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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond van de richtlijn

De richtlijn tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG is de intracommunautaire omzetting van 
het door de EU-Commissie ondertekende "Protocol tegen illegale vervaardiging van en 
handel in vuurwapens, onderdelen daarvan en munitie, gehecht aan het Verdrag van de 
Verenigde Naties ter bestrĳding van grensoverschrĳdende georganiseerde criminaliteit".

Richtlijn 91/477/EEG beoogt vaststelling van minimumnormen voor de markering van 
wapens, de bewaarperiode van registers voor de vervaardiging van wapens en de handel 
(wapenregisters), de onbruikbaarmaking van vuurwapens, alsmede definiëring en kwalificatie
van strafbare handelingen.

Concrete doelstelling van de Commissie

De voorgestelde richtlijn wijzigt de bestaande richtlijn op de volgende punten:

- definitie, voor de doeleinden van de richtlijn, van de begrippen illegale vervaardiging 
van en handel in vuurwapens,

- bepalingen betreffende de markering van vuurwapens,

- verlenging van de minimale bewaarperiode van de door Richtlijn 91/477/EEG 
voorgeschreven registers,

- verduidelijking van de sancties, en 

- overneming van de in het Protocol van de Verenigde Naties vastgelegde algemene 
beginselen voor het onbruikbaar maken van wapens.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2000)837)

De Commissie beoordeelt in haar verslag COM(2000)837 de toepassing van Richtlijn 
91/477/EEG en komt in grote lijnen tot een positief oordeel. In enkele opzichten is de richtlijn 
echter voor verbetering vatbaar.

Er bestaat overeenstemming over dat in de richtlijn het volgende beginsel wordt vastgelegd:
reizen van een lidstaat naar een andere lidstaat zijn niet toegestaan als de reiziger in het bezit 
is van een vuurwapen. Van dit beginsel mag alleen worden afgeweken als een nauwkeurig 
vastgelegde procedure wordt gevolgd waardoor aan de desbetreffende lidstaat wordt 
medegedeeld dat er een vuurwapen op zijn grondgebied wordt vervoerd.

Maar er bestaan volgens de Commissie ernstige tekortkomingen met betrekking tot de 
informatie-uitwisseling, waardoor er een gebrek is aan gedetailleerde informatie en waardoor 
de samenwerking tussen de lidstaten stroef verloopt. Daarnaast wordt erkend dat het gebruik 
van de Europese vuurwapenpas problematisch is, hoewel het volgens de Commissie een 
passend instrument is voor jagers en sportschutters die van de ene lidstaat naar de andere 
reizen om te jagen of hun sport te bedrijven.
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Met betrekking tot de indeling, de verwerving en het bezit van vuurwapens is gebleken dat in 
een duidelijke meerderheid van de lidstaten het door de Commissie geplande onderscheid 
tussen vuurwapens in de categorieën A, B, C en D niet nodig is. In de meerderheid van de 
lidstaten wordt hooguit een onderscheid gemaakt tussen verboden en vergunningsplichtige 
vuurwapens.

De betrokkenen hebben tot dusverre geen wezenlijke behoefte aan wijziging van de richtlijn 
wegens gebrekkig functioneren kenbaar gemaakt, zodat de overtuiging bestaat dat de richtlijn 
zorgvuldig is omgezet en de doelstelling wordt verwezenlijkt.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is het in grote lijnen eens met het oordeel van de betrokkenen en de Commissie 
en steunt om die reden de wijziging van Richtlijn 91/477/EEG. Om enkele resterende 
onduidelijkheden te preciseren heeft de rapporteur de wijzigingsvoorstellen van de 
Commissie aangevuld met onderdelen van de Schengen-Overeenkomst en het VN-protocol.

Bovendien pleit de rapporteur ervoor om internethandel en aanbieding van internetplatforms 
die de wapenhandel ondersteunen op te nemen in het toepassingsgebied van de richtlijn.

Sinds de omzetting van de richtlijn in 1993 is het internet sterk uitgebreid en is het tot een 
elektronische marktplaats geworden. De doelstelling van de richtlijn, de illegale handel in 
vuurwapens in te dammen, kan daarom alleen worden bereikt als alle handelsplaatsen voor 
vuurwapens onder de richtlijn vallen.

Verder wenst de rapporteur te verduidelijken dat het vervoeren van vuurwapens van een 
lidstaat naar een andere lidstaat zonder een Europese vuurwapenpas niet strafbaar is. Dit om 
het vrije verkeer van personen niet buitensporig te beperken.

AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 3 BIS (nieuw)

(3a) Aangezien uit inlichtingen blijkt dat in 
de EU steeds vaker gebruik wordt gemaakt 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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van omgebouwde wapens is het van 
wezenlijk belang erop toe te zien dat 
dergelijke transformeerbare wapens onder 
de definitie van 'vuurwapens' in de zin van 
deze richtlijn komen te vallen.

Amendement 2
OVERWEGING 5

(5) Bovendien bepaalt het protocol dat 
vuurwapens gemarkeerd dienen te worden 
bij de vervaardiging, en ook wanneer uit 
militaire of andere staatsarsenalen 
afkomstige wapens met het oog op 
permanent civiel gebruik op de civiele markt 
worden gebracht, terwijl Richtlijn 91/477 
alleen een indirecte verwijzing naar 
verplichte markering bevat.

(5) Bovendien bepaalt het protocol dat 
vuurwapens gemarkeerd dienen te worden 
bij de vervaardiging, en ook wanneer uit 
militaire of andere staatsarsenalen 
afkomstige wapens met het oog op 
permanent civiel gebruik op de civiele markt 
worden gebracht, terwijl Richtlijn 91/477 
alleen een indirecte verwijzing naar 
verplichte markering bevat. Aangezien het 
Verdrag inzake de wederzijdse erkenning 
van keurmerken van handvuurwapens (het 
zgn. CIP-verdrag) van 1 juli 1969 in alle 
door het protocol gestelde eisen voorziet, 
dient te worden overwogen het CIP-verdrag 
in de gehele Europese Unie van toepassing 
te verklaren.

Motivering

Het CIP-verdrag is al in een groot aantal lidstaten van de EU van kracht en voorziet in de 
toepassing van een markeer- en controlesysteem met alle in het VN-protocol neergelegde 
garanties en eisen.

Amendement 3
OVERWEGING 6

(6) Verder dient de minimumperiode 
gedurende welke de registers van 
wapenhandelaars met gegevens over wapens 
bewaard dienen te worden, verlengd te 
worden tot een minimum van tien jaar, zoals 
het protocol bepaalt.

(6) Het protocol bepaalt weliswaar dat de 
minimumperiode gedurende welke de 
registers van wapenhandelaars met gegevens 
over wapens bewaard dienen te worden, 
verlengd moet worden tot een minimum van 
tien jaar, maar deze periode moet tot 
minstens twintig jaar worden verlengd ten 
einde vuurwapens goed te kunnen traceren. 
Tevens is het noodzakelijk dat de lidstaten 
een gecomputeriseerd en gecentraliseerd 
databeheersysteem bijhouden waarin elk 
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vuurwapen een uniek identificatienummer 
krijgt en waarin de naam en het adres van 
elke successieve eigenaar worden vermeld. 
De politiële en justitiële autoriteiten hebben 
slechts toegang tot de in de centrale 
databank opgeslagen gegevens mits 
inachtneming van het bepaalde in artikel 8 
van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden.

Motivering

Het protocol bepaalt dat de gegevens "ten minste tien jaar" bewaard dienen te blijven, maar 
een periode van tien jaar is te weinig, gezien de zeer lange levensduur van vuurwapens. 
Daarom dienen de gegevens ten minste twintig jaar te worden bewaard. Bovendien wordt in 
het protocol bepaald dat de verantwoordelijkheid voor het bewaren van informatie berust bij 
de overheid. Om vuurwapens naar behoren te kunnen traceren is een gecentraliseerd 
registratiesysteem noodzakelijk, in het kader waarvan veeleer toezicht op het wapen wordt 
uitgeoefend dan op de persoon die er de eigenaar van is. Het automatiseren van registers zou 
in de 21ste eeuw vanzelfsprekend moeten zijn. Aan de toegang tot de in de centrale 
databanken opgeslagen informatie dienen de nodige voorwaarden te worden verbonden ten 
einde de eerbiediging van de privé- en de gezinssfeer te waarborgen.

Amendement 4
OVERWEGING 6 BIS (nieuw)

(6 bis) Om vuurwapens gemakkelijker te 
kunnen traceren en de illegale 
vervaardiging van en handel in 
vuurwapens, onderdelen en componenten 
daarvan en munitie effectief te kunnen 
bestrijden, moet de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten worden 
verbeterd.

Amendement 5
OVERWEGING 6 TER (nieuw)

(6 ter) Bij het bewaren en uitwisselen van 
gegevens dienen de bepalingen in acht te 
worden genomen van Richtlijn 95/46/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 24 oktober 1995 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
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verkeer van die gegevens1.

____________________________________
1 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

Motivering

Er dient aan te worden herinnerd dat de kaderrichtlijn inzake de bescherming van 
persoonsgegevens in acht moet worden genomen.

Amendement 6
OVERWEGING 9 BIS (nieuw)

(9 bis) Gezien het bijzondere karakter van 
de activiteiten van wapenhandelaars en 
tussenpersonen, is een strikte controle op 
die activiteiten noodzakelijk, met name 
teneinde de beroepsbekwaamheid en 
integriteit van wapenhandelaars en 
tussenpersonen te kunnen verifiëren.

Motivering

Tot dusverre zijn de activiteiten van wapenhandelaars, in tegenstelling tot vele andere 
beroepen, niet goed gereguleerd, hoewel het een zeer specifieke activiteit is waarvoor strikte 
controles vereist zijn. Daarom is het wenselijk dat wapenhandelaars en tussenpersonen hun 
beroepsbekwaamheid kunnen aantonen.

Amendement 7
OVERWEGING 9 TER (nieuw)

(9 ter) De Europese vuurwapenpas 
functioneert in grote lijnen op een 
bevredigende manier en moet worden 
beschouwd als het enige document dat 
jagers en sportschutters nodig hebben om 
een vuurwapen naar een andere lidstaat te 
mogen overbrengen.

Motivering

Zoals vermeld in het verslag van de Commissie van 2000 en met het oog op een goede 
werking van de interne markt, mag het de lidstaten niet worden toegestaan om voor het 
verkeer van jagers en sportschutters andere documenten of vergoedingen te verlangen dan de 
Europese vuurwapenpas.

Amendement 8
OVERWEGING 9 QUATER (nieuw)
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(9 quater) De Commissie dient op korte 
termijn een kosten/batenanalyse op te 
maken van het effect dat een beperking van 
het aantal categorieën wapens zou hebben 
op de werking van de interne markt.

Amendement 9
ARTIKEL 1, PUNT -1 BIS (nieuw)

Artikel 1, lid 1 (Richtlijn 91/477/EEG)

(-1 bis) Artikel 1, lid 1 wordt vervangen 
door:
"1. In de zin van deze richtlijn wordt onder 
'vuurwapen' verstaan een draagbaar, van 
een loop voorzien wapen waarmee door 
explosieve voortstuwing een patroon, een 
kogel of een projectiel wordt uitgestoten, 
dat daartoe is ontworpen of daartoe kan 
worden aangepast, tenzij het voldoet aan de 
definitie maar is uitgesloten om een van de 
in punt III van Bijlage I genoemde 
redenen. Vuurwapens zijn gecategoriseerd 
in punt II van Bijlage I."

Motivering

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.

Amendement 10
ARTIKEL 1 PUNT -1 TER (nieuw)

Artikel 1, lid 2 (Richtlijn 91/477/EEG)

(-1 ter) Artikel 1, lid 2 wordt vervangen 
door:
"2. In de zin van deze richtlijn wordt onder 
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'wapenhandelaar' verstaan iedere 
natuurlijke persoon wiens 
beroepswerkzaamheden geheel of ten dele 
bestaan uit de vervaardiging, het 
verhandelen of het aanbieden van een 
platform daarvoor, de uitwisseling, 
verhuur, reparatie of transformatie van 
vuurwapens."

Amendement 11
ARTIKEL 1, PUNT -1 QUATER (nieuw)

Artikel 1, lid 1 bis (nieuw) (Richtlijn 91/477/EEG)

(-1 quater) In artikel 1 wordt het volgende 
lid 1 bis ingevoegd:
"1 bis. In de zin van deze richtlijn wordt 
onder 'antiek wapen' een wapen verstaan 
dat hetzij dateert van vóór 1900, hetzij 
daarna is vervaardigd en door een lidstaat 
op grond van technische criteria als een 
antiek wapen is gedefinieerd."

Motivering

Om redenen van rechtszekerheid bestaat behoefte aan een definitie van de term "antiek 
wapen", omdat deze wapens niet onder deze richtlijn vallen. Anderzijds moeten de lidstaten 
ook andere definities kunnen hanteren, mits deze zijn gebaseerd op technische criteria.

Amendement 12
ARTIKEL 1, PUNT 1

Artikel 1, lid 2 ter (Richtlijn 91/477/EEG)

4. In de zin van deze richtlijn wordt onder 
illegale handel verstaan: de verwerving, 
verkoop, aflevering, het vervoer of de 
overdracht van vuurwapens, onderdelen 
daarvan en munitie vanuit het grondgebied 
van een lidstaat, of door een lidstaat naar 
het grondgebied van een andere lidstaat, 
indien een van de betrokken lidstaten 
daartoe geen machtiging heeft verleend 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn, of indien de vuurwapens niet zijn 
gemarkeerd overeenkomstig artikel 4, lid 1.

2 ter. In de zin van deze richtlijn wordt 
onder illegale handel verstaan: de 
verwerving, verkoop, aflevering, het vervoer 
of de overdracht van vuurwapens, 
onderdelen daarvan en munitie, in strijd met 
deze richtlijn, naar het grondgebied van een 
lidstaat, indien een van de betrokken 
lidstaten daartoe geen machtiging heeft 
verleend overeenkomstig de bepalingen van 
deze richtlijn, of indien de vuurwapens, hun 
onderdelen, componenten en munitie niet 
zijn geregistreerd overeenkomstig artikel 4, 
lid 3, of niet zijn gemarkeerd 
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overeenkomstig artikel 4, lid 1. De 
verwerving, de verkoop, de aflevering, het 
vervoer of de overdracht van vuurwapens 
wordt echter niet als illegale handel 
beschouwd op grond van het enkele feit dat 
zij niet overeenkomstig artikel 4, lid 1 zijn 
gemarkeerd, wanneer zij vóór ...* zijn 
vervaardigd of uit de staatsvoorraden naar 
een permanent civiel gebruiksdoeleinde zijn 
overgegaan, mits de markering voldoet aan 
de vóór die datum toepasselijke relevante 
vereisten.
_____________
* [Datum van omzetting van deze richtlijn 
in nationale wetgeving]

Motivering

Niet-registratie zou moeten worden opgenomen als grond voor aanmerking als illegale 
handel. Invoeging van de woorden "in strijd met deze richtlijn" biedt rechtszekerheid door 
alle handel te definiëren als illegale handel die niet in overeenstemming is met alle 
bepalingen van de richtlijn, en te waarborgen dat alle vuurwapens die aanwezig zijn op het 
grondgebied van de Europese Unie op gelijke wijze worden behandeld. Transacties met 
vuurwapens die voldoen aan de huidige markeringsnormen moeten echter niet als illegaal 
worden beschouwd wanneer het gaat om vuurwapens die vóór de datum van omzetting van 
deze richtlijn zijn vervaardigd of overgebracht.

Amendement 13
ARTIKEL 1, PUNT 1 BIS (nieuw)

Artikel 1, lid 4 (Richtlijn 91/477/EEG)

(1 bis) Artikel 1, lid 4 luidt als volgt:
"4. De 'Europese vuurwapenpas' is een 
document dat door de autoriteiten van de 
lidstaten aan een persoon die wettig houder 
en gebruiker van een vuurwapen wordt, op 
diens verzoek wordt afgegeven. De 
vuurwapenpas is ten hoogste vijf jaar 
geldig. Deze geldigheidsduur kan worden 
verlengd. In de vuurwapenpas worden de in 
bijlage II voorgeschreven vermeldingen 
opgenomen. De 'Europese wapenpas' is een 
persoonlijk document waarin het 
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vuurwapen of de vuurwapens die de houder 
van de pas voorhanden heeft en gebruikt, is 
of zijn vermeld. De pas dient steeds in het 
bezit te zijn van de gebruiker van het 
vuurwapen. Wijzigingen in het voorhanden 
hebben of de kenmerken van het 
vuurwapen alsmede verlies of diefstal van 
het vuurwapen worden in de pas vermeld."

Amendement 14
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 4, lid 1, alinea 1 (Richtlijn 91/477/EEG)

"1. Ten behoeve van de identificatie en 
tracering van vuurwapens vereisen de 
lidstaten dat bij de vervaardiging van elk 
vuurwapen een unieke markering wordt 
aangebracht met de naam van de fabrikant, 
het land of de plaats van vervaardiging en 
het serienummer, of hanteren zij een andere 
unieke en gebruikersvriendelijke markering 
bestaande uit eenvoudige geometrische 
symbolen gecombineerd met een numerieke 
en/of alfanumerieke code, aan de hand 
waarvan alle lidstaten het land van 
vervaardiging eenvoudig kunnen 
identificeren."

"1. Ten behoeve van de identificatie en 
tracering van geassembleerde vuurwapens 
vereisen de lidstaten dat bij de vervaardiging 
van elk vuurwapen een unieke markering 
wordt aangebracht met de naam van de 
fabrikant of  diens merk, het land of de 
plaats van vervaardiging en het 
serienummer, zoals b.v. is voorgeschreven 
in het Internationale Verdrag van Brussel 
van 1 juli 1969 inzake de wederzijdse 
erkenning van keurmerken van 
handvuurwapens, of hanteren zij een andere 
unieke en gebruikersvriendelijke markering 
bestaande uit eenvoudige geometrische 
symbolen gecombineerd met een numerieke 
en/of alfanumerieke code, aan de hand 
waarvan alle lidstaten het land van 
vervaardiging eenvoudig kunnen 
identificeren.

Amendement 15
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 4, lid 2 (Richtlijn 91/477/EEG)

2. Iedere lidstaat stelt ten minste voor de 
categorieën A en B het als wapenhandelaar 
op zijn grondgebied werkzaam zijn 
afhankelijk van een erkenning op grond van 
ten minste een controle van de 
betrouwbaarheid van de wapenhandelaar in 
de persoonlijke en de beroepssfeer. Wanneer 
het een rechtspersoon betreft, heeft de 

2. Iedere lidstaat stelt het als 
wapenhandelaar op zijn grondgebied 
werkzaam zijn afhankelijk van een 
erkenning op grond van ten minste een 
controle van de betrouwbaarheid van de 
wapenhandelaar in de persoonlijke en de 
beroepssfeer. Wanneer het een rechtspersoon 
betreft, heeft de controle betrekking op de 
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controle betrekking op de persoon die het 
bedrijf leidt. Iedere lidstaat die het als 
wapenhandelaar werkzaam zijn voor de 
categorieën C en D niet afhankelijk stelt 
van een erkenning, eist met betrekking tot 
deze werkzaamheid een verklaring.

persoon die het bedrijf leidt. 

Amendement 16
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 4, lid 3 (Richtlijn 91/477/CEE)

3. Wapenhandelaars dienen een register bij 
te houden waarin aantekening wordt 
gehouden van elke binnenkomst en elk 
uitgaan van vuurwapens van de categorieën 
A, B en C, met vermelding van de gegevens 
die identificatie van het wapen mogelijk 
maken, met name type, merk, model, kaliber 
en fabricagenummer (serienummer), 
alsmede de namen en adressen van de 
verkoper of leverancier en de koper of 
verwerver. Dit register wordt gedurende vijf 
jaar, ook na beëindiging van zijn activiteiten 
als zodanig, door de wapenhandelaar 
bewaard. De lidstaten zorgen ervoor dat deze
gegevens ten minste tien jaar bewaard 
blijven.

3. Wapenhandelaars dienen een register bij 
te houden waarin aantekening wordt 
gehouden van elke binnenkomst en elk 
uitgaan van vuurwapens, alsmede van de 
gegevens die identificatie van het wapen 
mogelijk maken, met name type, merk, 
model, kaliber en fabricagenummer 
(serienummer), alsmede de namen en 
adressen van de verkoper of leverancier en 
de koper of verwerver. Dit register wordt 
gedurende vijf jaar, ook na beëindiging van 
zijn activiteiten als zodanig, door de 
wapenhandelaar bewaard. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de bovenvermelde 
gegevens ten minste twintig jaar bewaard 
blijven in een gecentraliseerd en 
gecomputeriseerd registratiesysteem.

Motivering

Het zou de tracering en uitwisseling van gegevens vergemakkelijken indien er in elke lidstaat 
een gecentraliseerd en gecomputeriseerd registratiesysteem bestond. Bovendien zou de 
periode gedurende welke de gegevens bewaard moeten blijven en die in het richtlijnvoorstel 
10 jaar bedraagt, gezien de lange levensduur van vuurwapens op 20 jaar moeten worden 
gebracht.

Amendement 17
ARTIKEL 1, PUNT 2 BIS (nieuw)

Artikel 4, lid 3 bis (nieuw) (Richtlijn 91/477/EEG)

(3bis) De lidstaten zien erop toe dat alle 
vuurwapens van de categorieën A, B, C en 
D kunnen worden gekoppeld aan hun 
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huidige eigenaar.

Amendement 18
ARTIKEL 1, PUNT 2 TER (nieuw)

Artikel 4 bis (nieuw) (Richtlijn 91/477/EEG) 

(2 ter) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd na artikel 4:

"Artikel 4 bis
Onverminderd artikel 3 staan de lidstaten 
de verwerving en het voorhanden hebben 
van vuurwapens van de categorieën A, B, C 
en D slechts toe aan personen die een 
licentie of wapenvergunning bezitten in 
overeenstemming met nationale 
wetgeving."

Amendement 19
ARTIKEL 1, PUNT 2 QUATER (nieuw)

Artikel 5 (Richtlijn 91/477/EEG)

(2 quater) Artikel 5 luidt als volgt:
"Onverminderd artikel 3 staan de lidstaten 
verwerving en voorhanden hebben van 
vuurwapens slechts toe aan personen die 
een geldige reden hebben en die:
a) de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, 
behoudens uitzonderingen voor jacht en 
sportschieten;
b) geen gevaar voor zichzelf, de openbare 
orde of veiligheid kunnen vormen.
Onverminderd artikel 3 staan de lidstaten 
het voorhanden hebben van vuurwapens 
slechts toe aan personen die niet reeds 
eerder veroordeeld zijn wegens een ernstig 
misdrijf (bijvoorbeeld moord, beroving of 
brandstichting) of wegens deelname aan 
dergelijke misdrijven.
De lidstaten kunnen de toestemming voor 
het voorhanden hebben van vuurwapens 
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intrekken, indien aan één van de 
voorwaarden genoemd in de eerste alinea, 
onder b), niet meer wordt voldaan.
De lidstaten kunnen op hun grondgebied 
verblijf houdende personen het voorhanden 
hebben van een in een andere lidstaat 
verworven wapen slechts verbieden, indien 
zij verwerving van datzelfde wapen op hun 
eigen grondgebied niet toestaan.

Motivering

De toevoeging betreft een verduidelijking in de zin van artikel 83c van de Schengen-
Overeenkomst.

Amendement 20
ARTIKEL 1, PUNT 2 QUINQUIES (nieuw)

Artikel 6 (Richtlijn 91/477/EEG) 

(2 quinquies) In artikel 6 wordt de volgende 
alinea ingevoegd:
"De bepalingen van deze richtlijn zijn 
onverkort van toepassing op de verwerving 
van vuurwapens, hun onderdelen, 
componenten en munitie door middel van 
communicatie op afstand, als gedefinieerd 
in artikel 2 van Richtlijn 97/7/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 
1997 betreffende de bescherming van de 
consument bij op afstand gesloten 
overeenkomsten1. 
1 PB L 144 van 4.6.1997, blz. 19.":

Amendement 21
ARTIKEL 1, PUNT 2 SEXIES (nieuw)
Artikel 12, lid 2 (Richtlijn 91/477/EEG)

(2 sexies) Artikel 12, lid 2 wordt als volgt 
gewijzigd:
a) De eerste alinea wordt vervangen door:
"2. In afwijking van lid 1 mogen jagers en 
sportschutters voor de uitoefening van hun 
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activiteit zonder voorafgaande vergunning 
gedurende een reis door twee of meer 
lidstaten een of meer van deze vuurwapens 
voorhanden hebben, op voorwaarde dat zij 
in het bezit zijn van de Europese 
vuurwapenpas voor dat wapen of die 
wapens. De lidstaten verlangen daarvoor 
geen ander document dan de Europese 
vuurwapenpas. De lidstaten kunnen de 
aanvaarding van een Europese 
vuurwapenpas niet afhankelijk stellen van 
eventuele aanvullende registratievereisten 
of van de betaling van een vergoeding of 
heffing."
b) De tweede alinea wordt vervangen door:
"Deze afwijking geldt echter niet voor 
reizen naar een lidstaat die de verwerving 
en het voorhanden hebben van het 
betrokken vuurwapen verbiedt; in dat geval 
wordt daarvan op de Europese 
vuurwapenpas uitdrukkelijk melding 
gemaakt."

Motivering

Zoals vermeld in het verslag van de Commissie van 2000 en met het oog op een goede 
werking van de interne markt mag het de lidstaten niet worden toegestaan andere documenten 
dan de Europese vuurwapenpas of betaling van vergoedingen te verlangen met betrekking tot 
het verkeer van jagers en sportschutters.

Amendement 22
ARTIKEL 1, PUNT 2 SEPTIES (nieuw)
Artikel 13, lid 3 (Richtlijn 91/477/EEG)

(2 septies) In artikel 13 wordt lid 3 
vervangen door:
"3. De lidstaten zetten netwerken op om 
geregeld alle gegevens uit te wisselen 
waarover zij beschikken.
Uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn stelt de Commissie een 
contactgroep in voor de uitwisseling van 
informatie met het oog op de toepassing 
van dit artikel.
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Elke lidstaat deelt aan de andere lidstaten 
en aan de Commissie mede welke 
autoriteiten met het toezenden en 
ontvangen van de gegevens en met de 
uitvoering van de in artikel 11, lid 4 
bedoelde formaliteit zijn belast."

Amendement 23
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 16, lid 1, alinea 3 (Richtlijn 91/477/EEG)

Pogingen tot dergelijke handelingen, en het 
deelnemen aan of aanzetten tot dergelijke 
handelingen, dienen eveneens als strafbare 
feiten worden aangemerkt, wanneer zij 
opzettelijk worden begaan.

De organisatie en leiding van, de assistentie 
bij, het hulp bieden aan, het faciliteren van 
of het adviseren bij het begaan van een 
strafbaar feit als gedefinieerd in dit artikel 
dient als strafbaar feit te worden 
aangemerkt, wanneer het opzettelijk wordt
begaan.

Motivering

De aanvulling op de wijziging van de Commissie is overgenomen uit het eraan ten grondslag 
liggende VN-protocol en dient ter verduidelijking.

Amendement 24
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 16, lid 1, alinea 3 bis (nieuw) (Richtlijn 91/477/EEG)

Op het niet bij zich dragen van een 
Europese vuurwapenpas staat geen 
vrijheidsstraf.

Motivering

Deze aanvulling beoogt te voorkomen dat er een situatie zou ontstaan waarbij de legitieme 
eigenaar van een vuurwapen die zich naar een andere lidstaat begeeft, een vrijheidsstraf 
riskeert doordat hij niet in staat is zijn Europese vuurwapenpas over te leggen, terwijl hij wel 
in het bezit is van alle andere noodzakelijke documenten.

Amendement 25
ARTIKEL 1, PUNT 4 BIS (nieuw)

Bijlage I, punt (f) (Richtlijn 91/477/EEG)
4 bis) In Bijlage II, punt f), wordt de tweede 
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alinea als volgt gewijzigd:
"Een dergelijke voorafgaande vergunning 
is in beginsel niet nodig voor reizen met een 
wapen met het oog op de jacht of om deel te 
nemen aan een schietwedstrijd, mits de 
houder in bezit is van de Europese 
vuurwapenpas.".

Amendement 26
ARTIKEL 2, PUNT 2 BIS (nieuw)

(2 bis) "Binnen vijf jaar na de datum van 
omzetting van deze richtlijn in nationale 
wetgeving en daarna om de vijf jaar, brengt 
de Commissie bij het Europees Parlement 
en de Raad verslag uit over de situatie die is 
ontstaan door de toepassing van deze 
richtlijn, in voorkomend geval vergezeld 
van voorstellen.
De Commissie verricht een onderzoek naar 
de verkoop van replicawapens in de 
Europese Unie en brengt daarover uiterlijk 
tegen [...]* verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad."
____________

* Een jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Motivering

Met het oog op een betere regulering dient de in Richtlijn 91/477/EEG voorgeschreven 
rapportageverplichting te worden geactualiseerd en moet zij op periodieke basis gestalte 
krijgen. Daarnaast moet de Commissie een onderzoek doen naar de complexe problematiek 
van replicawapens en de verkoop daarvan binnen de Europese Unie, ook via het internet.
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