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8.3.2017 A8-0251/113 

Alteração  113 

Dita Charanzová 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlo da aquisição e da detenção de armas 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 

Diretiva 91/477/CE 

Artigo 10-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 10.°-C (novo) 

 A Comissão adota atos delegados, nos 

termos do artigo 13.º-A, que completem a 

presente Diretiva, definindo 

especificações técnicas para garantir que 

as armas de fogo semiautomáticas 

convertidas a partir de armas de fogo 

originalmente automáticas não possam 

ser reconvertidas em armas de fogo 

automáticas. A Comissão adota o 

primeiro ato delegado sobre esta matéria 

até 31 de dezembro de 2017. 

Or. en 

Justificação 

A alteração reintroduz o compromisso alcançado no relatório do Parlamento Europeu. Esta 

alteração não consta do texto do acordo provisório. Esta disposição segue a lógica da 

harmonização das regras de desativação e propõe normas harmonizadas para a conversão 

de armas de fogo automáticas em armas de fogo semiautomáticas. Só poderiam ser detidas 

por civis as armas convertidas em conformidade com estas normas. 
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8.3.2017 A8-0251/114 

Alteração  114 

Dita Charanzová 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlo da aquisição e da detenção de armas 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – ponto 12 – parte introdutória 

 Diretiva 91/477/CE 

Artigo 17 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

«Artigo 17.º «Artigo 17.º 

A Comissão apresentará, de cinco em cinco 

anos, um relatório ao Parlamento Europeu 

e ao Conselho sobre a aplicação da 

presente diretiva, acompanhado, se se 

justificar, de propostas, em especial no que 

se refere às categorias de armas de fogo do 

anexo I e às questões relacionadas com as 

novas tecnologias como a impressão 3D. O 

primeiro relatório será apresentado dois 

anos após a entrada em vigor da presente 

diretiva.» 

A Comissão apresentará, de cinco em cinco 

anos, um relatório ao Parlamento Europeu 

e ao Conselho sobre a aplicação da 

presente diretiva, incluindo um balanço da 

qualidade das suas disposições, 

acompanhado, se se justificar, de propostas 

que digam respeito, em especial, às 

categorias de armas de fogo no anexo I e às 

questões relacionadas com a aplicação do 

sistema do cartão europeu de arma de 

fogo, com o sistema informatizado de 

dados, incluindo a exequibilidade de 

permitir que cada Estado-Membro aceda 

a esse sistema, com a marcação e com as 

novas tecnologias, como o impacto da 

impressão 3D, a utilização de códigos QR 

e a utilização da identificação por 

radiofrequência (RFID). O primeiro 

relatório será apresentado até ... [dois anos 

após a data fixada no artigo 2.º, n.º 1, da 

presente diretiva de alteração]». 

Or. en 

Justificação 

A alteração reintroduz o compromisso alcançado no relatório do Parlamento Europeu. Esta 



 

AM\1119606PT.docx  PE598.517v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

alteração não consta do texto do acordo provisório. A alteração visa permitir que se avalie a 

possibilidade de conceder aos Estados-Membros um acesso direto ao sistema informatizado 

de dados, através do qual são partilhadas informações fundamentais sobre armas e 

respetivos detentores. 
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8.3.2017 A8-0251/115 

Alteração  115 

Dita Charanzová 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlo da aquisição e da detenção de armas 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – ponto 13 – alínea a) – subalínea i) 

Diretiva 91/477/CE 

Anexo I – parte II – alínea a) – categoria A – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Armas de fogo automáticas que 

tenham sido convertidas em armas de fogo 

semiautomáticas; 

6. Armas de fogo automáticas que 

tenham sido convertidas em armas de fogo 

semiautomáticas, exceto se a Comissão 

adotar especificações técnicas ao abrigo 

do artigo 10.º-B-A, não se aplicando, 

neste caso, a presente disposição às armas 

de fogo que tenham sido convertidas em 

conformidade com os requisitos 

estabelecidos; 

Or. en 

Justificação 

A alteração reintroduz o compromisso alcançado no relatório do Parlamento Europeu. Esta 

alteração não está incluída no texto do acordo provisório. Esta disposição segue a lógica da 

harmonização das regras de desativação e propõe normas harmonizadas para a conversão 

de armas de fogo automáticas em armas de fogo semiautomáticas. Só poderiam ser detidas 

por civis as armas convertidas em conformidade com estas normas. 
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8.3.2017 A8-0251/116 

Alteração  116 

Dita Charanzová 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlo da aquisição e da detenção de armas 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – ponto 13 – alínea a) – subalínea i) 

Diretiva 91/477/CE 

Anexo I – parte II – alínea a) – categoria A – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7.  Armas de fogo civis 

semiautomáticas semelhantes a armas 

com mecanismos automáticos; 

7.  Armas de fogo semiautomáticas de 

percussão central que permitam disparar 

mais de 21 cartuchos sem recarga, se um 

carregador com capacidade para mais de 

20 cartuchos fizer parte ou estiver 

inserido na arma de fogo; 

Or. en 

Justificação 

A alteração reintroduz o compromisso alcançado no relatório do Parlamento Europeu, que 

não foi incluído no texto do acordo provisório. Visa harmonizar as regras que limitam a 

20/21 o número de cartuchos que podem ser disparados por uma arma semiautomática sem 

recarga. 
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8.3.2017 A8-0251/117 

Alteração  117 

Dita Charanzová 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlo da aquisição e da detenção de armas 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – ponto 13 – alínea a) – subalínea iii) 

Diretiva 91/477/CE 

Anexo I – parte II – alínea a) – categoria C – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6.  Armas de fogo da categoria B e 

pontos 1 a 5 depois de serem desativadas.» 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Se uma arma de fogo for desativada corretamente, em conformidade com as normas 

harmonizadas introduzidas pelo artigo 10.º da presente diretiva, passa a ser simplesmente 

uma peça de metal que não pode ser reativada e utilizada novamente. É desnecessário 

classificar tais objetos como armas ativas, ao mesmo nível que as armas de caça, por 

exemplo. As alterações transferem as armas desativadas da categoria C para a categoria D. 
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8.3.2017 A8-0251/118 

Alteração  118 

Dita Charanzová 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlo da aquisição e da detenção de armas 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – ponto 13 – alínea a) – subalínea iv) (nova) 

Diretiva 91/477/CE 

Anexo I – parte II – alínea a) – categoria D – ponto 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (iv) na categoria D 

 1-A. As armas de fogo das categorias A, B 

e C que tenham sido desativadas nos 

termos do Regulamento de Execução 

(UE) 2015/2403, de 15 de dezembro de 

20151. 

 _______________ 

 1Regulamento de Execução (UE) 

2015/2403 da Comissão, de 15 de 

dezembro de 2015, que estabelece 

orientações comuns em matéria de 

normas e técnicas de desativação a fim de 

garantir a inutilização irreversível das 

armas de fogo desativadas (JO L 333 de 

19.12.2015 p. 62). 

Or. en 

Justificação 

Se uma arma de fogo for desativada corretamente, em conformidade com as normas 

harmonizadas introduzidas pelo artigo 10.º da presente diretiva, passa a ser simplesmente 

uma peça de metal que não pode ser reativada e utilizada novamente. É desnecessário 

classificar tais objetos como armas ativas, ao mesmo nível que as armas de caça, por 

exemplo. As alterações transferem as armas desativadas da categoria C para a categoria D. 
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8.3.2017 A8-0251/119 

Alteração  119 

Dita Charanzová 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlo da aquisição e da detenção de armas 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 

Diretiva 91/477/CE 

Artigo 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem tomar 

medidas adequadas para proibir a aquisição 

e detenção das armas e munições 

classificadas na categoria A e para destruir 

essas armas de fogo e munições quando 

detidas em violação desta disposição e 

apreendidas. 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 

2.º, n.º 2, os Estados-Membros devem 

tomar medidas adequadas para proibir a 

aquisição e detenção das armas, suas 

partes essenciais e munições classificadas 

na categoria A e garantir que essas armas 

de fogo, suas partes essenciais e 

munições, quando detidas em violação 

desta proibição, sejam apreendidas. 

Os Estados-Membros podem autorizar 

organismos com vocação cultural e 

histórica no domínio das armas e 

reconhecidos enquanto tal pelo Estado-

Membro em cujo território se encontram 

estabelecidos e que detenham em sua 

posse armas de fogo classificadas na 

categoria A, adquiridas antes de [data de 

entrada em vigor da presente diretiva], a 

manutenção dessas armas de fogo na sua 

posse, desde que as armas de fogo em 

causa tenham sido desativadas em 

conformidade com as disposições de 

aplicação do artigo 10.º-B. 

2. Para a proteção da segurança das 

infraestruturas críticas, da marinha 

mercante, dos comboios de valor elevado e 

das instalações sensíveis, bem como para 

efeitos de defesa nacional, educação, 

cultura, investigação e história, e sem 

prejuízo do disposto no n.º 1, as 

autoridades nacionais competentes 

podem, em casos individuais, conceder, a 

título excecional e de forma devidamente 

fundamentada, autorizações para as 

referidas armas de fogo, suas partes 

essenciais e munições, se tal não for 

contrário à segurança pública ou à ordem 

pública.  

A aquisição de armas de fogo e respetivas 

partes e munições, relativas às categorias 

A, B e C, por meio de comunicação à 

distância, tal como definido no artigo 2.º 

3. Os Estados-Membros podem optar 

por conceder a colecionadores, em certos 

casos especiais, a título excecional e de 

forma devidamente fundamentada, 
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da Diretiva 97/7/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho(*), só deve ser 

autorizada para os armeiros e corretores e 

deve ser objeto de controlo estrito por 

parte dos Estados-Membros. 

autorizações para a aquisição e detenção 

de armas de fogo, suas partes essenciais e 

munições classificadas na categoria A, 

sujeitas a condições rigorosas em matéria 

de segurança, incluindo à demonstração 

às autoridades nacionais competentes de 

que estão em vigor medidas destinadas a 

lidar com os riscos para a segurança 

pública ou para a ordem pública e de que 

as armas de fogo, suas partes essenciais 

ou munições em causa estão armazenadas 

de acordo com um nível de segurança 

proporcional aos riscos associados ao 

acesso não autorizado a esses objetos. 

 Os Estados-Membros devem assegurar 

que os colecionadores autorizados nos 

termos do primeiro parágrafo são 

identificáveis no sistema informatizado de 

dados a que se refere o artigo 4.º. Esses 

colecionadores autorizados são obrigados 

a conservar um registo de todas as armas 

de fogo na sua posse classificadas na 

categoria A, o qual deve ser acessível às 

autoridades nacionais competentes. Os 

Estados-Membros devem criar um sistema 

de controlo apropriado relativamente a 

esses colecionadores autorizados, tendo 

em conta todos os aspetos pertinentes. 

 4. Os Estados-Membros podem 

autorizar os armeiros ou corretores, no 

âmbito das respetivas atividades 

profissionais, a adquirir, fabricar, 

desativar, reparar, fornecer, transferir e 

deter armas de fogo, suas partes 

essenciais e munições da categoria A sob 

rigorosas condições de segurança. 

 5. Os Estados-Membros podem 

autorizar os museus a adquirir e deter 

armas de fogo, suas partes essenciais e 

munições classificadas na categoria A sob 

rigorosas condições de segurança.  

 6. Os Estados-Membros podem 

autorizar os atiradores desportivos a 

adquirir e deter armas de fogo 

semiautomáticas classificadas nos pontos 

6 ou 7 da categoria A, desde que 
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respeitadas as seguintes condições: 

 (a)  uma avaliação satisfatória da 

informação pertinente derivada da 

aplicação do artigo 5.º, n.º 2; 

 (b) prestação de prova de que o 

atirador desportivo treina ativamente ou 

participa em competições de tiro 

oficialmente reconhecidas por uma 

organização de tiro desportivo desse 

Estado-Membro ou por uma federação de 

tiro desportivo internacionalmente 

instituída e oficialmente reconhecida; e 

 (c) apresentação de um certificado 

emitido por uma organização de tiro 

desportivo oficialmente reconhecida, 

comprovando que: 

 (i) o atirador desportivo é sócio de um 

clube de tiro onde tem treinado 

regularmente tiro ao alvo durante, pelo 

menos, doze meses, e 

 (ii) a arma de fogo em causa cumpre 

as especificações requeridas para uma 

disciplina de tiro reconhecida por uma 

federação de tiro desportivo 

internacionalmente instituída e 

oficialmente reconhecida. 

 No que respeita às armas de fogo 

classificadas no ponto 6 da categoria A, 

os Estados-Membros podem autorizar a 

transferência de armas de fogo militares 

para pessoas na qualidade de atiradores 

desportivos. Essas armas de fogo devem 

ser transformadas em armas de fogo 

semiautomáticas pela autoridade pública 

que deve verificar periodicamente se as 

pessoas que as utilizam não representam 

um risco para a segurança pública. São 

aplicáveis as disposições das alíneas a), b) 

e c) do primeiro parágrafo. 

___________________________  

(*) Diretiva 97/7/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 

1997, relativa à proteção dos 

consumidores em matéria de contratos à 
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distância (JO L 144 de 4.6.1997, p. 19).» 

Or. en 

Justificação 

O artigo 6.º, n.º 3-C, alínea d), do acordo provisório com o Conselho propõe uma regra geral 

que, pela sua definição, foi feita à medida da Suíça, visto que só um país está em condições 

de cumprir as condições nela estabelecidas. Por conseguinte, estabelece regras menos 

estritas para um país terceiro do que para os países da UE, o que não é aceitável. A presente 

alteração visa, deste modo, manter a regra geral e torná-la igual para todos os 

Estados-Membros. 
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8.3.2017 A8-0251/120 

Alteração  120 

Dita Charanzová 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlo da aquisição e da detenção de armas 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – ponto 8 

Diretiva 91/477/CE 

Artigo 10-B – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2.  A Comissão adotará normas e 

técnicas de desativação para garantir que 

as armas de fogo desativadas ficaram 

irreversivelmente inoperáveis. Esses atos 

de execução serão adotados nos termos do 

procedimento de análise a que se refere o 

artigo 13.º-B, n.º 2. 

2.  A Comissão adotará normas e 

técnicas de desativação, o mais tarde até 

[data de entrada em vigor da presente 

diretiva], para garantir que todas as partes 

essenciais das armas de fogo foram 

tornadas definitivamente inoperáveis e 

insuscetíveis de remoção, substituição ou 

modificação que permitisse à arma de 

fogo ser de algum modo reativada. Esses 

atos de execução serão adotados nos 

termos do procedimento de análise a que se 

refere o artigo 13.º-B, n.º 2. 

Or. en 

Justificação 

Uma das vantagens desta revisão da diretiva consiste em harmonizar, à escala da UE, as 

regras para a desativação de armas de fogo. Tendo em conta que o atual regulamento de 

execução relativo à desativação não é exequível, deve estabelecer-se um prazo claro no qual 

a Comissão deverá propor novas regras para adoção. Este prazo deve ser fixado antes da 

entrada em vigor da atual diretiva, para que o novo regime de desativação seja claro para 

todos os Estados-Membros quando derem início ao processo de transposição. 

 

 


