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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Background to the directive

The purpose of the directive amending Directive 91/477/EEC is to transpose at Community 
level the 'United Nations Protocol on the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, 
their parts, components and ammunition, annexed to the Convention against transnational 
organised crime', signed by the Commission.  

Directive 91/477/EEC aimed to establish minimum standards for the marking of weapons, the 
storing of records of the manufacture of and trade in weapons (registers), the deactivation of 
fire arms and the definition and introduction of punishable offences.

The Commission's specific objectives

The proposed directive amends the existing legislation in the following ways:

- Definition, within the scope of application of the Directive, of the notions of 'illicit 
manufacturing and trafficking of firearms';

- Provisions stipulating the marking of weapons;
- Extension of the period for keeping registers prescribed by Directive 91/477/EEC;
- Clarification of the applicable penalties;
- Inclusion of the general principles on the deactivation of weapons defined by the 

United Nations Protocol.

Commission report to the European Parliament and the Council (COM(2000)837)

In its report COM(2000)837, the Commission assesses the application of Directive 
91/477/EEC, the conclusions on which are essentially positive, although improvements are 
needed in some areas.

It is agreed that the directive should lay down the following principle:
Travel from one Member States is not permitted if the passenger is in possession of a fire arm.
Any deviation from this principle is only possible in compliance with a clearly defined 
procedure whereby the Member State in question is informed that a fire arm is to be brought 
onto its sovereign territory.

According to the Commission, there are serious shortcomings with regard to the exchange of 
information, resulting in a lack of detailed information and inadequate cooperation between 
Member States. Difficulties have also emerged with the use of the European Firearms Pass, 
even though, in the Commission's view, it is a suitable means for hunters and marksmen to 
travel from one Member State to another for the purposes of hunting or target shooting.

With regard to the classification, acquisition and possession of firearms, it has become 
apparent that the separation of firearms into categories A, B, C and D, defined by the 
Commission, is unnecessary in the large majority of Member States In most Member States 
there a distinction is made only between prohibited firearms and those that are subject to 
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authorisation.

Those affected by the Directive have not signalled any shortcomings or need to amend it and 
so the view prevails that the Directive has been sensibly transposed and fulfils its objectives.

Draftsman's position

The draftsman shares the basic opinion of those concerned and the Commission and 
consequently supports the amendment of Directive 91/477/EEC in line with the Commission's 
wishes. In order to clarify the remaining imperfections, however, the Commission's 
amendments have been fleshed out with provisions of the Schengen Agreement and the UN 
Protocol.

The draftsman also supports the inclusion in the scope of the directive of internet trade and 
the provision of internet platforms for trade in arms.
Since the transposition of the Directive in 1993, the Internet has developed considerably and 
become an electronic market place. The Directive's aim of stopping trade in fire arms can only 
be achieved, therefore, if all trading opportunities are covered.

The draftsman further specifies that the failure to carry a European Firearms Pass when 
transporting fire arms from one Member State to another should not be subject to penalties, so 
as to prevent disproportionate restrictions on the free movement of persons

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne recomandă Comisiei pentru piaţa 
internă şi protecţia consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 3A (nou)

(3a) Având în vedere faptul că serviciile de 
informaţii dispun de elemente care indică 
utilizarea pe scară tot mai largă a armelor 
transformate în Uniunea Europeană, este 
esenţial să se asigure că astfel de arme 

  
1 Nepublicat încă în JO.
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transformabile sunt definite ca „armei de 
foc” în sensul prezentei directive.

Amendment 2
RECITAL 5

(5) Mai mult, Protocolul instituie obligaţia 
de marcare a armelor la data fabricării lor, 
precum şi la data transferării lor din stocurile 
guvernamentale în uzul civil permanent, în 
vreme ce Directiva 91/477 face doar 
trimitere indirectă la obligaţia de marcare. 

(5) Mai mult, Protocolul instituie obligaţia 
de marcare a armelor la data fabricării lor, 
precum şi la data transferării lor din stocurile 
guvernamentale în uzul civil permanent, în 
vreme ce Directiva 91/477 face doar 
trimitere indirectă la obligaţia de marcare. În 
măsura în care Convenţia din 1 iulie 1969 
privind recunoaşterea reciprocă a marcării 
armelor mici cuprinde toate cerinţele 
Protocolului, trebuie avută în vedere 
aplicarea acestei convenţii în toată 
Uniunea Europeană.

Justification

The Convention on Reciprocal Recognition of Proofmarks on Small Arms is in force in a 
large number of EU Member States, thus providing a marking and control system, which 
includes all the guarantees and requirements set out in the UN Protocol.

Amendamentul 3
CONSIDERENTUL 6

În plus, perioada de păstrare a registrelor cu 
informaţii despre arme trebuie extinsă la cel 
puţin zece ani, conform specificării din 
protocol.

(6) În plus, deşi în Protocol se menţionează 
că perioada de păstrare a registrelor cu 
informaţii despre arme trebuie extinsă la cel 
puţin zece ani, este necesară prelungirea 
acestei perioade până la cel puţin 20 de ani 
în vederea urmăririi adecvate a armelor de 
foc. Statele membre trebuie să deţină, de 
asemenea, un registru central informatizat, 
în care fiecare armă de foc să poarte un 
număr unic de identificare şi în care să se 
menţioneze numele şi adresa fiecărui 
deţinător succesiv al acesteia. Accesul 
poliţiei şi al autorităţilor judiciare la 
informaţiile conţinute în acest registru 
central trebuie să respecte articolul 8 din 
Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale.
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Justification

The Protocol provides for the maintenance of information "for not less than ten years", but a 
10-year period is inadequate given the very long lifespan of firearms. Therefore the 
information should be kept for at least 20 years. Furthermore, the Protocol provides that the 
maintenance of information is the responsibility of public authorities. Appropriate tracing of 
firearms requires centralised registration systems monitoring the weapon rather than the 
person. Automation of registers is imperative in the 21st Century. It is important to ensure 
that access to the information contained in this central register is subject to rules 
guaranteeing respect for private and family life.

Amendamentul 4
CONSIDERENTUL 6A (nou)

(6a) În vederea facilitării trasabilităţii 
armelor de foc şi combaterii eficiente a 
fabricării şi a traficului ilicit de arme de 
foc, piese, componente ale acestora şi 
muniţie, ar trebui luate măsuri de 
îmbunătăţire a schimbului de informaţii 
între statele membre.

Amendamentul 5
CONSIDERENTUL 6B (nou)

(6b) Păstrarea şi schimbul de informaţii 
trebuie să respecte Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date.
1 JO C 281, 23.11.1995, p. 31.

Justification

It is important to emphasise the need to comply with the framework directive on the protection 
of personal data.

Amendamentul 6
CONSIDERENTUL 9A (nou)

(9a) Ţinând cont de natura specială a 
activităţii armurierilor şi intermediarilor, 
este necesar un control strict al acestei 
activităţi, în special în vederea verificării 
competenţelor profesionale şi a integrităţii 
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acestora. 

Justification
Until now, pursuit of the activity of dealer has not been properly regulated, unlike many other 
professions, although it is a very specific activity that requires strict controls. Therefore, it is 
desirable that dealers and brokers provide evidence of their professional

Amendamentul 7
CONSIDERENTUL 9B (nou)

(9b) Permisul european pentru arme de foc 
funcţionează, în principiu, în mod 
satisfăcător şi ar trebui considerat singurul 
document de care au nevoie cei care 
practică  vânătoarea şi tirul sportiv pentru 
a transfera o armă de foc într-un alt stat 
membru.

Justification
As mentioned in the Commission's 2000 report and in view of a proper functioning of the 
internal market, Member States should not be allowed to require documents or fees other 
than the European Firearms Pass regarding the circulation of hunters and marksmen.

Amendamentul 8
CONSIDERENTUL 9C (nou)

(9c) Comisia ar trebui să realizeze cât mai 
curând posibil un studiu costuri-beneficii 
privind impactul pe care l-ar avea o 
reducere a numărului de categorii de arme 
asupra bunei funcţionări a pieţei interne.

Amendamentul 9
Articolul 1 PUNCTUL -1A (nou)

Articolul 1 alineatul (1) (Directiva 91/477/CEE)

(-1a) La articolul 1, alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„În sensul prezentei directive „armă de 
foc” înseamnă orice armă portabilă cu 
ţeavă cu care se poate trage un foc, un 
glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui 
explozibil, care este concepută sau poate fi 
cu uşurinţă transformată pentru a face 
acest lucru, cu excepţia acelor arme care 
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corespund acestei definiţii, dar care au fost 
excluse pentru unul dintre motivele 
menţionate la anexa I punctul III. Armele 
de foc sunt clasificate la anexa I punctul 
II”.

Justification

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.

Amendamentul 10
ARTICOLUL 1 PUNCTUL -1B (nou)

Articolul 1 alineatul (2) (Directiva 91/477/CEE)

(-1b) La articolul 1, alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(2) În sensul prezentei directive, 
„armurier” înseamnă orice persoană fizică 
a cărei activitate profesională constă, 
parţial sau în întregime, în fabricarea, 
comercializarea sau furnizarea unei 
platforme pentru acestea, schimbarea, 
închirierea, repararea sau transformarea 
armelor de foc.

Amendamentul 11
ARTICOLUL 1 PUNCTUL -1C (nou)

Articolul 1 paragraful 1a (nou) (Directiva 91/477/CEE)

(-1c) La articolul 1 se adaugă următorul 
alineat (1a):
„(1a) În sensul prezentei directive, „armă 
antică” înseamnă o armă fabricată înainte 
de 1900 sau orice armă fabricată după 
acest an, considerată armă antică de către 
un stat membru pe baza unor criterii 
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tehnice.”

Justification
A definition of "antique weapon" is needed for legal certainty reasons because these weapons 
are not covered by this Directive. On the other hand, other definitions by Member States 
should be allowed provided they are based on technical criteria.

Amendamentul 12
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1

Articolul 1 alineatul (2b) (Directiva 91/477/CEE)

(2b) În înţelesul prezentei directive, „trafic 
ilicit” înseamnă achiziţionarea, 
comercializarea, livrarea, mutarea sau 
transferul armelor de foc, al pieselor şi 
componentelor lor, precum şi al muniţiei din 
sau pe teritoriul unui stat membru în alt stat 
membru, dacă oricare dintre statele membre 
respective nu autorizează acest lucru în 
conformitate cu termenii prezentei directive 
sau dacă armele de foc în cauză nu sunt 
marcate în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1).

(2b) În înţelesul prezentei directive, „trafic 
ilicit” înseamnă achiziţionarea, 
comercializarea, livrarea, mutarea, transferul 
armelor de foc, al pieselor şi componentelor 
lor, precum şi al muniţiei, încălcând 
prezenta directivă, pe teritoriul unui stat 
membru, dacă oricare dintre statele membre 
respective nu autorizează acest lucru în 
conformitate cu termenii prezentei directive 
sau dacă armele de foc în cauză, piesele şi 
componentele lor, precum şi muniţia nu 
sunt înregistrate în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (3) sau nu sunt marcate 
în conformitate cu articolul 4 alineatul (1). 
Achiziţionarea, vânzarea, livrarea, 
transportul sau transferul armelor de foc 
nu sunt totuşi considerate trafic ilicit 
pentru simplul motiv că nu sunt marcate în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1), în 
cazul în care sunt fabricate sau transferate 
din fonduri guvernamentale în scopuri 
civile până la ...*, cu condiţia ca marcajul 
pe care îl poartă să respecte cerinţele 
corespunzătoare aplicabile până la această 
dată.
_____________

*[Data transpunerii prezentei directive de către 
statele membre]

Justification
The absence of registration should be included as a requisite of illicit trafficking. The 
insertion of the words "in violation of this Directive" will allow legal certainty by defining as 
an illicit trafficking any trafficking that is not in compliance with all the provisions of the 
Directive, and ensure that all firearms present on the EU territory are equally treated.
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However, transactions with firearms meeting current marking standards should not be 
considered illicit if they concern firearms manufactured or transferred before the date for 
transposition of this Directive.

Amendamentul 13
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1A (nou)

Articolul 1 alineatul (4) (Directiva 91/477/CEE)  

(1a) La articolul 1, alineatul (4) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(4) „Permisul european pentru arme de 
foc” este un document emis la cerere de 
către autorităţile unui stat membru unei 
persoane care devine în mod legal 
posesorul şi utilizatorul unei arme de foc. 
Perioada maximă de validitate este de cinci 
ani. Aceasta poate fi extinsă. „Permisul 
european pentru arme de foc” este un 
document care nu poate fi transmis şi pe 
care se înscriu arma sau armele de foc 
deţinută/deţinute şi folosită/folosite de către 
titularul permisului. Persoana care 
foloseşte arma de foc trebuie să fie 
întotdeauna în posesia permisului. 
Schimbarea deţinătorului sau modificările 
caracteristicilor armei de foc, precum şi 
pierderea sau furtul acesteia sunt indicate 
în permis.

Amendamentul 14
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf (Directiva 91/477/CEE)

(1) În scopul identificării şi urmăririi tuturor 
armelor de foc, la data fabricării fiecărei 
arme de foc, statele membre fie impun un 
marcaj unic, care să conţină numele 
producătorului, ţara sau locul fabricării şi 
seria, fie practică orice tip de marcaj 
alternativ unic şi uşor de identificat, 
conţinând simboluri geometrice simple în 

(1) În scopul identificării şi urmăririi tuturor 
armelor de foc, la data fabricării fiecărei 
arme de foc asamblate, statele membre fie 
impun un marcaj unic, care să includă
numele sau marca producătorului, ţara sau 
locul fabricării şi seria, astfel cum se 
menţionează, de exemplu, în Convenţia din 
1 iulie 1969 privind recunoaşterea 
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combinaţie cu un număr sau un cod 
alfanumeric, care să permită tuturor statelor 
să identifice rapid ţara de fabricaţie.

reciprocă a marcării armelor de foc mici, 
fie practică orice tip de marcaj alternativ 
unic şi uşor de identificat, conţinând 
simboluri geometrice simple în combinaţie 
cu un număr sau un cod alfanumeric, care să 
permită tuturor statelor să identifice rapid 
ţara de fabricaţie.”

Amendamentul 15
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2

Articolul 4 alineatul (2) (Directiva 91/477/CEE)

(2) Cel puţin pentru categoriile A şi B, 
fiecare stat membru trebuie să se asigure că 
exercitarea activităţii de armurier pe 
teritoriul său este condiţionată de obţinerea 
autorizaţiei în urma a cel puţin unui control 
privind onorabilitatea personală şi 
profesională a armurierului. Dacă este vorba 
despre o persoană juridică, controlul vizează 
persoana care conduce întreprinderea 
respectivă. Pentru categoriile C şi D, 
fiecare stat membru care nu se asigură că 
exercitarea activităţii de armurier este 
condiţionată de autorizaţia menţionată 
trebuie să condiţioneze exercitarea acestei 
activităţi de înaintarea unei declaraţii.

(2) Fiecare stat membru trebuie să se asigure 
că exercitarea activităţii de armurier pe 
teritoriul său este condiţionată de obţinerea 
autorizaţiei în urma a cel puţin unui control 
privind onorabilitatea personală şi 
profesională a armurierului. Dacă este vorba 
despre o persoană juridică, controlul vizează 
persoana care conduce întreprinderea 
respectivă. 

Amendamentul 16
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2

Articolul 4 alineatul (3) (Directiva 91/477/CEE)

(3) Armurierii trebuie să ţină un registru în 
care să îşi înscrie toate intrările şi ieşirile de 
arme de foc din categoria A, B sau C, datele 
de identificare a armei, respectiv tipul, 
marca, modelul, calibrul şi seria, precum şi 
numele şi adresa persoanei care 
achiziţionează arma. Registrul trebuie 
păstrat de către armurier timp de cinci ani, 
chiar şi după încetarea activităţii. Toate 
statele membre trebuie să asigure păstrarea 
informaţiilor respective timp de minimum 
zece ani.

(3) Armurierii trebuie să ţină un registru în 
care să îşi înscrie toate intrările şi ieşirile de 
arme de foc, datele de identificare a armei, 
precum şi tipul, marca, modelul, calibrul şi 
seria, precum şi numele şi adresa persoanei 
care achiziţionează arma. Registrul trebuie 
păstrat de către armurier timp de cinci ani, 
chiar şi după încetarea activităţii. Toate 
statele membre trebuie să asigure păstrarea 
informaţiilor susmenţionate într-un registru 
centralizat informatizat timp de minimum 
douăzeci ani.
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Justification

The existence in each Member State of a centralised and computerised registration system 
would facilitate information tracing and exchanges. Moreover, in view of a firearm's lifetime, 
the period for maintenance of information, which is ten years in the proposal for a directive, 
should be extended to twenty years.

Amendamentul 17
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2A (nou)

Articolul 4 alineatul (3a) (nou) (Directiva 91/477/CEE)

(3a) Statele membre se asigură că se poate 
stabili o legătură între toate armele de foc 
din categoriile A, B, C şi D şi deţinătorii 
acestora.

Amendamentul 18
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2B (nou)

Articolul 4a (nou) (Directiva 91/477/CEE) 

(2b) După articolul 4, se adaugă următorul 
articol:

„Articolul 4a
Fără a aduce atingere articolului 3, statele 
membre permit achiziţionarea şi deţinerea 
de arme de foc din categoriile A, B, C sau 
D doar de către persoanele care sunt în 
posesia unei autorizaţii sau a unui permis 
corespunzător, în conformitate cu legislaţia 
naţională.”

Amendamentul 19
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2C (nou)
Articolul 5 (Directiva 91/477/CEE)

2c. Articolul 5 se înlocuieşte cu următorul 
text:
„Fără a aduce atingere articolului 3, 
statele membre nu permit achiziţionarea şi 
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deţinerea de arme de foc decât persoanelor 
care au un motiv întemeiat şi care: 
(a) au 18 ani, cu derogare pentru vânătoare 
sau tir sportiv; 
(b) nu prezintă un pericol pentru ele însele, 
pentru ordinea publică sau pentru 
siguranţa publică. 
Fără a aduce atingere articolului 3, statele 
membre permit deţinerea de arme de foc 
doar persoanelor care nu au condamnări 
anterioare pentru comiterea de infracţiuni 
grave (de exemplu crimă, furt etc.) sau 
pentru implicarea în astfel de infracţiuni.
Statele membre pot retrage autorizaţia de 
deţinere a armei de foc în cazul în care una 
dintre condiţiile de la primul paragraf litera 
(b) nu mai este îndeplinită.   
Statele membre nu pot interzice 
persoanelor care îşi au reşedinţa pe 
teritoriile lor să deţină o armă achiziţionată 
într-un alt stat membru decât dacă interzic 
achiziţionarea acelei arme pe teritoriul 
lor.”

Justification

The inserted text is intended to clarify the provision, so as to reflect Article 83(c) of the 
Schengen Agreement.

Amendamentul 20
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2D (nou)
Articolul 6 (Directiva 91/477/CEE) 

2d. La articolul 6, se adaugă următorul 
paragraf:
„Dispoziţiile prezentei directive se aplică pe 
deplin în cazul achiziţionării de arme de 
foc, a părţilor şi componentelor acestora, 
precum şi a muniţiei, cu ajutorul 
mijloacelor de comunicare la distanţă, aşa 
cum se prevede la articolul 2 din Directiva 
97/7/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 mai 1997 privind 
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protecţia consumatorilor cu privire la 
contractele la distanţă1.
JO L 144, 04.06.1997, p. 19.”

Amendamentul 21
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2E (nou)

Articolul 12 alineatul (2) (Directiva 91/477/CEE)

2e. La articolul 12, alineatul (2) se 
modifică după cum urmează:
(a) Primul paragraf se înlocuieşte cu 
următorul text:
„(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
vânătorii şi practicanţii de tir sportiv pot 
deţine, fără o autorizaţie prealabilă, una 
sau mai multe arme de foc necesare 
desfăşurării activităţii lor pe durata unei 
călătorii prin două sau mai multe state 
membre, cu condiţia posedării unui permis 
european pentru arme de foc în care să fie 
menţionată/e această armă/aceste arme. 
Niciun alt document în afara permisului 
european pentru arme de foc nu poate fi 
solicitat de către statele membre în acest 
scop. Statele membre nu pot condiţiona
acceptarea unui permis european pentru 
arme de foc de îndeplinirea niciunei alte 
obligaţii de înregistrare suplimentară sau 
de plata unei redevenţe sau taxe.”
(b) Al doilea paragraf se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Cu toate acestea, această derogare nu se 
aplică călătoriilor într-un stat membru care 
interzice achiziţionarea şi deţinerea armei 
respective; în acest caz, în permisul 
european pentru arme de foc se face o 
menţiune specială.”

Justification

As mentioned in the Commission's 2000 report and in view of a proper functioning of the 
internal market, Member States should not be allowed to require documents or fees other 
than the European firearms pass regarding the circulation of hunters and marksmen.
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Amendamentul 22
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2F (nou)

Articolul 13 alineatul (3) (Directiva 91/477/CEE)

2f. La articolul 13, alineatul (3) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(3) Statele membre creează o reţea pentru 
schimbul regulat de informaţii aflate la 
dispoziţia lor.
Comisia stabileşte, în cel mult un an de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive, un 
grup de contact pentru schimbul de 
informaţii în vederea punerii în aplicare a 
prezentei directive.
Fiecare stat membru comunică celorlalte 
state membre şi Comisiei care sunt 
autorităţile responsabile cu transmiterea şi 
primirea de informaţii şi îndeplinirea 
formalităţilor menţionate la articolul 11 
alineatul (4).”

Amendamentul 23
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 16 alineatul (1) al treilea paragraf (Directiva 91/477/CEE)

Astfel de tentative sau participarea în 
calitate de complice la acestea din urmă se 
consideră de asemenea infracţiuni atunci 
când sunt săvârşite cu intenţie.

Organizarea, dirijarea, facilitarea, 
încurajarea, favorizarea sau consilierea 
comisiei în legătură cu o infracţiune în 
sensul prezentului articol se consideră 
infracţiune atunci când este săvârşită cu 
intenţie.

Justification

This wording is taken from the UN Protocol, which forms the basis of the Directive, and is 
intended to clarify the provision.

Amendamentul 24
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 16 alineatul (1) paragraful 3a (nou) (Directiva 91/477/CEE)

Neprezentarea permisului european de 
arme de foc nu este pasibilă de o pedeapsă 
privativă de libertate.



PE 380.586v02-00 16/18 AD\670886RO.doc

RO

Justification
This addition is to prevent lawful owners of weapons risking prison if they travel to another 
Member State and are unable to present a European firearms pass but are in possession of all 
other necessary documents.

Amendamentul 25
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4A (nou)

Anexa I litera (f) (Directiva 91/477/CEE)

4a. La anexa II, litera (f) se modifică după 
cum urmează:
„Autorizaţia prealabilă menţionată mai sus 
nu este necesară, în principiu, pentru a 
călători cu o armă de foc pentru a vâna sau 
a practica tirul sportiv, cu condiţia ca 
persoana care călătoreşte să deţină un 
permis pentru arme de foc şi să precizeze 
scopul călătoriei.”

Amendamentul 26
ARTICOLUL 2 PUNCTUL 2A (nou)

2a. În termen de cinci ani de la data 
transpunerii prezentei directive în dreptul 
intern şi, ulterior, din cinci în cinci ani, 
Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European şi Consiliului privind situaţia 
care rezultă din punerea în aplicare a 
prezentei directive, însoţit, dacă este cazul, 
de propuneri. 
Comisia realizează un studiu privind 
comercializarea replicilor de arme în 
cadrul Comunităţii Europene şi îl prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului 
până la …*
____________

* Un an de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive.
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Justification

In line with better regulation the requirement for reporting included in Directive 91/477/EEC 
should be updated and made regular. In addition the Commission should conduct a study on 
the complex issue of replica weapons and their marketing, including their sale on the internet, 
within the European Community.
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