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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-isfond tad-direttiva

L-għan ta' direttiva biex temenda d-Direttiva 91/477/KEE hija li ddaħħal, fuq il-livell 
Komunitarju, il-'Protokoll tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-manifattura illeċita u t-traffikar ta' l-
armi tan-nar, partijiet tagħhom, komponenti u ammunizzjon, anness mal-Konvenzjoni kontra 
l-kriminalità organizzata transkonfinali', iffirmata mill-Kummissjoni.  

Id-Direttiva 91/477/KEE timmira li tistabbilixxi standards minimi għall-immarkar ta' l-armi, 
il-ħażna ta' rekords ta' manifattura ta' u ta' kummerċ fl-armi (reġistri), id-diżattivazzjoni ta' 
armi tan-nar u d-definizzjoni u l-introduzzjoni ta' reati punibbli. 

L-objettivi speċifiċi tal-Kummissjoni

Id-direttiva proposta temenda l-leġiżlazzjoni eżistenti b'dawn il-metodi: 

- Id-definizzjoni, fl-ambitu ta' applikazzjoni tad-Direttifva, tan-nozzjonijiet ta' 
'manifattura illeċita u traffikar ta' armi tan-nar';

- Dispożizzjonijiet li jistipulaw l-immarktar ta' armi tan-nar;
- L-estenzjoni tal-perjodu għaż-żamma ta' reġistri preskritt mid-Direttiva 91/477/KEE; 
- Kjarifika tal-pieni applikabbli;
- Inklużjoni tal-prinċipji ġenerali dwar id-diżattivazzjoni ta' armi kif definita mill-

Protokoll tan-Nazzjonijiet Uniti. 

Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2000)837)

Fir-rapport tagħha COM(2000)837, il-Kummissjoni tevalwa l-applikazzjoni tad-Direttiva 
91/477/KEE, il-konklużjonijiet li essenzjalment huma pożittivi, għalkemm f'xi oqsma hemm 
bżonn ta' titjib. 

Huwa miftiehem li d-Direttiva għandha tistipula l-prinċipju li ġej:
Mhux permess vjaġġar bejn l-Istati Membri jekk il-passiġġier għandu arma tan-nar fil-pussess 
tiegħu. Kwalunkwe devjazzjoni minn dan il-prinċipju hija possibbli biss b'konformità ma' 
proċedura definita b'mod ċar fejn l-Istat Membru kkonċernat ikun infurmat li se tiddaħħal 
arma tan-nar fit-territorju sovran tiegħu. 

Skond il-Kummissjoni, hemm nuqqasijiet serji f'dak li jirrigwarda l-iskambju ta' 
informazzjoni, bir-riżultat li hemm nuqqas ta' informazzjoni dettaljata u koperazzjoni mhux 
xierqa bejn l-Istati Membri. Qamu wkoll xi diffikultajiet fl-użu tal-Pass Ewropew ta' l-Armi 
tan-Nar, għalkemm fl-opinjoni tal-Kummissjoni, dan huwa mezz xieraq għall-kaċċaturi u 
għat-tiraturi biex jivvjaġġaw minn Stat Membru għall-ieħor għal skopijiet ta' kaċċa jew ta' 
sparar sportiv. 

Rigward il-klassifikazzjoni, ix-xiri u l-pussess ta' armi tan-nar, sar ċar li s-separazzjoni ta' l-
armi tan-nar f'kategoriji A, B, C u D, definiti mill-Kummissjoni hija bla bżonn fil-biċċa l-
kbira ta' l-Istati Membri.  F'ħafna Stati Membri hemm biss distinzjoni bejn armi tan-nar 
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projbiti u dawk li huma suġġetti għal awtorizzazzjoni. 

Dawk affettwati mid-Direttiva ma wrewx xi nuqqasijiet jew ħtieġa li tkun emendata u 
għalhekk l-opinjoni prinċipali hija li d-Direttiva ddaħħlet b'mod sensibbli u tilħaq l-objettivi 
tagħha. 

Il-pożizzjoni tar-rapporteur

Ir-Rapporteur għandu l-istess opinjoni bażika ta' dawk ikkonċernati u tal-Kummissjoni u 
għalhekk jappoġġja l-emenda tad-Direttiva 91/477/KEE b'konformità max-xewqat tal-
Kummissjoni. Madankollu, sabiex ikunu ċċarati d-difetti li baqa', l-emendi tal-Kummissjoni 
ġew sostanzjati bid-dispożizzjonijiet tal-Ftehima Schengen u tal-Protokoll tan-NU. 

Ir-Rapporteur jappoġġja wkoll l-inklużjoni tal-kummerċ bl-internet u tad-dispożizzjoni dwar 
il-pjattaformi ta' l-internet fl-ambitu tad-direttiva għall-kummerċ fl-armi. 
Minn meta ddaħħlet id-Direttiva fl-1993, l-Internet żviluppa b'mod konsiderevoli u sar suq 
elettroniku. Għalhekk, l-għan tad-Direttiva li twaqqaf il-kummerċ fl-armi tan-nar jista' 
jinkiseb biss jekk ikunu koperti l-opportunitajiet kollha ta' kummerċ. 

Ir-Rapporteur jisspeċifika wkoll li n-nuqqas li wieħed iġorr Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar 
meta jittrasporta armi tan-Nar minn Stat Membru għall-ieħor m'għandux ikun suġġett għal 
penali, abiex ikunu evitati restrizzjonijiet mhux proporzjonati fuq il-moviment ħieles tal-
persuni.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill- Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi mill-Parlament

Emenda 1

PREMESSA 3 A (gdida)

(3a) Minhabba li l-evidenza minn servizzi 
sigrieti turi zieda fl-uzu ta’ armi konvertiti 
fl-UE, huwa essenzjali li jigi zgurat li dan 
it-tip ta’ armi konvertiti jiddahhlu fid-
definizzjoni ta’ 'arma tan-nar' f’din id-
Direttiva.

  
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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Amendment 2
RECITAL 5

Barra minn hekk, il-Protokoll jistabbilixxi 
obbligu ta' l-immarkar ta' l-armi waqt il-
manifattura tagħhom, u waqt it-trasferimenti 
tagħhom minn ħażniet tal-gvernijiet bil-
ħsieb li jitqiegħdu fl-użu ċivili permanenti, 
filwaqt li d-Direttiva 91/477 tagħmel biss 
referenza indiretta għall-obbligu ta' l-
immarkar. 

Barra minn hekk, il-Protokoll jistabbilixxi 
obbligu ta' l-immarkar ta' l-armi waqt il-
manifattura tagħhom, u waqt it-trasferimenti 
tagħhom minn ħażniet tal-gvernijiet bil-
ħsieb li jitqiegħdu fl-użu ċivili permanenti, 
filwaqt li d-Direttiva 91/477 tagħmel biss 
referenza indiretta għall-obbligu ta' l-
immarkar. Given that the Convention of 1 
July 1969 on Reciprocal Recognition of 
Proofmarks on Small Arms includes all the 
requirements of the Protocol, the 
application of the Convention to the 
European Union as a whole should be 
envisaged.

Justification

Il-Konvenzjoni dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku ta’ Marki fuq Armi Żgħar qiegħda fis-seħħ 
f’numru kbir ta’ Stati Membri ta’ l-UE, u għaldaqstant tippermetti sistema ta’ mmarkar u ta’ 

kontroll, li tinkludi l-garanziji u r-rekwiżiti kollha stipulati fil-Protokoll tan-NU.

Emenda 3
PREMESSA 6

Min-naħa l-oħra, it-tul ta' żmien għaż-
żamma tar-reġistri ta' informazzjoni dwar l-
armi għandu jinġieb għal talanqas għaxar 
snin, kif jipprovdi l-Protokoll.

(6) Min-naħa l-oħra, filwaqt li l-Protokoll 
jistipula li t-tul ta' żmien għaż-żamma tar-
reġistri ta’ informazzjoni dwar l-armi 
għandu jiżdied b'mill-inqas għaxar snin, 
jehtieg li dan il-perjodu jittawwal ghal mill-
inqas 20 sena sabiex l-armi tan-nar jiġu 
ttraċċjati kif xieraq. Jeħtieġ ukoll li l-Istati 
Membri jżommu sistema kompjuterizzata u 
ċentralizzata ta’ fajling ta' dejta fejn kull 
arma tan-nar tingħata numru ta’ 
identifikazzjoni uniku u jitniżżlu l-isem u l-
indirizz ta’ kull sid suċċessiv. L-aċċess mill-
pulizija u mill-awtoritajiet ġudizzjarji għall-
informazzjoni fir-reġistru ċentrali għandu 
jkun suġġett għal konformità ma’ l-
Artikolu 8 tal-Konvenzjoni għall-Ħarsien 
tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet 
Fundamentali.
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Gustifikazzjoni 

Il-Protokoll jistipula li l-informazzjoni tinżamm “għal mhux anqas minn għaxar snin”, iżda 
perjodu ta’ 10 snin m’huwiex xieraq meta jitqies kemm idumu jservu l-armi tan-nar. 
Għalhekk l-informazzjoni għandha tinżamm mill-inqas għal 20 sena. Barra minn hekk, il-
Protokoll jistipula li ż-żamma ta’ informazzjoni hija r-responsabiltà ta’ l-awtoritajiet 
pubbliċi.  L-ittraċċjar xieraq ta’ l-armi tan-nar jirrikjedi sistemi ċentrali ta' registrazzjoni li 
jissorveljaw l-arma aktar milli l-persuna. L-awtomazzjoni tar-reġistri hija imperattiva fis-
Seklu 21. Importanti li jkun żgurat li l-aċċesss għall-informazzjoni f’dan ir-reġistru ċentrali 
jkun suġġett għal regoli li jiggarantixxu r-rispett għall-ħajja privata u tal-familja.

Emenda 4
PREMESSA 6 A (gdida)

(6a) Sabiex jitħaffef l-ittraċċjar ta' armi 
tan-nar u sabiex ikun hemm glieda effettiva 
kontra l-manifattura illeċita u t-traffikar ta' 
armi tan-nar, tal-partijiet, tal-komponenti u 
tal-ammunizzjon taghhom, għandhom 
jittieħdu wkoll passi biex jittejjeb l-
iskambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati 
Membri.

Emenda 5
PREMESSA 6 B (gdida)

(6b) Iż-żamma u l-iskambju ta’ 
informazzjoni huma suġġetti għal 
konformità mad-Direttiva 95/46/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ta’ l-24 
ta’ Ottubru 1995, dwar il-ħarsien ta’ 
individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ 
dejta personali u dwar il-moviment ħieles 
ta’ dejta bħal din.
1 ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

Gustifikazzjoni 

Importanti li tkun enfasizzata l-ħtiega ta' konformità mad-direttiva ta’ qafas dwar il-ħarsien 
tad-dejta personali.

Emenda 6
PREMESSA 9 A (gdida)

(9a) Minħabba n-natura speċjali ta’ l-
attività ta’ negozjanti u ta’ sensara, huwa 
meħtieġ kontroll strett fuq din l-attività, 
b’mod partikulari biex jiġu vverifikati l-
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abiltajiet professjonali u l-integrità tan-
negozjanti u tas-sensara. 

Gustifikazzjoni 
B'kuntrast ma' ħafna professjonijiet oħra, it-twettiq ta' l-attività tal-kummerċjanti s'issa ma 
kinitx rregolata kif xieraq, għalkemm hija attività speċifika ħafna li tirrikjedi kontrolli stretti. 
Għalhekk, tajjeb li negozjanti u sensara jipprovdu evidenza tal-kompetenza professjonali 
tagħhom.

Emenda 7
PREMESSA 9 B (gdida)

(9b) Il-Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar 
huwa metodu sodisfaċenti fil-prinċipju u 
għandu jitqies bħala l-uniku dokument 
meħtieġ mill-kaċċaturi u mit-tiraturi biex 
jitrasferixxu arma tan-nar minn Stat 
Membru għall-ieħor.

Gustifikazzjoni 
Kif imsemmi fir-rapport tal-Kummissjoni tas-sena 2000 u bil-ħsieb tat-tħaddim xieraq tas-suq 
intern, l-Istati Membri m'għandhomx jitħallew li jirrikjedu dokumenti jew ħlasijiet ħlief il-
Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar fir-rigward taċ-ċirkolazzjoni tal-kaċċaturi u t-tiraturi.

Emenda 8
PREMESSA 9 C (ġdida)

(9c) Il-Kummissjoni għandha, mill-aktar 
fis possibbli, tħejji studju ta' benefiċċju 
f'termini ta' spejjeż ta' l-impatt li jista' 
jkollu t-tnaqqis tan-numru ta' kategoriji ta' 
armi fuq l-iffunzjonar tas-suq intern.

Emenda 9
ARTIKOLU 1, PUNT -1 A (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 1 (Direttiva 91/477/KEE)

(-1a) L-Artikolu 1(1) għandu jiġi sostitwit 
b'dan li ġej:
‘Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, ‘arma 
tan-nar’ għandha tfisser kwalunkwe arma 
bil-kanna li tista’ tinġarr, li tispara, li hija 
ddisinjata biex tispara jew li tista’ tiġi 
modifikata biex tispara tir, bulit jew 
projettili permezz ta’ splussiv, sakemm ma 
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tissodisfax id-definizzjoni iżda hija eskluża 
għal waħda mir-raġunijiet elenkati fit-
taqsima III ta’ l-Anness I. L-armi tan-nar 
huma kklassifikati fit-taqsima II ta’ l-
Anness I’.

Gustifikazzjoni 

The definition of a firearm is consistent with the Protocol. However, the definition should 
acknowledge the increase in the use of converted weapons in criminal activity across Europe, 
and the increase in cross-border smuggling of convertible weapons, including since the 
signing of the Protocol in 2001. The definition of 'readily convertible' used in the Protocol is 
weak, and risks differing interpretation across Member States, and therefore opens potential 
loopholes in the control of weapons used in criminal activities for criminal exploitation.
Police also cite increasingly advanced techniques used by criminals in order to convert 
weapons, and therefore weapons may be used for conversion that are not considered 'readily 
convertible'. Furthermore the definition should be consistent with the exclusion of deactivated 
firearms, antique weapons and some other firearms mentioned in Annex 1, section III of the 
Directive.

Emenda 10
ARTIKOLU 1, PUNT -1 B (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 2 (Direttiva 91/477/KEE)

(-1) L-Artikolu 1(2) għandu jiġi sostitwit 
b'dan li ġej:
Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva 
‘negozjant’ għandu jfisser kwalunkwe 
persuna fiżika li għandu negozju jew 
kummerċ li parti minnu jew kollu kemm hu 
jikkonsisti fil-manifattura, fin-negozju, jew 
fil-forniment ta’ pjattaforma għal dak il-
għan, fl-iskambju, fil-kiri, fit-tiswija jew fil-
modifikar ta’ armi tan-nar.’

Emenda 11
ARTIKOLU 1, PUNT -1 C (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 1 a (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

(1c) Fl-Artikolu 1, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 1a li ġej:
"1a. Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, 
‘arma antika’ għandha tfisser jew arma 
manifatturata qabel l-1900, jew kwalunkwe 
arma manifatturata wara arma ddefinita 
bħala arma antika minn Stat Membru 



AD\670886MT.doc 9/18 PE 380.586v02-00

MT

skond kriterji tekniċi."

Gustifikazzjoni 
Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, hija meħtieġa definizzjoni ta' "arma antika" peress li dawn 
l-armi mhumiex koperti minn din id-Direttiva.  Mill-banda l-oħra, għandhom jitħallew 
definizzjonijiet oħra minn Stati Membri, dmend li dawn ikunu bbażati fuq kriterji tekniċi.

Emenda 12
ARTIKOLU 1, PUNT 1

Artikolu 1, paragrafu 2b (Direttiva 91/477/KEE)

4. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, "traffikar 
illegali" tfisser l-akkwist, il-bejgħ, il-
kunsenja, it-trasport jew it-trasferiment ta' l-
armi tan-nar, tal-partijiet, il-komponenti u l-
munizzjon tagħhom, bi tluq mit-territorju ta' 
Stat Membru jew b'passaġġ minn dan it-
territorju lejn dak ta' Stat Membru ieħor, 
jekk wieħed miż-żewġ Stati Membri 
kkonċernati ma jawtorizzax li dan isir skond 
id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jew 
jekk l-armi tan-nar ma jkunux immarkati 
f'konformità ma' l-Artikolu 4(1).

2b. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
"traffikar illegali" għandha tfisser l-akkwist, 
il-bejgħ, il-kunsinna, it-trasport, it-
trasferiment ta' armi tan-nar, ta' partijiet 
tagħhom u ta' komponenti u ta' ammunizzjon 
tagħhom bi ksur ta’ din id-Direttiva lejn it-
territorju ta' Stat Membru jekk wieħed mill-
Istati Membri kkonċernati ma jawtorizzax li 
dan isir skond id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva jew jekk l-armi tan-nar, il-partijiet 
u l-komponenti u l-munizzjon tagħhom 
m’humiex irreġistrati skond l-Artikolu 4(3) 
jew ma jkunux immarkati f'konformità ma' l-
Artikolu 4(1). Madankollu, l-akkwist, il-
bejgħ, il-kunsinna, il-ġarr, jew it-
trasferiment ta' armi tan-nar ma jitqisux 
traffikar illegali biss minħabba r-raġuni li 
dawn ma jkunux immarkati b'konformità 
ma' l-Artikolu 4(1), jekk dawn kienu 
mmanifatturati jew ittrasferiti mill-ħażniet 
tal-gvern għall-użu ċivili permanenti qabel 
...*, sakemm l-immarkar jissodisfa r-
rekwiżiti rilevanti applikabbli qabel din id-
data.
_____________

* [Data tat-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva mill-
Istati Membri]

Gustifikazzjoni 
In-nuqqas ta' reġistrazzjoni għandu jkun inkluż bħala wieħed mir-rekwiżiti li jiddefinixxu t-
traffikar illegali. Iż-żieda tal-kliem "bi ksur ta' din id-Direttiva" se jippermettu aktar ċertezza 
legali billi jidefinixxu bħala traffikar illeċitu kwalunkwe traffikar li ma jikkonformax mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva u jiżguraw li kull arma tan-nar preżenti fit-territorju ta' l-UE 
tkun trattata bl-istess mod. Madankollu, it-tranżazzjonijiet ta' armi tan-nar li jissodisfaw 
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standards attwali ta' mmarkar m'għandhomx jitqiesu bħala illegali jekk ikunu jikkonċernaw 
armi tan-nar immanifatturati jew ittrasferiti qabel id-data tat-traspożizzjoni ta' din id-
Direttiva.

Emenda 13
ARTIKOLU 1, PUNT 1 A (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 4 

(1a) L-Artikolu 1(4) għandu jiġi sostitwit 
b'dan li ġej:
'4. Il-'Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar' 
huwa dokument li jinħareġ minn Stat 
Membru lil persuna li b'mod legali tieħu 
pussess ta' arma tan-nar u tużaha, fuq 
talba ta' l-istess persuna. Il-Pass huwa 
validu għal żmien ta' mhux aktar minn 
ħames snin. Iż-żmien tal-validità jista' jiġi 
estiż. Għandu jkun fih informazzjoni 
stipulata fl-Anness II. Il-'Pass Ewropew ta' 
l-Armi tan-Nar' huwa dokument mhux 
trasferibbli, li fuqu jitniżżlu l-arma jew 
armi tan-nar li huma fil-pussess u huma 
użati mid-detentur tal-Pass. Il-pass għandu 
dejjem ikun fil-pussess tal-persuna li tuża l-
arma tan-nar. Kull bidla fil-pussess jew fil-
karatteristiċi ta' l-armi tan-nar għandha 
titniżżel fuq il-pass, kif ukoll it-telf jew is-
serq ta' l-arma."

Emenda 14
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 4, paragrafu 1, subparagrafu 1 (Direttiva 91/477/KEE)

1. Għall-finjiet ta' l-identifikazzjoni jew it-
traċċar ta' kull arma tan-nar, l-Istati Membri, 
waqt il-manifattura ta' kull arma tan-nar, 
għandhom jesiġu li ssirilha jew marka unika 
li tindika isem il-manufattur, il-pajjiż jew 
il-post tal-manifattura u n-numru tas-serje, 
jew inkella kwalunkwe marka unika u ta' 
użu faċli oħra li jkun tikkonsisti f'simboli 
ġeometriċi sempliċi magħqudin ma' kodiċi 
numerika jew alfanumerika, li tkun 
tippermetti lil kwalunkwe Stat li jidentifika 

1. Għall-finjiet ta' l-identifikazzjoni jew it-
traċċar ta' kull arma tan-nar, waqt il-
manifattura ta' kull arma tan-nar, l-Istati 
Membri għandhom jesiġu li ssirilha jew 
marka unika inklużi l-isem jew il-marka tal-
produttur, il-pajjiż jew il-post tal-
manifattura u n-numru tas-serje, bħala 
eżempju kif stipulat fil-Konvenzjoni ta' l-1 
ta’ Lulju 1969 dwar ir-Rikonoxximent 
Reċiproku ta’ marki fuq Armi tan-Nar 
Żgħar, jew inkella kwalunkwe marka unika 
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faċilment il-pajjiż tal-manifattura. u ta' użu faċli oħra li tkun tikkonsisti 
f'simboli ġeometriċi sempliċi magħqudin 
ma' kodiċi numerika jew alfanumerika, li 
tkun tippermetti lil kwalunkwe Stat li 
jidentifika faċilment il-pajjiż tal-manifattura.

Emenda 15
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 4, paragrafu 2 (Direttiva 91/477/KEE)

2. Talanqas għall-kategoriji A u B, 
kwalunkwe Stat Membru għandu jagħmel l-
eżerċizzju ta' l-attività ta' kummerċjant ta' l-
armi fit-territorju tiegħu dipendenti fuq 
approvazzjoni, li tingħata fuq il-bażi, 
talanqas, ta' verifika tal-karattru tajjeb, privat 
u professjonali, tal-kummerċjant. Jekk il-
kummerċjant ikun persuna legali, il-verifika 
għandha ssir fir-rigward tal-persuna li tkun 
qiegħda tmexxi l-impriża. Għall-kategoriji 
C u D, kull Stat Membru li ma jagħmilx l-
eżerċizzju ta' negozjant ta' l-armi 
dipendenti fuq approvazzjoni, għandu 
jagħmel dan l-eżerċizzju suġġett għal 
dikjarazzjoni.

2. Kull Stat Membru għandu jagħmel l-
eżerċizzju ta' l-attività ta' negozjant ta' l-armi 
fit-territorju tiegħu dipendenti fuq 
approvazzjoni, li tingħata fuq il-bażi, 
talanqas, ta' verifika ta’ l-integrità privata u 
professjonali, tan-negozjant. Jekk il-
kummerċjant ikun persuna legali, il-verifika 
għandha ssir fir-rigward tal-persuna li tkun 
qiegħda tmexxi l-impriża. 

Emenda 16
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 4, paragrafu 3 (direttiva 91/477/KEE)

3. Il-kummerċjanti ta' l-armi għandhom 
iżommu reġistru li fih jitniżżel id-dħul u l-
ħruġ ta' l-armi tan-nar tal-kategoriji A, B u 
C, flimkien mad-data li tippermetti l-
identifikazzjoni ta' l-arma, partikolament 
it-tip, il-marka, il-mudell, il-kalibru u n-
numru tal-manifattura, kif ukoll l-ismijiet u 
l-indirizzi tal-fornitur u l-akkwirent. Dan 
ir-reġistru għandu jinżamm mill-
kummerċjant għal perjodu ta' ħames snin, 
inkluż wara l-waqfien ta' l-attività. Kull 
Stat Membru għandu jiżgura l-
konservazzjoni ta' din l-informazzjoni għal 
perjodu minimu ta' għaxar snin."

3. In-negozjanti għandhom iżommu reġistru 
li fih titniżżel informazzjoni dwar id-dħul u 
l-ħruġ ta' l-armi tan-nar tal-kategoriji A, B u 
C, kif ukoll dawk il-karatteristiċi li 
jippermettu l-identifikazzjoni ta' l-arma, 
partikolarment it-tip, l-għamla, il-mudell, il-
kalibru u n-numru tas-serje, kif ukoll l-
ismijiet u l-indirizzi ta’ l-akkwirent. Dan ir-
reġistru għandu jinżamm mill-kummerċjant 
għal perjodu ta' ħames snin, inkluż wara l-
waqfien ta' l-attività. Kull Stat Membru 
għandu jiżgura l-konservazzjoni ta’ l-
informazzjoni msemmija hawn fuq
f’sistema ta’ reġistrazzjoni ċentralizzata u 
kompjuterizzata għal perjodu minimu ta’ 
għoxrin sena.
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Gustifikazzjoni 

L-eżistenza f’kull Stat Membru ta’ sistema ta’ reġistrazzjoni ċentralizzata u kompjuterizzata 
tiffaċilita l-ittraċċjar u l-iskambju ta' informazzjoni. Barra minn hekk, minħabba iż-żmien li 
ddum isservi l-arma tan-nar, il-perjodu ta’ żamma ta’ informazzjoni, li huwa għaxar snin fil-
proposta għal direttiva, għandu jkun estiż għal għoxrin sena. Emenda 17ARTIKOLU 1, 

PUNT 2 A (ġdid)

Artikolu 4, paragrafu 3 a (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

(3a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-armi tan-nar kollha klassifikati fil-
kategoriji A, B, C u D jistgħu ikunu 
marbuta mas-sidien attwali tagħhom.

Emenda 18
ARTIKOLU 1, PUNT 2 B (ġdid)

Artikolu 4a (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

(2b) Dan l-Artikolu għandu jiżdied wara l-
Artikolu 4:

“ Artikolu 4a
Bla preġudizzju għall-Artikolu 3, l-Istati 
Membri għandhom jippermettu l-akkwist u 
l-pussess ta’ armi tan-nar klassifikati fil-
kategoriji A, B, C jew D biss minn persuni 
li jkunu ngħataw licenzja jew permess 
sabiex jagħmlu dan, skond il-legiżlazzjoni 
nazzjonali."

Emenda 19
ARTIKOLU 1, PUNT 2 C (ġdid)

(2c) L-Artikolu 5 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:
'Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3, l-
Istati Membri għandhom jippermettu l-
akkwist u l-pussess ta' armi tan-nar biss 
minn persuni li għandhom raġuni tajba u 
li: 
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(a) ikollhom 18-il sena jew aktar, ħlief għal 
kaċċa u sparar sportiv; 
(b) x’aktarx ma jkunux ta’ periklu 
għalihom infushom, għall-ordni pubblika 
jew għas-sikurezza pubblika. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3, l-
Istati Membri għandhom jippermettu l-
pussess ta' armi tan-nar biss minn persuni 
li ma nstabux ħatja ta' reat serju (eżempju 
omiċidju volontarju, serq jew ħruq) jew ta' 
kompliċità f'reat serju.
L-Istati Membri jistgħu jirrevokaw l-
awtorizzazzjoni għall-pussess ta' l-arma 
tan-nar jekk ma tibqax issodisfata 
kwalunkwe kundizzjoni fil-punt (b) ta' l-
ewwel paragrafu.   
L-Istati Membri ma jistgħux jipprojbixxu 
lill-perusni residenti fit-territorju tagħhom 
milli jippossjedu arma akkwistata fi Stati 
Membru ieħor sakemm l-akkwist ta' tali 
arma ma jkunx projbit fit-territorju 
tagħhom stess.'

Gustifikazzjoni 

It-test mdaħħal għandu l-intenzjoni li jiċċara d-disposżizzjoni biex tirrifletti l-Artikolu 83(c) 
tal-Ftehima ta' Schengen.

Emenda 20

ARTIKOLU 1, PUNT 2 D (ġdid)
Artikolu 6 (Direttiva 91/477/KEE)

(2d) Fl-Artikolu 6, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"L-akkwist ta’ armi tan-nar, partijiet u 
komponenti tagħhom jew ta’ ammunizzjon 
permezz ta’ mezzi ta’ komunikazzjoni mill-
bogħod, kif definit f’Artikolu 2 tad-
Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Mejju 1997 dwar 
il-protezzjoni tal-konsumaturi rigward il-
kuntratti mill-bogħod1, għandhom ikunu 
suġġetti b’mos sħiħi għad-dispożizzjonijiet 
ta’ din id-Direttiva.
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1 ĠU L 144, 4.6.1997, p. 19."

Emenda 21
ARTIKOLU 1, PUNT 2 E (ġdid)

Artikolu 12, paragrafu 2 (Direttiva 91/477/KEE)

(2e) L-Artikolu 12, paragrafu 2 huwa 
emendat kif ġej:
(a) L-ewwel subparagrafu huwa mibdul 
b'dan li ġej:
"2. Minkejja l-paragrafu 1, il-kaċċaturi u 
tiraturi jistgħu, mingħajr awtorizzazzjoni 
minn qabel, ikunu fil-pussess ta’ arma 
waħda jew iktar waqt vjaġġ ġo żewġ Stati 
Membri jew aktar, bil-għan li jwettqu l-
attivitajiet tagħhom, sakemm ikunu fil-
pussess ta' Pass Ewropew ta’ l-armi tan-
nar li jelenka dik l-arma jew armi tan-nar. 
L-ebda dokument għajr il-Pass Ewropew 
ta' l-Armi tan-Nar ma hu meħtieġ mill-
Istati Membri għal dan il-għan. L-Istati 
Membri ma jistgħux jagħmlu l-
aċċettazzjoni ta' Pass Ewropew ta' l-armi 
tan-nar tiddependi fuq kwalunkwe rekwiżit 
ta' reġistrazzjoni ulterjuri jew fuq ħlas ta' 
tariffa jew imposta."
(b) It-tieni subparagrafu huwa mibdul 
b'dan li ġej:
"Madankollu, din id-deroga m'għandhiex 
tapplika għal vjaġġi lejn Stat Membru li 
jipprojbixxi l-akkwist u l-pussess ta' l-arma 
tan-nar ikkonċernata; f'dak il-każ, 
dikjarazzjoni espliċita dwar dan għandha 
titniżżel fuq il-Pass Ewropew ta' l-armi tan-
nar."

Gustifikazzjoni 

Kif imsemmi fir-rapport tal-Kummissjoni tas-sena 2000 u bil-ħsieb ta' tħaddim xieraq tas-suq 
intern, l-Istati Membri m'għandhomx ikunu permessi li jirrikjedu dokumenti jew tariffi ħlief il-
Pass Ewropew ta' l-armi tan-nar fir-rigward taċ-ċirkolazzjoni tal-kaċċaturi u t-tiraturi.

Emenda 22
ARTIKOLU 1, PUNT 2 F (ġdid)

Artikolu 13, paragrafu 3 (Direttiva 91/477/KEE)
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(2f) L-Artikolu 13(3) għandu jiġi sostitwit 
b'dan li ġej:
"3. L-Istati Membru għandhom 
jistabbilixxu netwerks għall-iskambju, fuq 
bażi regolari, ta’ l-informazzjoni kollha 
għad-dispożizzjoni tagħhom.
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
mhux aktar tard minn sena wara d-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva, grupp ta' 
kuntatt għall-iskambju ta' informazzjoni 
bil-għan li jiġi applikat dan l-artikolu.
Kull Stat Membru għandu jinforma lill-
Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni 
dwar l-awtoritajiet responsabbli milli 
jibagħtu u jirċievu l-informazzjoni u milli 
japplikaw il-formalità skond l-Artikolu 
11(4)."

Emenda 23
ARTIKOLU 1, PUNT 3

It-tentattivi ta' atti bħal dawn, il-
parteċipazzjoni fihom u l-inċitazzjoni 
għalihom għandhom ukoll jitqiesu bħala 
ksur tal-liġi kriminali, meta jitwettqu 
intenzjonalment.

L-organizzazzjoni, id-direzzjonar, l-
għajnuna, l-assistenza, l-iffaċilitar jew l-
għotja ta' pariri fit-twettiq ta' reat definit 
f'dan l-Artikolu għandu jkun ikkunsidrat 
bħala reat kriminali, meta mwettaq bil-
ħsieb.

Gustifikazzjoni 

Dawn il-kliem huma meħuda mill-Protokoll tan-NU, li jifforma l-bażi tad-Direttiva, u huma 
maħsuba biex jikkjarifikaw id-dispożizzjoni.

Emenda 24
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 16, paragrafu 1, subparagrafu 3 a (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

In-nuqqas li wieħed iżomm fuqu l-Pass 
Ewropew ta' l-armi tan-nar m'għandux 
ikun suġġett għal piena ta’ priġunerija.

Gustifikazzjoni 
Din iż-żieda saret biex ikun evitat li sidien legali ta’ armi jkunu fil-periklu li jintbagħtu l-ħabs 
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jekk jivvjaġġaw lejn Stat Membru ieħor u ma jkunux jistgħu jippreżentaw Pass Ewropew ta’ l-
armi tan-nar iżda jkollhom fil-pussess tagħhom id-dokumenti neċessarji l-oħra kollha.

Emenda 25
ARTIKOLU 1, PUNT 4 A (ġdid)

Anness I, punt (f) (Direttiva 91/477/KEE)

4a) Fl-Anness II, punt (f), it-tieni 
paragrafu huwa emendat kif ġej:
"L-awtorizzazzjoni minn qabel msemmijja 
aktar 'l fuq, fil-prinċipju, mhix meħtieġa 
għall-ivvjaġġar b'arma tan-nar għal skop 
ta' kaċċa jew sparar sportiv, bil-kundizzjoni 
li l-vjaġġatur ikun fil-pussess ta' Pass 
Ewropw ta' l-armi tan-nar".

Emenda 26
ARTIKOLU 2, PUNT 2 A (ġdid)

(2a) Fi żmien ħames snin mid-data tad-
dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva fil-liġi 
nazzjonali, u kull ħames snin wara din id-
data, il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar is-sitwazzjoni riżultanti mill-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva, 
akkumpanjat minn proposti, jekk dan ikun 
xieraq. 
Il-Kummissjoni għandha twettaq studju 
dwar il-kummerċjalizzazzjoni ta' repliki ta' 
armi fi ħdan il-Komunità Ewropea u 
għandha tirrapporta dwar dan lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsil sa mhux 
aktar tard mill- [...]*.
____________

* Sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva.
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Gustifikazzjoni 

B'konformità ma' regolamentazzjoni aħjar ir-rekwiżit għal rapportaġġ inkluż fid-Direttiva 
91/477/KEE għandu jiġi aġġornat u għandu jsir regolari. Barra minn hekk il-Kummissjoni 
għandha twettaq studju dwar il-kwistjoni kumplessa ta' repliki ta' armi u l-
kummerċjalizzazzjoni tagħhom, inkluż il-bejgħ tagħhom fuq l-Internet, fi ħdan il-Komunità 
Ewropea.
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