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8.3.2017 A8-0251/113 

Amendamentul  113 

Dita Charanzová 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlul achiziționării și deținerii de arme 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 10 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 10 c (nou) 

 Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 13a pentru a 

completa prezenta directivă prin stabilirea 

unor specificații tehnice menite să asigure 

faptul că armele de foc semiautomate 

convertite din arme de foc care erau 

inițial automate nu pot fi reconvertite în 

arme automate. Comisia adoptă primul 

act delegat de acest fel până la 31 

decembrie 2017. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament reintroduce compromisul adoptat în raportul Parlamentului European. 

Amendamentul nu figurează în textul acordului provizoriu. Această dispoziție urmează logica 

normelor armonizate privind dezactivarea și propune norme armonizate pentru convertirea 

armelor de foc automate în arme de foc semiautomate. Civilii ar fi autorizați să dețină numai 

armele convertite în conformitate cu acest standard. 
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8.3.2017 A8-0251/114 

Amendamentul  114 

Dita Charanzová 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlul achiziționării și deținerii de arme 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 12 – partea introductivă 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 17 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Articolul 17 „Articolul 17 

Comisia prezintă Parlamentului European 

și Consiliului, la fiecare cinci ani, un raport 

privind aplicarea prezentei directive, 

însoțit, dacă este cazul, de propuneri, în 

special cu privire la categoriile de arme de 

foc din anexa I și la aspecte legate de noile 

tehnologii, cum ar fi imprimarea 3D. 

Primul raport se prezintă la doi ani de la 

intrarea în vigoare a prezentei directive.” 

Comisia prezintă Parlamentului European 

și Consiliului, la fiecare cinci ani, un raport 

privind aplicarea prezentei directive, 

inclusiv o verificare a adecvării 

dispozițiilor sale, însoțit, dacă este cazul, 

de propuneri privind, în special, 

categoriile de arme de foc din anexa I și 

aspecte legate de punerea în aplicare a 

sistemului pentru pașaportul european 

pentru arme de foc, de sistemul de 

evidență a datelor, inclusiv de 

posibilitatea de a acorda acces fiecărui 

stat membru la acest sistem, de marcaj și 

de noile tehnologii, cum ar fi impactul 

imprimării 3D, utilizarea codului QR și 

utilizarea identificării prin radiofrecvență 

(RFID). Primul raport de acest fel se 

prezintă până la [doi ani de la data 

prevăzută la articolul 2 alineatul (1) din 

prezenta directivă de modificare].” 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament reintroduce compromisul adoptat în raportul Parlamentului European. 

Amendamentul nu figurează în textul acordului provizoriu. Amendamentul solicită ca 
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autoritățile statelor membre să aibă acces direct la sistemul de evidență a datelor, în cadrul 

căruia se face schimb de informații despre arme și deținătorii acestora. 
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8.3.2017 A8-0251/115 

Amendamentul  115 

Dita Charanzová 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlul achiziționării și deținerii de arme 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul i 

Directiva 91/477/CEE 

Anexa I – partea II – secțiunea A – categoria A – punctul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Armele de foc automate care au 

fost convertite în arme de foc 

semiautomate; 

6. Armele de foc automate care au 

fost convertite în arme de foc 

semiautomate, cu excepția cazului în care 

Comisia adoptă specificații tehnice în 

temeiul articolul 10ba, caz în care acest 

lucru nu se aplică armelor de foc care au 

fost convertite în conformitate cu cerințele 

stabilite; 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament reintroduce compromisul adoptat în raportul Parlamentului European. 

Amendamentul nu figurează în textul acordului provizoriu. Această dispoziție urmează logica 

normelor armonizate privind dezactivarea și propune norme armonizate pentru convertirea 

armelor de foc automate în arme de foc semiautomate. Civilii ar fi autorizați să dețină numai 

armele convertite în conformitate cu acest standard.. 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

8.3.2017 A8-0251/116 

Amendamentul  116 

Dita Charanzová 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlul achiziționării și deținerii de arme 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul i 

Directiva 91/477/CEE 

Anexa I – partea II – secțiunea A – categoria A – punctul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7.  Armele de foc semiautomate 

pentru uz civil, care seamănă cu arme cu 

mecanisme automate; 

7.  Armele de foc semiautomate cu 

percuție centrală care permit lansarea a 

peste 21 de cartușe fără reîncărcare, în 

cazul în care un încărcător cu o capacitate 

de peste 20 de cartușe face parte din arma 

de foc sau în cazul în care în aceasta se 

inserează un încărcător detașabil cu o 

capacitate care depășește 20 de cartușe; 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament reintroduce compromisul adoptat în raportul Parlamentului European, 

care nu a fost inclus în textul acordului provizoriu. El urmărește unificarea normelor care 

limitează la 20 sau 21 numărul de cartușe care pot fi lansate dintr-o armă semiautomată fără 

reîncărcare. 
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8.3.2017 A8-0251/117 

Amendamentul  117 

Dita Charanzová 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlul achiziționării și deținerii de arme 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul iii 

Directiva 91/477/CEE 

Anexa I – partea II – secțiunea A – categoria C – punctul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6.  Armele de foc din categoria B și de 

la punctele 1-5 din categoria C după ce au 

fost dezactivate. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Dacă o armă de foc este dezactivată corespunzător, în conformitate cu normele armonizate 

introduse de articolul 10 din directivă, aceasta este, pur și simplu, o bucată de metal, care nu 

poate fi dezactivată din nou și folosită din nou. Este inutil să se încadreze această armă în 

categoria armelor active, pe picior de egalitate cu armele folosite la vânătoare, de exemplu. 

Acest amendament transferă armele dezactivate din categoria C în categoria D. 
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8.3.2017 A8-0251/118 

Amendamentul  118 

Dita Charanzová 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlul achiziționării și deținerii de arme 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul iv (nou) 

Directiva 91/477/CEE 

Anexa I – partea II – secțiunea A – categoria D – punctul 1a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iv) Categoria D 

 1a. Arme de foc din categoriile A, B și C 

care au fost dezactivate în conformitate cu 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

nr. 2015/2403 al Comisiei din 15 

decembrie 20151. 

 _______________ 

 1 Regulamentul de punere în aplicare 

(UE) nr. 2015/2403 al Comisiei din 15 

decembrie 2015 de stabilire a unor 

orientări comune privind standardele și 

tehnicile de dezactivare, pentru a garanta 

că armele de foc dezactivate sunt în mod 

ireversibil nefuncționale (Text cu 

relevanță pentru SEE) (JO L 333, 

19.12.2015, p. 62). 

Or. en 

Justificare 

Dacă o armă de foc este dezactivată corespunzător, în conformitate cu normele armonizate 

introduse de articolul 10 din directivă, aceasta este, pur și simplu, o bucată de metal, care nu 

poate fi reactivată și folosită din nou. Este inutil să se încadreze acest obiect în categoria 

armelor active, pe picior de egalitate cu armele folosite la vânătoare, de exemplu. Acest 

amendament transferă armele dezactivate din categoria C în categoria D. 
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8.3.2017 A8-0251/119 

Amendamentul  119 

Dita Charanzová 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlul achiziționării și deținerii de arme 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre iau toate măsurile necesare 

pentru a interzice achiziționarea și 

deținerea de arme de foc și de muniții 

clasificate în categoria A și pentru a 

distruge armele de foc și munițiile care 

sunt deținute cu încălcarea acestei 

dispoziții și care sunt confiscate. 

1. Fără a aduce atingere articolului 2 

alineatul (2), statele membre iau toate 

măsurile necesare pentru a interzice 

achiziționarea și deținerea de arme de foc, 

de componente esențiale și de muniții 

clasificate în categoria A. Ele se asigură 

că armele de foc, componentele esențiale 

și munițiile care sunt deținute ilegal, cu 

încălcarea acestei interdicții, sunt 

confiscate. 

Statele membre pot autoriza organismele 

care au ca obiect de interes aspecte de 

natură culturală și istorică ale armelor și 

care sunt recunoscute ca atare de statul 

membru pe teritoriul căruia sunt stabilite 

să dețină în continuare arme de foc 

clasificate în categoria A achiziționate 

înainte de [data intrării în vigoare a 

prezentei directive], cu condiția ca armele 

de foc respective să fie dezactivate în 

conformitate cu dispozițiile de punere în 

aplicare a articolului 10b. 

2. În scopul protejării infrastructurii 

critice, a transporturilor comerciale 

maritime, a convoaielor cu valoare 

ridicată și a clădirilor sensibile, precum și 

în scopuri de apărare națională, 

educaționale, culturale, istorice și de 

cercetare și fără a aduce atingere 

alineatului (1), autoritățile naționale 

competente pot acorda, în cazuri 

individuale, justificate corespunzător și în 

mod excepțional, autorizații pentru arme 

de foc, componente esențiale și muniții 

clasificate în categoria A, dacă acest lucru 

nu contravine siguranței și ordinii 

publice.  

Achiziționarea de arme de foc, de piese și 

de muniție pentru acestea din categoriile 

A, B și C prin mijloace de comunicare la 

3. Statele membre pot decide să 

autorizeze, în cazuri individuale speciale, 

justificate corespunzător și în mod 
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distanță, astfel cum sunt definite la 

articolul 2 din Directiva 97/7/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului(*), este autorizată numai în 

cazul armurierilor și intermediarilor și 

face obiectul unui control strict efectuat 

de statele membre. 

excepțional, colecționarii să achiziționeze 

și să dețină arme de foc, componente 

esențiale și muniții clasificate în categoria 

A, cu condiția ca colecționarul în cauză 

să respecte condiții stricte de securitate, 

inclusiv să demonstreze autorităților 

naționale competente că a luat măsuri 

pentru a face față oricărui risc la adresa 

siguranței sau ordinii publice și că armele 

de foc, componentele esențiale sau 

munițiile respective sunt depozitate cu 

respectarea unui nivel de securitate 

proporțional cu riscurile asociate 

accesului neautorizat la acestea. 

 Statele membre se asigură că colecționarii 

autorizați în conformitate cu primul 

paragraf al prezentului alineat pot fi 

identificați în sistemul de evidență a 

datelor menționat la articolul 4. 

Colecționarii astfel autorizați au obligația 

de a ține un registru cu toate armele de 

foc deținute și clasificate în categoria A, 

care este accesibil autorităților naționale 

competente. Statele membre instituie un 

sistem de monitorizare adecvat vizând toți 

colecționarii astfel autorizați, luând în 

considerare toți factorii relevanți. 

 4. Statele membre pot acorda 

autorizații armurierilor sau 

intermediarilor, în cadrul activității lor 

profesionale respective, pentru 

achiziționarea, fabricarea, dezactivarea, 

repararea, furnizarea, transferul și 

deținerea de arme de foc, de componente 

esențiale și de muniții clasificate în 

categoria A, sub rezerva unor condiții 

stricte privind securitatea. 

 5. Statele membre pot autoriza 

muzeele să achiziționeze și să dețină arme 

de foc, componente esențiale și muniții 

clasificate în categoriile A și B, sub 

rezerva unor condiții stricte privind 

securitatea.  

 6. Statele membre pot autoriza 

practicanții de tir sportiv să achiziționeze 

și să dețină arme de foc semiautomate 
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clasificate la punctul 6 sau 7 din categoria 

A, sub rezerva îndeplinirii următoarelor 

condiții: 

 (a)  o evaluare satisfăcătoare a 

informațiilor relevante care decurg din 

aplicarea articolului 5 alineatul (2); 

 (b) furnizarea unei dovezi că 

practicantul de tir sportiv în cauză se 

antrenează în mod activ pentru sau 

participă la competiții de tir sportiv 

recunoscute de către o organizație de tir 

sportiv recunoscută oficial din statul 

membru respectiv sau de către o federație 

de tir sportiv consacrată la nivel 

internațional și recunoscută în mod 

oficial; și 

 (c) prezentarea unui certificat emis de 

către o organizație de tir sportiv 

recunoscută în mod oficial care să 

confirme că: 

 (i) practicantul de tir sportiv este 

membru al unui club de tir și practică 

tirul sportiv în mod regulat în cadrul 

acestuia de cel puțin 12 luni și 

 (ii) arma de foc respectivă îndeplinește 

cerințele necesare pentru o disciplină de 

tir sportiv recunoscută de o federație de tir 

sportiv consacrată la nivel internațional și 

recunoscută în mod oficial. 

 În ceea ce privește armele de foc 

clasificate la punctul 6 din categoria A , 

statele membre pot opta să autorizeze 

transferul armelor de foc de uz militar 

către persoane fizice, în calitate de 

practicanți ai tirului sportiv. Respectivele 

arme de foc sunt convertite în arme de foc 

semiautomate de autoritatea publică, care 

verifică în mod periodic că persoanele 

care utilizează astfel de arme de foc nu 

reprezintă un risc pentru siguranța 

publică. Se aplică dispozițiile prevăzute la 

primul paragraf literele (a), (b) și (c); 

___________________________  

(*) Directiva 97/7/CE a Parlamentului  
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European și a Consiliului din 20 mai 

1997 privind protecția consumatorilor cu 

privire la contractele la distanță (JO L 

144, 4.6.1997, p. 19).” 

Or. en 

Justificare 

La articolul 6 alineatul 3c litera (d) a acordului provizoriu cu Consiliul se propune o normă 

generală care, prin definiție, este o normă concepută special pentru Elveția, deoarece doar o 

singură țară îndeplinește condițiile prevăzute de normă. Astfel, se reglementează mai puțin 

strict în cazul țărilor terțe decât în cazul statelor membre, lucru inacceptabil. Acest 

amendament urmărește, așadar, să mențină norma generală și să o aplice în mod egal tuturor 

statelor membre. 
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8.3.2017 A8-0251/120 

Amendamentul  120 

Dita Charanzová 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlul achiziționării și deținerii de arme 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 8 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 10 b – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2.  Comisia adoptă standarde și tehnici 

de dezactivare, pentru a se asigura că 

armele de foc dezactivate devin în mod 

ireversibil nefuncționale. Actele de punere 

în aplicare respective se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 13b alineatul (2). 

2.  Comisia adoptă acte de punere în 

aplicare care prevăd standarde și tehnici 

de dezactivare, nu mai târziu de [data 

intrării în vigoare a prezentei directive], 

pentru a se asigura că toate componentele 

esențiale ale unei arme de foc devin 

definitiv nefuncționale și că nu pot fi 

eliminate, înlocuite sau modificate astfel 

încât arma de foc să poată fi reactivată în 

vreun fel. Actele de punere în aplicare 

respective se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la 

articolul 13b alineatul (2). 

Or. en 

Justificare 

Armonizarea normelor aplicabile la nivelul UE pentru dezactivarea armelor de foc reprezintă 

unul dintre avantajele revizuirii directivei. Întrucât actualul regulament de punere în aplicare 

privind dezactivarea nu e utilizabil, ar trebui să existe un termen-limită exact de adoptare a 

noilor reglementări. Trebuie să se stabilească un astfel de termen-limită înainte ca actuala 

directivă să intre în vigoare, astfel încât noul regim de dezactivare să fie clar pentru statele 

membre la începutul procesului de transpunere. 

 

 


