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2006/0031 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобива
нето и притежаването на оръжие

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално ч
лен 95, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията1, 

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет2,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора3,

като имат предвид, че:

(1) Директива 91/477/ЕИО на Съвета от 18 юни 1991 г. относно контрола на придоб
иването и притежаването на оръжие4 въведе съпътстваща мярка за вътрешния п
азар. Тя установява равновесие между ангажимента за осигуряване известна сво
бода на движение за някои огнестрелни оръжия в рамките на Европейската общ
ност и необходимостта тази свобода да се контролира чрез въвеждане на гаранц
ии за сигурност, пригодени към този вид продукт.

(2) В съответствие с Решение 2001/748/ЕО на Съвета от 16 октомври 2001 г. относн
о подписването от името на Европейската общност на Протокол срещу незакон
ното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и
боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу тр
анснационалната организирана престъпност.5 Комисията подписа този протокол
(наричан по-долу „Протокола“) от името на Общността.

(3) Присъединяването на Общността към Протокола поражда необходимост от изм
енение на някои разпоредби на Директива 91/477/ЕИО. Действително, важно е д
а се осигури последователното, ефективно и своевременно изпълнение на межд
ународните ангажименти, които имат отношение към директивата.

(4) В този смисъл за целите на настоящата директива следва да се даде определение
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на понятията за незаконно производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни
части и компоненти и боеприпаси. 

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

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

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

(8) В някои сериозни случаи Протоколът изисква налагането на наказателни санкции и
конфискация на оръжията. Следователно предвидените в директивата санкции трябв
а да бъдат засилени.

(9) По отношение на привеждането на огнестрелните оръжия в състояние на непригодн
ост, точка ІІІ а) от Приложение І към директивата съдържа само препратка към наци
оналното законодателство. Протоколът постановява по-ясни общи принципи относн
о привеждането на оръжията в състояние на непригодност. Следователно Приложен
ие І към директивата трябва да бъде допълнено.

(10) Следователно Директива 91/477/ЕИО трябва съответно да се измени.

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 91/477/ЕИО се изменя, както следва: 

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

„3. За целите на настоящата директива „незаконно производство“ означава произво
дство или сглобяване на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти или боепр
ипаси:

от части и компоненти, предмет на незаконен трафик;–

без лиценз или разрешение, издадено в съответствие с националното право от ко–
мпетентен орган на държавата-членка, където се извършва производството или
сглобяването; или

без огнестрелните оръжия да се маркират в момента на производството съгласно–
член 4, параграф 1.

4. За целите на настоящата директива „незаконен трафик“ означава придобиването, 
продажбата, доставката, движението или пренасянето на огнестрелни оръжия, техн
и части и компоненти и боеприпаси от или през територията на една държава-член
ка към територията на друга държава-членка, ако някоя от заинтересованите държа
ви-членки не е дала разрешение за това в съответствие с разпоредбите на настояща
та директива, или ако огнестрелните оръжия не са маркирани съгласно член 4, пара
граф 1. “



BG mt/VT/vg BG

2) Член 4 се заменя със следния текст:

„1. За целите на идентифицирането и проследяването на всяко огнестрелно оръ
жие, в момента на производството на всяко едно такова оръжие държавите-чле
нки или изискват уникална маркировка, съдържаща името на производителя, с
траната или мястото на производство и серийния номер, или запазват всяка др
уга уникална и лесна за ползване маркировка с опростени геометрични символ
и в комбинация с цифров или буквено-цифров код, която да позволява на всич
ки държави лесно да идентифицират страната на производство.

Освен това, в момента на прехвърляне на огнестрелно оръжие от държавния ре
зерв към постоянна гражданска употреба, държавите-членки осигуряват подхо
дяща уникална маркировка, която позволява на държавите да идентифицират с
траната, извършваща прехвърлянето.

2. Най-малко за категориите А и В, всяка държава-членка предвижда за упражн
яване на дейността на оръжейника на своя територия издаване на разрешителн
о, въз основа на минимум една проверка относно личната и професионална по
чтеност на оръжейника. Ако се отнася до юридическо лице, проверката се извъ
ршва за лицето, което ръководи предприятието. За категориите C и D, всяка дъ
ржава-членка, която не обвързва упражняването на дейността на оръжейника с
разрешителен режим, изисква представяне на декларация за тази дейност.

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

3) Член 16 се заменя със следния текст:

„ 1. Държавите-членки установяват правила относно санкциите, приложими спрям
о нарушения на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата дир
ектива, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното прилаг
ане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпира
щи.
В съответствие с настоящата директива държавите-членки обявяват за престъплен
ия следните деяния, когато са извършени умишлено:

незаконно производство на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и бо–
еприпаси;

незаконен трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпас–
и;

фалшифициране или незаконно заличаване, отстраняване или промяна на марки–
ровките на огнестрелни оръжия, предвидени в член 4, параграф 1.

Опити за извършване на горните деяния или съучастие в тях също се считат за пре
стъпления, когато са извършени умишлено.
Тези престъпления подлежат на наказание чрез конфискация според условията и ре
да на член 2 от Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. о
тносно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления.
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2. Държавите-членки уведомяват Комисията относно определените в параграф
1 разпоредби не по-късно от датата, посочена в член 2 от настоящата директив
а, и незабавно я информират за всякакви последващи техни изменения.“

4) Приложение І се изменя, както следва:

а) Точка III а) се заменя със следния текст:

„а) са направени окончателно негодни за употреба чрез привеждане в състояни
е на непригодност, при което се гарантира, че всички основни части на огнестр
елното оръжие са доведени до постоянна нефункционалност и невъзможност з
а отстраняване, смяна или модификация по начин, който да позволи огнестрел
ното оръжие да бъде въведено отново в употреба“;

б) След първия параграф се добавя следният параграф:

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

Член 2

1. Държавите-членки въвеждат в сила законови, подзаконови и административни
разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно
до [...]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и при
лагат таблица за съответствие между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, последните съдържат позоваван
е на настоящата директива, или се придружават от такова позоваване при офиц
иалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от дър
жавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби о
т националното си законодателство, които приемат в областта, уредена с насто
ящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването й в Официален вестник
на Европейския съюз.
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Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел,

За Европейския парламент: За Съвета:
Председател Председател


