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PR_COD_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изпълнението на член 10 от Протокола на ООН за огнестрелните оръжия и за 
установяването на мерки за разрешаване на износа, за внос и за транзитен превоз 
на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси
(COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0273),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C7-0138/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището 
на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-
0000/2010),

1. приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „части и основни компоненти“ 
означава всеки елемент или резервен 
елемент, специално предвиден за 
огнестрелно оръжие и основен за 
неговото функциониране, включително 
цев, затворна рама или цевна кутия, 
затвор или барабан, ударен механизъм 

2. „части“ означава всеки елемент или 
резервен елемент, специално предвиден 
за огнестрелно оръжие и основен за 
неговото функциониране, включително 
цев, затворна рама или цевна кутия, 
затвор или барабан, ударен механизъм 
или затворен блок, и всяко устройство, 
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или затворен блок, и всяко устройство, 
което е предназначено или пригодено да 
заглушава звука от изстрел с 
огнестрелно оръжие. 

което е предназначено или пригодено да 
заглушава звука от изстрел с 
огнестрелно оръжие.

„Основен компонент“ означава 
затвореният механизъм, 
патронникът и цевта на огнестрелно 
оръжие, които като отделни 
предмети са включени в категорията 
на огнестрелните оръжия, на които 
са или са предназначени да бъдат 
монтирани;

Or. it

Обосновка

Определенията, включени в настоящия регламент, следва да бъдат приведени в 
съответствие с действащото законодателство на ЕС и по-специално с Директива 
2008/51/ЕО, в която има отделни определения за „част“ и „основен компонент“.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

   2а. „Основен компонент“ означава 
затвореният механизъм, 
патронникът и цевта на огнестрелно 
оръжие, които като отделни 
предмети са включени в категорията 
на огнестрелните оръжия, на които 
са или са предназначени да бъдат 
монтирани;

Or. it

Обосновка

Определенията, включени в настоящия регламент, следва да бъдат приведени в 
съответствие с действащото законодателство на ЕС и по-специално с Директива 
2008/51/ЕО, в която има отделни определения за „част“ и „основен компонент“.
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Изменение 3

Предложение за регламент 
Член 2 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. „разрешение за износ“ означава 
разрешение, предоставено на един 
конкретен износител за един краен 
потребител или получател в трета 
държава, и което обхваща едно или 
няколко огнестрелни оръжия, техни 
части и компоненти и боеприпаси;

12. „разрешение за износ“ означава 
разрешение, предоставено на един 
конкретен износител за един краен 
потребител или получател в трета 
държава, и което обхваща едно или 
няколко огнестрелни оръжия, техни 
части и основни компоненти и 
боеприпаси;

Or. it

Обосновка

Настоящото изменение съответства на изменението на член 2, параграф 2.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. „разрешение за многократен износ“ 
означава разрешение, което е 
предоставено на един конкретен 
износител за извършването на повече от 
една доставка за един и същ краен 
потребител или получател в трета 
държава, и което обхваща едно или 
няколко огнестрелни оръжия, техни 
части и компоненти и боеприпаси;

13. „разрешение за многократен износ“ 
означава разрешение, което е 
предоставено на един конкретен 
износител за извършването на повече от 
една доставка за един и същ краен 
потребител или получател в трета 
държава, и което обхваща едно или 
няколко огнестрелни оръжия, техни 
части и основни компоненти и 
боеприпаси;

Or. it
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Обосновка
Настоящото изменение съответства на изменението на член 2, параграф 2.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) за доставки по море и през 
пристанищата на трети държави, при 
условие че не е извършено претоварване 
или смяна на транспортното средство.

ж) за доставки по въздух или море и 
през летищата или пристанищата на 
трети държави, при условие че не е 
извършено претоварване или смяна на 
транспортното средство и единствено в 
случаите на транзитен превоз, 
посочени в член 5, параграф 1, буква б).

Or. it

Обосновка

Доставките по въздух, при които не се извършва претоварване или смяна на 
транспортното средство, следва да бъдат освободени на същото основание, като 
доставките по море.

Изменение 6

Предложение за регламент 
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да издаде разрешение за износ 
или разрешение за многократен износ на 
огнестрелни оръжия, техни части и 
компоненти и боеприпаси, съответната 
държава-членка проверява:

1. Преди да издаде разрешение за износ 
или разрешение за многократен износ на 
огнестрелни оръжия, техни части и 
основни компоненти и боеприпаси, 
съответната държава-членка проверява:

а) дали третата държава, в която се 
извършва вносът, е издала съответното 
разрешение за внос и

а) дали третата държава, в която се 
извършва вносът, е издала съответното 
разрешение за внос и

б) дали третите държави, през които се 
извършва транзитен превоз, ако има 
такива, писмено са заявили преди 
доставката, че нямат възражения за 
извършването на транзитния превоз.

б) дали третите държави, през които се 
извършва транзитен превоз, ако има 
такива, писмено са заявили преди 
доставката, че нямат възражения за 
извършването на транзитния превоз.
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Or. it

Обосновка

Настоящото изменение съответства на изменението на член 2, параграф 2.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки обработват 
заявленията за издаване на разрешение 
за износ или на разрешение за 
многократен износ в срок, който се 
определя от националното 
законодателство или практика и който 
при всички случаи не надхвърля 
деветдесет работни дни.

4. Държавите-членки обработват 
заявленията за издаване на разрешение 
за износ или на разрешение за 
многократен износ в срок, който се 
определя от националното 
законодателство или практика и който 
при всички случаи не надхвърля 
шестдесет работни дни.

Or. it

Обосновка

Целта на намаляването на максимално разрешения срок за обработка на заявленията 
за издаване на разрешение за износ е да се ускорят административните и 
бюрократичните процедури и да се позволи на износителите в този сектор да 
планират дейността си по-ефективно.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки вземат решение 
относно срока на валидност на 
разрешението за износ или на 
разрешението за многократен износ, 
който не е по-малък от дванайсет 
месеца.

5. Държавите-членки вземат решение 
относно срока на валидност на 
разрешението за износ. Срокът на 
валидност е не по-малък от дванайсет 
месеца и в случай на повече от една 
доставка е не по-малко от 
осемнадесет месеца.

Or. it
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Обосновка

Удължаването на срока на валидност на разрешенията за износ ще спомогне за 
намаляване на административната тежест за държавите-членки и износителите, 
които организират редовни доставки и за продължителни периоди от време.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки могат да решат да 
използват електронни документи за 
целите на обработката на заявленията за 
издаване на разрешение.

6. Държавите-членки могат да 
насърчават по-широка употреба на 
информационни и комуникационни 
технологии с цел повишаване на 
конкурентоспособността и 
ефикасността на системата. По-
конкретно те могат да решат да 
използват електронни документи за 
целите на обработката на заявленията за 
издаване на разрешение.

Or. it

Обосновка

По-широката употреба на информационни и комуникационни технологии 
съответства на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен растеж, основан на 
иновации.

Изменение 10

Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) описание и количество на 
огнестрелните оръжия, техните части и 
компоненти и боеприпаси, включително 
маркировката, която е поставена на 
огнестрелните оръжия.

з) описание и количество на 
огнестрелните оръжия, техните части и 
основни компоненти и боеприпаси, 
включително маркировката, която е 
поставена на огнестрелните оръжия.

Or. it
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Обосновка

Настоящото изменение съответства на изменението на член 2, параграф 2.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Опростените процедури, посочени в 
параграфи 2, 3 и 4, се прилагат за 
временния износ на огнестрелни оръжия 
за законни цели, които могат да 
бъдат установени, като лов, спортна 
стрелба, оценка, изложба и ремонт.

1. Опростените процедури, посочени в 
параграфи 2, 3 и 4, се прилагат за 
временния износ на огнестрелни оръжия 
за законни цели.

Or. it

Обосновка

Настоящият параграф е обща разпоредба, чието съдържание следва да бъде 
представено по-ясно в следващите параграфи.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките за транзитен превоз, 
установени с настоящия регламент, не 
се прилагат по отношение на временния 
износ.

2. Мерките за транзитен превоз, 
установени с настоящия регламент, не 
се прилагат по отношение на временния 
износ за подлежащи на проверка 
законосъобразни цели, включително 
лов, спортна стрелба, оценка, 
изложби и поправки.

Or. it

Обосновка

За целите на яснотата следва да се посочат видовете временен износ, които 
подлежат на опростени процедури.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато ловците и лицата, занимаващи 
се със спортна стрелба, напускат 
митническата територия на Съюза през 
пропускателен пункт на външната 
граница на държавата-членка, в която 
пребивават, за временния износ на едно 
или няколко огнестрелни оръжия по 
време на пътуването си в трета държава 
те могат да представят Европейски 
паспорт за огнестрелно оръжие съгласно 
членове 1 и 12 от Директива 
91/477/ЕИО, национален лиценз за 
притежаване на огнестрелно оръжие, 
национално разрешение за ловуване или 
друг валиден национален документ, 
издаден от компетентния орган на 
държавата-членка, в която пребивават.

3. Когато ловците и лицата, занимаващи 
се със спортна стрелба, които се 
ползват от опростената процедура, 
напускат митническата територия на 
Съюза през пропускателен пункт на 
външната граница на държавата-членка, 
в която пребивават, за временния износ 
на едно или няколко огнестрелни 
оръжия по време на пътуването си в 
трета държава те трябва да представят 
Европейски паспорт за огнестрелно 
оръжие съгласно членове 1 и 12 от 
Директива 91/477/ЕИО или национален 
лиценз за притежаване на огнестрелно 
оръжие, национално разрешение за 
ловуване или друг валиден национален 
документ, издаден от компетентния 
орган на държавата-членка, в която 
пребивават.

Or. it

Обосновка

Текстът беше редактиран, така че да стане ясно, че ловци и лица, занимаващи се със 
спортна стрелба, могат да използват опростена процедура за временен износ. 
Дейности по оценка, излагане и поправка обаче все още предоставят прекалено много 
възможности за потенциални злоупотреби, включително отклоняване към 
незаконната търговия с огнестрелни оръжия, която Протоколът на ООН за 
огнестрелните оръжия си е поставил за цел да изкорени.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато ловците и лицата, занимаващи 
се със спортна стрелба, напускат 
митническата територия на Съюза през 

4. Когато ловците и лицата, занимаващи 
се със спортна стрелба, които се 
ползват от опростената процедура, 
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пропускателен пункт на външната 
граница на държава-членка, различна от 
държавата-членка, в която пребивават, 
за временния износ на едно или няколко 
огнестрелни оръжия по време на 
пътуването си в трета държава те могат
да представят валиден Европейски 
паспорт за огнестрелно оръжие, издаден 
съгласно членове 1 и 12 от Директива 
91/477/ЕИО от компетентния орган на 
държавата-членка, в която пребивават.

напускат митническата територия на 
Съюза през пропускателен пункт на 
външната граница на държава-членка, 
различна от държавата-членка, в която 
пребивават, за временния износ на едно 
или няколко огнестрелни оръжия по 
време на пътуването си в трета държава 
те трябва да представят валиден 
Европейски паспорт за огнестрелно 
оръжие, издаден съгласно членове 1 и 
12 от Директива 91/477/ЕИО от 
компетентния орган на държавата-
членка, в която пребивават.

Компетентният орган на държавата-
членка, в която се намира 
пропускателният пункт на външната 
граница на Съюза, уведомява 
компетентния орган на държавата-
членка, в която пребивава ловецът или 
лицето, занимаващо се със спортна 
стрелба, и която е издала Европейския 
паспорт за огнестрелно оръжие, за 
датата на временния износ, 
количеството огнестрелни оръжия, 
които са временно изнесени, и 
предвидената дата на връщане, посочена 
от ловеца или лицето, занимаващо се 
със спортна стрелба, към датата на 
временния износ.

Компетентният орган на държавата-
членка, в която се намира 
пропускателният пункт на външната 
граница на Съюза, уведомява 
компетентния орган на държавата-
членка, в която пребивава ловецът или 
лицето, занимаващо се със спортна 
стрелба, и която е издала Европейския 
паспорт за огнестрелно оръжие, за 
датата на временния износ, 
количеството огнестрелни оръжия, 
които са временно изнесени, и 
предвидената дата на връщане, посочена 
от ловеца или лицето, занимаващо се 
със спортна стрелба, към датата на 
временния износ.

Or. it

Обосновка

Текстът беше редактиран, така че да стане ясно, че ловци и лица, занимаващи се със 
спортна стрелба, могат да използват опростена процедура за временен износ. 
Дейности по оценка, излагане и поправка обаче все още предоставят прекалено много 
възможности за потенциални злоупотреби, включително незаконен трафик на 
огнестрелни оръжия, който Протоколът на ООН за огнестрелните оръжия има за 
цел да предотврати.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) отказват да издадат разрешение за 
износ или разрешение за многократен 
износ, ако физическото или 
юридическото лице, което кандидатства 
за такова разрешение, има предишно 
съдебно досие за незаконен трафик на 
огнестрелни оръжия, техни части и
основни компоненти и боеприпаси или 
за други тежки престъпления;

а) отказват да издадат разрешение за 
износ или разрешение за многократен 
износ, ако физическото или 
юридическото лице, което кандидатства 
за такова разрешение, има предишно 
съдебно досие за незаконен трафик на 
огнестрелни оръжия, техни части и 
основни компоненти и боеприпаси или 
за престъпленията, посочени в член 2, 
параграф 2 от Рамково решение 
2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 
2002 г. относно европейската заповед 
за арест и процедурите за предаване 
между държавите-членки1;
________
1 OВL 190, 18.7.2002 г., стр. 1.

Or. it

Обосновка

La definizione di "reato grave" può dare adito a interpretazioni discordanti tra Stati membri.
Pertanto si ritiene utile il riferimento alla legislazione UE esistente, in particolare alla 
decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di 
consegna tra Stati membri ((2002/584/GAI, poi modificata con decisione quadro del 
Consiglio 2009/299/JHA. All'art.2 par. 2 della sopracitata decisione quadro si elenca una 
serie di reati per i quali vengono comminate sanzioni che privano dalla libertà per almeno tre 
anni. La natura di questi reati suggerisce la negazione dell'autorizzazione di esportazione di 
armi da fuoco.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
сто и двадесетия ден след 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на 
сто и двадесетия ден след 
публикуването му в Официален вестник 
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на Европейския съюз.
Член 10, параграф 2 от настоящия 
регламент се прилага от датата, на която 
Европейският съюз стане страна по 
Протокола на ООН за огнестрелните 
оръжия след сключването на протокола 
съгласно член 218 от Договора.

Член 11, параграф 1 от настоящия 
регламент се прилага от датата, на която 
Европейският съюз стане страна по 
Протокола на ООН за огнестрелните 
оръжия след сключването на протокола 
съгласно член 218 от Договора.

Or. it

Обосновка

В документа на Комисията има грешка; позоваването следва да бъде до член 11, 
параграф 1.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението за регламент, внесено от Комисията през май 2010 г., касае 
изпълнението на член 10 от Протокола на ООН срещу незаконното производство и 
трафика с огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и боеприпаси (наричан по-
долу  „Протокол на ООН за огнестрелните оръжия“).

Протоколът беше приет през май 2001 г. като протокол в допълнение към Конвенцията 
на ООН срещу транснационалната организирана престъпност. Протоколът влезе в сила 
на 3 юли 2005 г., след като беше ратифициран от 40 държави, и е първият обвързващ 
инструмент по отношение на малокалибреното оръжие, приет на световно равнище.

Комисията беше оправомощена от Съвета да води преговорите и да подпише 
Протокола на ООН за огнестрелните оръжия през 2002 г. от името на Европейската 
общност. В своето съобщение от 18 юли 2005 г. Комисията изяви намерението си да 
приключи процеса на ратификация, като транспонира разпоредбите на член 10 от 
Протокола на ООН за огнестрелните оръжия относно „общите изисквания към 
системите за издаване на лицензи или разрешения за внос, износ и транзитен превоз“.

Към днешна дата Протоколът на ООН за огнестрелните оръжия е ратифициран от 83 
държави (в това число 13 държави-членки на ЕС: Белгия, България, Естония, Испания, 
Италия, Кипър, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша, Словакия и Словения) и е 
подписан от 52 страни по протокола (включително Европейската общност и девет 
държави-членки на ЕС: Австрия, Дания, Германия, Гърция, Люксембург, Обединеното 
кралство, Португалия, Финландия и Швеция), докато много държави все още не са го 
ратифицирани, нито подписали (включително пет държави-членки на ЕС: Ирландия, 
Малта, Франция, Чешката република и Унгария).

Предложеният регламент въвежда „режим на износ“, който да се прилага от държавите-
членки по отношение на износа за трети страни. Приемането на регламента в 
съответствие с обичайната законодателна процедура ще даде възможност член 10 от 
Протокола на ООН за огнестрелните оръжия да се прилага във всички държави-членки, 
чрез което в крайна сметка ще се създаде единна система за търговия с огнестрелни 
оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси в рамките на Европейския съюз.

В допълнение към общата цел за хармонизиране и опростяване на прилаганите 
процедури, регламентът е предназначен също така да подпомогне борбата срещу 
незаконния трафик на огнестрелни оръжия, като насърчава и укрепва сътрудничеството 
между държавите – цел, чието значение нарасна след влизането в сила на Договора от 
Лисабон на 1 декември 2009 г.

Предложеният регламент обхваща търговията със и трансфера на неавтоматични 
огнестрелни оръжия и техни части и боеприпаси за граждански (невоенни) цели към 
трети държави, включително държави, които не са договарящи се страни по Протокола 
на ООН за огнестрелните оръжия. Изделията, обхванати от разпоредбите на 
регламента, са посочени в приложение 1.
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Предложеният регламент предвижда система за разрешение за износ, внос и трансфер 
за трети страни на съответните изделия. Разрешително за износ следва да се предоставя 
само след като третата държава е издала разрешение за внос, а държавата, през която 
ще бъде извършен транзитният превоз, е изпратила уведомление, че няма възражения 
срещу транзитния превоз. С регламента се въвежда нова процедура – въз основа на 
принципа на мълчаливото съгласие, която да се прилага в случай че държава, през 
която ще бъде извършен транзитният превоз, не е изпратила уведомление за 
възраженията си в рамките на определен срок.

За някои видове износ и някои категории потребители, като ловците и спортните 
стрелци, ще бъдат въведени опростени процедури; от държавите-членки ще се изисква 
да предоставят на компетентните органи съответните правомощия и да определят 
правила за санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на регламента. В 
регламента се изисква също така да бъде създадена координационна група за износа на 
огнестрелни оръжия.

Правното основание за предложението за регламент, е член 207 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, който се отнася за общата търговска политика, 
от изключителната компетентност на Съюза съгласно член 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

При разглеждането на предложението докладчикът взе предвид съображенията, 
свързани с жизнеспособността на промишлеността, както и въпросите, свързани с 
обществената безопасност. От една страна, разбира се, социалните и икономическите 
последици от прилагането на разпоредбите на регламента далеч не са незначителни. 
Оръжейната промишленост в Европа възлиза на около 694 милиона евро от износ и 20 
милиона евро от внос и има значителен принос за БВП и заетостта. От друга страна, в 
Стокхолмската програма трафикът на оръжие се разглежда като заплаха за вътрешната 
сигурност на Европейския съюз.

В публикувана от Комисията оценка на въздействието на прилагането на регламента се 
посочва, че разходите за стопанските субекти и публичните органи са нараснали в 
порядъка на 1,3 до 1,6 млн. EUR годишно, което прави общата цена на лицензирането 
на огнестрелни оръжия за граждански цели между 3,8 и 4,6 млн. EUR.

Вашият докладчик счита следователно, че следва на първо място да се съсредоточи 
върху бързината и ефикасността на процедурите, прилагани по отношение търговията с 
огнестрелни оръжия.

Следва също така да се подчертае, че закъсненията и липсата на ефективност от страна 
на отделни национални административни органи не би следвало да възпрепятстват 
търговията, а следва постепенно да бъдат елиминирани чрез смислен обмен на най-
добри практики между компетентните органи на държавите-членки.

Като цяло обаче предложението на Комисията изглежда балансирано и следва да бъде 
прието с някои корекции. 

В частност, вашият докладчик разгледа внимателно въпросът как да се формулират 
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наново някои от определенията, съдържащи се в Глава 1 (Предмет, определения и 
приложно поле), така че да бъдат направени по-ясни, по-уместни и точни от техническа 
гледна точка. Вашият докладчик реши допълнително да разясни разликата между част 
и компонент като приведе текста в съответствие с настоящото законодателство на ЕС, и 
по-специално Директива 2008/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и 
притежаването на оръжие.

Освен това, по отношение освобождаванията, изброени в член 3, Вашият докладчик 
счита, че доставките по въздух посредством летища на трети държави също следва да 
бъдат обект на освобождаване, при условие че не е налице претоварване или промяна 
на превозното средство, на същия принцип като доставките по море.

По отношение на общите разпоредби относно предлаганите от Комисията процедури 
(разрешително за износ, процедури и контрол, членове 4-14) Вашият докладчик имаше 
усещането, че времето, предоставено на държавите-членки за разглеждане на 
заявленията за износ следва да се намали от 90 на 60 работни дни, като 
продължителността на разрешителните за многократен износ следва да се увеличат от 
12 на 18 месеца, така че процедурите да станат по-бързи и по-леки за износителите.

Вашият докладчик се опита да направи по разбираема частта от регламента, отнасяща 
се до опростените процедури за временен износ. Обикновените процедури за транзитно 
преминаване не се прилагат в случай на оръжия за лов, спортна стрелба, оценка, 
излагане и поправка. Ловците и лицата, които се занимават със спортна стрелба могат 
да използват дори по-рационализирани процедури когато временно изнасят 
огнестрелни оръжия във връзка с техните развлекателни занимания. Дейности по 
оценка, излагане и поправка обаче все още предоставят прекалено много възможности 
за потенциални злоупотреби, а оттам и за незаконен трафик на огнестрелни оръжия, 
който Протоколът на ООН за огнестрелните оръжия си е поставил за цел да изкорени. 

С цел повишаване на правната сигурност Вашият докладчик предлага понятието за 
тежко престъпление, съдържащо се в член 9, да бъде разширено като изрично се позове 
на списъка с престъпления, съдържащ се в Рамковото решение на Съвета относно 
европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 
(2002/584/ПВР, както е изменено с Рамковото решение 2009/299/ПВР на Съвета). 
Естеството на въпросните престъпления и тежестта на обикновено постановяваните 
наказателноправни съдебни решения в тази връзка не оставят съмнение относно 
несъвместимостта на това виновните да изнасят огнестрелни оръжия и относно 
автоматичното налагане на съответната забрана.

Вашият докладчик подчертава колко е важно за целите на член 10 от Протокола на 
ООН за огнестрелните оръжия той да бъде прилаган във всички държави-членки с 
оглед хармонизирането на процедурите и създаването най–сетне на обща система за 
регламентиране на търговията с огнестрелни оръжия.


