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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Context  

Achiziționarea, deținerea și importul/exportul de arme de foc pentru uz civil fac obiectul unui 

cadru de reglementare cuprinzător al UE, stabilit în Directiva 91/477/CE, care a fost 

modificată prin Directiva 2008/51/CE. Directiva are ca obiectiv stabilirea unor standarde 

minime pentru marcajul, stocarea, producerea, comercializarea, înregistrarea și dezactivarea 

armelor de foc, precum și definirea și introducerea infracțiunilor pasibile de pedeapsă.  

În ciuda legislației mai stricte, actele de violență cu arme de foc reprezintă în continuare o 

amenințare gravă în UE. În Declarația Consiliului miniștrilor afacerilor interne din 29 august 

2015 s-a solicitat luarea unor măsuri urgente cu privire la dezactivarea armelor de foc, pentru 

a preveni reactivarea și utilizarea acestora de către criminali. Consiliul și-a reiterat solicitarea 

de revizuire a Directivei privind armele de foc și de adoptare a unei abordări comune privind 

dezactivarea, îmbunătățind trasabilitatea în cadrul legislației existente, pentru a elimina 

lacunele și deficiențele implementării acesteia la nivel național. 

Raportul privind punerea în aplicare a Directivei privind armele de foc a identificat, de 

asemenea, dificultățile legate de trasabilitatea armelor de foc cauzate de diferențele între 

statele membre. În propunerea sa, Comisia a sugerat modificarea legislației existente cu 

privire la o serie de aspecte, cum ar fi: 

 standarde comune ale UE privind dezactivarea; 

 normele comune ale UE privind marcarea armelor de foc în vederea îmbunătățirii 

trasabilității; 

 îmbunătățirea schimbului de informații între statele membre, de exemplu cu privire la 

refuzurile de a autoriza deținerea unei arme de foc decise de o altă autoritate națională, 

precum și obligația de a interconecta registrele naționale de arme; 

 criterii comune referitoare la armele de alarmă (de exemplu, facle de semnalizare a 

sinistrului și pistoale de start) pentru a preveni transformarea acestora în arme de foc 

pe deplin funcționale; 

 norme mai stricte privind achiziționarea armelor de foc online, pentru a evita 

achiziționarea de arme de foc, componente esențiale sau muniție pe internet; 

 norme mai stricte de interzicere a anumitor arme de foc semiautomate, care să nu 

poată fi deținute de persoane private, chiar dacă au fost permanent dezactivate; 

 condiții mai stricte pentru circulația armelor de foc dezactivate; 

 condiții mai stricte pentru colecționari, pentru a limita riscul vânzării către criminali.  

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a organizat, la 15 februarie 2016, o 

mini-audiere pentru a examina aspectele care ar putea fi îmbunătățite în actuala directivă și a 
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clarifica nivelul adecvat de armonizare la nivelul UE.  

Expertul în arme de foc invitat a evidențiat în special amenințarea reprezentată de armele de 

foc convertite și reactivate și necesitatea unor standarde comune ridicate privind dezactivarea 

în UE, subliniind, în plus, că fiecare componentă esențială a unei arme de foc trebuie marcată 

astfel încât să poată fi trasată în cazul în care este furată sau pierdută. Expertul a arătat că o 

interdicție generală a armelor de foc semiautomate pe baza criteriului „asemănării” este 

problematică și imposibil de aplicat pentru statele membre.  

Un alt invitat, expert în permise și examinări medicale, a confirmat că este necesar o 

examinare medicală de bază (a capacităților fizice și sănătății mintale) pentru a acorda 

permise de port al armelor de foc și sunt necesare, de asemenea, controale subsecvente 

periodice.  

Poziția raportoarei 

Raportoarea salută revizuirea directivei, care urmărește remedierea lacunelor din legislația 

existentă și creșterea securității cetățenilor europeni. Prin urmare, este de acord cu majoritatea 

sugestiilor din propunerea Comisiei. Cu toate acestea, unele părți trebuie modificate pentru a 

face noua legislație inteligibilă, eficientă, echilibrată și proporțională. 

De asemenea, raportoarea dorește să sublinieze cu insistentă că, deși scopul prezentei 

directive este o securitate crescută pentru cetățeni, aceasta nu se ocupă de armele ilegale și 

nici de criminalitatea și terorismul organizat legat de acestea, care reprezintă doar două dintre 

problemele implicate de armele de foc. În cazul directivei este în joc mai degrabă 

împiedicarea ajungerii armelor de foc legale pe piața neagră, evitând astfel proliferarea 

împușcărilor, sinuciderilor, omuciderilor și accidentelor în care sunt utilizate arme de foc. 

Raportoarea regretă faptul că Comisia nu a prezentat în prealabil o evaluare de impact. În 

cadrul unei evaluări de impact, Comisia ar fi putut, de exemplu, preciza tipurile și cantitățile 

de arme de foc care intră sub incidența propunerii, simplificând astfel sarcina Parlamentului 

de a adopta o poziție în cunoștință de cauză cu privire la această problemă. 

Având în vedere aceste considerații, raportoarea propune o serie de amendamente, referitoare 

în special la: 

1. sfera de aplicare a directivei (pentru a include nu numai armele de foc, ci și 

componentele esențiale și munițiile);  

2. marcarea componentelor esențiale; 

3. dezactivarea armelor de foc; 

4. schimbul de informații între statele membre; 

5. vânzările la distanță, 

6. teste de capacitate pentru solicitanții de permise; 

7. măsuri suplimentare de securitate. 
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În propunerea sa, Comisia dorește să modifice anexa I din directivă, astfel încât să fie 

adăugate la categoria A și „armele de foc automate care au fost transformate în arme de foc 

semiautomate” și „armele de foc menționate la punctele 1-7 după ce au fost dezactivate”, 

interzicând astfel acest tip de arme. Raportoarea este de acord cu această dispoziție. 

De asemenea, Comisia dorește să transfere așa-numita categorie B7 a „armelor de foc 

semiautomate pentru uz civil care seamănă cu armele de foc automate” la categoria A. 

Raportoarea recunoaște că această dispoziție nu este nici inteligibilă, nici aplicabilă practic în 

forma ei actuală, întrucât nu face distincție între aspectul fizic și caracteristicile tehnice. Nu 

simpla aparență a unei arme, ci criteriile tehnice trebuie să fie determinante, precum energia 

de reacție, calibrul sau posibilitatea de a instala un încărcător mare; ori alte proprietăți care nu 

sunt justificate pe motive valabile, precum mânerele, patul rabatabil, sistemele de răcire etc. 

Raportorul solicită insistent Comisiei să reanalizeze propunerea cu privire la acest aspect. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru piața 

internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

Amendamentul 1 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Ca urmare a actelor teroriste 

recente, care au demonstrat lacune legate 

de punerea în aplicare a Directivei 

91/477/CEE, în special în ceea ce privește 

dezactivarea armelor, convertibilitatea și 

normele privind marcarea, „Agenda 

europeană privind securitatea”, adoptată 

în aprilie 2015, și Declarația Consiliului 

miniștrilor afacerilor interne din 29 

august 2015 au cerut revizuirea directivei 

menționate, precum și o abordare comună 

cu privire la dezactivarea armelor de foc 

în vederea prevenirii reactivării și 

utilizării acestora de către infractori. 

(2) Modificările la Directiva 

91/477/CEE a Consiliului nu pot fi 

rezultatul asocierilor de orice fel între 

atacurile teroriste recente și utilizarea și 

deținerea legale de arme în Uniunea 

Europeană, în special de către vânători, 

sportivi de tir și colecționari. Fabricarea, 

comerțul, deținerea și utilizarea armelor 

și a munițiilor, în conformitate cu 

normele în vigoare, reprezintă activități 

legitime, importante din punct de vedere 

recreativ, sportiv și economic și relevante 

pentru crearea de locuri de muncă și 

bunăstare în Uniunea Europeană. 
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Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Păstrarea și schimbul de 

informații trebuie să respecte 

Regulamentul (UE) 2016/... al 

Parlamentului European și al 

Consiliului1a. 

 _____________________ 

 1a Regulamentul (UE) 2016/... al 

Parlamentului European și al Consiliului 

privind protecția persoanelor fizice 

referitor la prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a 

acestor date (Regulament general privind 

protecția datelor) și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (JO L ...). 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Anumite aspecte din Directiva 

91/477/CEE necesită ameliorări 

suplimentare. 

(3) Anumite aspecte din Directiva 

91/477/CEE necesită ameliorări 

suplimentare și proporționale, pentru a 

combate traficul de arme în scopuri 

infracționale sau teroriste și pentru a 

promova o aplicare armonizată de către 

statele membre. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Organismele care au ca obiect de 

interes aspecte de natură culturală și 

(4) Organismele și persoanele, cum ar 

fi muzeele și colecționarii, interesate de 
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istorică ale armelor, care sunt recunoscute 

ca atare de statul membru pe teritoriul 

căruia sunt stabilite și care dețin arme de 

foc clasificate în categoria A achiziționate 

înainte de data intrării în vigoare a 

prezentei directive ar trebui să poată 

deține în continuare armele de foc 

respective, sub rezerva autorizării de către 

statul membru în cauză și cu condiția ca 

armele de foc respective să fie dezactivate. 

aspectele culturale, istorice, științifice, 

tehnice sau educaționale ale armelor și 

recunoscute ca atare de statul membru pe 

teritoriul căruia își au sediul ar trebui să 

poată deține și achiziționa arme de foc 

clasificate în categoria A cu condiția să fie 

autorizate de către statul membru în cauză 

și să ia măsurile necesare pentru a evita 

orice risc pentru siguranța publică, 

inclusiv prin stocarea în condiții de 

siguranță. Autorizația trebuie să țină cont 

de situația specifică, inclusiv de natura 

colecției și scopul acesteia.  

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Prezenta directivă ar trebui să se 

aplice colecționarilor, întrucât s-a 

determinat că aceștia se pot afla la 

originea traficului de arme de foc. 

eliminat 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Pentru a împiedica utilizarea 

abuzivă a armelor de foc, este necesar ca 

în această directivă să se includă cerințe 

minime pentru depozitarea în siguranță a 

armelor de foc. Statele membre trebuie să 

ia dispozițiile necesare pentru ca orice 

persoană care achiziționează sau deține în 

mod legal o armă de foc să aibă obligația 

de a lua măsuri rezonabile de precauție 

pentru protecția armei de foc și a muniției 

împotriva pierderii sau furtului, precum și 

pentru ca acestea să nu fie accesibile 

terților. 
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Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Luând în considerare riscul ridicat 

al reactivării armelor dezactivate în mod 

necorespunzător și pentru a îmbunătăți 

securitatea în întreaga Uniune, prezenta 

directivă ar trebui să se aplice armelor de 

foc dezactivate. În plus, ar trebui 

introduse norme mai stricte în ceea ce 

privește cele mai periculoase arme de foc, 

pentru a se asigura că nu este permisă 

posesia armelor de foc respective și nici 

comerțul cu acestea. Normele menționate 

ar trebui să se aplice armelor de foc din 

categoria respectivă chiar și după ce 

acestea au fost dezactivate. În cazul în 

care aceste norme nu sunt respectate, 

statele membre ar trebui să ia măsurile 

corespunzătoare, inclusiv distrugerea 

armelor de foc în cauză. 

(7) Luând în considerare riscul ridicat 

al reactivării armelor dezactivate în mod 

necorespunzător și pentru a îmbunătăți 

securitatea în întreaga Uniune, prezenta 

directivă ar trebui să se aplice armelor de 

foc dezactivate. În cazul în care aceste 

norme nu sunt respectate, statele membre 

ar trebui să ia măsurile corespunzătoare, 

inclusiv distrugerea armelor de foc în 

cauză. În această privință, trebuie să se 

țină seama de Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) nr. 2015/24031a al Comisiei 

din 15 decembrie 2015 de elaborare a 

unor orientări comune privind 

standardele și tehnicile de dezactivare, 

pentru a garanta că armele de foc 

dezactivate sunt în mod ireversibil 

nefuncționale.  

 __________________ 

 1a JO L 333, 19.12.2015, p. 62 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Pentru a se asigura trasabilitatea 

armelor de foc dezactivate, acestea ar 

trebui să fie înregistrate în registre 

naționale. 

(8) Pentru a se asigura trasabilitatea 

armelor de foc dezactivate, acestea ar 

trebui să fie înregistrate în registre 

naționale, care să fie actualizate periodic 

și să fie accesibile forțelor de ordine din 

fiecare stat membru. 
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Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Anumite arme de foc 

semiautomate pot fi convertite cu ușurință 

în arme de foc automate, fapt ce 

constituie o amenințare la adresa 

securității. Chiar și în absența conversiei 

în arme de categoria A, anumite arme de 

foc semiautomate pot fi foarte periculoase 

atunci când dispun de o capacitate 

ridicată în ceea ce privește numărul de 

cartușe. Prin urmare, uzul civil al acestor 

arme semiautomate ar trebui să fie 

interzis. 

eliminat 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Pentru a împiedica ștergerea cu 

ușurință a marcajelor și pentru a preciza 

care sunt componentele pe care trebuie 

aplicat marcajul, ar trebui să se introducă 

norme comune ale Uniunii privind 

marcarea. 

(10) Pentru a împiedica ștergerea 

marcajelor și pentru a preciza care sunt 

componentele pe care trebuie aplicat 

marcajul, ar trebui să se introducă norme 

comune ale Uniunii privind marcarea. 

Aceste norme ar trebui să țină seama de 

noile materiale utilizate la fabricarea 

armelor și de apariția armelor imprimate 

3D. De asemenea, normele trebuie să țină 

seama de armele importate. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Statele membre ar trebui să 

stabilească criterii de securitate 
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referitoare la depozitarea și la transportul 

armelor de foc. Aceste criterii ar trebui să 

fie adaptate la numărul de arme de foc 

deținute și la gradul de periculozitate al 

acestora. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Durata de utilizare a armelor de foc 

poate depăși cu mult 20 de ani. Pentru a 

asigura trasabilitatea armelor de foc, ar 

trebui ca evidențele referitoare la acestea să 

fie păstrate pentru o perioadă 

nedeterminată de timp, până când 

distrugerea lor este certificată. 

(11) Durata de utilizare a armelor de foc 

poate depăși cu mult 20 de ani. Pentru a 

asigura trasabilitatea armelor de foc, ar 

trebui ca evidențele referitoare la acestea să 

fie păstrate pentru o perioadă 

nedeterminată de timp, până când 

distrugerea lor este certificată de 

autoritățile competente. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Modalitățile de vânzare a armelor 

de foc și a componentelor acestora prin 

mijloace de comunicare la distanță poate 

constitui o amenințare gravă la adresa 

securității, deoarece aceste modalități sunt 

mai dificil de controlat decât metodele de 

vânzare convenționale, în special în ceea 

ce privește verificarea online a legalității 

autorizațiilor. Prin urmare, este adecvat ca 

vânzarea de arme și de componente prin 

mijloace de comunicare la distanță, în 

special prin internet, să nu fie autorizată 

decât în cazul armurierilor și 

intermediarilor. 

(12) Modalitățile de vânzare a armelor 

de foc și a componentelor esențiale ale 

acestora prin mijloace de comunicare la 

distanță pot constitui amenințări specifice 

la adresa securității, deoarece sunt mai 

dificil de controlat decât metodele de 

vânzare convenționale. În vederea unor 

controale adecvate, este necesară, prin 

urmare, limitarea vânzării de arme și 

componente prin intermediul mijloacelor 

de comunicare la distanță, în special prin 

internet, la vânzarea către armurieri și 

intermediari, cu excepția cazului în care 

predarea sau colectarea armelor de foc 

are loc la sediul unui armurier autorizat, 

la o secție locală de poliție sau la un alt 

organism autorizat în conformitate cu 

legislația națională a statului membru în 
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cauză, sau a cazului în care statele 

membre pot confirma în alt mod faptul că 

identitatea, autorizațiile și documentele 

incidente ale părților implicate sunt 

verificate și controlate. Această dispoziție 

nu aduce atingere adoptării de către 

statele membre a unor norme mai stricte 

în ceea ce privește vânzarea privată de 

arme de foc fără intermediari. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În plus, riscul conversiei armelor 

de alarmă și a altor tipuri de arme cu 

gloanțe oarbe în arme de foc adevărate 

este ridicat, iar în unele atacuri teroriste 

au fost utilizate arme convertite. Prin 

urmare, este esențial să fie rezolvată 

problema utilizării, pentru săvârșirea de 

infracțiuni, a armelor de foc convertite, în 

special prin includerea acestor arme în 

domeniul de aplicare al directivei. Ar 

trebui să fie adoptate specificații tehnice cu 

privire la armele de alarmă și cele de 

semnalizare, precum și la armele de 

spectacol și cele acustice, astfel încât să se 

asigure faptul că aceste arme nu pot fi 

convertite în arme de foc. 

(13) Ar trebui să fie adoptate specificații 

tehnice cu privire la armele de alarmă și 

cele de semnalizare, precum și la armele de 

spectacol și cele acustice, astfel încât să se 

asigure faptul că aceste arme nu pot fi 

convertite niciodată în arme de foc. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Pentru a ameliora funcționarea 

schimbului de informații între statele 

membre, Comisia ar trebui să evalueze 

elementele necesare pentru un sistem care 

să sprijine schimbul de informații 

conținute în cadrul sistemelor informatizate 

(14) Pentru a ameliora funcționarea 

schimbului de informații între statele 

membre și trasabilitatea armelor de foc, 

Comisia ar trebui să evalueze elementele 

necesare pentru un sistem care să permită 

accesul obligatoriu al tuturor statelor 
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ale statelor membre de evidență a datelor. 

Evaluarea Comisiei poate fi însoțită, dacă 

este cazul, de o propunere legislativă în 

care sunt luate în considerare instrumentele 

existente pentru schimbul de informații. 

membre la informații conținute în cadrul 

sistemelor informatizate ale statelor 

membre de evidență a datelor. Evaluarea 

Comisiei ar trebui să fie însoțită, dacă este 

cazul, de o propunere legislativă în care 

sunt luate în considerare instrumentele 

existente pentru schimbul de informații. În 

afară de necesitatea controlului armelor 

deținute în mod legal de persoane fizice 

sau juridice, un astfel de sistem ar trebui 

să asigure trasabilitatea armelor 

confiscate de autorități, predate 

autorităților sau a celor declarate pierdute 

în favoarea statelor, astfel încât să 

garanteze verificarea destinației acestora 

până la eventuala lor distrugere, utilizare 

ulterioară sau reintroducere în comerț. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Pentru a asigura un schimb adecvat 

de informații între statele membre cu 

privire la autorizațiile acordate și la cele 

refuzate, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui delegată Comisiei în ceea ce privește 

adoptarea unui act care să permită statelor 

membre să creeze un astfel de sistem de 

schimb de informații cu privire la 

autorizațiile acordate și la cele refuzate. 

Este deosebit de important ca, în cursul 

lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la 

nivel de experți. Atunci când pregătește și 

elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 

să asigure transmiterea simultană, în timp 

util și adecvată a documentelor relevante 

către Parlamentul European și Consiliu. 

(15) Pentru a asigura un schimb adecvat 

de informații între statele membre cu 

privire la autorizațiile acordate, refuzurile, 

întreruperile și alte informații menționate 

în prezenta directivă, competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 290 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ar trebui delegată Comisiei în 

ceea ce privește adoptarea unui act care să 

permită statelor membre să creeze un astfel 

de sistem de schimb de informații 

sistematic și obligatoriu între statele 

membre. Este deosebit de important ca, în 

cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 

să organizeze consultări adecvate, inclusiv 

la nivel de experți. Atunci când pregătește 

și elaborează acte delegate, Comisia ar 

trebui să asigure transmiterea simultană, în 

timp util și adecvată a documentelor 

relevante către Parlamentul European și 

Consiliu. 
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Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 1 – alineatul 1 b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1b. În înțelesul prezentei directive, 

«componentă esențială» înseamnă țeava, 

cadrul, recuperatorul, manșonul mobil sau 

cilindrul, cuiul percutor sau închizătorul și 

orice dispozitiv conceput sau adaptat 

pentru a reduce zgomotul provocat de 

tragerea unui foc de armă care, în calitate 

de obiecte separate, sunt incluse în 

categoria armelor de foc pe care sunt 

montate sau sunt concepute să fie montate. 

1b. În înțelesul prezentei directive, 

«componentă esențială» înseamnă țeava, 

cadrul, recuperatorul, manșonul mobil sau 

cilindrul, cuiul percutor sau închizătorul, 

care, în calitate de obiecte separate, sunt 

incluse în categoria armelor de foc pe care 

sunt montate sau sunt concepute să fie 

montate. 

Justificare 

Amortizoarele nu sunt componente „esențiale”, iar adăugarea lor ca atare nu ar conduce la 

creșterea securității. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 1 – alineatul 1 e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1e. În înțelesul prezentei directive, 

«intermediar» înseamnă orice persoană 

fizică sau juridică, cu excepția armurierilor, 

a cărei activitate constă, integral sau 

parțial, în achiziționarea, comercializarea 

sau realizarea de transferuri, pe teritoriul 

unui stat membru sau dintr-un stat membru 

într-altul, de arme de foc complet 

asamblate, de piese și de muniție pentru 

acestea, sau în exportul către o țară terță de 

arme de foc complet asamblate, de piese și 

de muniție pentru acestea.” 

1e. În înțelesul prezentei directive, 

«intermediar» înseamnă orice persoană 

fizică sau juridică, cu excepția armurierilor, 

a cărei activitate constă, integral sau 

parțial, în achiziționarea, comercializarea 

sau realizarea de transferuri, pe teritoriul 

unui stat membru sau dintr-un stat membru 

într-altul, de arme de foc complet 

asamblate, de piese și de muniție pentru 

acestea, sau în exportul către o țară terță ori 

în importul într-un stat membru dintr-o 

țară terță de arme de foc complet 

asamblate, de piese și de muniție pentru 

acestea. 
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Justificare 

Nu există motive pentru ca importul de arme de foc din țările terțe într-un stat membru să nu 

fie inclus în obiectul de activitate al unui intermediar. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 1 – alineatul 1h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1h. În înțelesul prezentei directive, 

«copii de arme de foc» înseamnă obiecte 

care au aspectul fizic al unei arme de foc, 

dar care sunt fabricate în așa fel încât nu 

pot convertite pentru a expulza o alice, un 

glonț sau un proiectil prin acțiunea unui 

combustibil de propulsie. 

eliminat 

Justificare 

Definiția unei copii care se referă la obiecte cu aspectul exterior al unei arme de foc și care 

nu pot fi transformate pentru a expulza un glonț se referă la un obiect care nu este nici măcar 

ipotetic o armă de foc și, astfel, nu se încadrează în Directiva privind armele de foc și nu ar 

trebui să facă obiectul acesteia. Nu este necesar ca directiva să conțină dispoziții privind 

jucării, articole decorative etc. În plus, criteriul inexact al aspectului extern face dificilă 

diferențierea între copii și alte obiecte. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 1 – alineatul 1i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1i. În înțelesul prezentei directive, 

«arme de foc dezactivate» înseamnă arme 

de foc care au fost modificate cu scopul de 

a deveni definitiv improprii folosirii, prin 

dezactivare, asigurându-se că toate piesele 

esențiale ale armei de foc au devenit 

definitiv nefuncționale și imposibil de 

demontat, înlocuit sau modificat, astfel 

1i. În înțelesul prezentei directive, 

«arme de foc dezactivate» înseamnă arme 

de foc care au fost modificate cu scopul de 

a deveni definitiv improprii folosirii, prin 

dezactivare, asigurându-se că toate piesele 

esențiale ale armei de foc au devenit 

definitiv nefuncționale și imposibil de 

demontat, înlocuit sau modificat, astfel 
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încât să nu permită în niciun fel reactivarea 

armei de foc.” 

încât să nu permită în niciun fel reactivarea 

armei de foc, în conformitate cu 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

nr. 2015/2403 al Comisiei1a din 15 

decembrie 2015 de elaborare a unor 

orientări comune privind standardele și 

tehnicile de dezactivare, pentru a garanta 

că armele de foc dezactivate sunt în mod 

ireversibil nefuncționale. 

 __________________ 

 1a JO L 333, 19.12.2015, p. 62 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou) 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 2 – alineatul 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (1a) Alineatul (1) se înlocuiește cu 

următorul text: 

„1. Prezenta directivă nu aduce 

atingere aplicării dispozițiilor de drept 

intern cu privire la portul de armă, 

vânătoarea și tirul sportiv. 

„1. Prezenta directivă nu aduce 

atingere aplicării dispozițiilor de drept 

intern cu privire la portul de armă, 

vânătoarea și tirul sportiv, nici aplicării 

legislațiilor mai stricte referitoare la 

vânzările ilegale de arme.” 

Justificare 

Prezenta directivă trebuie să îmbunătățească trasabilitatea transfrontalieră și transparența 

în materie de deținere și vânzare de arme, precum și să permită combaterea activă a 

traficului ilegal de arme. 

 

Amendamentul 22 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 2 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Prezenta directivă nu se aplică 

achiziționării sau deținerii armelor și 

2. Prezenta directivă nu se aplică 

achiziționării sau deținerii armelor și 
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muniției, în conformitate cu legislația 

națională, de către forțele armate, poliție și 

autoritățile publice. Ea nu se aplică nici în 

cazul transferurilor comerciale de arme și 

muniții de război. 

muniției, în conformitate cu legislația 

națională, de către forțele armate, poliție și 

autoritățile publice sau de către 

colecționarii și 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. 

Directiva nu se aplică nici în cazul 

transferurilor comerciale de produse din 

industria apărării, achiziționării sau 

deținerii armelor de foc și muniției care 

fac obiectul autorizării, înregistrării sau 

declarării în conformitate cu legislația 

națională de către muzee și colecționari 

recunoscuți ca atare de către statul 

membru pe teritoriul căruia sunt stabiliți. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Statele membre care creează sau 

care au creat un statut specific pentru 

colecționari stabilesc dispozițiile din 

prezenta directivă care li se aplică. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că orice 

armă de foc sau piesă introdusă pe piață a 

fost marcată și înregistrată în conformitate 

cu prezenta directivă. 

1. Statele membre se asigură că toate 

armele de foc și componentele esențiale 

fabricate după data intrării în vigoare a 

prezentei directive sunt marcate definitiv 

și înregistrate fără întârziere după 

fabricare sau import, înainte de a fi 

introduse pe piață în conformitate cu 
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prezenta directivă. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În scopul identificării și urmăririi 

tuturor armelor de foc asamblate, statele 

membre solicită, la data fabricării fiecărei 

arme de foc sau în momentul importului în 

Uniune, un marcaj unic, care să includă 

numele producătorului, țara sau locul 

fabricării, numărul de serie și anul de 

fabricație (dacă acesta nu face parte din 

numărul de serie). Acest lucru nu aduce 

atingere aplicării mărcii comerciale a 

producătorului. 

2. În scopul identificării și urmăririi 

tuturor armelor de foc asamblate și ale 

componentelor lor esențiale, statele 

membre solicită, la data fabricării fiecărei 

arme de foc și fiecărei componente 

esențiale sau în momentul importului în 

Uniune, un marcaj unic, care să includă 

numele producătorului, țara sau locul 

fabricării, numărul de serie, anul de 

fabricație (dacă acesta nu face parte din 

numărul de serie) și tipul sau modelul 

armei, precum și calibrul acesteia. Acest 

lucru nu aduce atingere aplicării mărcii 

comerciale a producătorului. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Marcajul trebuie aplicat pe recuperatorul 

armei de foc. 

eliminat 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Mai mult, la data transferului armelor de 

foc din stocurile guvernamentale în uzul 

civil permanent, statele membre asigură 

marcajul unic, care permite identificarea 

guvernului care efectuează transferul. 

Mai mult, la data transferului armelor de 

foc și a tuturor componentelor lor 

esențiale din stocurile guvernamentale în 

uzul civil permanent, statele membre 

asigură marcajul unic, care permite 

identificarea guvernului care efectuează 

transferul. 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 4 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre se asigură că 

exercitarea activității de armurier sau 

intermediar pe teritoriul lor este 

condiționată de obținerea unei autorizații, 

acordate în urma cel puțin a unui control 

privind integritatea personală și 

profesională și competențele armurierului 

sau intermediarului. Dacă este vorba 

despre o persoană juridică, controlul 

vizează atât persoana juridică, cât și 

persoana care conduce întreprinderea 

respectivă. 

3. Statele membre se asigură că 

exercitarea activității de armurier sau 

intermediar pe teritoriul lor este 

condiționată de obținerea unei autorizații, 

acordate în urma cel puțin a unui control 

privind integritatea personală și 

profesională și competențele armurierului 

sau intermediarului, precum și a evaluării 

transparenței activității comerciale. Dacă 

este vorba despre o persoană juridică, 

controlul vizează atât persoana juridică, cât 

și persoana care conduce întreprinderea 

respectivă. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acest sistem de evidență înregistrează, 

pentru fiecare armă de foc, tipul, marca, 

modelul, calibrul și numărul de serie, 

precum și numele și adresa furnizorului și 

Acest sistem de evidență înregistrează în 

special, pentru fiecare armă de foc, tipul, 

marca, modelul, calibrul și numărul de 

serie, precum și numele și adresa 
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ale persoanei care achiziționează sau deține 

arma de foc. Evidențele privind armele de 

foc, incluzând armele de foc dezactivate, 

trebuie păstrate până când distrugerea 

armelor de foc respective a fost certificată 

de autoritățile competente. 

furnizorului și ale persoanei care 

achiziționează sau deține arma de foc. 

Evidențele privind armele de foc sunt 

păstrate pe o perioadă nedeterminată, 

până când distrugerea armelor de foc 

respective a fost certificată de autoritățile 

competente. 

 Până la [data] cel târziu, statele membre 

oferă autorităților competente din toate 

celelalte state membre acces direct la 

informațiile din registrele lor naționale. 

Statele membre desemnează, în acest 

scop, autoritatea responsabilă de 

autorizarea accesului și comunică numele 

acesteia Comisiei. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 4 b – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Sistemul menționat la alineatul (1) 

include cel puțin un control privind 

integritatea personală și profesională și 

competențele armurierului sau 

intermediarului. Sistemul menționat la 

alineatul (1) include cel puțin un control 

privind integritatea personală și 

profesională și competențele armurierului 

sau intermediarului, precum și un control 

al transparenței activităților comerciale. 

2. Sistemul menționat la alineatul (1) 

include cel puțin un control privind 

integritatea personală și profesională și 

competențele armurierului sau 

intermediarului și o evaluare a 

transparenței activității comerciale. Dacă 

este vorba despre o persoană juridică, 

controlul vizează atât persoana juridică, 

cât și persoana care conduce 

întreprinderea respectivă. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) au împlinit cel puțin vârsta de 18 (a) au împlinit cel puțin vârsta de 18 
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ani, cu excepția cazurilor de deținere de 

arme de foc în scopul practicării vânătorii 

sau a tirului sportiv, cu condiția ca, în acest 

caz, persoanele sub 18 ani să aibă 

permisiunea părinților, să se afle sub 

îndrumarea părinților sau sub îndrumarea 

unei persoane adulte care deține un permis 

pentru arme de foc sau pentru o armă de 

vânătoare valabil sau să practice aceste 

activități în cadrul unui centru de instruire 

care deține licență sau este autorizat în alt 

mod; 

ani, cu excepția cazurilor de alte tipuri de 

achiziție în afara cumpărării și de deținere 

de arme de foc în scopul practicării 

vânătorii sau a tirului sportiv, cu condiția 

ca, în acest caz, persoanele sub 18 ani să 

aibă permisiunea părinților, să se afle sub 

îndrumarea părinților sau sub îndrumarea 

unei persoane adulte care deține un permis 

pentru arme de foc sau pentru o armă de 

vânătoare valabil sau să practice aceste 

activități în cadrul unui centru de instruire 

care deține licență sau este autorizat în alt 

mod; 

Justificare 

Comisia a eliminat fără o justificare corespunzătoare textul reintrodus prin acest 

amendament. Excepția extrem de limitată și strict controlată care le permite statelor membre 

să autorizeze anumiți minori să dețină arme de foc este necesară pentru organizarea 

anumitor tipuri de educație, în special în ceea ce privește silvicultura. În plus, nu are sens să 

li se permită acestor minori să dețină arme de foc, dar să nu li se permită achiziționarea 

acestor arme de foc. Aceste arme de foc sunt ținute sub control strict. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) nu sunt susceptibile de a reprezenta 

un pericol pentru propria persoană, pentru 

ordinea publică sau siguranța publică. Se 

consideră că existența unei condamnări 

pentru săvârșirea cu intenție și cu violență 

a unei infracțiuni indică un astfel de 

pericol. 

(b) nu sunt susceptibile de a reprezenta 

un pericol pentru propria persoană sau 

pentru alții, pentru ordinea publică sau 

siguranța publică. Se consideră că existența 

unei condamnări pentru săvârșirea cu 

intenție și cu violență a unei infracțiuni 

indică un astfel de pericol. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) se angajează să își păstreze armele 

în conformitate cu criteriile de depozitare 

și de transport stabilite de legislația 

statului membru în care locuiesc și în 

conformitate cu dispozițiile articolului 5 

alineatul (1a). 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Pentru a reduce la maximum 

riscul furtului de arme de foc din 

categoria B deținute de persoanele fizice, 

statele membre stabilesc criterii de 

securitate referitoare la depozitarea, la 

deținerea și la transportul de arme de foc 

sau muniție. Aceste criterii ar trebui 

adaptate la gradul de periculozitate al 

armei de foc și la numărul de arme de foc 

deținute. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre prevăd controale medicale 

standard pentru eliberarea sau reînnoirea 

autorizațiilor menționate la alineatul (1) 

și retrag autorizațiile în cazul în care 

oricare dintre condițiile pe baza cărora au 

fost acordate nu mai este îndeplinită. 

eliminat 
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Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Prezenta directivă nu aduce 

atingere deținerii de arme de foc și de 

muniție dobândite prin moștenire. Statele 

membre restricționează deținerea unor 

astfel de arme de foc de către proprietarii 

care nu sunt autorizați în mod 

corespunzător. 

Justificare 

Trebuie rezolvată situația persoanelor neautorizate în mod corespunzător, care dobândesc 

arme de foc prin moștenire, acest fapt fiind independent de voința lor. Deși deținerea și 

utilizarea unei astfel de arme de foc de către aceste persoane ar trebui să fie limitată, nu ar 

trebui să existe dubii cu privire la dreptul lor de proprietate și la drepturile ce derivă din 

acesta, precum capacitatea lor juridică de a vinde arma de foc. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 5 – alineatul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2b) Cu condiția respectării procedurii 

corecte pentru test, autoritatea sau 

persoana ce efectuează testul de adecvare 

nu sunt răspunzătoare pentru acțiunile 

persoanelor supuse testului. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 5 – alineatul 2 c (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2c) Statele membre retrag autorizațiile 

menționate la alineatul (1) în cazul în 

care nu mai este îndeplinită oricare dintre 

condițiile incluse în prezentul articol. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 6 – alineatul 1 

 

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. 

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 

confisca armele de foc și munițiile care 

sunt deținute cu încălcarea acestei 

dispoziții și care sunt confiscate. În cazuri 

speciale, pentru obiective de apărare 

națională, autoritățile competente pot 

acorda autorizații de deținere a armelor 

de foc și munițiilor menționate anterior, 

dacă acest lucru nu contravine securității 

și ordinii publice. 

 

Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 6 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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 

Fără a aduce atingere alineatului (1), 
statele membre pot autoriza organismele și 

persoanele interesate de aspectele 

culturale, istorice, științifice, tehnice sau 

educaționale ale armelor și care sunt 

recunoscute ca atare de statul membru pe 

teritoriul căruia sunt stabilite să dețină 
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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. 

arme de foc și muniții clasificate în 

categoria A și achiziționate înainte de [data 

intrării în vigoare a prezentei directive], cu 

condiția ca acestea să fie dezactivate în 

conformitate cu Regulamentul de punere 

în aplicare (UE)2015/2403 al Comisiei sau 

să fie exceptate de la dezactivare pentru a 

fi păstrate în patrimoniul cultural și 

istoric, sau din motive științifice, tehnice 

sau educaționale și dacă se poate 

demonstra că păstrarea lor nu implică 

niciun risc pentru siguranța publică, 

pentru securitate sau pentru ordinea 

publică. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 6 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Achiziționarea de arme de foc, de piese și 

de muniție pentru acestea din categoriile 

A, B și C prin mijloace de comunicare la 

distanță, astfel cum sunt definite la 

articolul 2 din Directiva 97/7/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului(*), 

este supusă controlului strict efectuat de 

statele membre și este permisă doar dacă 

statele membre asigură verificarea 

identităților părților implicate. 

Achiziționarea de arme de foc și de 

componente esențiale din categoriile A, B 

și C prin mijloace de comunicare la 

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. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 6 – paragraful 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că scurtarea unei 

arme de foc cu bătaie lungă, prin 
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modificarea uneia sau a mai multora 

dintre componentele sale esențiale, care 

conduce la redefinirea ei ca o armă de foc 

cu bătaie scurtă, este considerată 

fabricație și, prin urmare, este o acțiune 

ilicită dacă nu este realizată de un 

armurier sau de un fabricant de arme 

autorizat. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou) 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) La articolul 7 alineatul (3), se 

adaugă următorul paragraf: 

 Datele referitoare la armele de foc 

clasificate în categoria B, precum și orice 

decizie de autorizare sau de refuz al 

achiziționării și deținerii de arme de foc 

ar trebui să fie înregistrate în sistemele 

informatizate de evidență a datelor 

gestionate de statele membre și să fie 

direct accesibile autorităților competente 

din toate statele membre. 

 

Amendamentul  44 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 7 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) La articolul 7 alineatul (4) se 

adaugă următorul paragraf: 

eliminat 

„Perioadele maxime nu depășesc cinci 

ani. Autorizația poate fi reînnoită în cazul 

în care condițiile pe baza cărora a fost 

acordată sunt îndeplinite în continuare.” 
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Justificare 

Adăugarea unei perioade maxime obligatorii pentru autorizații ar implica o birocrație 

suplimentară semnificativă pentru autorități și pentru proprietarii legali de arme de foc 

deopotrivă, fără a îmbunătăți securitatea. Aceste resurse sunt cheltuite mai bine pentru 

combaterea armelor de foc ilegale. 

 

Amendamentul  45 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 10a – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că nici armele de 

alarmă și cele de semnalizare, nici armele 

de spectacol și cele acustice nu pot fi 

convertite în arme de foc. 

Statele membre iau toate măsurile necesare 

cu privire la producătorii de arme și la 

armurieri pentru a se asigura că nici 

armele de alarmă și cele de semnalizare, 

nici armele de spectacol și cele acustice nu 

pot fi convertite în arme de foc. Statele 

membre se asigură, de asemenea, că 

aceste arme au fost marcate în 

conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 

din prezenta directivă și că sunt 

înregistrate în sisteme informatizate de 

evidență a datelor gestionate de statele 

membre. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 10a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia adoptă specificații tehnice cu 

privire la armele de alarmă și cele de 

semnalizare, precum și la armele de 

spectacol și cele acustice, pentru a se 

asigura faptul că aceste arme nu pot fi 

convertite în arme de foc. 

Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că nici armele de 

alarmă și cele de semnalizare, nici armele 

de spectacol și cele acustice nu pot fi 

convertite în arme de foc. Acționând în 

conformitate cu procedura prevăzută la 

articolul 13a alineatul (2) din directivă, 

Comisia emite standarde comune de 
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conversie până la 31 decembrie 2016, 

asigurându-se că orice transformare a 

unei arme de foc care își schimbă 

categoria se realizează astfel încât 

transformarea este ireversibilă. 

 

Amendamentul  47 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 8 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 10 b – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre adoptă măsurile necesare 

pentru verificarea de către o autoritate 

competentă a dezactivării armelor de foc, 

pentru a se asigura că modificările aduse 

oricărui element esențial al unei arme de 

foc o transformă în mod ireversibil într-una 

nefuncțională. În contextul acestei 

verificări, statele membre dispun eliberarea 

unui certificat sau a unui înscris care să 

ateste dezactivarea armei de foc sau 

aplicarea pe suprafața armei de foc a unui 

marcaj clar vizibil în acest sens. 

Având în vedere Regulamentul de punere 

în aplicare (UE) nr. 2015/24031a al 

Comisiei din 15 decembrie 2015, statele 

membre adoptă măsurile necesare pentru 

verificarea de către o autoritate competentă 

a dezactivării armelor de foc, pentru a se 

asigura că modificările aduse unei arme de 

foc o transformă în mod ireversibil într-una 

nefuncțională. În contextul acestei 

verificări, statele membre dispun eliberarea 

unui certificat și a unui înscris care să 

ateste dezactivarea armei de foc și 

aplicarea unui marcaj clar vizibil în acest 

sens pe fiecare componentă esențială a 

armei dezactivate. 

 Statele membre desemnează autoritatea 

competentă responsabilă cu dezactivarea 

armelor de foc și comunică aceste date 

Comisiei Europene cel târziu la [data]. 

 __________________ 

 1a JO L 333, 19.12.2015, p. 62 

 

Amendamentul  48 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 10 b – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

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). 

eliminat 

 

Amendamentul  49 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 10 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre stabilesc norme privind 

depozitarea în siguranță a armelor de foc 

și a muniției din categoriile A, B și C care 

respectă standarde echivalente celor 

stabilite în Acordul privind Spațiul 

Economic European, asigurându-se că 

armele de foc și muniția sunt păstrate 

astfel încât să se evite orice risc de a fi 

accesate de către persoane neautorizate. 

 

Amendamentul  50 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 10 d (nou)  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Stocurile excedentare de arme de serviciu 

din categoria A, utilizate de forțele de 

poliție, vamale și militare, sunt dezactivate 

în mod ireversibil în conformitate cu 

Regulamentul de punere în aplicare al 

Comisiei (UE) nr. 2015/2403 din 15 

decembrie 2015, cu excepția 

transferurilor în conformitate cu 
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autorizațiile acordate în baza articolului 6 

alineatul (1) sau (2). 

 

Amendamentul  51 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) În afară de necesitatea unui sistem 

de înregistrare a armelor deținute în mod 

legal de persoane fizice sau juridice, 

fiecare stat membru ține un registru care 

să permită trasabilitatea armelor 

confiscate de autorități sau abandonate și 

preluate de stat, începând din momentul 

preluării sau confiscării și până la 

distrugerea, utilizarea lor de către 

autorități sau reintroducerea pe piață. 

 

Amendamentul  52 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 9 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 13 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Autoritățile competente ale statelor 

membre fac schimb de informații 

referitoare la autorizațiile acordate pentru 

transferurile de arme de foc către un alt stat 

membru, precum și de informații 

referitoare la refuzurile de acordare a 

autorizațiilor în conformitate cu articolul 7. 

4. Autoritățile competente ale statelor 

membre fac schimb de informații, prin 

mijloace electronice, referitoare la 

autorizațiile acordate pentru transferurile 

de arme de foc către un alt stat membru, 

precum și de informații referitoare la 

refuzurile de acordare a autorizațiilor în 

conformitate cu articolul 7 până cel târziu 

la [data] și în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/... al 

Parlamentului European și al 

Consiliului1a. 

 ___________________ 

 Regulamentul (UE) 2016/... al 

Parlamentului European și al Consiliului 

privind protecția persoanelor fizice 
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referitor la prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a 

acestor date (Regulament general privind 

protecția datelor) și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (JO L ...). 

Justificare 

Schimbul de informații trebuie să fie eficient și să respecte legislația în vigoare privind 

protecția datelor. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 17 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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, o dată la cinci ani, un raport 

privind aplicarea prezentei directive, 

inclusiv o verificare a adecvării noilor 

dispoziții, însoțit, dacă este cazul, de 

propuneri, în special cu privire la 

categoriile de arme de foc din anexa I și la 

aspecte legate proiectarea modulară a 

armelor și de noile tehnologii, cum ar fi 

imprimarea 3D. Primul raport se prezintă la 

doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei 

directive 

 

Amendamentul  54 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 17 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia evaluează, până la [data], 

elementele necesare pentru un sistem de 

schimb, între statele membre, al 

informațiilor conținute în cadrul sistemelor 

informatizate de evidență a datelor, sisteme 

Comisia evaluează, până la [data], 

elementele necesare pentru un sistem care 

să permită accesul fiecărui stat membru 

la informațiile conținute în cadrul 

sistemelor informatizate de evidență a 
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menționate la articolul 4 alineatul (4). 

Evaluarea Comisiei este însoțită, dacă este 

cazul, de o propunere legislativă în care 

sunt luate în considerare instrumentele 

existente pentru schimbul de informații. 

datelor, sisteme menționate la articolul 4 

alineatul (4). Evaluarea Comisiei este 

însoțită, dacă este cazul, de o propunere 

legislativă în care sunt luate în considerare 

instrumentele existente pentru schimbul de 

informații. 

 

Amendamentul  55 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 

Directiva 91/477/CEE 

ANEXA I – partea II  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În anexa I la Directiva 

91/477/CEE, partea II se modifică după 

cum urmează: 

eliminat 

(a) Secțiunea A se modifică după cum 

urmează: 

 

(i) La categoria A, se adaugă 

următoarele puncte: 

 

„6 Armele de foc automate care au 

fost convertite în arme de foc 

semiautomate; 

 

7 Armele de foc semiautomate 

pentru uz civil, care seamănă cu arme cu 

mecanisme automate; 

 

8 Armele de foc de la punctele 1-7 

după ce au fost dezactivate.” 

 

(ii) La categoria B, se elimină punctul 

7. 

 

(iii) La categoria C, se adaugă 

următoarele puncte: 

 

„5 Armele de alarmă și armele de 

semnalizare, armele de spectacol și 

armele acustice, precum și copiile de 

arme; 

 

6 Armele de foc din categoria B și de 

la punctele 1-5 din categoria C după ce au 

fost dezactivate.” 

 

(b) La secțiunea B, se elimină  
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următorul text: 

„Mecanismele de închidere, camera și 

țeava armelor de foc care, în calitate de 

obiecte separate, sunt incluse în categoria 

în care sunt clasificate armele de foc din 

care fac parte sau cărora le sunt 

destinate.” 

 

Justificare 

Modificarea propusă ar prejudicia capabilitățile generale de apărare ale anumitor state 

membre. 

 

Amendamentul  56 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou) 

Directiva 91/477/CEE 

Anexa I – partea II – litera A – categoria C – punctul 5 

 

Textul în vigoare  Amendamentul 

 (13a) În anexa I la Directiva 

91/477/CEE, partea II se modifică după 

cum urmează: 

 La categoria C se adaugă următorul 

punct: 

5. Armele de alarmă și armele de 

semnalizare, armele de spectacol și armele 

acustice, precum și copiile de arme; 

5. Armele de foc din categoriile A, B 

și de la punctele 1-4 din categoria C, după 

ce au fost convertite în arme de alarmă, de 

semnalizare, de spectacol, acustice, cu gaz, 

pentru paintball sau airsoft, de tip Flobert 

sau cu percuție. 

Justificare 

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included 

in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live 

ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market 

(which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the 

Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to 

close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who 

converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive 

measure from their conversion back to the original state, as making them subject to 

declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes. 
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