свободи.

Or. fr

Обосновка

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, внесено от Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg и Gisela Kallenbach

Изменение 12
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) Нещо повече, въпреки че 
Протоколът предвижда, че срокът на 
съхраняване на регистрите, съдържащи 
данни за оръжията, трябва да бъде 
увеличен най-малко на десет години, е 
необходимо този период да бъде 
удължен до най-малко двадесет години, 
с цел доброто проследяване на 
огнестрелните оръжия. Необходимо е 
също така държавите-членки да 
подържат компютризирана и 
централизирана система за архивиране
на данни, в която на всяко огнестрелно 
оръжие се дава уникален 
идентификационен номер и се 
упоменава името и адреса на всеки 
следващ негов притежател.

Or. en
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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.

Изменение, внесено от Marie-Line Reynaud

Изменение 13
Съображение 6а (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.

Or. fr

Изменение, внесено от Marie-Line Reynaud

Изменение 14
Съображение 6б (ново)

(6б) Съхраняването и обмена на 
информация подлежат на спазване на 
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 за свободното 
движение на тези данни.
________________
1 ОВ L 281 от 23.11.1995 г., стр. 31.

Or. fr
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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, внесено от Véronique Mathieu

Изменение 15
Съображение 9а (ново)

(9а) Държавите-членки следва да се 
насърчат да предвидят нова 
класификация на категориите оръжие, 
в случай че това се окаже полезно за 
функционирането на вътрешния пазар.

Or. fr

Изменение, внесено от Véronique Mathieu

Изменение 16
Съображение 9б (ново)

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

Or. fr

Изменение, внесено от Michael Cashman

Изменение 17
Съображение 9а (ново)

(9а) Европейският паспорт за 
огнестрелно оръжие (ЕПОО) следва да 
се разглежда като най-важния 
документ, от който имат нужда 
ловците и спортните стрелци за 
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пренасянето на огнестрелно оръжие в 
друга държава-членка. Всякакви 
допълнителни изисквания, установени 
от държава-членка по отношение на 
пренасянето в нея на огнестрелно 
оръжие от ловци или спортни 
стрелци, следва да бъдат обосновани с 
легитимни цели на обществения ред за 
закрила на обществената безопасност 
и съразмерни с тях.

Or. en

Обосновка

Regarding the circulation of hunters and marksmen, Member States can only require 
documents other than the European Firearms Pass when it is strictly justified by legitimate 
public policy aims of a Member State concerning the protection of public safety, and where 
the requirements are proportionate to such aims.

Изменение, внесено от Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Изменение 18
Съображение 9а (ново)

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

Or. en

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, внесено от Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Изменение 19
Съображение 9б (ново)
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(9б) С цел намаляване на риска от 
насилствена смърт и наранявания, 
дължими на малки оръжия, 
придобиването на огнестрелни оръжия 
чрез средства за дистанционна
комуникация, на пример чрез 
интернет, следва да подлежат да 
всички изисквания, предвидени в 
настоящата директива; като се 
изключат лицата, притежаващи 
валидно разрешително, следва да има 
период за размисъл между момента на 
поръчка на огнестрелното оръжие от 
страна на клиента и момента на 
неговата доставка; също така 
държавите-членки следва да определят 
подробни разпоредби относно 
забраната за придобиване на 
огнестрелни оръжия от лица, които са 
били преди това осъдени за тежки 
престъпления с окончателно съдебно 
решение.

Or. en

Обосновка

The acquisition of firearms through distance communication should be subject to appropriate 
control. Furthermore, a cooling-off period, as applied for example in certain US States such 
as California, would contribute to avoiding the perpetration of crimes under temporary state 
of mental disorder. The acquisition of firearms by persons convicted of serious criminal 
offences is dangerous.

Изменение, внесено от Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Изменение 20
Съображение 9в (ново)

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

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, внесено от Michael Cashman

Изменение 21
ЧЛЕН 1, ТОЧКА -1 (нова)

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

(-1) Член 1, параграф 1 се заменя със 
следния текст:
„За целите на настоящата директива,
„огнестрелно оръжие“ означава всяко 
преносимо цевно оръжие, което 
произвежда изстрел, куршум или 
снаряд, под действието на експлозив, 
предназначено е за това или може да 
бъде видоизменено с тази цел, освен в 
случаите, когато отговаря на 
определението, но е изключено по 
някоя от причините, изброени в.раздел 
III на Приложение I. Огнестрелните 
оръжия са класифицирани в раздел II 
на Приложение I.“

Or. en

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.
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Изменение, внесено от Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg и Gisela Kallenbach

Изменение 22
ЧЛЕН 1, ТОЧКА -1 (нова)

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

(-1) В член 1, се добавя следния 
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.“

Or. en

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, внесено от Edith Mastenbroek

Изменение 23
ЧЛЕН 1, ТОЧКА -1 (нова)

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

-1) Член 1, параграф 2 се заменя със 
следния текст:
„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 предоставящи 
възможност за такава, обмен, 
отдаване под наем, ремонтиране или 
видоизменяне на огнестрелни оръжия.“

Or. en
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Изменение, внесено от Marie-Line Reynaud

Изменение 24
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1

Член 1, параграф 4 (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 
огнестрелните оръжия не са маркирани 
съгласно член 4, параграф 1.

2б. 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 която и да било държава
към територията на държава-членка, ако 
някоя от заинтересованите държави-
членки не е дала разрешение за това в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива, или ако 
огнестрелните оръжия не са маркирани 
съгласно член 4, параграф 1.

Or. fr

Обосновка

The definition of 'illicit trafficking' should also cover cases where the firearms, parts, 
components and ammunition concerned come from third countries.

Изменение, внесено от Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg и Gisela Kallenbach

Изменение 25
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1

Член 1, параграф 4 (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 

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

настоящата директива, или ако 
огнестрелните оръжия, техни части и 
компоненти и боеприпаси не са 
регистрирани съгласно член 4, параграф 
3 или маркирани съгласно член 4, 
параграф 1.. Придобиването, 
продажбата, доставката, движението 
или пренасянето на огнестрелни 
оръжия, обаче, не се считат за 
незаконен трафик само поради това, че 
не са маркирани съгласно член 4, 
параграф 1, ако те са произведени или 
преминали от държавния резерв към 
постоянна гражданска употреба преди 
... *, при условие че маркировката 
спазва съответните разпоредби, 
приложими преди тази дата.
_____________
* [Дата на транспониране на 
настоящата директива от 
държавите-членки]

Or. en

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, внесено от Marie-Line Reynaud

Изменение 26
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 A (нова)

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

(1а) Член 1, параграф 4 се заменя със 
следния текст:
„Европейският паспорт за огнестрелно 
оръжие е документ, който се издава от 
властите на държавите-членки, по 
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искане на лице, което става законен 
притежател и потребител на дадено 
огнестрелно оръжие. Неговият 
максимален срок на валидност е пет 
години. Този срок може да бъде 
продължен. Той съдържа предвидените 
в приложение II данни. Европейският 
паспорт за оръжие е непрехвърляем 
документ, върху който е отбелязано 
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 в 
притежаването или в 
характеристиките на огнестрелното 
оръжие, както и загубването или 
кражбата на огнестрелното оръжие, 
се отбелязват в паспорта. 
Непредставянето на Европейския 
паспорт за огнестрелно оръжие при 
митнически или полицейски проверки 
не е само по себе си действие, 
наказуемо със затвор.“

Or. fr

Обосновка

While failure to produce the European pass during a check may be punished, it should not 
lead to the imprisonment of the person in question.

Изменение, внесено от Alexander Alvaro

Изменение 27
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 A (нова)

Член 2, параграф 2а (нов) (Директива 91/477/ЕИО)

(1а) В член 2, се добавя следния 
параграф:
„Настоящата директива се прилага по 
отношение на дистанционната 
продажба“.
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Or. en

Обосновка

It should be made sure that trade via the internet for example is covered by the provisions of 
this directive.

Изменение, внесено от Roberta Angelilli, Guido Podestà и Stefano Zappalà

Изменение 28
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2

Член 4, параграф 1, алинея първа (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 сглобено 
огнестрелно оръжие, в момента на 
производството на всяко едно такова 
оръжие държавите-членки или изискват 
уникална маркировка, съдържаща името 
или марката на производителя, 
страната или мястото на производство и 
серийния номер, както е установено на 
пример 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“.

Or. it

Обосновка

Attualmente tutti i Paesi maggiori produttori europei di armi destinate al mercato civile 
hanno sottoscritto la Convenzione CIP, cosicché si può ritenere che la quasi totalità delle 
armi civili presenti sul territorio dell’Unione Europea sia marcata in tale modo. È comunque 
necessario costituire un sistema unico di marcatura che permetta l’identificazione e la 
tracciatura delle armi presenti all’interno dell’Unione, coerentemente con il disposto dell’art. 
8 del Protocollo. Il sistema proposto dà la possibilità agli Stati membri di predisporre un 
sistema di marcatura unico autonomo, che comprenda tuttavia gli elementi previsti dal 
Protocollo e che sia omogeneo rispetto agli standard e ai criteri definiti dalla Convenzione 
CIP. L’articolo 11 paragrafo 2 del testo in vigore richiede per il trasferimento 
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infracomunitario delle armi da fuoco che esse siano state punzonate da un banco di prova 
riconosciuto, ai sensi della Convenzione CIP. Da ultimo, è da preferire la più precisa dizione 
“produttore” anziché “fabbricante”, al fine di rendere omogenea la disposizione con il 
diritto comunitario derivato sulla qualità dei prodotti e la difesa del consumatore (Direttive 
85/374/CEE, 92/59 CEE e 2001/95/CE e successive modificazioni e integrazioni). In tal senso 
la dizione “produttore”, relativa al primo immissore sul mercato, è idonea a comprendere 
anche l’importatore in via definitiva.

Изменение, внесено от Kathalijne Maria Buitenweg и Gisela Kallenbach

Изменение 29
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2

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 
и на посредника на своя територия 
издаване на разрешително, въз основа на 
минимум една проверка относно личната 
и професионална почтеност и 
способности на оръжейника и на 
посредника. Ако се отнася до 
юридическо лице, проверката се 
извършва за лицето, което ръководи 
предприятието. 

Or. en

Обосновка

The Commission proposal indicates that brokering activities should be regulated in a similar 
way than dealers. 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 competence.

Изменение, внесено от Alexander Alvaro

Изменение 30
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.

Or. en

Обосновка

The reference to categories C and D needs to be deleted in this Article following the proposal 
to have only two categories.

Изменение, внесено от Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg и Gisela Kallenbach

Изменение 31
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 

3. Всяка държава-членка осигурява 
подържането на компютризирана и 
централизирана система за архивиране
на данни, в която на всяко огнестрелно 
оръжие се дава уникален 
идентификационен номер.
В продължение на не по-малко от 
двадесет години, системата отбелязва 
и съхранява типа, марката, модела, 
калибъра, годината на производство и 
серийния номер на всяко огнестрелно 
оръжие, името и адреса на 
производителя и предишните и 
настоящия собственик на 
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срок, не по-кратък от десет години. огнестрелното оръжие, всякаква 
търговия или пренасяне, обмен, 
отдаване под наем, поправка или 
видоизменяне. Архивът съдържа също 
така информация, позволяваща 
проследяването на части, компоненти 
и боеприпаси.
Всеки оръжейник или посредник 
трябва да отбелязва и съхранява през 
целия период на дейността си 
регистър, документиращ всички 
събития, които се вписват в 
централизираната система за 
архивиране на данни, упомената в 
алинея първа, в която е участвал 
оръжейникът или посредникът. При 
прекратяване на дейност, 
оръжейникът или посредникът 
предава регистъра на националния 
орган, отговорен за регистрациите, 
предвиден в алинея първа.

Or. en

Обосновка

The Protocol provides that the maintenance of information is the responsibility of public 
authorities. Appropriate tracing of firearms requires centralised registration systems. The 
year of manufacture is an important piece of information for the tracing of firearms. 
Computerised registration is imperative in the 21st century. The 10-year period mentioned as 
a minimum in the UN Protocol is too short given the very long lifespan of firearms. Therefore 
the information should be kept for at least 20 years.

Изменение, внесено от Marie-Line Reynaud

Изменение 32
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 

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, както и имената 



AM\660564BG.doc 17/37 PE 386.662v01-00

BG

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.

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 десет години.

Or. fr

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, 
should be extended to twenty years.

Изменение, внесено от Adamos Adamou

Изменение 33
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 А (нова)

Член 5 (Директива 91/477/ЕИО)

(2а) Член 5 се изменя както следва:
„Без да засягат разпоредбите на член 3, 
държавите-членки разрешават 
придобиването и притежаването на 
огнестрелни оръжия от категория Б
само на лица, които имат основателна 
причина за това и които:
а) са навършили 18 г., освен по
изключение при спортна стрелба, но в 
никакъв случай под 16 години, и 
практикуват в рамките на лицензиран 
тренировъчен център, под надзора и 
ръководството на квалифициран 
треньор, за състезателни или 
тренировъчни цели
б) не могат да представляват 
опасност за самите себе си, за 
обществения ред и за обществената 
безопасност“.
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Or. en

Изменение, внесено от Roberta Angelilli, Guido Podestà и Stefano Zappalà

Изменение 34
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 А (нова)

Член 5 (Директива 91/477/ЕИО)

(2а). Член 5 се изменя както следва:
„Без да засягат разпоредбите на член 3, 
държавите-членки разрешават 
придобиването и притежаването на 
огнестрелни оръжия от категория Б
само на лица, които имат основателна 
причина за това и които:
а) са навършили 18 г., освен по 
изключение при практикуване на лов и 
на спортна стрелба;
б) не могат да представляват 
опасност за самите себе си, за 
обществения ред и 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, кражба, 
и т.н.).
Държавите-членки могат да отнемат 
разрешителното за притежаване на 
оръжие, ако едно от условията, 
предвидени в параграф 1, точка б) не е 
изпълнено.
Държавите-членки могат да забранят 
на лица, които пребивават на тяхна 
територия, притежаването на 
оръжие, което са придобили в друга 
държава-членка, само ако тези 
държави забраняват придобиването на 
същото това оръжие на тяхна 
територия“.
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Or. it

Обосновка

The fact of having committed a serious crime is the only criterion for establishing that an 
individual would pose a danger to society if he were allowed to hold firearms.

Изменение, внесено от Kathalijne Maria Buitenweg и Gisela Kallenbach

Изменение 35
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 Б (нова)

Член 6 (Директива 91/477/ЕИО) 

(2б) В член 6 се добавят следните два 
параграфа:
„Придобиването на огнестрелни 
оръжия, техни части и компоненти, 
както и боеприпаси, посредством 
комуникация от разстояние, в 
съответствие с член 2 от Директива 
97/7/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 20 май 1997 г. относно 
защитата на потребителя по 
отношение на договорите от 
разстояние1, се подчинява напълно на 
разпоредбите на настоящата 
директива.
С изключение на лицата, 
притежаващи валидно разрешително, 
държавите-членки подлагат 
придобиването на огнестрелни оръжия 
на период на размисъл от минимум 15 
работни дни между датата на 
купуване на огнестрелното оръжие и 
датата на неговата доставка.”
_____________
1OВ L 144, 04.06.1997 г., стр. 19.

Or. en

Обосновка

The acquisition of firearms through distance communication does not allow appropriate 
control. Furthermore, a cooling-off period, as applied for example in certain US States such 
as California, would contribute to avoiding the perpetration of crimes under a temporary 
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state of mental disorder.

Изменение, внесено от Alexander Alvaro

Изменение 36
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 Б (нова)

Член 7 (Директива 91/477/ЕИО)

2б. Член 7 се заменя както следва:
'1. Огнестрелно оръжие от категория 
Б не може да бъде придобито на 
територията на една държава-членка, 
ако тази държава не е издала 
разрешение на купувача.
Това разрешение не може да бъде 
дадено на лице, което пребивава в друга 
държава-членка, без предварително 
съгласие на последната.
2. Всеки продавач или оръжейник, или 
всяко частно лице уведомяват 
властите на държавата-членка, в 
която се извършва всяко 
преотстъпване или предаване на 
огнестрелно оръжие от категория B, 
като се уточняват 
идентификационните елементи на 
купувача и на огнестрелното оръжие. 
Ако лицето, придобиващо такова 
оръжие, пребивава в друга държава-
членка, тази друга държава-членка е 
уведомена за  това придобиване от 
държавата-членка, в която е станало 
закупуването, и от самото лице, 
придобиващо оръжието.
3. Ако държава-членка забранява на 
своята територия за придобиването и 
за притежаването на огнестрелно 
оръжие от категория B, тя уведомява 
за това останалите държави-членки, 
които изрично отбелязват дали за 
такова оръжие те издават европейски 
паспорт на огнестрелно оръжие по 
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силата на член 12, параграф 2. 
4. Огнестрелно оръжие от категория Б
не може да бъде притежавано на 
територията на една държава-членка, 
ако тази държава не е издала 
разрешение на притежателя. Ако 
лицето пребивава в друга държава-
членка, тази друга държава-членка 
бива съответно уведомена.
5. Разрешение за придобиване и 
разрешение за притежаване на 
огнестрелно оръжие от категория B
може да се издаде под формата на 
едно-единствено административно 
решение. 

Or. en

Обосновка

The transfer of paragraphs from Article 8 to Article 7 of the Directive is a consequence of 
Amendment 8.

Изменение, внесено от Marie-Line Reynaud

Изменение 37
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 A (НОВА)

Член7, параграф 3 a (нов) (Директива 91/477/ЕИО)

(2а) В член 7, следният нов параграф е 
добавен след параграф 3:
"3a. Настоящият член не е приложим 
в случай на придобиване и 
притежаване на огнестрелно оръжие 
от лице, притежаващо валидно 
разрешително за лов или за стреляне 
по мишени, при условие, че 
съответното огнестрелно оръжие е 
приспособено за тези цели.

Or. fr
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Изменение, внесено от Alexander Alvaro

Изменение 38
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 A (нова)

Член7, параграф 2 a (нов) (Директива 91/477/ЕИО) 

(2а) В член 7 следният параграф се 
добавя след последния параграф:
„2а. Разрешението да придобиват и 
притежават огнестрелно оръжие се 
дава автоматично на притежатели на 
валидно разрешително за лов или за 
спортна стрелба."

Or. en

Обосновка

This amendment is intended to limit the consequences of the deletion of categories C and D 
for hunters and sport-shooters.

Изменение, внесено от Roberta Angelilli, Guido Podestà and Stefano Zappalà

Изменение 39
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 B (нова)

Член7, параграф 3 (Директива 91/477/ЕИО) 

(2б) Член 7 се изменя както следва:
(а) Параграф 3 се заменя както следва:
"3. Разрешение за придобиване и 
разрешение за притежаване на 
огнестрелно оръжие от категория B
обикновено се издава под формата на 
едно-единствено административно 
решение.
(б) Добавят се следните параграфи:
"3a. Държавите-членки могат да 
издават на лица, по отношение на 
които е било установено, че те все още 
изпълняват условията за издаване на 
разрешения за огнестрелно оръжие, 
многогодишно разрешително за всички 
огнестрелни оръжия, за които се 
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издават разрешения, бе това да 
накърнява задължението да 
уведомяват компетентните органи за 
преотстъпване, периодичните 
проверки дали те продължават да 
изпълняват условията, както и 
максималните ограничения за 
притежаване, установени в 
националното законодателство.
3б. Държавите-членки могат да 
установят опростени спогодби за 
придобиването и притежаването на 
оръжия с ограничени нападателен 
капацитет.” 

Or. it

Обосновка

L’unificazione dei provvedimenti di autorizzazione all’acquisizione e alla detenzione è logica, 
essendo l’acquisizione di norma finalizzata alla detenzione. La previsione di una licenza 
pluriennale valida all’acquisizione e alla detenzione delle armi soggette ad autorizzazione 
serve ad evitare inutili procedimenti a soggetti (tiratori sportivi agonisti, istruttori di tiro, 
collezionisti, operatori della sicurezza pubblici e privati) che hanno la necessità di acquisire 
e detenere nel tempo numerose armi diverse. In tali casi la concessione di autorizzazioni 
specifiche è un’inutile moltiplicazione di procedimenti sovrapponibili. Le legislazioni 
nazionali devono comunque prevedere la rapida comunicazione alle autorità competenti dei 
trasferimenti di arma, anche se, in effetti, tutti i trasferimenti di arma devono essere 
comunque registrati dagli armieri. È inoltre evidente che la permanenza dei requisiti 
necessari deve essere periodicamente controllata, anche in coincidenza col rinnovo. La 
possibilità di un regime semplificato per le armi a modesta capacità offensiva deriva 
dall’impossibilità di equiparare alle armi comuni oggetti di effettiva scarsa pericolosità, 
come, ad esempio, armi da fuoco da difesa non letali, in grado di lanciare unicamente 
proiettili in gomma o liquidi urticanti.

Изменение, внесено от Alexander Alvaro

Изменение 40
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 Б (нова)

Член 9, параграф 1, уводна част (Директива 91/477/ЕИО)

(2б) В член 9, параграф 1, уводната 
част се заменя със следния текст:
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"1. Предаването на огнестрелно 
оръжие на лице, което не пребивава във 
въпросната държавата-членка се 
разрешава  при условие, че се зачитат 
задълженията, установени в членове 5, 
6 и 7:"

Or. en

Обосновка

The reference to categories C and D needs to be deleted in this Article following the proposal 
to have only two categories. The reference to Article 8 needs to be deleted in this Article 
following the proposal to delete Article 8.

Изменение, внесено от Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg and Gisela 
Kallenbach

Изменение 41
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 В (нова)

Член12, параграф 2 (Директива 91/477/ЕИО)

(2в) Член 12, параграф 2 се изменя 
както следва:
(а) Първата се заменя със следния
текст:
"2. С изключение 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 няколко 
държави-членки, с цел практикуване на 
техните дейности, при условие, че те 
притежават европейски паспорт на 
огнестрелно оръжие, в който то или 
тези оръжия са отбелязани. Никакъв 
друг документ, освен европейският 
паспорт на огнестрелно оръжие не се 
изисква от държавите-членки за тази 
цел. Държавите-членки могат да не 
приемат европейския паспорт на 
огнестрелно оръжие поради 
допълнителни изисквания за 
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регистрация или плащане на вноска 
или такса.”
(б) Втората алинея се заменя със 
следния текст:
Въпреки това, това изключение не се 
прилага за пътуванията към държава-
членка, която, забранява 
придобиването и притежаването на 
въпросното огнестрелно оръжие; в 
този случай, това се отбелязва изрично 
в европейския паспорт на огнестрелно 
оръжие.”

Or. en

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, внесено от Michael Cashman

Изменение 42
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 В (нова)

Член12, параграф 2 ( Директива 91/477/ECC)

(2в) Член 12, параграф 2 се изменя 
както следва:
(а) Първата алинея се заменя със 
следния текст:
С изключение 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 няколко 
държави-членки, с цел практикуване на 
техните дейности, при условие, че те 
притежават европейски паспорт на 
огнестрелно оръжие, в който то или 
тези оръжия са отбелязани и че са в 
състояние да посочат причината на 
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пътуването си. Държавите-членки 
могат да изискат допълнителна 
документация, в добавка към 
европейския паспорт на огнестрелно 
оръжие, в случай, че такива изисквания 
са обосновани от и пропорционални на 
законни цели, засягащи обществения 
ред, с цел защита на обществената 
безопасност. В случай, че държава-
членка е установила допълнителни 
изисквания, тя уведомява другите 
държави-членки и информацията 
следва да бъде указана в европейския 
паспорт на огнестрелно оръжие.”
(б) Втората алинея се заменя със 
следното:
Въпреки това, това изключение не се 
прилага за пътуванията към държава-
членка, която, забранява 
придобиването и притежаването на 
въпросното огнестрелно оръжие; в 
този случай, това се отбелязва изрично 
в европейския паспорт на огнестрелно 
оръжие.”

Or. en

Обосновка

Regarding the circulation of hunters and marksmen, Member States can only require 
documents other than the European Firearms Pass when it is strictly justified by legitimate 
public policy aims of a Member State concerning the protection of public safety, and where 
the requirements are proportionate to such aims.

Изменение, внесено от Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Изменение 43
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 Г (нова)

Член13, параграфи 2 и 3 (Директива 91/477/ЕИО)

(2б) Член 13 се изменя както следва:
(а) Параграф 2 се заменя както следва:
"2. Информациите, които държавите-
членки получават при прилагането на 
процедурите, предвидени в член 11 за 
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пренасянето на огнестрелни оръжия, в 
член 7, за придобиването и 
притежаването на огнестрелни 
оръжия от лица, които нямат статут 
на пребиваващи в държавата-членка, 
трябва да бъдат съобщавани на 
държавата-членка по местоназначение 
най-късно по време на пренасянето на 
оръжията и, по целесъобразност, най-
късно по време на пренасянето да 
бъдат съобщени и на държавите-
членки, през които се преминава 
транзитно."
(б) Параграф 3 се заменя както следва: 
"3. Държавите-членки редовно 
обменят информация относно 
системите и техниките за маркиране, 
броя оторизирани оръжейници и 
посредници, пренасянето на 
огнестрелни оръжия, техни части и 
компоненти, както и боеприпаси, 
национално законодателство и 
практики, съществуващи запаси на 
тяхна територия, конфискувано 
огнестрелно оръжие, както и методи и 
техники за деактивация. Държавите-
членки също така, в съответствие с 
Европейската конвенция за 
взаимопомощ по наказателноправни 
въпроси от 1959 г. и всички други 
инструменти, които изцяло или 
частично изменят, заменят или се 
добавят към тази Конвенция, обменят 
информация относно лицата, които са 
били установени за виновни за 
незаконен трафик или незаконно 
производство, съгласно настоящата 
директива.  Комисията създава, до [...]* 
най-късно, контактна група за обмен 
на информация за целите на 
прилагането на настоящия член, 
както и за сътрудничество по 
отношение на проследяването на 
незаконни огнестрелни оръжия, техни 
части или компоненти, както и 
муниция. Всяка държава-членка 
уведомява другите държави-членки и 
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Комисията за националните органи, 
отговорни за предаването и 
получаването на информация, както и 
за спазване на задълженията, 
установени в член 11, параграф 4. 
Комисията, в съответствие с 
параграф 4, предприема необходимите 
мерки за целите на прилагането на 
настоящия параграф.”

Or. en

Обосновка

The 1st part of this amendment is consistent with the new proposed classification of firearms. 
The 2nd and 3rd part are consistent with the proposals included in the Commission's 2000 
report, which emphasised the need for increased cooperation between Member States. The 
91/477/Е И О Directive mentions the establishment of information networks without defining 
the format of this information exchange. The 2000 Report envisages the creation of a contact 
group for this purpose.

Изменение, внесено от Marie-Line Reynaud

Изменение 44
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 Б (нова)

Член13, параграф 3 (Директива 91/477/ЕИО)

(2б) Член 13, параграф 3 се заменя 
както следва:
"3. Държавите-членки установяват 
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 
другите държави-членки и Комисията 
за националните органи, отговорни за 
предаването и получаването на 
информация, както и за прилагането 
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на формалностите, установени в член 
11, параграф 4.”

Or. fr

Изменение, внесено от Roberta Angelilli, Guido Podestà and Stefano Zappalà

Изменение 45
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член16, параграф 1, алинея 2, уводна част (Директива 91/477/ЕИО)

The Member States shall, in accordance with 
this Directive, establish as criminal offences 
the following conduct, when committed 
intentionally:

(Не се отнася за българския превод.)

Or. it

Обосновка

(Does not affect English version.)

Изменение, внесено от Roberta Angelilli, Guido Podestà and Stefano Zappalà

Изменение 46
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член16, параграф 1 a (Директива 91/477/ЕИО)

1a. Пренасянето на огнестрелно 
оръжие в рамките на Общността, в 
нарушение на разпоредбите на 
европейския паспорт на огнестрелно 
оръжие, не представлява 
престъпление.

Or. it

Обосновка
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Изменение, внесено от Véronique Mathieu

Изменение 47
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член16, параграф 1, алинея 2 (Директива 91/477/ЕИО)

В съответствие с настоящата директива 
държавите-членки обявяват за 
престъпления следните деяния, когато са 
извършени умишлено: 

В съответствие с настоящата директива 
държавите-членки обявяват за 
престъпления следните деяния, когато са 
извършени умишлено и в 
сътрудничество с международна 
организирана престъпна организация.

-незаконно производство на огнестрелни 
оръжия, техни части и компоненти и 
боеприпаси; 

- незаконно производство на огнестрелни 
оръжия, техни части и компоненти и 
боеприпаси; 

-незаконен трафик с огнестрелни оръжия, 
техни части и компоненти и боеприпаси; 

- незаконен трафик с огнестрелни 
оръжия, техни части и компоненти и 
боеприпаси; 

-фалшифициране или незаконно 
заличаване, отстраняване или промяна на 
маркировките на огнестрелни оръжия, 
предвидени в член 4, параграф 1. 

- фалшифициране или незаконно 
заличаване, отстраняване или промяна на 
маркировките на огнестрелни оръжия, 
предвидени в член 4, параграф 1. 

За да бъдат определени за 
престъпления, за целите на 
настоящата Директива, подобни 
деяния трябва да имат извънобщостна 
конотация.

Or. fr

Изменение, внесено от Ewa Klamt

Изменение 48
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3, АЛИНЕЯ 3

Член16, 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, подбудеителството, 
улесняването или даването на съвети 
за извършването на нарушение, 
съгласно настоящия член се считат за 
престъпление, когато са извършени 
умишлено и е замесена организирана 
престъпна група.
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Or. en

Обосновка

This wording is taken from the UN Protocol, which forms the basis of the Директива, and is 
intended to clarify the provision. The UN Protocol, which supplements the UN Convention 
against Trans-national Organized Crime and “shall be interpreted together with the 
Convention” (Article 1 of the Protocol), requires to establish as criminal offence the illicit 
manufacturing of and trafficking in firearms, but only “where those offences are 
transnational in nature and involve an organized criminal group” (Article 4.1 of the 
Protocol).

Изменение, внесено от Alexander Alvaro

Изменение 49
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3, АЛИНЕЯ 3 A (нова)

Член16, параграф 1, алинея 3 a (нова) (Директива 91/477/ЕИО)

Невъзможността за представяне на 
европейски паспорт на огнестрелно 
оръжие не представлява основание за 
присъждане на лишаване от свобода.

Or. en

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, внесено от Michael Cashman

Изменение 50
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3 A(нова)

Член17 (Директива 91/477/ЕИО)

(3a). Член 17 се заменя както следва:
„До пет години от датата на 
транспониране на настоящата 
директива в националното 
законодателство и на всяка пета 
година след това, Комисията изпраща 
доклад на Европейския парламент и на 



PE 386.662v01-00 32/37 AM\660564BG.doc

BG

Съвета относно ситуацията, 
произтичаща от прилагането на 
настоящата директива, съпроводена, 
при необходимост, с предложения.
Комисията предприема проучване 
относно пускането на пазара на 
имитации на истински оръжия в 
рамките на Европейската общност и 
докладва относно него на Европейския 
парламент и на Съвета най-късно до 
[...]*.
____________
* Една година след влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

In line with better regulation the requirement for reporting included in Директива 
91/477/ЕИО 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.

Изменение, внесено от Roberta Angelilli, Guido Podestà and Stefano Zappalà

Изменение 51
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4, БУКВА -A (нова)

Приложение I, точка II, буква A (Директива 91/477/ЕИО)

(-a) Точка II(A) се заменя от следния 
текст:
A. Всеки предмет, който влиза в една 
от следните категории, с изключение 
на предметите, които съответстват 
на определението, но са изключени от 
него по причини, които са отбелязани в 
точка ІІІ:
Категория A - Забранени огнестрелни 
оръжия
1. Бойните механизми и устройства за 
пускане на ракети с експлозивен ефект
2. автоматичните огнестрелни 
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оръжия
3. огнестрелните оръжия, скрити под 
формата на друг предмет
4. боеприпасите с бронебойно, 
експлозивно (дум-дум) или запалително 
действие, както и куршуми и снаряди 
за тези боеприпаси 
5. боеприпасите за пистолети и 
револвери с експлозивно действие, 
както и куршуми и снаряди с 
експлозивно действие, с изключение на 
тези за ловни оръжия или за стрелба 
по цели, за лицата, които имат право 
да използват тези оръжия
Категория В - Огнестрелни оръжия, 
подлежащи на разрешителен режим 
1. Късоцевните полуавтоматични 
огнестрелни оръжия или оръжия с 
ръчно магазинно (дисково) подаване на 
мунициите
2. късоцевните огнестрелни оръжия с 
единичен изстрел, с централно 
действие на ударника
3. късоцевните огнестрелни оръжия с 
единичен изстрел, с пръстеновидно 
действие на ударника, с обща дължина 
под 28 сантиметра
4.  дългоцевните полуавтоматични 
огнестрелни оръжия, магазинът и 
патронникът на които могат да 
съдържат повече от три патрона
5. дългоцевните полуавтоматични 
огнестрелни оръжия, магазинът и 
патронникът на които могат да 
побират повече от три патрона, 
пълнителят на които не е неподвижен 
или за които не може да се гарантира, 
че тези оръжия не могат да бъдат
променени с помощта на обикновен 
инструментариум в оръжия, 
магазинът и патронникът на които 
могат да побират повече от три 
патрона
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6. дългоцевни огнестрелни оръжия с 
ръчно магазинно (дисково) подаване и 
полуавтоматични огнестрелни 
оръжия с гладкостенна цев, която не 
надвишава 60 сантиметра
7. полуавтоматични граждански 
огнестрелни оръжия, които имат вид 
на автоматично огнестрелно оръжие
8. Дългоцевни огнестрелни оръжия с 
ръчно магазинно (дисково) подаване, 
различни от отбелязаните в точка В. 6
9. дългоцевни огнестрелни оръжия с 
единичен изстрел от винтонарезна цев
10. дългоцевни огнестрелни 
полуавтоматични оръжия, различни 
от включените в категория В, точки 4 
-7
11. късоцевни огнестрелни оръжия с 
единичен изстрел, с пръстеновидно 
действие на ударника и с обща 
дължина, която е равна или надвишава 
28 сантиметра
12. дългоцевни огнестрелни оръжия с 
единичен изстрел от гладкостенна цев
Държавите-членки, които 
понастоящем имат различно 
разграничаване между категориите 
могат да запазят съответната 
система на класифициране. 

Or. it

Обосновка

On the basis of the principle of subsidiarity and given the existence of different customs and 
traditions in the various countries, Member States are asked to choose to classify legal 
firearms in two categories and, where different categories currently exist, are authorised to 
retain them.
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Изменение, внесено от Michael Cashman

Изменение 52
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4, ТОЧКА B (нова)

Приложение I,  точка III (б) (Директива 91/477/ЕИО)

4б) Приложение I , точка III (б) се 
заменя със следния текст:
б) са предназначени за подаване на 
сигнал за тревога или други сигнали, за 
спасителни операции, за убиване на 
животни, за риболов с харпун, или за 
промишлени или технически цели, при 
условие че могат да се използват само 
за декларираната цел и външният им 
вид не наподобява нарезна или 
гладкоцевна пушка, пистолет, револвер 
или друго традиционно огнестрелно 
оръжие;

Or. en

Обосновка

While the definition of firearms may be amended to include convertible weapons, some such 
firearms could be excluded under the wording in Annex III (b) in Директива 91/477/ЕИО. 
Weapons that are replica firearms or given the appearance of a "traditional" firearm should 
not be excluded from the definition of firearm given their use as converted weapons in 
criminal activities.

Изменение, внесено от Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg and Gisela 
Kallenbach

Изменение 53
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4 A (нова)

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

4a)  В приложение II,  буква е )  се 
изменя както следва :
a)  Параграфи 1 и 2  се заменят със 
следния текст:
"Правото на пътуване в друга 
държава-членка с едно или повече 
от огнестрелните оръжия, упоменати 
в този паспорт, е предмет на едно или 
повече предварителни съответни 
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разрешения от посещаваната 
държава-членка.  Това/ тези 
разрешение/я се вписват в паспорта. 
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 или петобой, при условие че 
пътникът притежава паспорт на 
огнестрелното оръжие и може да 
докаже целта на пътуване"
б) Параграф 3  се заменя със следния 
текст:
" Когато държава-членка е уведомила 
друга държава-членка, че 
притежаването на някои огнестрелни 
оръжия от категория В е забранено, 
се добавя следната декларация:"
г) Параграф 5  се заличава .

Or. en

Обосновка

This amendment is consistent with the new proposed classification of firearms.

Изменение, внесено от Michael Cashman

Изменение 54
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4 A (нова)

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

4a) В приложение II, буква е) се изменя 
както следва:
a) Параграф 1 се заменя със следния 
текст:
"Правото на пътуване в друга 
държава-членка с едно или повече от 
огнестрелните оръжия, упоменати в 
този паспорт, е предмет на едно или 
повече предварителни съответни 
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разрешения от посещаваната 
държава-членка. Това/ тези 
разрешение/я се вписват в паспорта.
б) Параграф 2 се заличава.
в) Параграф 3 се заменя със следния 
текст:
"Когато държава-членка е уведомила 
друга държава-членка, че 
притежаването на някои огнестрелни 
оръжия от категория В е забранено, се 
добавя следната декларация"
г) Параграф 5 се заличава.
д) След последния параграф се добавя 
следният параграф:
"Когато държава-членка е уведомила 
другите държави-членки, че запазва 
допълнителни изисквания към 
европейския паспорт на огнестрелно 
оръжие, които обслужват законни 
цели, свързани с обществената 
сигурност, тези изисквания се 
съобщават в паспорта на 
огнестрелното оръжие."

Or. en

Обосновка

This amendment is consistent with the new proposed classification of firearms, and ensures 
certainty for hunters and marksmen using the European firearms pass.


