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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото предложение за регламент отговаря на необходимостта Европейският съюз 
да транспонира в правото на Съюза член 10 от Протокола на ООН срещу незаконното 
производство и трафик с огнестрелни оръжия и с части, компоненти и боеприпаси за 
тях към Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност.

Този Протокол, договорен и подписан от Комисията на 16 януари 2002 г. от името на 
Европейската общност, предвижда в член 10 засилване на контрола на износа, вноса и 
мерките за транзитен превоз към трети държави на огнестрелни оръжия за граждански 
цели, както и на техни части, компоненти и боеприпаси. Този член гласи по-конкретно, 
че „всяка държава — страна по протокола, въвежда или поддържа ефективна система за 
издаване на лицензи или разрешения за внос и износ, както и от мерки по отношение на 
международния транзитен превоз на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и 
боеприпаси“.

Понастоящем действащите национални законодателства в областта на износа, вноса и 
транзитния превоз на огнестрелни оръжия за граждански цели извън Общността са 
различни в различните държави-членки. Протоколът предвижда поредица от мерки, 
които са включени в настоящото предложение за регламент с цел да се установят 
единни принципи във всички държави-членки. Основната цел на този набор от мерки е 
да се засили борбата срещу незаконния трафик на огнестрелни оръжия, като се 
предвижда по-строг контрол върху законния трансфер и подобряване на 
сътрудничеството между националните органи.

Докладчикът счита, че е важно да се повиши вътрешната сигурност на Европейския 
съюз, като се намалят рисковете от отклоняване на огнестрелни оръжия от законния 
пазар. Настоящата инициатива просто прилага Стокхолмската програма, която включва 
трафика на оръжие сред незаконните дейности, които застрашават вътрешната 
сигурност на Съюза. Това обаче не трябва да става за сметка на малките и средните 
европейски предприятия, които са установени на пазара. Приемането на 
хармонизирани мерки на европейско равнище не трябва да се съпътства от приемането 
на излишна и прекомерна административна тежест, които в крайна сметка вредят на 
конкурентоспособността на европейската промишленост. В момент, когато 
Европейският съюз се намира в безпрецедентна икономическа криза, е важно да се 
избегне подлагането на МСП, установени на територията на Общността, на 
допълнителна административна тежест, за да им се осигурят условия за лоялна
конкуренция с предприятията, установени в трети държави.

Затова докладчикът приветства въвеждането на опростени процедури в представеното 
предложение за регламент, но счита, че тези процедури следва да се прилагат за всички 
случаи на временен износ на огнестрелни оръжия за законни цели, които могат да 
бъдат установени, включително оценка, изложба и ремонт на огнестрелни оръжия. Този 
износ вече е предмет на съществуващото законодателство за митнически контрол и 
следва да бъде освободен от всяка ненужна административна тежест.

Докладчикът приветства също така наличието на максимален срок за срок за обработка 
на заявленията за издаване на разрешение за износ. Според него обаче е необходимо 



PE456.611v01-00 4/20 PA\852875BG.doc

BG

този срок да бъде съкратен на шестдесет календарни дни, за да се избегне ненужното 
удължаване на процедурите за износ и за да не се навреди на конкурентоспособността 
на европейските предприятия спрямо конкурентни предприятия, установени в трети 
държави, които често се ползват с много кратки срокове за доставка.

И накрая, докладчикът счита, че предвиденият първоначален срок от 120 дни за 
влизането в сила на настоящия регламент не е реалистичен, и предлага срок от тридесет 
и шест месеца.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по международна търговия да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определят 
правилата, уреждащи издаването на 
разрешения за износ, вноса и мерките за 
транзитен превоз на огнестрелни 
оръжия, техни части и основни 
компоненти и боеприпаси, за целите на 
изпълнение на член 10 от Протокола на 
Организацията на обединените нации 
срещу незаконното производство и 
трафик с огнестрелни оръжия, техни 
части и компоненти и боеприпаси към 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации срещу 
транснационалната организирана 
престъпност (наричан по-нататък 
„Протокол на ООН за огнестрелните 
оръжия“).

С настоящия регламент се определят 
правилата, уреждащи издаването на 
разрешения за износ, вноса и мерките за 
транзитен превоз на огнестрелни 
оръжия, техни основни части и 
боеприпаси, за целите на изпълнение на 
член 10 от Протокола на Организацията 
на обединените нации срещу 
незаконното производство и трафик с 
огнестрелни оръжия, техни части и 
компоненти и боеприпаси към 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации срещу 
транснационалната организирана 
престъпност (наричан по-нататък 
„Протокол на ООН за огнестрелните 
оръжия“).
(Изменението се прилага по отношение 
на целия разглеждан текст; 
приемането му изисква технически 
промени в целия текст.)

Or. fr



PA\852875BG.doc 5/20 PE456.611v01-00

BG

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „огнестрелно оръжие“ е всяко 
преносимо цевно оръжие, което 
произвежда, проектирано е да произведе 
или може да бъде видоизменено така, че 
да произведе изстрел с куршум или
снаряд чрез действието на взривно 
вещество.

1. „огнестрелно оръжие“ е всяко 
преносимо цевно оръжие, което 
произвежда, проектирано е да произведе 
или може да бъде видоизменено така, че 
да произведе снаряд чрез действието на 
взривно вещество.

Счита се, че даден предмет може да 
бъде видоизменен, така че да произведе 
изстрел с куршум или снаряд чрез 
действието на взривно вещество, ако:

Счита се, че даден предмет може да 
бъде видоизменен, така че да произведе 
снаряд чрез действието на взривно 
вещество, ако:

— външният му вид наподобява 
огнестрелно оръжие и

— външният му вид наподобява 
огнестрелно оръжие и 

— конструкцията или материалът, от 
който е направен, могат да бъдат лесно 
видоизменени по този начин;

— конструкцията или материалът, от 
който е направен, могат да бъдат лесно 
видоизменени по този начин с 
помощта на обикновен 
инструментариум;

Or. fr

Обосновка

Изразът „което произвежда …изстрел“ е подвеждащ и би могъл да се отнася за 
огнестрелни оръжия, стрелящи с халосни патрони. „Куршум“  и „снаряд“ са 
синоними, терминът „снаряд“ е достатъчен. По отношение на възможността за 
видоизменения е ясно, че с необходимите технически познания всеки метален предмет 
може да се превърне в огнестрелно оръжие. Следователно категорията на 
огнестрелните оръжия трябва да обхваща само онези предмети, които могат да 
бъдат видоизменени без специфични технически познания и без използването на 
специални инструменти.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Член 2 – точка 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 
или затворен блок, и всяко устройство, 
което е предназначено или пригодено да 
заглушава звука от изстрел с 
огнестрелно оръжие.

2. „основни 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, 
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. fr

Обосновка
Термините „части и компоненти“ са синоними. Определението за „основни 
компоненти“ трябва да бъде заличено. Всички части на огнестрелното оръжие са 
задължително обхванати от предходното определение. Това е неправилно от 
техническа гледна точка, тъй като концепцията на затваряне на механизма не 
подлежи на определение.  Тази неяснота създава риск в това определение да бъдат 
включени като основни части малки стандартни части, които са част от затворения 
механизъм (щифтове, винтове и др.), но не представляват никаква опасност за 
обществената сигурност и не са основни части на оръжието.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „боеприпаси“ означава целият патрон
или неговите компоненти, 

3. „боеприпаси“ означава целият патрон, 
който се използва в огнестрелно 
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включително гилзи, капсули, барутен 
заряд, куршуми или снаряди, които се 
използват в огнестрелно оръжие, при 
условие че самите тези компоненти 
са на разрешителен режим в 
съответната държава-членка;

оръжие, съставен от гилзи, капсули, 
барутен заряд и снаряди;

Or. fr

Обосновка

Единствено барутният заряд подлежи на процедура за издаване на разрешително на 
общностно равнище (Директива 93/15/ЕИО и следващите).

Инертните компоненти и капсулите не са опасни нито с оглед на сигурността, нито 
с оглед на безопасността.

Поради това определението за боеприпасите трябва да включва само пълния и 
завършен патрон.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 2 – точка 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 по негово искане за 
извършването на повече от една 
доставка за един или няколко крайни 
потребители или получатели и/или в
една или няколко конкретни трети 
държави, и което обхваща едно или 
няколко огнестрелни оръжия, техни
основни части и боеприпаси;

Or. fr
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Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15а. „трета държава“ означава 
държава извън митническата 
територия на Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) за антикварни оръжия и техни 
копия, определени в съответствие с 
националното законодателство, при 
условие че в антикварните оръжия не 
се включват оръжия, произведени след 
1899 г.;

е) за оръжия, произведени преди 1900 г.,
и техни копия и за всички оръжия, 
които се зареждат през дулото;

Or. fr

Изменение 8

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 износ и за транзитен превоз на 
огнестрелни оръжия, техни основни 
части и боеприпаси към и през 
територията на трети държави, 
които не са ратифицирали протокола
за огнестрелните оръжия. 

Or. fr
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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, ако действащото 
национално законодателство 
предвижда това, и

Or. fr

Обосновка

Някои държави-членки не предвиждат издаване на разрешение за внос.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. 
тази разпоредба не се отнася за 
доставки по въздуха, по море и през 
пристанищата или летищата на 
трети държави, при условие че не е 
извършено претоварване или смяна на 
транспортното средство.

Or. fr
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако в срок от двайсет работни дни 
от датата на писменото искане за 
невъзражение за извършването на 
транзитния превоз, направено от 
износителя, не бъдат получени 
възражения за този превоз, се счита, че 
запитаната трета държава, през която ще 
бъде извършен транзитният превоз, 
няма възражения и е дала мълчаливо 
съгласие за транзитния превоз. 

2. Ако в срок от двайсет календарни
дни от датата на писменото 
уведомление за невъзражение за 
извършването на транзитния превоз, 
внесено от износителя, не бъдат 
получени възражения за този превоз, се 
счита, че запитаната трета държава, през 
която ще бъде извършен транзитният 
превоз, няма възражения и е дала 
мълчаливо съгласие за транзитния 
превоз.

Or. fr

Обосновка

Позоваването на "работни дни" не може да бъде предложено като критерий за време 
понеже те се различават в зависимост от държавата, което може да доведе до 
несигурност. Може да се отбележи, че "двайсет работни дни" представляват 
максимален срок от един месец, което със сигурност е прекомерно що се отнася до 
доставки, които по необходимост са бързи, което се налага от пазара в наши дни при 
търговията с продукти за граждански цели.

Изменение 12

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 извършват 
процедурите за издаване на 
разрешение за еднократен или
многократен износ в срок, който не 
надхвърля шейсет календарни дни.

Or. fr
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Обосновка

И тук отново позоваването на "работни дни" изглежда неприложимо. Сроковете 
надхвърлящи осемдесет дни биха навредили значително на конкурентоспособността 
на европейските предприятия спрямо външни конкретни предприятия, които често се 
ползват с много кратки срокове за доставка и следователно са в много по-изгодна 
позиция от гледна точка на конкурентоспособността на международните пазари. 
Сроковете за доставка са в наши дни съществен фактор за международната 
търговия.

Изменение 13

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, който не е по-
малък от дванайсет месеца, докато 
срокът на валидност на 
разрешението за многократен износ 
не може да бъде по-кратък от 
двадесет и четири месеца.

Or. fr

Обосновка

Очевидно е, че срокът на валидност на разрешенията за многократен износ трябва да 
бъде удължен. Процедурата за едно-единствено разрешение за повече от една 
доставка трябва да бъде насърчавана, за да се намали тежестта за държавите-
членки, както и произтичащите от това разходи за стопанските субекти, и по този 
начин да се оптимизира конкурентоспособността на съществуващата система.

Изменение 14

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 

6. Държавите-членки се стремят да 
използват съвременните 
комуникационни технологии и 
електронни документи, за да улеснят 
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разрешение. процедурите за износ и 
комуникацията с трети държави.

Or. fr

Обосновка

За комуникация между държавите следва в рамките на възможното да се използват 
съвременни технически методи за комуникация и за обработка, тъй като те 
позволяват изграждането на бърза, ефикасна и конкурентоспособна мрежа.

Изменение 15

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 основни 
части и боеприпаси.

Or. fr

Обосновка

Позоваването на описанието и маркировката на огнестрелните оръжия, техните 
части и боеприпаси би могло да наведе на мисълта, че разрешението за износ (и 
съответното разрешение за вноса им) следва да съдържа всички данни, отнасящи се 
за маркировката на всяко едно оръжие, основна част или опаковка и боеприпаси. 

Тази мярка би превърнала всеки износ в практически неосъществим, тъй като 
обикновено в момента на формулирането на тази заявка за износ стоките все още не 
са произведени и съответно данните, отнасящи се за маркировката не са налице.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква з a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) най-късно към момента на 
товаренето, декларация, в която де се 
заявява, че огнестрелните оръжия, 
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техните основни части и боеприпаси 
са маркирани съгласно член 4 от 
Директива 91/477/ЕИО. 

Or. fr

Обосновка

Що се отнася до член 6, параграф 1, буква за) е важно износителят да декларира, че 
оръжията, техните основни части и съответните боеприпаси са маркирани в 
съответствие с действащите правила в ЕС.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако посочената в параграф 1 
информация се съдържа в разрешението 
за внос, тя се предоставя 
предварително от износителя на 
третите държави, през които се 
извършва транзитен превоз, най-късно
преди доставката. 

2. Ако посочената в параграф 1 
информация се съдържа в разрешението 
за внос, тя се предоставя от износителя 
на третите държави, през които се 
извършва транзитен превоз, преди 
доставката.

Or. fr

Обосновка

Този параграф беше опростен за по-голяма яснота.

Изменение 18

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, техните основни части и 
боеприпаси за законни цели, които 
могат да бъдат установени, като лов, 
спортна стрелба, оценка, изложба и 
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ремонт.

Or. fr

Изменение 19

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, напускат 
митническата територия на Съюза или 
се завръщат там през пропускателен 
пункт на външната граница за 
временния износ на едно или няколко 
огнестрелни оръжия , на техните 
основни части и боеприпаси 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.

Or. fr

Изменение 20

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 пропускателен пункт 
на външната граница на държава-

заличава се
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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.
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. fr

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Разрешението за износ не следва да 
се изисква за временен износ на 
огнастрални оръжия, на техните 
основни части и боеприпаси за 
законни цели, които могат да бъдат 
установени, като панаири, 
изложения, ремонт или екпертиза, 
при условие че износителят докаже, 
че законно притежава тези 
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огнестрелни оръжия и ги изнася 
съгласно процедурата за временен 
митнически износ.

Or. fr

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) съображения относно предвижданата 
крайна употреба, получателя и риска от 
отклоняване.

г) съображения относно предвижданата 
крайна употреба, получателя и реалния 
риск от отклоняване.

Or. fr

Изменение 23

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

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 части и боеприпаси или за 
други умишлени престъпления, 
свързани с насилие;

Or. fr

Обосновка

Понятието "тежко престъпление" се определя трудно и дори единствено неговото 
споменаване може да доведе до дискреционни приложения в резултат на произволна 
дискриминация.  Предвижда се позоваване на "умишлено престъпление, свързано с 
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насилие" (или "violent intentional crime" на английски), посочено в член 5, параграф 1, 
буква, б) от Директива 91/477/ЕО, изменена с Директива 2008/51/ЕИО, за да се 
избегне тази обща формулировка..

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета 
от 13 март 1997 г. и по-специално 
разпоредбите на този регламент 
относно поверителността на 
информацията се прилагат mutatis 
mutandis, без да се засяга член 18 от 
настоящия регламент.

2. Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета 
от 13 март 1997 г. и по-специално 
разпоредбите на гореспоменатия
регламент относно поверителността на 
информацията се прилагат mutatis 
mutandis, без да се засяга член 18 от 
настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка

Става въпрос за поправка във френската езикова редакция, в която се прави 
позоваване на настоящия регламент, а не на Регламент ЕО №515/97.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На всеки пет години Комисията 
преразглежда прилагането на настоящия 
регламент и представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад относно 
прилагането му, като този доклад може 
да съдържа предложения за 
изменението му. Държавите-членки 
предоставят на Комисията цялата 
информация, необходима за подготовка 
на доклада.

3. На всеки десет години Комисията 
преразглежда прилагането на настоящия 
регламент и представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад относно 
прилагането му, като този доклад може 
да съдържа предложения за 
изменението му. Държавите-членки 
предоставят на Комисията цялата 
информация, необходима за подготовка 
на доклада.

Or. fr
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Изменение 26

Предложение за регламент
Член 20 – алинея 1

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 
първия ден от тридесет и седмия 
месец, считано от деня на 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Or. fr

Обосновка

Сто и дведесет дни е нереалистичен срок, като се има предвид необходимостта от 
изменяне на редица национални процедури и съответните формуляри за приемането 
на тези нови правила. Някои от тези клаузи са свързани с критериите на Директива 
91/477/ЕО, изменена наскоро през 2008 г. и която ще бъде изцяло приложима едва през 
2014 г. Някои държави-членки (напр. Франция и Испания) все още не са транспонирали 
тези мерки. Следователно е нереалистично да се предвижда прилагането на тези 
разпоредби преди окончателното прилагане на Директива 91/477/ЕО  във вида, в 
който е изменена през 2008 г.

Изменение 27

Предложение за регламент
Приложение - буква А

Текст, предложен от Комисията Изменение

A: Огнестрелни оръжия A : Огнестрелни оръжия

Револвери и пистолети, различни от 
тези от позиции 9303 или 9304

Револвери и пистолети, различни от 
тези от позиции 9303  

9303 Други огнестрелни оръжия, 
включително карабини и пушки за 
спортна стрелба

9303 Други огнестрелни оръжия, 
включително карабини и пушки за 
спортна стрелба 

9303 20 Други пушки и карабини за лов 
или за спортна стрелба, имащи най-
малко една гладка цев:

9303 20 00 Други пушки и карабини за 
лов или за спортна стрелба с 
огнестрелно оръжие, в това число 
комбинираните огнестрелни оръжия 
с гладка цев / винтонарезна цев:
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9303 20 10  - с гладка цев 9303 20 10  - Огнестрелни оръжия с 
гладка цев

9303 20 95  - Други
9303 30 00 Други пушки и карабини за 
лов или за спортна стрелба

9303 30 00 Други  карабини за лов или 
за спортна стрелба с огнестрелно 
оръжие.

9303 90 00 Други
9304 00 00  Други оръжия (например 
пушки, карабини и пистолети със 
спусък, със сгъстен въздух или газ)

Or. fr

Обосновка

Всяко споменаване на "други"продукти следва да бъде заличено и всеки артикул следва 
да бъде ясно определен в приложението, за да се избегне всяка двусмислица за 
митническите служби и предприятията. Всяко споменаване на оръжия  или на 
предмети извън обхвата на Протокола на ООН, като пистолети със спусък, със 
сгъстен въздух или газ, следва да бъде заличено. Очевидно е, че "международната 
организирана престъпност"не се отнася за такива продукти.. Други артикули, които 
сами по себе си не са опасни, като снарядите или сачмите, следва да бъдат изключени 
от обхвата на разпоредбите.

Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение - буква Б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Б: Части и основни компоненти Б: Основни части, представляващи 
част от

9305 Части и принадлежности за 
артикулите от №№ 9302 до 9304:

9305 Части и принадлежности за 
артикулите от №№ 9302 до 9303:

9305 10 00  - За револвери или 
пистолети

9305 10 00  - За револвери или 
пистолети

− За пушки или карабини от № 9303: − За пушки или карабини от № 9303:
9305 21 00 − − Гладки цеви 9305 21 00 − − Гладки цеви

9305 29 00 – – други
9305 99 00 – – други
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Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение - буква В

Текст, предложен от Комисията Изменение

В: Боеприпаси В: Боеприпаси във вида, в който са 
определени в член 2, параграф 3, 
класифицирани като

9306  Патрони и други боеприпаси и 
снаряди и техните части, 
включително сачми
- Патрони за пушки или карабини и 
техните части:
9306 21 00 – – Патрони 9306 21 00 – – Патрони за гладкоцевни 

пушки
9306 29 – – Други 
9306 29 40 – – – Гилзи 
9306 29 70 – – – Други 
9306 30 − Други патрони и техните 
части:
9306 30 10 – – За револвери и пистолети 
от № 9302

9306 30 10 – – За револвери и пистолети 
от № 9302

– – – Други
9306 30 91 – – – – Патрони с централно 
възпламеняване

9306 30 91 – – – – Патрони с централно 
възпламеняване

9306 30 93 – – – – Патрони с периферно 
възпламеняване

9306 30 93 – – – – Патрони с периферно 
възпламеняване

9306 30 97 – – – Други
9306 90 – Други
9306 90 90 – – Други
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