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Изменение, внесено от Arlene McCarthy

Изменение 42
СЪОБРАЖЕНИЕ A (ново)

(3a) Полицейското разузнаване показва 
нарастваща престъпна дейност в 
Европейската общност, намесваща 
преобразуваните оръжия, и 
нарастващото незаконно пренасяне 
през граница на преобразуваеми оръжия
с цел тяхното превръщане в 
огнестрелни оръжия, които да
произвеждат изстрел, куршум или
снаряд посредством действието на
експлозив, следователно е от 
съществено значение да се гарантира, 
че подобни преобразуваеми оръжия са 
включени в определението за 
огнестрелни оръжия в настоящата 
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директива.

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 Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Изменение 43
СЪОБРАЖЕНИЕ 7

7) Необходимо е също да се уточни, че 
посредническата дейност, упомената в 
член 15 от Протокола, се включва в 
даденото от директивата определение за 
оръжейник.

7) (Бележка на преводача: Не засяга 
българската версия)

Or. it

Обосновка

(Translators note: Does not affect English version)

Or. it

Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Изменение 44
СЪОБРАЖЕНИЕ 9 A (ново)

9a) Поради особеното естество на 
дейността на оръжейниците е 
необходим строг контрол върху тази 
дейност, по-специално за проверка на 
професионалните умения на 
въпросните лица. 
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Or. it

Обосновка

Activities relating to the arms sector are subject to control and authorisation, which must 
include checks on the professional abilities of those involved. There are no brokers involved 
in the market in arms for civilian use. The financial activities of all entrepreneurs are subject 
to control by the relevant police departments, and there does not seem to be any reason for 
producers of weapons for the civilian market to be subject to financial checks other than 
those already applying in general.

Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti

Изменение45
СЪОБРАЖЕНИЕ 9 Б (ново)

9б) Придобиването на огнестрелни 
оръжия от частни лица, посредством 
средства за далечна комуникация, 
например Интернет, следва да бъдат 
обект на правила, установени в 
настоящата директива. Държавите-
членки трябва да определят подробни 
мерки във връзка със забраната за 
придобиване на огнестрелни оръжия 
от лица, които са били осъждани за 
сериозни и жестоки престъпления 
срещу личността с окончателно 
решение на съда. 

Or. it

Обосновка

The acquisition of firearms through distant communications by private individuals should be 
subject to stringent control, and any such acquisition should be subject to the rules laid down 
by the directive. In view of the harmonisation of the Member States' respective rules on the 
acquisition and possession of firearms, the acquisition of firearms by individuals who have 
been convicted of serious offences against the person should be prohibited.
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Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Изменение 46
СЪОБРАЖЕНИЕ 9 В (ново)

9в) Европейският паспорт за 
огнестрелно оръжие следва да бъде 
единственият документ, от  който 
притежателите се нуждаят за да 
прехвърлят огнестрелни оръжия в
друга държава-членка отсега нататък.

Or. it

Обосновка

As mentioned in the Commission's 2000 report and to enable the internal market to function 
properly, Member States should not be able to require the production of any documents other 
than the European Firearms Pass or the payment of any fees to enable hunters and marksmen 
to circulate within the EU. It is not appropriate for the legislation to contain an assessment of 
the way the Firearms Pass has performed, a matter which should be dealt with when the 
policy is assessed.

Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Изменение 47
СЪОБРАЖЕНИЕ 9 Г (ново)

9г) С оглед проследяването на 
огнестрелните оръжия и провеждане 
на ефективна борба с незаконния 
трафик и производство на огнестрелни 
оръжия, техни съществени части или 
комплектни боеприпаси, е необходимо 
да се подобри обмена на информация 
между държавите-членки.

Or. it

Обосновка

It is essential for the Member States to exchange detailed information in order to combat 
illicit manufacturing and trafficking in firearm.
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Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Изменение 48
СЪОБРАЖЕНИЕ 9 Д (ново)

9д) Няколко държави-членки 
неотдавна опростиха начина, по който 
класифицират огнестрелните оръжия, 
като преминаха от четири категории 
към две: забранени огнестрелни 
оръжия и огнестрелни оръжия, за 
които е необходимо разрешително. 
Държавите членки следва да се 
съобразяват с тази опростена 
класификация, въпреки че държавите, 
които понастоящем разделят 
огнестрелните оръжия на различни 
категории могат, в съответствие с 
принципа на субсидиарност, да запазят 
своята съществуваща класификация и 
системи за издаване на разрешителни. 

Or. it

Обосновка

The Member States' respective special features and traditions must be respected in line with 
the principle of subsidiarity, which is always upheld in the EU's policies.

Изменение, внесено от Michl Ebner, Alexander Radwan

Изменение 49
СЪОБРАЖЕНИЕ 9 Е (ново)

9е) Условията за получаване на 
европейски паспорт за огнестрелно 
оръжие и неговия срок на валидност 
следва да бъдат еднакви във всички 
държави-членки и заявителите не 
следва да заплащат за него никакви 
допълнителни суми, освен разходите по 
издаване на национален паспорт за 
огнестрелно оръжие.

Or. de
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Обосновка

The purpose of the European Firearms Pass is to help the European internal market to 
function effectively and European citizens to exercise their freedoms more easily. Therefore it 
should not be subject to conditions, particularly of a financial and bureaucratic nature, that 
significantly affect the acquisition or exercise of these freedoms and thus the functioning of 
the internal market. And unjustified and wide variations between the Member States with 
regard to such conditions are incompatible with the principle of equal treatment

Изменение, внесено от Arlene McCarthy

Изменение 50
СЪОБРАЖЕНИЕ 9 Ж (ново)

9ж) Европейският паспорт за 
огнестрелно оръжие следва да се счита 
за основния документ, от който се 
нуждаят ловците и спортните 
стрелци, за да прехвърлят огнестрелно 
оръжие в друга държава-членка. Всяко 
допълнително изискване, установено 
от държава-членка, във връзка с 
прехвърлянето в тази държава-членка 
на огнестрелно оръжие от ловец или 
спортни стрелци трябва да бъде 
обосновано и съразмерно на целите 
законната обществена политика, 
свързани с гарантирането на 
обществената безопасност. 

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 Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Изменение 51
СЪОБРАЖЕНИЕ 9 З (ново)

9з) Европейският паспорт за 
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огнестрелно оръжие функционира и 
следва да се счита за единствения 
документ, от който се нуждаят 
ловците, спортните стрелци и 
културните и историческите 
дружества по стрелба, за да 
прехвърлят разрешено огнестрелно 
оръжие и неговите боеприпаси в друга 
държава-членка.
Настоящата разпоредба не засяга 
никакви съществуващи двустранни 
споразумения свързани с това.

Or. de

Обосновка

For the sake of smooth operation of the internal market, hunters and marksmen should be 
allowed to travel to another Member State with the European Firearms Pass alone.  
Moreover, in keeping with the European idea, cultural and historical shooting associations 
should be able to take part in cross-border cultural exchange.  

Изменение, внесено от Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Изменение 52
СЪОБРАЖЕНИЕ 9 И (ново)

9и) За дейностите на културните и 
исторически институции и 
дружества, които търгуват с или 
използват „исторически” оръжия, 
следва да се положат усилия за 
осъществяване на взаимно признаване 
на национални документи за 
трансгранично прехвърляне и 
използване на оръжия и боеприпаси от 
този вид, както е предвидено например 
в двустранното споразумение между 
Германия и Австрия от 28 юни 2002 г.1. 
1 Споразумение между Република Австрия и 
Федерална република Германия относно 
взаимното признаване на документи за 
превозване на огнестрелни оръжия и 
боеприпаси от членовете на традиционните 
ловни сдружения и спортните стрелци,
сключено в Берлин на 28 юни 2002 г. (Държавен 
вестник на Република Австрия (Раздел III) ,13 
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май 2004 г.). 

Or. de

Обосновка

To preserve and maintain cultural diversity and  historic tradition in the European Union, 
cultural and historical institutions and associations should as far as possible be enabled to 
handle and use ‘historical’ weapons for these purposes. This solution has already been 
successfully put into practice in the above agreement between the Republic of Austria and the 
Federal Republic of Germany on the mutual recognition  of documents for the carrying of 
firearms and ammunition and, contrary to many fears, has not resulted in the uncontrolled or 
even dangerous use of ‘historical’ weapons.  

Изменение, внесено от Arlene McCarthy

Изменение 53
ЧЛЕН 1, ТОЧКА -1 (нова)

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

-1) В член 1, параграф 1 се заменя със 
следното:
"1. За целите на настоящата 
директива, ”огнестрелно 
оръжие”означава всяко преносимо
високоскоростно оръжие, което
произвежда, конструирано е да
произведе, или може лесно да се
превърне в такова, което да произведе
изстрел, куршум или снаряд , освен ако 
не отговаря на определението, но е 
изключено поради някоя от причините, 
изброени в Приложение І, дял ІІІ.
Огнестрелните оръжия са 
класифицирани в дял ІІ на приложение 
І.” 

Or. en

Обосновка

The definition of a firearm is consistent with the Protocol but must acknowledge the increase 
in use of converted weapons in criminal activity in Europe, and the increase in cross-border 
smuggling of convertible weapons, including since the signing of the Protocol. The definition 
of 'readily convertible' used in the Protocol risks differing interpretation in different Member 
States and therefore potential loopholes for criminal exploitation. Increasingly advanced 
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techniques used by criminals in order to convert weapons involve weapons not considered 
'readily convertible'.

Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Michl Ebner

Изменение54
ЧЛЕН 1, ТОЧКА-1 A (нова)

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

- 1a) В член 1, параграф 1 се заменя със 
следното:
„1. За целите на настоящата 
директива, ”огнестрелно 
оръжие”означава всяко преносимо
високоскоростно оръжие, което
произвежда, конструирано е да
произведе, или може лесно да се
превърне в такова, което да произведе
изстрел, куршум или снаряд , освен ако 
не отговаря на определението, но е 
изключено поради някоя от причините, 
изброени в Приложение І, дял ІІІ.
Огнестрелните оръжия са 
класифицирани в дял ІІ на приложение 
І.”

Or. it

Обосновка

The definition of a firearm is based on the Protocol. However, concern that the definition 
should be consistent with the exclusion of deactivated firearms, antique weapons and some 
other firearms mentioned in Annex I, Section III of he Directive would appear to be 
misplaced.

Изменение, внесено от Lasse Lehtinen

Изменение 55
ЧЛЕН 1, ТОЧКА-1 Б (нова)

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

-1б) В член 1, се добавя следният 
параграф:
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"1a. За целите на настоящата 
директива, "трасиране" означава 
системно проследяване на 
огнестрелните оръжия и, когато това 
е възможно, техните части и 
компоненти и боеприпаси от 
производителя до купувача, с цел 
осигуряване на съдействие на 
компетентните органи на държавите 
при откриване, разследване и анализ на 
незаконно производство и незаконен 
трафик.”

Or. en

Обосновка

This definition of tracing is mentioned in the Protocol and should be included in the Directive 
for reasons of legal certainty.

Изменение, внесено от Lasse Lehtinen

Изменение 56
ЧЛЕН 1, ТОЧКА-1 В (нова)

Член 1, параграф 1 б (нов) (Директива 91/477/EEC)

-1в) В член 1, се добавя следният 
параграф 1б):

"1б. За целите на настоящата 
директива, ”боеприпаси” означава
комплектни боеприпаси или техни 
съществени части, в това число гилзи, 
капсули, барутен заряд, куршуми или 
снаряди, които се използват в 
огнестрелно оръжие, като се има 
предвид, че тези компоненти сами 
подлежат на издаване на 
разрешително в съответната 
държава.”

Or. en

Обосновка

This definition of ammunition is mentioned in the Protocol and should be included in the 
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Directive for reasons of legal certainty.

Изменение, внесено от Gisela Kallenbach

Изменение 57
ЧЛЕН 1, ТОЧКА -1 Г (нова)

Член1, параграф 1 в (нов) (Директива 91/477/EИО)

-1г) В член 1, се добавя следният 
параграф 1в):

"1в. За целите на директивата , 
„антично оръжие” означава или всяко 
едно оръжие, произведено преди 1900 г., 
или всяко по-ново оръжие, определено 
като антично оръжие от държава-
членка, в съответствие с 
техническите критерии. 
Съответните технически критерии 
трябва да отговорят поне на 
стандартите, определени в 
съответствие с член 19, параграф 4.”

Or. en

Обосновка

A definition of "antique weapon" is needed for legal certainty reasons because these weapons 
are not covered by this Directive

Изменение, внесено от  Michl Ebner, Alexander Radwan

Изменение 58
ЧЛЕН 1, ТОЧКА -1 Д (нова)

Член1, параграф 1 г (нов) (Директива 91/477/EИО)

-1д) В член 1, се добавя следният 
параграф 1г:
"1г. За целите на директивата, 
„историческо оръжие” означава всяко 
оръжие или част от оръжие, 
произведени преди 1899 г. и определени 
като “исторически” според 
националното законодателство.
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Това определение включва също така 
всички оръжия, взети заедно с 
техните комплектни боеприпаси или 
съществени части, които са модели от 
преди Втората световна война и са 
пригодени да не могат да стрелят с 
истински боеприпаси."

Or. de

Обосновка

Under existing agreements (Schengen Agreement and UN Protocol), ‘historical’ weapons 
date from before 1899.  However there are cultural and historical institutions in Europe that, 
when carrying out their activities which seek to preserve cultural diversity in Europe, also use 
inoperable weapons that were introduced after 1899. As these weapons can only be used for 
cultural and historical purposes of this kind, the date in the definition of ‘historical weapons’ 
should be extended. 

Изменение, внесено от Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Изменение 59
ЧЛЕН 1, ГОЧКА -1 Е (нова)

Член 1, параграф 1 д (нов) (Директива 91/477/EИО)

-1е) В член 1, се добавя следният 
параграф 1д:
"1д. За целите на директивата, 
„историческо оръжие” означава 
модели, които са отпреди Втората 
световна война, в това число модели 
от следните категории:
- дългоцевни огнестрелни оръжия с 
пълнител, общата дължина на които 
не надвишава 60 см.;
- други дългоцевни огнестрелни оръжия 
с пълнител;
- дългоцевни огнестрелни оръжия с 
нарезна цев за единичен изстрел ;
- дългоцевни огнестрелни оръжия с 
гладка цев за единичен изстрел ."

Or. de
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Обосновка

The topic of ‘historical’ weapons is particularly important for historical shooting 
associations in Germany, Austria and northern Italy.  Historical shooting associations 
represent a cross-border tradition reflecting the European spirit.  Therefore it is essential to 
include historical weapons in the directive.  

Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Изменение60
ЧЛЕН 1, ТОЧКА -1 Ж (нова)

Член 1, параграф 1 е (нов) (Директива 91/477/EИО)

-1 ж) В член 1, се добавя следният 
параграф:
"1е. За целите на настоящата 
директива „боеприпаси” означава 
комплектни боеприпаси или 
съществени части, в това число гилзи, 
капсули, барутен заряд, куршуми или 
снаряди, използвани в огнестрелните 
оръжия, при условие, че самите тези 
съставни части са предмет на 
разрешително в съответната 
държава-членка. „

Or. it

Обосновка

The proposed definition is completely consistent with that contained in the Protocol. 
Ammunition components, which are mostly inert, should only be treated on the same basis as 
complete rounds of ammunition where they are so treated in the relevant national legislation. 

Изменение, внесено от  Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Изменение 61
ЧЛЕН1, ТОЧКА-1 З (нова)

Член 1, параграф 1 д (нов) (Директива 91/477/EИО)

-1з) В член 1, се добавя следният 
параграф:
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"1д. За целите на настоящата 
директива, „части и компоненти на 
огнестрелни оръжия” означава всеки 
съществен елемент, който е 
конкретно създаден и конструиран за 
огнестрелно оръжие и е съществен за 
неговото действие, в това число цев, 
приклад или прицел, шейна или 
барабан, заглушител или затвор или 
всяко друго устройство, създадено или 
пригодено за намаляване на звука, 
причинен от стрелбата с огнестрелно 
оръжие. „

Or. it

Обосновка

To be regarded as part of a weapon, a component should not just be essential to its operation, 
but also should be specially designed for that purpose, in other words it should not be 
possible for it to be used for another purpose or confused with a component of a different 
mechanical device: it must be unique and distinctive.

Изменение, внесено от Charlotte Cederschiöld

Изменение 62
ЧЛЕН 1, ТОЧКА-1 И (нова)

Член 1, параграф 1 е (нов) (Директива 91/477/EИО)

-1и) За целите на настоящата 
директива, „боеприпаси” означава 
единица, включваща гилзи, капсули, 
куршуми и барутен заряд

Or. sv

Обосновка

It makes sense that a weapons directive should include a definition of ammunition. However, 
the components of the ammunition have no value in themselves and do not present any risk; 
consequently it is the ammunition as a whole which is relevant in this context.
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Изменение, внесено от Charlotte Cederschiöld

Изменение63
ЧЛЕН 1, ТОЧКА-1 Й (нова)

Член 1, параграф 1 ж (нов) (Директива 91/477/EИО)

-1й) В член 1, се добавя следният 
параграф 1ж: 
"За целите на настоящата директива, 
„оръжеен посредник” означава всяко 
физическо или юридическо лице, което, 
в контекста на своите икономически 
дейности, създава необходимите 
условия за сключване на договори за 
производство, търговия, обмен,
отдаване под наем, ремонт или 
преобразуване на огнестрелни оръжия, 
части от огнестрелни оръжия и 
боеприпаси”.

Or. sv

Обосновка

In order to remain consistent with Article 1(2) of the directive, and to prevent its being 
applied to private individuals who, for example, exchange weapons for hobby purposes, a 
paragraph on arms brokers should be added including a reference to economic activities. 

Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Изменение64
ЧЛЕН 1, ТОЧКА -1 K (нова)

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

-1k) В член 1, следния параграф 2 се 
заменя от следното:
„2. За целите на настоящата 
директива, '”оръжейник” означава 
всяко физическо или юридическо лице, 
чиято търговска дейност или предмет 
на дейност се състои изцяло или 
частично от производство, търговия, 
обмен, отдаване под наем, ремонт или 
преобразуване на огнестрелни оръжия, 
съществени части от тях или
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комплектни боеприпаси”.

Or. it

Обосновка

(Translator's note: the first part of the amendment and of the justification does not affect the 
English version)

Extends the definition given in the directive to include parts of weapons (a concept which also 
comprises 'components' as laid down in the Protocol) and complete rounds of ammunition.

Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Michl Ebner

Изменение 65
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1

Член 1, параграф 3 (Директива 91/477/EИО)

1) В член 1 след параграф 2 се добавят
следните два параграфа:

1) В член 1 след параграф 2 се добавя
следния параграф:

3. За целите на настоящата директива 
„незаконно производство“ означава 
производство или сглобяване на 
огнестрелни оръжия, техни части и 
компоненти или боеприпаси:"

3. За целите на настоящата директива 
„незаконно производство“ означава 
производство или сглобяване, в 
нарушение на разпоредбите на 
настоящата директива, на огнестрелни 
оръжия, техни съществени части или 
комплектни боеприпаси, в това число 
тези, включващи части и компоненти, 
внесени от трети страни.” 

Or. it

Обосновка

Directive 91/477EEC should establish a single standard against which the lawful nature of 
the manufacturing of arms, their essential components and complete rounds of ammunition 
can be determined inside the Union.

Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Изменение 66
ЧЛЕН 1, ТОЧКА1
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Член 1, параграф 4 (Директива 91/477/EИО)

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.

4. За целите на настоящата директива 
„незаконен трафик“ означава 
придобиването, продажбата, доставката, 
движението или пренасянето на 
огнестрелни оръжия, техни съществени 
части и комплектни боеприпаси, в 
нарушение на разпоредбите на 
настоящата директива, от или през 
територията на всяка 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.  
Придобиването, продажбата, 
доставката, движението и 
прехвърлянето на огнестрелни оръжия 
при все това не трябва да се счита за 
незаконен трафик, ако те са били 
прехвърлени от правителствените 
складови наличности към постоянна 
упротреба от гражданите, при условие 
че те са маркирани, съгласно 
разпоредбите на член 4, във връзка с 
контролните щемпели на преносимите
оръжия.

Or. it

Обосновка

Following the entry into force of this directive, any firearm which is manufactured or placed 
on the market in the Member States will have to be marked in accordance with the provisions 
of the directive.

Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Изменение 67
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1

Член 1, параграф 4 a (нов) (Директива 91/477/EИО)
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"4a. За целите на настоящата 
директива ”трасиране” означава 
системно проследяване на 
огнестрелните оръжия и, когато това 
е възможно, на съществени части от 
тях и на комплектни боеприпаси, от 
производителя до купувача, за целите 
на откриване и анализ на незаконно 
производство и незаконен трафик и по 
възможност тяхното по-ефективно 
разследване.”

Or. it

Обосновка

La tracciabilità deve svolgersi regolarmente nei confronti delle armi. La tracciabilità delle 
parti essenziali d’arma e delle munizioni complete deve essere svolta “ove possibile”, così 
come recita il Protocollo. La tracciabilità delle parti non essenziali d’arma e delle munizioni 
non complete (rectius dei componenti di munizione) non è possibile se non per i componenti 
non inerti (propellenti), i quali, in quanto esplosivi, sono già soggetti ad autorizzazione.

Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti

Изменение 68
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1

Член 1, параграф 4б (нов) (Директива 91/477/EИО)

"4б. По смисъла на настоящата 
директива, "антично оръжие" 
означава всяко оръжие, произведено 
преди 1899 г., както и неговите 
репродукции и всяко по-ново оръжие, 
определено като антично от 
националното законодателство."

Or. it

Обосновка

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera (a) del Protocollo attribuisce agli ordinamenti giuridici 
statali il potere di definire le armi antiche e le loro repliche, sottratte all’applicazione del 
trattato. La definizione di regole tecniche per l’individuazione di tal genere di armi, pertanto, 
sembra vulnerare tale potere dispositivo posto in capo agli Stati. Il limite dell’anno 1899 è 
esplicitamente previsto dal Protocollo di cui si dà attuazione, mentre quello originariamente 
proposto, 1870, è così remoto da far considerare come armi moderne una serie di oggetti di 
mero valore storico.
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Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Изменение 69
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1

Член 1, параграф 4в (нов) (Директива 91/477/EИО)

"4в. Физическо или юридическо лице, 
което упражнява посредническа 
дейност при прехвърляне на оръжия, 
съществени части или комплектни 
боеприпаси за тях, подлежи на същия 
разрешителен режим, който важи за 
оръжейника. Посредниците или 
представителите, действащи от 
името и за сметка на оръжейници, 
които са упълномощени по силата на 
обикновени договори за 
представителство и посредничество, 
не могат да се считат за "посредници" 
за целите на прилагане на настоящата 
директива."

Or. it

Обосновка

Il concetto di “broker”o “intermediario) è estraneo al mercato delle armi civili, mentre 
appartiene al mondo dei materiali d’armamento, esclusi dalla competenza della direttiva. 
Dalla nozione di intermediario deve essere escluso l’agente o il rappresentante di commercio 
che opera in nome e per conto del produttore o dell’importatore di armi civili in forza di un 
regolare contratto. 

Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Изменение 70
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1

Член 2, параграф 2a (нов) (Директива 91/477/EИО)

"2а. Настоящата директива се 
прилага и за съществените части на 
огнестрелни оръжия и за 
комплектните боеприпаси, 
включително внасяните от трети 
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страни."

Or. it

Обосновка

Il regime autorizzatorio delle armi deve estendersi alle loro parti essenziali e peculiari, e alle 
munizioni complete destinate ad alimentarle. Si è espunto il termine “componenti” in quanto 
del tutto coincidente alla nozione di parte d’arma.

Изменение, внесено от  Gisela Kallenbach

Изменение 71
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1

Член 2, параграф 2б (нов) (Директива 91/477/EИО)

2б. Настоящата директива се прилага 
по отношение на продажбите от 
разстояние.

Or. en

Обосновка

Acquisition of firearms through distance selling, in particular via the internet, should be 
covered by the same rules than direct acquisition

Изменение, внесено от  Gisela Kallenbach

Изменение 72
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2

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

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 

1. За целите на идентифицирането и 
проследяването на всяко огнестрелно 
оръжие и на частите и компонентите 
за него, в момента на производството на 
всяко оръжие и на частите и 
компонентите за него, държавите-
членки или изискват уникална 
маркировка, съдържаща името на 
производителя, страната или мястото на 
производство и серийния номер, 
например в съответствие с 
предвиденото в Конвенцията от 1 юли 
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позволява на всички държави лесно да 
идентифицират страната на 
производство. 

1969 г. относно взаимното признаване 
на контролните щемпели на 
преносимите огнестрелни оръжия, или 
запазват всяка друга уникална и лесна за 
ползване маркировка с цифров или 
буквено-цифров код, която да позволява 
на всички държави лесно да 
идентифицират страната на 
производство. Маркировката се полага 
върху съществена или конструктивна 
част на огнестрелното оръжие, чието 
унищожаване би направило оръжието 
неизползваемо.

Or. en

Обосновка

This amendment is consistent with the explicit inclusion of parts and components in the 
Directive. Serial number includes the year of manufacture. The marking system laid down in 
the 1969 Convention on proofmarks should be mentioned as a refernce for all Member States. 
It is essential that the marking is affixed on essential or structural part ofthe firearm where 
the component's destruction would render the weapon permanently inoperable and incapable 
or reactivation, such as the frame and/or receiver. This clause would make it more difficult 
for marking to be removed and would improve the tracing.

Изменение, внесено от Lasse Lehtinen

Изменение 73
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2

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

1. 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 

1. За целите на идентифицирането и 
проследяването на всяко сглобено 
огнестрелно оръжие, в момента на 
производството на всяко оръжие 
държавите-членки или изискват уникална 
маркировка, съдържаща името на 
производителя, серийния номер на 
оръжието, страната или мястото на 
производство и годината на 
производство (ако не е посочена като 
част от серийния номер), в 
съответствие с критерия и 
стандартите, посочени в Конвенцията 
от 1 юли 1969 г. относно взаимното 
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производство. признаване на контролните щемпели 
на преносимите огнестрелни оръжия, 
или запазват всяка друга уникална и 
лесна за ползване маркировка в
съчетание с номер, позволяващ на 
всички държави лесно да 
идентифицират страната на 
производство. Маркировката се полага 
върху съществена или конструктивна 
част на огнестрелното оръжие, чието 
унищожаване би направило оръжието 
неизползваемо.

Or. en

Обосновка

The marking of the smallest unit of ammunition package providing the name of the 
manufacturer, the identification number, the calibre and the type of ammunition and the 
quantity of the ammunition in the package are requested from the CIP rules (decision 15 – 7, 
art. 49) that is followed from all the European manufacturers of ammunitions.

Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Изменение 74
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2

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

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.agevolmente il paese di 
fabbricazione.

Освен това, в момента на прехвърляне 

1. За целите на идентифицирането и 
проследяването на всяко  огнестрелно 
оръжие, в момента на производството на 
всяко оръжие държавите-членки или 
изискват уникална маркировка, 
съдържаща името на производителя (не 
се отнася за българската езикова версия) 
или неговата марка, страната или 
мястото на производство, серийния
номер на оръжието и годината на 
производство (ако не е посочена като 
част от серийния номер), например в 
съответствие с предвиденото в 
Конвенцията от 1 юли 1969 г. относно 
взаимното признаване на контролните 
щемпели на преносимите огнестрелни 
оръжия, или запазват всяка друга 
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на огнестрелно оръжие от държавния 
резерв към постоянна гражданска 
употреба, държавите-членки 
осигуряват подходяща уникална 
маркировка, която позволява на 
държавите да идентифицират 
страната, извършваща прехвърлянето.

уникална и лесна за ползване маркировка 
с цифров или буквено-цифров код, която 
да позволява на всички държави лесно да 
идентифицират страната на 
производство. Маркировката се полага 
върху съществена или конструктивна 
част на огнестрелното оръжие, чието 
унищожаване би направило оръжието 
неизползваемо.

Or. it

Обосновка

Oggi i governi dei maggiori paesi europei produttorii di armi civili hanno sottoscritto la 
Convenzione CIP marcando così con un sistema unico la quasi totalità delle armi civili 
presenti sul territorio della UE e che permette l’identificazione e la tracciatura delle armi. Il 
sistema CIP comprende gli elementi previsti dal Protocollo. Infine è da preferire la più 
precisa dizione “produttore” anziché “fabbricante”relativa al primo immissore sul mercato, 
idonea a comprendere anche l’importatore in via definitiva.

Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Изменение 75
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2

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

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. Всяка държава-членка гарантира, че
в продължение на най-малко двадесет 
години се води компютъризиран и 
централизиран архив от данни, в 
който всяко огнестрелно оръжие, 
предмет на настоящата директива, се 
регистрира заедно с уникалната си 
маркировка. В хода на упражняване на 
дейността им, оръжейниците са 
длъжни да съхраняват в продължение 
на двадесет години регистър, в който 
се вписват всички постъпили и излезли 
огнестрелни оръжия, предмет на 
настоящата директива, заедно с 
данните, които позволяват 
индивидуализиране и проследяване на 
оръжието, а именно тип, марка, модел, 
калибър и сериен номер, както и 
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имената и адресите на доставчика и 
купувача. При прекратяване на 
дейността, оръжейникът предава 
регистъра на националния орган, който 
отговаря за маркировката по параграф 
1, алинея първа.

Or. it

Обосновка

La legalità, trasparenza e completezza delle registrazioni da parte degli Stati membri e la 
coretta e tempestiva conservazione dei dati degli operatori del settore a garanzia della 
tracciabilità di ogni arma prodotta.

Изменение, внесено от Lasse Lehtinen

Изменение 76
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2

Член 4, параграф 1, алинея 1a (нова) (Директива 91/477/EИО)

1a. За целите на проследяването на 
боеприпаси, държавите-членки 
изискват маркировка на всяка единична 
елементарна опаковка комплектни 
боеприпаси, съдържаща името на 
производителя, партидния 
идентификационен номер, калибъра и 
типа боеприпас, в съответствие с 
разпоредбите на  Конвенцията от 1 
юли 1969 г. относно взаимното 
признаване на контролните щемпели 
на преносимите огнестрелни оръжия.

Or. en

Обосновка

The marking of the smallest unit of ammunition package providing the name of the 
manufacturer, the identification number, the calibre and the type of ammunition and the 
quantity of the ammunition in the package are requested from the CIP rules (decision 15 – 7, 
art. 49) that is followed from all the European manufacturers of ammunitions.
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Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Изменение 77
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2

Член 4, параграф 1, алинея 1б (нова) (Директива 91/477/EИО)

1б. За целите на маркировката на 
боеприпаси, държавите-членки 
изискват маркировка на всяка единична 
елементарна опаковка комплектни 
боеприпаси, съдържаща името на 
производителя, партидния 
идентификационен номер, калибъра и 
типа боеприпас, например в 
съответствие с предвиденото в  
Конвенцията от 1 юли 1969 г. относно 
взаимното признаване на контролните 
щемпели на преносимите огнестрелни 
оръжия.

Or. it

Обосновка

La marcatura delle confezioni elementari di munizioni con gli elementi del nome o marchio 
del produttore, il tipo di munizione, il genere di munizionamento, il calibro, il numero 
successivo di identificazione del lotto e la quantità di cartucce contenuta dalla confezione 
sono comunque richiesti dalla normativa CIP (Decisione XV-7, art. 4), che è seguita da tutti i 
produttori europei di munizioni.

Изменение, внесено от Othmar Karas

Изменение 78
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2

Член 4, параграф 2a (нов) (Директива 91/477/EИО)

2a) С изключение на оръжейници и 
посредници, държавите-членки 
налагат задължение за период на 
изчакване от най-малко три работни 
дни между покупката на огнестрелно 
оръжие от категория C и D и неговата 
доставка. Такъв период на изчакване не 
се изисква, ако купувачът има 
разрешително за притежаване на 
огнестрелно оръжие от категория В 
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или разрешително за лов, или ако се 
докаже, че огнестрелното оръжие ще 
бъде незабавно изнесено.

Or. de

Обосновка

Durch die Einhaltung der vorgesehenen „Abkühlphase“ soll ein spontan gefasster 
Entschluss, eine Straftat unter Verwendung einer Schusswaffe zu begehen, verhindert werden. 
Eine Abkühlphase von 3 Werktagen erscheint im Hinblick auf die Zielrichtung, ausreichend 
zu sein. Weiter erscheint eine Abkühlphase nur für Kat. C und D Feuerwaffen erforderlich, da 
Personen, die eine Feuerwaffe der Kat. A und B erwerben möchten, bereits von der Behörde 
auf ihre Verlässlichkeit überprüft wurden. In den Fällen, in denen eine Abkühlphase nicht 
erforderlich ist, ist davon auszugehen, dass es sich um Menschen handelt, deren 
Verlässlichkeit geprüft wurde.

Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Lasse Lehtinen, Michl Ebner

Изменение 79
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2

Член 4, параграф 3, алинея 1a (нова) (Директива 91/477/EИО)

Държавите-членки гарантират, че 
съществуващите на тяхна територия 
огнестрелни оръжия са маркирани и 
регистрирани в съответствие с 
разпоредбите на настоящата 
директива или са обезвредени. Вносът 
на огнестрелно оръжие от трета 
страна е обусловен от полагането на 
маркировка в съответствие с 
разпоредбите на настоящата 
директива.

Or. it

Обосновка

Tutte le armi da fuoco presenti nel territorio dell'Unione europea devono essere oggetto di 
marcatura conforme, incluse quelle importate, qualora non lo siano state nel luogo di 
origine. E’ previsto che la marcatura venga apposta su una parte essenziale o strutturale 
dell’arma la cui distruzione renda quest’ultima inutilizzabile.
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Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Изменение 80
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2а (нова)

Член 5 (Директива 91/477/EИО)

2а) Член 5 се изменя, както следва:

a) В алинея първа, след буква б), се 
добавя следната буква:
"ба) не са осъдени с влязла в сила 
присъда за тежко неумишлено 
престъпление срещу личността; 
държавата-членка определя подробни 
правила за прилагането на това 
изискване, и по-конкретно съставите 
на престъпления, съответното 
минимално наказание и минималния 
срок за реабилитация с оглед повторно 
получаване на разрешително за 
придобиване и притежаване на 
преносими огнестрелни оръжия."
б) Алинея трета се заменя със следния 
текст:

"Държавите-членки могат да 
отнемат разрешителното за 
притежаване на оръжие, ако не се 
изпълнява някое от условията за 
неговото издаване."

Or. it

(Wording similar to the Directive)

Обосновка

La deroga del limite di età per l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco per la caccia o 
attività sportive di tiro appare essenziale e va mantenuta, soprattutto al fine di indirizzare i 
giovani all’esercizio degli sport armieri. Il criterio della commissione non colposa di reati 
contro la persona è l’unico utilizzabile per l’identificazione della pericolosità sociale di un 
individuo in relazione alla sua possibilità di detenere armi.
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Изменение, внесено от Véronique Mathieu

Изменение 81
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2б (нова)

Член 5 (Директива 91/477/EИО)

2б) Член 5 се заменя със следния текст:
"Без да засягат разпоредбите на член 3, 
държавите-членки разрешават 
придобиването и притежаването на 
огнестрелни оръжия от категория В 
само на лица, които имат основателна 
причина за това и които:
a) са навършили 18-годишна възраст, 
освен при практикуване на лов и 
спортна стрелба;
б) не могат да представляват 
опасност за самите себе си, за 
обществения ред и за обществената 
безопасност; за оръжията от 
категория C и D, това условие може да 
се изпълни по време на придобиването 
посредством представяне, в 
зависимост от случая, на 
разрешително за лов, разрешително за 
спортна стрелба, свидетелство за 
съдимост или друг официален 
документ, издаден от компетентните 
органи.

Държавите-членки могат да отнемат 
разрешителното за притежаване на 
оръжие, ако не е изпълнено някое от 
условията, предвидени в параграф 1, 
буква б).
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."

Or. fr
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Wording similar to the Directive)

Обосновка

Les chasseurs et les tireurs sportifs enregistrés ont déjà été soumis à toutes les formalités et 
vérifications (examens, tests, casier judiciaire, etc.) pour garantir qu’ils ne présentent aucun 
danger pour l’ordre public et la sécurité. Le permis - ou licence - officiel qui leur a été 
délivré par les autorités compétentes (et le plus souvent renouvelable chaque année), peut 
donc être considéré comme équivalent à une autorisation individuelle. La période requise 
pour obtenir un tel permis - ou licence - sera en outre une garantie que l’achat impulsif d’une 
arme à feu soit exclu.

Изменение, внесено от André Brie, Marco Rizzo

Изменение 82
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2в (нова)

Член 5 (Директива 91/477/EИО)

2в) Член 5 се заменя със следния текст:
Без да засягат разпоредбите на член 3, 
държавите-членки разрешават 
придобиването и притежаването на 
огнестрелни оръжия от категория В 
само на лица, които имат основателна 
причина за това и които:
a) са навършили 18-годишна възраст, 
освен при практикуване на спортна 
стрелба, но в този случай лицата в 
никакъв случай не са под 16-годишна 
възраст и практикуват този вид 
стрелба в лицензиран учебен център 
под надзора и ръководството на 
квалифициран обучаващ за 
състезателни или учебни цели. 
б) не могат да представляват 
опасност за самите себе си, за 
обществения ред и за обществената 
безопасност.

Or. en

(Wording similar to the Directive)
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Изменение, внесено от Gisela Kallenbach

Изменение 83
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2д (нова)

Член 5, параграф 1, буква a) (Директива 91/477/EИО)

2д) В член 5, параграф 1, буква а) се 
заменя със следния текст:
"a) са навършили 18-годишна възраст, 
освен при практикуване на лов и 
спортна стрелба, при условие че 
лицата под 18-годишна възраст са под 
надзора и ръководството на 
квалифициран обучаващ или 
практикуват в лицензиран учебен 
център"

Or. en

(Wording similar to the Directive)

Обосновка

For security reasons, exceptions to the age limit for hunting or target shooting should be 
dependent on persons concerned being under the supervision of qualified trainers

Изменение, внесено от Lasse Lehtinen

Изменение 84
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2е (нова)

Член 6, параграф 1a (нов) (Директива 91/477/EИО)

2е) В член 6, се добавя следният 
параграф 1а:
"1a. Освен по отношение на 
оръжейници и посредници, държавите-
членки строго контролират 
придобиването на огнестрелни 
оръжия, части и компоненти за тях и 
боеприпаси чрез средства за 
комуникация от разстояние, съгласно 
определението в член 2 от Директива 
97/7/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 20 май 1997 г. относно 
защитата на потребителите по 
отношение на договорите от 
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разстояние1."
___________
1 OВ L 144, 04.06.1997 г.,стp. 19.

Or. en

Обосновка

The acquisition of firearms through distance communication shall be strictly controlled by the 
Member States. 

Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Изменение 85
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2ж (нова)

Член 6, параграф 1б (нов) (Директива 91/477/EИО)

2ж) В член 6, се добавя следната 
алинея:
"Държавите-членки упражняват 
строг контрол върху придобиването на 
огнестрелни оръжия, съществени 
части и комплектни боеприпаси за тях 
чрез средства за комуникация от 
разстояние. Субектите, упражняващи 
дейност на оръжейници или оръжейни 
посредници, следват правилата, които 
се отнасят за обичайната им 
дейност.”

Or. it

Обосновка

L'acquisizione di armi da fuoco tramite tecniche di comunicazione a distanza deve essere 
oggetto di apposita controllo, al fine di esercitare un controllo adeguato sui trasferimenti. 
Poiché l’acquisizione di armi da fuoco è soggetta ad un regime di controllo, il c.d. “periodo 
di riflessione” per l’acquisto appare una misura del tutto inutile.

Изменение, внесено от  Gisela Kallenbach

Изменение 86
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2з (нова)
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Член 7 (Директива 91/477/EИО)

2з) Член 7 се заменя със следния текст:
"1. Никое лице не може да придобива 
огнестрелно оръжие от категория В на 
територията на държава-членка, 
освен ако лицето е получило 
разрешение за това от съответната 
държава-членка.
Такова разрешение не може да се дава 
на лице с местожителство в друга 
държава-членка, без предварителното 
съгласие на тази държава-членка. 
2. Всеки продавач, оръжейник или 
частно лице информира органите на 
държавата-членка, в която се 
извършва прехвърляне или предаване на 
огнестрелно оръжие от категория В, 
като посочва данните, по които могат 
да се индивидуализират огнестрелното 
оръжие и лицето, което го придобива. 
Ако лицето, което придобива такова 
огнестрелно оръжие е с 
местожителство в друга държава-
членка, държавата-членка, в която е 
осъществено прехвърлянето или 
предаването, и лицето, придобиващо 
огнестрелното оръжие, информират 
съответната друга държава-членка за 
придобиването.
3. Ако държава-членка забранява 
придобиването и притежаването на 
нейна територия на огнестрелно 
оръжие от категория В, тя информира 
за това другите държави-членки, 
които съгласно член 12, параграф 2 
изрично включват изявление в този 
смисъл във всички издавани от тях 
европейски оръжейни паспорти за 
такова огнестрелно оръжие.
4. Никое лице не може да притежава 
огнестрелно оръжие от категория В на 
територията на държава-членка, 
освен ако лицето е получило 
разрешение за това от съответната 
държава-членка. Ако лицето е с 
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местожителство в друга държава-
членка, съответно се уведомява тази 
държава-членка.
5. Разрешенията за придобиване и 
притежаване на огнестрелно оръжие 
от категория В могат да се издават 
под формата на едно единствено 
административно решение.
6. Държавите-членки могат да издават 
многогодишно разрешително за 
придобиване и притежаване на всички 
огнестрелни оръжия, подлежащи на 
разрешителен режим, на лица, за 
които е установено, че продължават 
да отговарят на условията за издаване 
на разрешително за оръжие, без да се 
нарушава задължението за уведомяване 
на компетентните органи за 
извършени прехвърляния, периодична 
проверка дали лицата продължават да 
отговарят на условията и 
предвидените в съответните 
национални законодателства 
максимални предели за притежаване.
7. Държавите-членки приемат 
правила, които да гарантират, че 
лицата, признати съгласно 
националното законодателство за 
ловци, стрелци или колекционери и 
притежаващи разрешителни съгласно 
националното законодателство за 
притежавани огнестрелни оръжия от 
предишните категории C или D, не е 
необходимо повторно да подават 
заявления за издаване на разрешително 
за съответните огнестрелни оръжия 
поради премахването на посочените 
категории. Въпросните ловци, стрелци 
или колекционери, притежаващи 
огнестрелни оръжия от предишната 
категория С единствено въз основа на 
декларация, или притежаващи 
огнестрелни оръжия от предишната 
категория D без разрешително или 
декларация под каквато и да е форма, 
не са длъжни да подават заявление за 
издаване на разрешително поради 
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премахването на посочените 
категории, но при всяко последващо 
прехвърляне на такива оръжия се 
изисква приобретателят да получи или 
да има разрешително. Тези изключения 
важат за срок от десет години след 
датата на влизане в сила на 
настоящата директива."

Or. en

(Wording similar to the Directive)

Обосновка

Persons who satisfy the conditions for firearms authorisation should be granted a 
multiannual licence in order to avoid useless authorisation procedures. Furthermore, during 
a transitional period, hunters, marksmen or collectors owning firearms of former categories 
C or D should not be required to seek authorisation due to the proposed abolishment of these 
categories

Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Изменение 87
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 И (нова)

Член 7, параграф 3 (Директива 91/477/EИО)

2и) В член 7, параграф 3 се заменя със 
следния текст:
3. Разрешенията за придобиване и 
притежаване на огнестрелно оръжие 
обикновено включват единна 
административна процедура.

Or. it

Обосновка

L’unificazione dei provvedimenti di autorizzazione all’acquisizione e alla detenzione è logica, 
essendo l’acquisizione di norma finalizzata alla detenzione.

Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
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Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Изменение 88
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 Й (нова)

Член 10 (Директива 91/477/EИО)

2й) Член 10 се заменя със следния 
текст:
„Правилата за придобиване и 
притежаване на комплектни, годни за 
използване боеприпаси са идентични с 
правилата за притежаване на 
огнестрелните оръжия, за които те са 
предназначени.“

Or. it

(Wording similar to the Directive)

Обосновка

La munizione completa, l’unica idonea all’utilizzo, deve essere soggetta al medesimo regime 
autorizzatorio delle armi che è destinata ad alimentare. I componenti inerti, così come le 
munizioni disattivate o i simulacri privi di componenti attivi, viceversa, sotto tale punto di 
vista non possono essere equiparati alla munizione completa. Per quel che riguarda i 
propellenti, essi, in quanto esplosivi, sono soggetti ad un preciso regime autorizzatorio in tutti 
i Paesi dell’Unione.

Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Изменение 89
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 K (нова)

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

2к) Член 12, параграф 2, алинея първа се 
заменя със следния текст:
„Независимо от разпоредбите на 
параграф 1, ловците, за огнестрелно 
оръжие от категории C и D, и 
спортните стрелци, за огнестрелно 
оръжие от категории B, C и D, могат 
да притежават без предварително 
разрешение едно или няколко подобни 
оръжия по време на пътуване през две 
или няколко държави-членки с цел 



PE 388.493v01-00 36/47 AM\664124BG.doc

BG

практикуване на техните дейности, 
при условие че те притежават 
европейски паспорт за огнестрелно 
оръжие, в който даденото оръжие или 
оръжия са отбелязани, и че са в 
състояние да обосноват причините за 
пътуването си, по-специално чрез 
представяне на покана. За тази цел 
държавите-членки не изискват 
никакъв друг документ освен 
европейския паспорт за огнестрелно 
оръжие. Държавите-членки не могат 
да приемат европейски паспорт за 
огнестрелно оръжие, който подлежи 
на всякакви допълнителни 
регистрационни изисквания или 
заплащане на всякакви такси или 
тарифи.“

Or. it

(Wording similar to the Directive)

Обосновка

Il fine delladirettiva è quello di rendere il più possibile libera la circolazione di cacciatori e 
tiratori sportivi all’interno dell’Unione europea. Le apposizioni di ulteriori vincoli economici 
e amministrativi rispetto alla Carta Europea d’arma da fuoco violerebbe questo principio, 
costituendo delle aree segmentate all’interno del territorio comunitario in violazione dei 
Trattati di Roma.

Изменение, внесено от Arlene McCarthy

Изменение 90
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 Л (нова)

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

2л) Член 12, параграф 2 се изменя, 
както следва:
а) Алинея първа се заменя със следния 
текст:
„Независимо от разпоредбите на 
параграф 1, ловците и спортните 
стрелци могат да притежават без 
предварително разрешение едно или 
няколко огнестрелни оръжия по време 
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на пътуване през две или няколко 
държави-членки с цел практикуване на 
техните дейности, при условие че те 
притежават европейски паспорт за 
огнестрелно оръжие, в който подобно 
огнестрелно оръжие или оръжия са 
отбелязани, и при условие че са в 
състояние да обосноват причините за 
пътуването си. Държавите-членки 
могат да изискват допълнителна 
документация към европейския 
паспорт за огнестрелно оръжие само 
когато подобни изисквания са 
оправдани от, или са съразмерни с, 
легитимните цели на обществената 
политика по отношение на опазването 
на обществената безопасност. Когато 
държава-членка е установила 
допълнителни изисквания, тя 
уведомява останалите държави-членки 
и информацията се отбелязва върху 
паспорта за огнестрелно оръжие.“
б) Алинея втора се заменя със следния 
текст:
„Въпреки това, настоящото 
изключение не се прилага за пътувания 
до държава-членка, която забранява 
придобиването и притежаването на 
въпросното огнестрелно оръжие; в 
такъв случай, това се отбелязва 
изрично в европейския паспорт за 
огнестрелно оръжие.“

Or. en

(Wording similar to the Directive)

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.
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Изменение, внесено от Othmar Karas

Изменение 91
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 M (нова)

Член 13 (Директива 91/477/EИО)

2м) Член 13 се изменя, както следва:
а) Параграф 3 се заменя със следния 
текст:
„3. Държавите-членки редовно 
обменят информация относно 
системите и техниките за 
маркировка, броя на упълномощените 
оръжейници и посредници, 
прехвърлянията на огнестрелни 
оръжия, части, компоненти и 
боеприпаси за тях, националното 
законодателство и практики и 
методите и техниките за привеждане 
в състояние на непригодност. Най-
късно до [...]* Комисията създава 
контактна група за обмен на 
информация с цел прилагане на 
настоящия член и постигане на 
сътрудничество по отношение на 
проследяването на незаконни 
огнестрелни оръжия, части, 
компоненти и боеприпаси за тях. 
Всяка държава-членка информира 
останалите държави-членки и 
Комисията относно националните 
органи, отговорни за събиране и 
предаване на информация и за спазване 
на задълженията, посочени в член 11, 
параграф 4. В съответствие с параграф 
4 Комисията предприема подходящите 
мерки с цел прилагане на настоящия 
параграф.“
б) След параграф 3 се добавя следният 
параграф:
„4. Комисията предприема 
подходящите мерки съгласно член 1, 
параграф 7 в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а, параграфи от 1 до 
4 и член 7, и както е определено в член 8 
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от Решение 1999/468/ЕО, изменено с 
Решение 2000/512/ЕО.
Комисията предприема подходящите 
мерки съгласно член 3 от настоящия 
член в съответствие с членове 3 и 7 и 
както е определено в член 8 от 
Решение 1999/468/ЕО, изменено с 
Решение 2000/512/ЕО.
* Две години след влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. de

(Wording similar to the Directive)

Обосновка

Im Bericht der Kommission aus dem Jahre 2000 über die Anwendung der RL 91/477/EWG 
wird die von der Kommission die Schaffung einer Kontaktgruppe in Aussicht gestellt. Diese 
Gruppe bietet eine geeignete Plattform auch für Überlegungen zur Schaffung von gemein-
samen Leitlinien hinsichtlich Deaktivierung von Feuerwaffen. Im Vergleich zum Komitologie-
verfahren ist ein rascheres und zielgerichteteres Erreichen eines gemeinsamen Verständnis-
ses der Mitgliedstaaten über Deaktivierung von Feuerwaffen zu erwarten.

Изменение, внесено от Arlene McCarthy

Изменение 92
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3 A (нова)

Член 17 (Директива 91/477/ЕИО)

3а) Член 17 се заменя със следния 
текст:
„В срок от пет години, считано от 
датата на въвеждане на настоящата 
директива в националните 
законодателства, и на всеки пет 
години след това, Комисията 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
положението, възникнало след 
прилагането на настоящата 
директива, като по целесъобразност 
докладът може да бъде придружен от 
предложения.
Комисията предприема проучване 
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относно пускането на пазара на 
дубликати на оръжия в рамките на 
Европейската общност и докладва за 
това на Европейския парламент и на 
Съвета най-късно до [...]*.
* Една година след датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

Or. en

(Wording similar to the Directive)

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.

Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Изменение 93
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4, БУКВА -A) (нова)

Приложение I, част II, буква A, точка 5 (Директива 91/477/EИО)

-а) В приложение І, част ІІ, раздел А, 
точка 5 се заменя със следния текст:
„5. Боеприпасите за пистолети и 
револвери с експлозивно действие, 
както и куршуми и снаряди с 
експлозивно действие, с изключение на 
оръжия за лов или за стрелба с 
развлекателна цел, за лицата, които 
имат право да ги използват.“

Or. it

(Wording similar to the Directive)

Обосновка

La dicitura “tiro sportivo” appare più appropriata e corretta rispetto a “tiro al bersaglio” in 
quanto include tutti gli sport praticati con le armi, anche qualora non prevedano un 
bersaglio.
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Изменение, внесено от Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Изменение 94
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4, БУКВА Б)

Приложение I, част III, параграф 1 a (нов) (Директива 91/477/EИО)

б) Следният параграф се добавя след 
първия параграф:

б) В част ІІІ, следният параграф се 
добавя след първия параграф:

„Държавите-членки определят ред за 
проверяване от компетентен орган на 
мерките за привеждане в непригодност, 
посочени в буква а), с цел да се 
гарантира, че модификациите, извършени 
по отношение на дадено огнестрелно 
оръжие, са го направили постоянно 
нефункциониращо. Държавите-членки 
предвиждат в рамките на тази проверка 
издаване на сертификат или протокол, 
удостоверяващ привеждането на 
огнестрелното оръжие в състояние на 
непригодност, или поставяне със същата 
цел на ясна маркировка, която се 
щампова върху огнестрелното оръжие.“

„Държавите-членки определят ред за 
проверяване от компетентен орган на 
мерките за привеждане в непригодност, 
посочени в буква а), с цел да се 
гарантира, че модификациите, извършени 
по отношение на дадено огнестрелно 
оръжие, са го направили необратимо 
нефункциониращо. Държавите-членки 
предвиждат в рамките на тази проверка 
издаване на сертификат или протокол, 
удостоверяващ привеждането на 
огнестрелното оръжие в състояние на 
непригодност, или поставяне със същата 
цел на ясна маркировка, която се 
щампова върху огнестрелното оръжие. В 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол Комисията 
издава общи насоки относно 
стандартите и техниките за 
привеждане в непригодност с цел да се 
гарантира, че приведените в 
непригодност огнестрелни оръжия са 
постоянно нефункциониращи.“

Or. it

Обосновка

La “disattivazione”, termine preferibile perché più tecnico e appropriato, è già oggetto di 
normazione nazionale in diversi Paesi membri, alla cui sfera di competenza comunque 
appartiene. La previsione del requisito dell’irreversibilità della disattivazione rende 
necessariamente omogenea la previsione delle norme tecniche connesse.
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Изменение, внесено от Othmar Karas

Изменение 95
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4, БУКВА Б)

Приложение I, част III, параграф 1 б (нов) (Директива 91/477/EИО)

„Държавите-членки определят ред за 
проверяване от компетентен орган на 
мерките за привеждане в непригодност, 
посочени в буква а), с цел да се 
гарантира, че модификациите, извършени 
по отношение на дадено огнестрелно 
оръжие, са го направили постоянно 
нефункциониращо. Държавите-членки 
предвиждат в рамките на тази проверка 
издаване на сертификат или протокол, 
удостоверяващ привеждането на 
огнестрелното оръжие в състояние на 
непригодност, или поставяне със същата 
цел на ясна маркировка, която се 
щампова върху огнестрелното оръжие.“

„Държавите-членки определят ред за 
проверяване от компетентен орган на 
мерките за привеждане в непригодност, 
посочени в буква а), с цел да се 
гарантира, че модификациите, извършени 
по отношение на дадено огнестрелно 
оръжие, са го направили постоянно 
нефункциониращо. Държавите-членки 
предвиждат в рамките на тази проверка 
издаване на сертификат или протокол, 
удостоверяващ привеждането на 
огнестрелното оръжие в състояние на 
непригодност, или поставяне със същата 
цел на ясна маркировка, която се 
щампова върху огнестрелното оръжие. 
Комисията създава контактна група, 
която изготвя общи насоки за 
стандартите и техниките за 
привеждане в непригодност с цел да се 
гарантира, че приведените в 
непригодност огнестрелни оръжия са 
постоянно нефункциониращи.“

Or. de

Обосновка

Im Bericht der Kommission aus dem Jahre 2000 über die Anwendung der RL 91/477/EWG 
wird die von der Kommission die Schaffung einer Kontaktgruppe in Aussicht gestellt. Diese 
Gruppe bietet eine geeignete Plattform auch für Überlegungen zur Schaffung von gemein-
samen Leitlinien hinsichtlich Deaktivierung von Feuerwaffen. Im Vergleich zum Komitologie-
verfahren ist ein rascheres und zielgerichteteres Erreichen eines gemeinsamen Verständnis-
ses der Mitgliedstaaten über Deaktivierung von Feuerwaffen zu erwarten.

Изменение, внесено от Arlene McCarthy

Изменение 96
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4, БУКВА Б A) (нова)

Приложение I, част III, буква б) (Директива 91/477/EИО)
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ба) Приложение І, част ІІІ, буква б) се 
заменя със следния текст:
„б) са предназначени за подаване на 
тревога, сигнализация, 
животоспасяване, клане на животни 
или риболов с харпун или за 
промишлени или технически цели, при 
условие че могат да се използват 
единствено за посочената цел и нямат 
вид на дългоцевна пушка, пушка, 
пистолет, револвер или друго 
традиционно огнестрелно оръжие;“

Or. en

(Wording similar to the Directive)

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 Directive 91/477/EEC. 
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 Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Изменение 97
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4, БУКВА Б Б) (нова)

Приложение I, част IV, буква б) (Директива 91/477/EИО)

бб) В точка ІV, буква б) се заменя със 
следния текст:
б) „дългоцевно огнестрелно оръжие“ 
означава огнестрелно оръжие с цев над 
30 см. или чиято обща дължина е над 
60 см.;

Or. it

(Wording similar to the Directive)

Обосновка

Per quel che riguarda la lettera b) dell’allegato I punto IV, nonostante la dizione della lettera 
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a) appaia piuttosto chiara, tuttavia la mancata definizione delle armi lunghe ha creato alcune 
difficoltà interpretative; in particolare in alcuni Stati membri è invalsa l’errata prassi di 
considerare come armi corte fucili dotati di canna di lunghezza totale superiore ai 30 cm, ma 
di lunghezza complessiva inferiore ai 60 cm. La dizione proposta risulta quindi più chiara ed 
evita interpretazioni differenti.

Изменение, внесено от Arlene McCarthy

Изменение 98
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4, БУКВА Б В) (нова)

Приложение II, буква е) (Директива 91/477/EИО)

бв) В приложение ІІ, буква е) се изменя, 
както следва:
а) Параграф 1 се заменя със следния 
текст:
„Правото за извършване на пътуване 
до друга държава-членка с едно оръжие 
или няколко оръжия, отбелязани в 
настоящия паспорт, зависи от 
предварителното издаване на едно или 
няколко съответни разрешения от 
държавата-членка, която се посещава. 
Това (тези) разрешение(я) се 
отбелязват в паспорта.“
б) Параграф 2 се заличава..
в) Параграф 3 се заменя със следния 
текст:
„Когато държава-членка е 
информирала останалите държави-
членки, че притежаването на 
определени огнестрелни оръжия от 
категория B е забранено, се прибавя 
следното изречение:“
г) Параграф 5 се заличава.
д) След последния параграф се добавя 
следният параграф: 
„Когато държава-членка е 
информирала останалите държави-
членки, че поддържа допълнителни 
изисквания към европейския паспорт за 
огнестрелно оръжие в интерес на 
легитимните цели на опазването на 
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обществената сигурност, подобни 
изисквания се отбелязват върху 
паспорта за огнестрелно оръжие.“

Or. en

(Wording similar to the Directive)

Обосновка

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

Изменение, внесено от Charlotte Cederschiöld

Изменение 99
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4, БУКВА Б Г) (нова)

Приложение II, буква е) (Директива 91/477/EИО)

бг) В приложение ІІ, буква е) се изменя, 
както следва:
а) Параграфи 1 и 2 се заменят със 
следния текст:
„Правото за извършване на пътуване 
до друга държава-членка с едно оръжие 
или няколко оръжия, отбелязани в 
настоящия паспорт, зависи от 
предварителното издаване на едно или 
няколко съответни разрешения от 
държавата-членка, която се посещава. 
Това (тези) разрешение(я) се 
отбелязва(т) в паспорта.
Посочено по-горе предварително 
разрешение не е необходимо с цел 
извършване на пътуване с оръжие, 
използвано за практикуване на лов или 
за участие в спортна стрелба, при 
условие че пътуващият притежава 
паспорт за огнестрелно оръжие и 
може да посочи причината за 
пътуването.“
б) Параграф 3 се заменя със следния 
текст:
„Когато държава-членка е 
информирала останалите държави-
членки, че притежаването на 
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определени огнестрелни оръжия от 
категория B е забранено, се прибавя 
следното изречение:“
в) Параграф 5 се заличава.

Or. sv

Обосновка

Motsvarar rapportörens formulering, men utan orden "i princip" i punkten a. Vapenpasset 
skall vara det enda nödvändiga dokumentet vid resor över gränserna, och orden "i princip" 
öppnar upp för godtycklig tolkning av lagstiftningen.

Изменение, внесено от Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Изменение 100
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4, БУКВА Б Д) (нова)

Приложение II, буква е a (нова) (Директива 91/477/EИО)

бд) В приложение ІІ се добавя следната 
буква:
„еа. Настоящият паспорт позволява 
на членовете на културни и 
исторически дружества за стрелба да 
пътуват до друга държава-членка с 
оръжието, посочено в паспорта и 
боеприпасите за него. Членовете на 
подобни дружества трябва да бъдат 
регистрирани в регионално или 
национално сдружение в тяхната 
страна на произход.“

Or. de

Обосновка

Zur Thematik "historischen Waffen" gibt es nur das "Deutsch-österreichische Abkommen 
über die gegenseitige Anerkennung von Dokumenten für die Mitnahme von Schusswaffen und 
Munition durch Angehörige traditioneller Schützenvereinigungen und Sportschützen" von  
2002, das zwischen beiden Staaten die Verbringung von historischen Waffen ermöglicht. In 
Italien gibt es solches nicht, sodass gemeinsame Veranstaltungen von deutschen, 
österreichischen und norditalienischen historischen Schützenvereinigungen auf dem Gebiet 
der italienischen Republik nicht möglich wären.



AM\664124BG.doc 47/47 PE 388.493v01-00

BG


	664124bg.doc

