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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Michael Cashman

Amendement 9
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) Naar uit justitiële bron verluidt, 
wordt bij criminele activiteiten in de 
Gemeenschap steeds vaker gebruik 
gemaakt van omgebouwde wapens en valt
er tevens een toename te signaleren van de 
grensoverschrijdende smokkel in
transformeerbare wapens die kunnen 
worden omgebouwd tot vuurwapens 
waarmee door explosieve voortstuwing een 
kogel, een patroon of een projectiel wordt 
uitgestoten, en daarom 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.
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Or. en

Motivering

Uit justitiële kringen valt te vernemen dat er sprake is van een groeiend probleem met 
omgebouwde wapens, vooral nu de lidstaten strengere beperkingen hanteren voor 
traditionele vuurwapens. Het gaat hierbij duidelijk om een trans-Europees probleem, waarbij 
transformeerbare wapens die in sommige lidstaten legaal verkrijgbaar zijn, naar andere 
lidstaten worden gesmokkeld om aldaar te worden omgebouwd.

Amendement ingediend door Véronique Mathieu

Amendement 10
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.

Or. fr

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 ingediend door Marie-Line Reynaud

Amendement 11
Overweging 6



AM\660564NL.doc 3/36 PE 386.662v01-00

NL

(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) Verder dienen de bepalingen van het 
protocol inzake de bewaring van gegevens 
door de lidstaten te worden verruimd door 
op nationaal niveau een gecentraliseerde 
databank te laten aanleggen en de 
minimumtermijn voor het bewaren van de 
gegevens te verlengen tot twintig jaar. 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.

Or. fr

Motivering

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 ingediend door Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg en Gisela 
Kallenbach

Amendement 12
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 
vuurwapen een uniek identificatienummer 
krijgt en waarin de naam en het adres van 
elke successieve eigenaar worden vermeld.

Or. en
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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.

Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud

Amendement 13
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.

Or. fr

Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud

Amendement 14
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 
verkeer van die gegevens1.
____________________________________
1 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
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Or. fr

Motivering

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

Amendement ingediend door Véronique Mathieu

Amendement 15
Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis) Indien dit de werking van de interne 
markt ten goede zou komen, moeten de
lidstaten ertoe worden aangemoedigd de 
mogelijkheid tot herindeling van de 
categorieën wapens in overweging te 
nemen.

Or. fr

Amendement ingediend door Véronique Mathieu

Amendement 16
Overweging 9 ter (nieuw)

(9 ter) 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.

Or. fr

Amendement ingediend door Michael Cashman

Amendement 17
Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis) De Europese vuurwapenpas moet 
worden beschouwd als het voornaamste 
document dat jagers en sportschutters
nodig hebben om een vuurwapen naar een 
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andere lidstaat te mogen overbrengen. Alle 
bijkomende vereisten die door een lidstaat 
worden vastgesteld met betrekking tot de 
overbrenging naar die lidstaat van een 
vuurwapen door een jager of sportschutter 
moeten te rechtvaardigen zijn door en in 
verhouding staan tot de legitimiteit van de
doelstellingen die de overheid hanteert ter 
bescherming van de openbare veiligheid.

Or. en

Motivering

Met betrekking tot het vrije verkeer van jagers en sportschutters mogen de lidstaten alleen 
andere documenten dan de Europese vuurwapenpas verlangen wanneer zulks uit 
legitimiteitsoogpunt strikt te rechtvaardigen valt door de criteria welke die lidstaat hanteert 
ter bescherming van de openbare veiligheid, en voor zover die vereisten in verhouding staan 
tot de beoogde doelstellingen.

Amendement ingediend door Kathalijne Maria Buitenweg en Gisela Kallenbach

Amendement 18
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.

Or. en

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.
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Amendement ingediend door Kathalijne Maria Buitenweg en Gisela Kallenbach

Amendement 19
Overweging 9 ter (nieuw)

(9 ter) Ten einde de risico's van dood en 
verwondingen als gevolg van geweld door 
gebruik van handvuurwapens terug te 
dringen, moet voor de verwerving van 
vuurwapens door middel van communicatie 
op afstand - bijvoorbeeld via internet - aan 
alle vereisten van deze richtlijn worden 
voldaan; daarnaast moet er, behalve voor 
personen die over een geldige vergunning 
beschikken, een bezinningsperiode liggen 
tussen het moment waarop de klant het 
vuurwapen bestelt en het moment waarop 
dit wordt geleverd, en moeten de lidstaten 
gedetailleerde regelingen vaststellen
betreffende het verbod op de verwerving 
van vuurwapens door personen die op 
grond van een definitieve rechterlijke 
uitspraak ooit zijn veroordeeld voor een 
ernstig strafbaar feit.

Or. en

Motivering

De verwerving van vuurwapens door middel van communicatie op afstand moet adequaat 
worden gecontroleerd. Bovendien zou een bezinningsperiode, zoals die bijvoorbeeld in een 
aantal VS-staten zoals Californië wordt toegepast, ertoe bijdragen dat misdaden worden 
voorkomen die worden begaan terwijl de dader tijdelijk ontoerekeningsvatbaar is. De 
verwerving van vuurwapens door personen die zijn veroordeeld wegens ernstige strafbare 
feiten is een bron van risico.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg en Gisela 
Kallenbach

Amendement 20
Overweging 9 quater (nieuw)

(9 quater) 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 
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een vuurwapen naar een andere lidstaat te 
mogen overbrengen

Or. en

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 ingediend door Michael Cashman

Amendement 21
ARTIKEL 1, PUNT -1 (nieuw)

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

-1. 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."

Or. en

Motivering

(Niet vertaald wegens overschrijding maximale tekstomvang voor motiveringen)

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 
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firearms, antique weapons and some other firearms mentioned in Annex 1, section III of the 
Directive.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg en Gisela 
Kallenbach

Amendement 22
ARTIKEL 1, PUNT -1 (nieuw)

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

-1. In artikel 1 wordt het volgende lid
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."

Or. en

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 ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 23
ARTIKEL 1, PUNT -1 (nieuw)

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

-1. Artikel 1, lid 2 wordt vervangen door:
"2. In de zin van deze richtlijn wordt onder 
'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."



PE 386.662v01-00 10/36 AM\660564NL.doc

NL

Or. en

Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud

Amendement 24
ARTIKEL 1, PUNT 1 

Artikel 1, lid 4 (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 vanuit het 
grondgebied van om het even welke staat, 
dan wel via deze staat 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 niet 
zijn gemarkeerd overeenkomstig artikel 4, 
lid 1.

Or. fr

Motivering

Het is wenselijk tot de definitie van "illegale handel" ook de gevallen te rekenen waarin de 
betrokken vuurwapens, onderdelen of componenten daarvan en munitie uit een derde land 
afkomstig zijn.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg en Gisela 
Kallenbach

Amendement 25
ARTIKEL 1, PUNT 1 

Artikel 1, lid 4 (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 

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 
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daartoe geen machtiging heeft verleend 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn, of indien de vuurwapens niet zijn 
gemarkeerd overeenkomstig artikel 4, lid 1.

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 
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 enkel het 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]

Or. en

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 ingediend door Marie-Line Reynaud

Amendement 26
ARTIKEL 1, PUNT 1 BIS (nieuw)

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

1 bis. Artikel 1, lid 4 wordt vervangen door: 
"4. De Europese vuurwapenpas is een 
document dat door de autoriteiten van een 
lidstaat aan een persoon die wettig houder 
en gebruiker van een vuurwapen wordt, op 
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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 vuurwapenpas is 
een persoonlijk document waarin het 
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.
Het niet bij zich dragen van een Europese 
vuurwapenpas bij een politie- of 
douanecontrole is op zich geen daad 
waarvoor iemand tot een gevangenisstraf 
kan worden veroordeeld."

Or. fr

Motivering

Het niet voeren van een Europese vuurwapenpas bij een controle is op zich weliswaar 
strafbaar, maar er mag geen gevangenisstraf op staan.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro

Amendement 27
ARTIKEL 1, PUNT 1 BIS (nieuw)

Artikel 2, lid 2 bis (nieuw) (Richtlijn 91/477/EEG)

1 bis. In artikel 2 wordt de volgende alinea 
toegevoegd: 
"Deze richtlijn is eveneens van toepassing 
bij verkoop op afstand."

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat ook b.v. verkoop via internet onder de bepalingen van de 
richtlijn valt.
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Amendement ingediend door Roberta Angelilli, Guido Podestà en Stefano Zappalà

Amendement 28
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 wapen een unieke markering wordt 
aangebracht met de naam van de fabrikant
en 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.

Or. it

Motivering

(Niet vertaald wegens overschrijding maximale tekstomvang voor motiveringen)

Attualmente tutti i Paesi maggiori produttori europei di armi destinate al mercato civile 
hanno sottoscritto la Convenzione CIP, cosicché si può ritenere che la quasi totalità delle 
armi civili presenti sul territorio dell’Unione Europea sia marcata in tale modo. È comunque 
necessario costituire un sistema unico di marcatura che permetta l’identificazione e la 
tracciatura delle armi presenti all’interno dell’Unione, coerentemente con il disposto dell’art. 
8 del Protocollo. Il sistema proposto dà la possibilità agli Stati membri di predisporre un 
sistema di marcatura unico autonomo, che comprenda tuttavia gli elementi previsti dal 
Protocollo e che sia omogeneo rispetto agli standard e ai criteri definiti dalla Convenzione 
CIP. L’articolo 11 paragrafo 2 del testo in vigore richiede per il trasferimento 
infracomunitario delle armi da fuoco che esse siano state punzonate da un banco di prova 
riconosciuto, ai sensi della Convenzione CIP. Da ultimo, è da preferire la più precisa dizione 
“produttore” anziché “fabbricante”, al fine di rendere omogenea la disposizione con il 
diritto comunitario derivato sulla qualità dei prodotti e la difesa del consumatore (Direttive 
85/374/CEE, 92/59 CEE e 2001/95/CE e successive modificazioni e integrazioni). In tal senso 
la dizione “produttore”, relativa al primo immissore sul mercato, è idonea a comprendere 
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anche l’importatore in via definitiva.

Amendement ingediend door Kathalijne Maria Buitenweg en Gisela Kallenbach

Amendement 29
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 
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.

2. Iedere lidstaat stelt het als 
wapenhandelaar en als tussenpersoon op 
zijn grondgebied werkzaam zijn afhankelijk 
van een erkenning op grond van ten minste 
een controle van de betrouwbaarheid van de 
wapenhandelaar en de tussenpersoon in de 
persoonlijke en de beroepssfeer en zijn/haar 
beroepsbekwaamheid. Wanneer het een 
rechtspersoon betreft, heeft de controle 
betrekking op de persoon die het bedrijf 
leidt.

Or. en

Motivering

In het Commissievoorstel staat dat de activiteiten van tussenpersonen op dezelfde manier 
moeten worden gereguleerd als die van handelaren. Tot dusver was de uitoefening van het 
beroep van wapenhandelaar - in tegenstelling tot veel andere beroepen - niet goed 
gereguleerd, hoewel het hier gaat om een zeer specifieke activiteit die aan strenge controles 
moet worden onderworpen. Daarom is het wenselijk dat zowel handelaren als tussenpersonen 
hun beroepsbekwaamheid moeten kunnen aantonen.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro

Amendement 30
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 

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 
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betrouwbaarheid van de wapenhandelaar in 
de persoonlijke en de beroepssfeer. Wanneer 
het een rechtspersoon betreft, heeft de 
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.

wapenhandelaar in de persoonlijke en de 
beroepssfeer. Wanneer het een rechtspersoon 
betreft, heeft de controle betrekking op de 
persoon die het bedrijf leidt. 

Or. en

Motivering

Aangezien wordt voorgesteld dat voortaan met twee categorieën kan worden volstaan, dient 
de verwijzing naar de categorieën C en D in dit artikel te worden geschrapt.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg en Gisela 
Kallenbach

Amendement 31
ARTIKEL 1, PUNT 2

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

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. Elke lidstaat zorgt ervoor dat een 
gecomputeriseerd en gecentraliseerd 
databeheersysteem wordt bijgehouden, 
waarin voor elk vuurwapen waarop deze 
richtlijn van toepassing is, een uniek 
identificatienummer wordt toegewezen.

In het databeheersysteem wordt gedurende 
minimaal 20 jaar voor elk vuurwapen 
informatie opgeslagen en bewaard 
betreffende type, merk, model, kaliber, jaar 
van vervaardiging en serienummer, 
alsmede naam en  adres van de fabrikant 
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en van de gewezen en de huidige eigenaar 
van het vuurwapen, eventuele handel of 
overdracht, uitwisseling, verhuur, reparatie 
of transformatie van het vuurwapen. Het 
databeheersysteem bevat ook informatie die 
het mogelijk maakt om onderdelen, 
componenten en munitie te traceren.
Elke wapenhandelaar en tussenpersoon 
moet gedurende de periode van zijn 
beroepsactiviteit een register bijhouden en 
bewaren waarin documentatie is 
opgenomen betreffende alle in het 
gecentraliseerde databeheersysteem als
bedoeld in de eerste alinea op te nemen 
gebeurtenissen waarbij de wapenhandelaar 
of de tussenpersoon betrokken is geweest. 
Bij beëindiging van zijn activiteiten levert 
de wapenhandelaar of de tussenpersoon het 
register in bij de nationale instantie die 
verantwoordelijk is voor de registratie als 
bedoeld in de eerste alinea.

Or. en

Motivering

In het protocol is bepaald dat de verantwoordelijkheid voor het bewaren van informatie 
berust bij de overheid. Voor het op een passende wijze traceren van vuurwapens zijn 
gecentraliseerde registratiesystemen nodig. Het jaar van vervaardiging is belangrijke 
informatie voor het traceren van vuurwapens. Het automatiseren van registers zou in de 21ste 
eeuw vanzelfsprekend moeten zijn. De periode van 10 jaar die als minimum wordt 
aangegeven in het VN-protocol is te kort, gezien de zeer lange levensduur van vuurwapens. 
Daarom moet de informatie gedurende ten minste 20 jaar worden bewaard.

Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud

Amendement 32
ARTIKEL 1, PUNT 2

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

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 

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, 
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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.

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.

Or. fr

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 ingediend door Adamos Adamou

Amendement 33
ARTIKEL 1, PUNT 2 BIS (nieuw)
Artikel 5 (Richtlijn 91/477/EEG)

2 bis. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
"Onverminderd artikel 3 staan de lidstaten 
de verwerving en het voorhanden hebben 
van vuurwapens van categorie B slechts toe 
aan personen die een geldige reden hebben 
en die:
a) de leeftijd van 18 jaar of meer hebben 
bereikt - behoudens uitzonderingen voor 
sportschieten - maar die in geen geval 
jonger mogen zijn dan 16 jaar, binnen een 
geautoriseerd opleidingscentrum en onder 
het toezicht en de leiding van een bevoegde 
trainer, voor competitie- of 
opleidingsdoeleinden;
b) geen gevaar voor zichzelf, de openbare 
orde of veiligheid kunnen vormen."
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Or. en

Amendement ingediend door Roberta Angelilli, Guido Podestà en Stefano Zappalà

Amendement 34
ARTIKEL 1, PUNT 2 BIS (nieuw)
Artikel 5 (Richtlijn 91/477/EEG)

2 bis. Artikel 5 wordt vervangen door:
"Onverminderd artikel 3 staan de lidstaten 
de verwerving en het voorhanden hebben 
van vuurwapens van categorie B 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 al eerder 
veroordeeld zijn wegens een ernstig 
misdrijf (bijvoorbeeld moord, beroving of  
soortgelijke delicten).
De lidstaten kunnen de toestemming voor 
het voorhanden hebben van vuurwapens 
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."

Or. it

Motivering

Het hebben begaan van een ernstig misdrijf lijkt het enige bruikbare criterium te zijn om te
bepalen in hoeverre iemand een gevaar voor de maatschappij vormt wanneer hij in staat is 
zich wapens te verschaffen.
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Amendement ingediend door Kathalijne Maria Buitenweg en Gisela Kallenbach

Amendement 35
ARTIKEL 1, PUNT 2 TER (nieuw)

Artikel 6 (Richtlijn 91/477/EEG)

2 ter. In artikel 6 worden de volgende twee 
alinea's 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.
Behalve wanneer het gaat om personen die 
houder zijn van een geldige vergunning, 
onderwerpen de lidstaten de verwerving 
van een vuurwapen aan een 
bezinningsperiode van ten minste 15 
werkdagen tussen de datum van aankoop 
van het vuurwapen en de datum van 
levering daarvan."
___________
1 PB L 144 van 4.6.1997, blz. 19.

Or. en

Motivering

Het is niet mogelijk een adequate controle uit te oefenen op het verwerven van vuurwapens 
door middel van communicatie op afstand. Bovendien zou een bezinningsperiode zoals die 
bijvoorbeeld wordt toegepast in een aantal VS-staten zoals Californië, ertoe bijdragen dat 
misdaden worden voorkomen die worden begaan terwijl de dader tijdelijk 
ontoerekeningsvatbaar is.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro

Amendement 36
ARTIKEL 1, PUNT 2 TER (nieuw)



PE 386.662v01-00 20/36 AM\660564NL.doc

NL

Artikel 7 (Richtlijn 91/477/EEG)

2 ter. Artikel 7 wordt vervangen door: 
"1. Een vuurwapen van categorie B mag op 
het grondgebied van een lidstaat niet 
worden verworven zonder dat deze de 
verwerver daartoe een vergunning heeft 
verleend.
Deze vergunning mag niet aan een 
ingezetene van een andere lidstaat worden 
verleend zonder voorafgaande toestemming 
van die lidstaat.
2. Verkopers, wapenhandelaars of 
particulieren doen de autoriteiten van de 
lidstaat waar de overdracht of aflevering 
van een vuurwapen van categorie B 
plaatsvindt, hiervan mededeling, met 
vermelding van de gegevens die de 
identificatie van het vuurwapen en de 
verwerver ervan mogelijk maken. Indien de 
verwerver van een dergelijk vuurwapen
ingezetene is van een andere lidstaat, wordt 
deze lidstaat door de lidstaat waar de 
verwerving heeft plaatsgevonden en door 
de verwerver zelf van die verwerving in 
kennis gesteld.
3. Indien een lidstaat de verwerving en het 
voorhanden hebben van een vuurwapen 
van categorie B op zijn grondgebied 
verbiedt, stelt hij de andere lidstaten 
hiervan in kennis. Deze maken daarvan 
overeenkomstig artikel 12, lid 2 
uitdrukkelijk melding wanneer zij voor een 
dergelijk vuurwapen een Europese 
vuurwapenpas afgeven.
4. Niemand mag op het grondgebied van 
een lidstaat een vuurwapen van categorie B 
voorhanden hebben zonder dat deze lidstaat 
de houder daartoe een vergunning heeft 
verleend. Indien de houder ingezetene is 
van een andere lidstaat, wordt deze lidstaat 
daarvan op de hoogte gesteld.
5. De vergunning voor het verwerven en die 
voor het voorhanden hebben van een 
vuurwapen van categorie B kunnen in één 
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enkele administratieve beslissing zijn 
belichaamd."

Or. en

Motivering

De onderbrenging van een aantal paragrafen uit artikel 8 in artikel 7 vloeit voort uit 
amendement 8.

Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud

Amendement 37
ARTIKEL 1, PUNT 2 BIS (nieuw)

Artikel 7, lid 3 bis (nieuw) (Richtlijn 91/477/EEG)

2 bis, In artikel 7 wordt na lid 3 een nieuw 
lid ingevoegd: 
"3 bis. Dit artikel is niet van toepassing op 
de verwerving of het voorhanden hebben 
van een vuurwapen door de houder van een 
geldige jacht- of sportwapenvergunning, op 
voorwaarde dat het bewuste wapen is 
aangepast aan het gebruik waarvoor het is 
bestemd."

Or. fr

Amendement ingediend door Alexander Alvaro

Amendement 38
ARTIKEL 1, PUNT 2 BIS (nieuw)

Artikel 7, lid 2 bis (nieuw) (Richtlijn 91/477/EEG)

2 bis. In artikel 7 wordt vóór het laatste lid 
een nieuw lid ingevoegd:
"2 bis. De vergunning voor de verwerving
en het voorhanden hebben van een 
vuurwapen wordt automatisch verleend aan 
houders van een geldige jacht- of 
sportwapenvergunning."

Or. en



PE 386.662v01-00 22/36 AM\660564NL.doc

NL

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de gevolgen van de schrapping van de categorieën C en D 
voor jagers en sportschutters te beperken.

Amendement ingediend door Roberta Angelilli, Guido Podestà en Stefano Zappalà

Amendement 39
ARTIKEL 1, PUNT 2 TER (nieuw)

Artikel 7, lid 3 (Richtlijn 91/477/EEG)

2 ter. Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: 
a) Lid 3 wordt vervangen door:
"3. De vergunning voor het verwerven en 
die voor het voorhanden hebben van een 
vuurwapen zijn doorgaans in één enkele 
administratieve beslissing belichaamd."
b) De volgende nieuwe leden worden 
ingevoegd:
" 3 bis. De lidstaten kunnen aan personen 
van wie is vastgesteld dat zij aan de eisen 
voor de verlening van een 
wapenvergunning voldoen een meerjarige 
licentie toekennen voor de verwerving en 
het voorhanden hebben van alle 
vergunningsplichtige wapens, met dien 
verstande dat zij de bevoegde instanties van 
eventuele overbrengingen in kennis moeten 
stellen, dat regelmatig moet worden 
gecontroleerd of zij nog aan de eisen 
voldoen, en dat zij de in de respectieve 
nationale wetgevingen voorgeschreven 
maximumlimieten met betrekking tot 
wapenbezit in acht nemen.
3 ter. De lidstaten kunnen een 
vereenvoudigde regeling vaststellen voor de 
verwerving en het voorhanden hebben van 
wapens met een beperkt offensief 
vermogen."

Or. it
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Motivering

(Niet vertaald wegens overschrijding maximale tekstomvang voor motiveringen)

L’unificazione dei provvedimenti di autorizzazione all’acquisizione e alla detenzione è logica, 
essendo l’acquisizione di norma finalizzata alla detenzione. La previsione di una licenza 
pluriennale valida all’acquisizione e alla detenzione delle armi soggette ad autorizzazione 
serve ad evitare inutili procedimenti a soggetti (tiratori sportivi agonisti, istruttori di tiro, 
collezionisti, operatori della sicurezza pubblici e privati) che hanno la necessità di acquisire 
e detenere nel tempo numerose armi diverse. In tali casi la concessione di autorizzazioni 
specifiche è un’inutile moltiplicazione di procedimenti sovrapponibili. Le legislazioni 
nazionali devono comunque prevedere la rapida comunicazione alle autorità competenti dei 
trasferimenti di arma, anche se, in effetti, tutti i trasferimenti di arma devono essere 
comunque registrati dagli armieri. È inoltre evidente che la permanenza dei requisiti 
necessari deve essere periodicamente controllata, anche in coincidenza col rinnovo. La 
possibilità di un regime semplificato per le armi a modesta capacità offensiva deriva 
dall’impossibilità di equiparare alle armi comuni oggetti di effettiva scarsa pericolosità, 
come, ad esempio, armi da fuoco da difesa non letali, in grado di lanciare unicamente 
proiettili in gomma o liquidi urticanti.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro

Amendement 40
ARTIKEL 1, PUNT 2 TER (nieuw)

Artikel 9, lid 1, inleidende formule (Richtlijn 91/477/EEG)

2 ter. In artikel 9, lid 1 wordt de inleidende 
formule vervangen door: 
"1. Aflevering van een vuurwapen aan een 
niet-ingezetene van de betrokken lidstaat is 
toegestaan, op voorwaarde dat de 
verplichtingen van de artikelen 5, 6 en 7 
worden nageleefd, ten aanzien van:"

Or. en

Motivering

De verwijzing naar de categorieën C en D in dit artikel moet worden geschrapt vanwege het 
voorstel om nog slechts twee categorieën te hanteren. De verwijzing naar artikel 8 in dit 
artikel moet worden weggelaten vanwege het voorstel om artikel 8 te schrappen.
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Amendement ingediend door Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg en Gisela 
Kallenbach

Amendement 41
ARTIKEL 1, PUNT 2 QUATER (nieuw)
Artikel 12, lid 2 (Richtlijn 91/477/EEG)

2 quater. 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 
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."

Or. en

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.
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Amendement ingediend door Michael Cashman

Amendement 42
ARTIKEL 1, PUNT 2 QUATER (nieuw)
Artikel 12, lid 2 (Richtlijn 91/477/EEG)

2 quater. 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 
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 en dat zij de reden van de reis 
kunnen aantonen. De lidstaten mogen 
alleen andere documenten dan de Europese 
vuurwapenpas verlangen wanneer de 
gestelde eisen te rechtvaardigen zijn door 
en in verhouding staan tot de legitimiteit 
van de doelstellingen die de overheid 
hanteert ter bescherming van de openbare 
veiligheid. Lidstaten die aanvullende 
vereisten hebben vastgesteld, stellen de 
andere lidstaten daarvan in kennis en de 
desbetreffende gegevens worden in de 
Europese vuurwapenpas vermeld."
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 dit geval 
wordt daarvan op de Europese 
vuurwapenpas uitdrukkelijk melding 
gemaakt."

Or. en

Motivering

Met betrekking tot het vrije verkeer van jagers en sportschutters mogen de lidstaten alleen 
andere documenten dan de Europese vuurwapenpas verlangen wanneer zulks uit 
legitimiteitsoogpunt strikt te rechtvaardigen valt door de doelstellingen welke die lidstaat 
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hanteert ter bescherming van de openbare veiligheid, en voor zover die vereisten in 
verhouding staan tot de beoogde doelstellingen.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg en Gisela 
Kallenbach

Amendement 43
ARTIKEL 1, PUNT 2 QUINQUIES (nieuw)

Artikel 13, leden 2 en 3 (Richtlijn 91/477/EEG)

2 quinquies. Artikel 13 wordt als volgt 
gewijzigd:
a) Lid 2 wordt vervangen door:
"2. De gegevens die de lidstaten 
overeenkomstig de procedures van artikel 
11 inzake de overbrenging van vuurwapens 
en van artikel 7 inzake de verwerving en 
het voorhanden hebben van vuurwapens 
door niet-ingezetenen ontvangen, worden
uiterlijk tijdens de overbrenging aan de 
lidstaten van bestemming, en in 
voorkomend geval uiterlijk tijdens de 
overbrenging aan de lidstaten van doorvoer 
medegedeeld."
b) Lid 3 wordt vervangen door:
"3. De lidstaten wisselen regelmatig 
informatie uit betreffende 
markeringssystemen en -technieken, het 
aantal wapenhandelaars en tussenpersonen 
met een vergunning, overbrenging van 
vuurwapens, hun onderdelen, 
componenten en munitie, nationale 
wetgeving en praktijken, op hun 
grondgebied aanwezige voorraden, in 
beslag genomen vuurwapens en methoden 
en technieken voor het onbruikbaar maken
daarvan. Ook wisselen de lidstaten, 
overeenkomstig het Europees Verdrag 
aangaande de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken van 1959 en eventuele latere 
instrumenten tot gehele of gedeeltelijke 
wijziging, vervanging of aanvulling 
daarvan, informatie uit over personen die 
schuldig zijn bevonden aan illegale handel 
of vervaardiging in de zin van deze 
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richtlijn. Tegen uiterlijk [...]* wordt door de 
Commissie een contactgroep ingesteld voor 
de uitwisseling van informatie met het oog 
op de toepassing van dit artikel, en met het 
oog op de samenwerking met betrekking tot 
het traceren van illegale vuurwapens, hun 
onderdelen, componenten en munitie. Elke 
lidstaat deelt de andere lidstaten en de 
Commissie mede welke nationale instanties 
verantwoordelijk zijn voor de verzending en 
het in ontvangst nemen van informatie en 
voor de naleving van de verplichtingen als 
uiteengezet in artikel 11, lid 4. De 
Commissie neemt overeenkomstig lid 4 de 
nodige maatregelen met het oog op de 
toepassing van dit lid." 

Or. en

Motivering

Het eerste gedeelte van dit amendement sluit aan bij de nieuw voorgestelde indeling van 
vuurwapens. Het tweede en het derde gedeelte sluiten aan bij de voorstellen in het verslag 
van de Commissie van 2000 waarin met nadruk wordt gewezen op de noodzaak van meer 
samenwerking tussen de lidstaten. In Richtlijn 91/477/EEG wordt de oprichting van 
informatienetwerken vermeld zonder dat wordt gedefinieerd welke vorm deze informatie-
uitwisseling zou moeten aannemen. In het verslag van 2000 wordt met dat doel de oprichting 
van een contactgroep voorgesteld.

Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud

Amendement 44
ARTIKEL 1, PUNT 2 TER (nieuw)

Artikel 13, lid 3 (Richtlijn 91/477/EEG)

2 ter. 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."

Or. fr

Amendement ingediend door Roberta Angelilli, Guido Podestà en Stefano Zappalà

Amendement 45
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 16, lid 1, alinea 2 (Richtlijn 91/477/EEG)

De lidstaten zorgen er in de context van deze 
richtlijn voor dat de volgende handelingen
als strafbare feiten worden aangemerkt, 
wanneer zij opzettelijk zijn gepleegd:

De lidstaten zorgen er in de context van deze 
richtlijn voor dat de volgende handelingen 
als strafbare feiten worden aangemerkt, 
wanneer zij opzettelijk zijn gepleegd:

Or. it

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse tekst)

Amendement ingediend door Roberta Angelilli, Guido Podestà en Stefano Zappalà

Amendement 46
ARTIKEL 1, PUNT 3

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

1 bis. Het is geen strafbaar feit om 
vuurwapens van de ene lidstaat naar de 
andere over te brengen zonder de 
bepalingen inzake de vuurwapenpas in acht 
te nemen.

Or. it

Motivering

Deze aanvulling beoogt te voorkomen dat er een situatie ontstaat waarbij de legitieme 
eigenaar van een vuurwapen die zich van de ene lidstaat naar de andere begeeft, een 
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strafbaar feit zou plegen 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 ingediend door Véronique Mathieu

Amendement 47
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 16, lid 1, alinea 2 (Richtlijn 91/477/EEG)

De lidstaten zorgen er in de context van deze 
richtlijn voor dat de volgende handelingen 
als strafbare feiten worden aangemerkt, 
wanneer zij opzettelijk zijn gepleegd:

De lidstaten zorgen er in de context van deze 
richtlijn voor dat de volgende handelingen 
als strafbare feiten worden aangemerkt, 
wanneer zij opzettelijk zijn gepleegd in 
samenwerking met een internationale 
criminele organisatie:

– het illegaal vervaardigen van vuurwapens, 
onderdelen daarvan en munitie;

– het illegaal vervaardigen van vuurwapens, 
onderdelen daarvan en munitie;

– het illegaal verhandelen van vuurwapens, 
onderdelen daarvan en munitie;

– het illegaal verhandelen van vuurwapens, 
onderdelen daarvan en munitie;

– het vervalsen of onrechtmatig uitwissen, 
verwijderen of wijzigen van de in artikel 4, 
lid 1, bedoelde markering.

– het vervalsen of onrechtmatig uitwissen, 
verwijderen of wijzigen van de in artikel 4, 
lid 1, bedoelde markering.

Om in de zin van deze richtlijn als strafbare 
feiten te worden aangemerkt, moeten deze 
handelingen een extracommunautaire 
dimensie hebben.

Or. fr

Amendement ingediend door Ewa Klamt

Amendement 48
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 
misdrijf als gedefinieerd in dit artikel dient 
als strafbaar feit te worden aangemerkt, 
wanneer het opzettelijk wordt begaan en er 
een georganiseerde criminele groepering 
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bij is betrokken.

Or. en

Motivering

Deze formulering is overgenomen uit het VN-protocol, dat aan deze richtlijn ten grondslag 
ligt, en is bedoeld om de bepaling nader te verduidelijken. Het VN-protocol, dat als bijlage 
aan het VN-Verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad is toegevoegd, 
dient in samenhang met het Verdrag te worden geïnterpreteerd (artikel 1 van het protocol),
en schrijft voor dat de illegale vervaardiging en verhandeling van vuurwapens als een 
strafbaar feit dient te worden aangemerkt, doch alleen voor zover dergelijke feiten een 
grensoverschrijdend karakter dragen en er een georganiseerde criminele groepering bij is 
betrokken (artikel 4.1 van het protocol).

Amendement ingediend door Alexander Alvaro

Amendement 49
ARTIKEL 1, PUNT 3, ALINEA 3 BIS (nieuw)

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.

Or. en

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 ingediend door Michael Cashman

Amendement 50
ARTIKEL 1, PUNT 3 BIS (nieuw)
Artikel 17 (Richtlijn 91/477/EEG)

3 bis. Artikel 17 wordt vervangen door:
"Binnen vijf jaar na de datum van 
omzetting van deze richtlijn in nationale 
wetgeving en daarna om de vijf jaar, brengt 
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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.

Or. en

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.

Amendement ingediend door Roberta Angelilli, Guido Podestà en Stefano Zappalà

Amendement 51
ARTIKEL 1, PUNT 4, LETTER -A (nieuw)

Bijlage I, punt II, letter A (Richtlijn 91/477/EEG)

-a) Punt II, letter A wordt vervangen door: 
A. Ieder voorwerp dat tot een van de 
volgende categorieën behoort, met 
uitzondering van voorwerpen die voldoen 
aan de definitie, doch die daarvan zijn 
uitgesloten om de in punt III vermelde 
redenen:
Categorie A - Verboden vuurwapens 
1. Geschut en lanceerinrichtingen voor 
militaire doeleinden
2. Automatische vuurwapens
3. Camouflagevuurwapens
4. Munitie waarmee een pantserplaat kan 
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worden doorboord, munitie met 
springlading of brandsas, alsmede de voor 
het afschieten van deze munitie gebruikte 
kogels
5. Munitie voor pistolen en revolvers met 
expanderende kogels alsmede de voor het 
afschieten van deze munitie gebruikte 
kogels, behalve wanneer het jachtwapens of 
wapens voor schijfschieten betreft voor 
personen die bevoegd zijn deze te gebruiken
Categorie B - Vergunningsplichtige 
vuurwapens
1. Korte semi-automatische of korte 
repeteervuurwapens
2. Korte enkelschotsvuurwapens met 
centrale ontsteking
3. Korte enkelschotsvuurwapens met 
randvuurontsteking met een totale lengte 
van minder dan 28 cm
4. Lange semi-automatische vuurwapens 
waarvan het magazijn en de kamer meer 
dan drie patronen kunnen bevatten
5. Lange semi-automatische vuurwapens 
waarvan het magazijn en de kamer niet 
meer dan drie patronen kunnen bevatten, 
voor zover het magazijn niet verwisselbaar 
is of kan worden gegarandeerd dat zij met 
algemeen gangbare werktuigen niet 
kunnen worden omgebouwd tot wapens 
waarvan het magazijn en de kamer meer 
dan drie patronen kunnen bevatten
6. Lange repeteer- en semi-automatische 
vuurwapens met een gladde loop, welke ten 
hoogste 60 cm lang is
7. Civiele semi-automatische vuurwapens 
die het uiterlijk hebben van automatische 
oorlogsvuurwapens
8. Lange repeteervuurwapens andere dan 
die vermeld in punt 6
9. Lange enkelschotsvuurwapens met 
getrokken loop
10. Lange semi-automatische vuurwapens, 
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niet vallende onder punten 4 tot en met 7
11. Korte enkelschotsvuurwapens met 
randvuurontsteking met een totale lengte 
van ten minste 28 cm
12. Lange eenschotsvuurwapens met 
gladde loop
Lidstaten die er een andere onderverdeling 
met meer categorieën op nahouden, 
kunnen die classificatie handhaven. 

Or. it

Motivering

Conform het subsidiariteitsbeginsel en gezien het bestaan van verschillende gewoonten en 
tradities in de respectieve landen, worden de lidstaten enerzijds uitgenodigd naar eigen keuze 
een classificatie van legale wapens in twee categorieën aan te houden, en wordt lidstaten 
waar nog andere categorieën worden gehanteerd anderzijds de mogelijkheid geboden deze te 
handhaven.

Amendement ingediend door Michael Cashman

Amendement 52
ARTIKEL 1, PUNT 4 TER (nieuw)

Bijlage I, punt III , letter b) (Richtlijn 91/477/EEG)

4 ter. Bijlage I, punt III, letter b) wordt 
vervangen door:
b) ontworpen zijn voor het geven van alarm 
of signalen, reddingsactiviteiten, slachten 
van dieren of visserij met harpoenen, of 
bestemd zijn voor industriële of technische 
doeleinden, mits zij alleen voor dat 
welbepaalde gebruik kunnen worden 
aangewend en er niet uitzien als een 
geweer, een karabijn, een pistool, een 
revolver of een ander traditioneel 
vuurwapen;

Or. en

Motivering

Hoewel de definitie van vuurwapens in dier voege zou kunnen worden geamendeerd dat er 
ook transformeerbare wapens onder vallen, zouden sommige van deze vuurwapens er volgens 



PE 386.662v01-00 34/36 AM\660564NL.doc

NL

de formulering van bijlage III, letter b) van Richtlijn 91/477/EEG  buiten kunnen vallen. 
Replicavuurwapens of wapens die er uitzien als een "traditioneel" vuurwapen zouden niet 
buiten de definitie van vuurwapens mogen vallen, aangezien ze als omgebouwde wapens bij 
criminele activiteiten worden ingezet.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg en Gisela 
Kallenbach

Amendement 53
ARTIKEL 1, PUNT 4 BIS (nieuw)

Bijlage I, letter f) (Richtlijn 91/477/EEG)

4 bis) In bijlage II wordt letter f) als volgt 
gewijzigd:
a) De alinea's 1 en 2 worden vervangen 
door:
"Het recht om zich met een vuurwapen of 
vuurwapens als vermeld op deze pas naar 
een andere lidstaat te begeven, wordt 
afhankelijk gesteld van een 
overeenkomstige voorafgaande vergunning 
of vergunningen van de bezochte lidstaat. 
Deze vergunning of deze vergunningen 
worden vermeld op de pas.
Een dergelijke voorafgaande vergunning is 
in beginsel niet nodig voor reizen met een 
vuurwapen met het oog op de jacht of met 
een vuurwapen om deel te nemen aan een 
schietwedstrijd, mits de houder in het bezit 
is van de vuurwapenpas en de reden van de 
reis kan aantonen."
b) Alinea 3 wordt vervangen door:
"Indien een lidstaat de andere lidstaten 
ervan in kennis heeft gesteld dat het 
voorhanden hebben van bepaalde 
vuurwapens van categorie B verboden is, 
wordt de volgende vermelding toegevoegd:"
c) Alinea 5 wordt geschrapt.

Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan bij de nieuw voorgestelde indeling van vuurwapens.
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Amendement ingediend door Michael Cashman

Amendement 54
ARTIKEL 1, PUNT 4, BIS (nieuw)

Bijlage I, letter f) (Richtlijn 91/477/EEG)

4 bis. In bijlage II wordt letter f) als volgt 
gewijzigd: 
a) Alinea 1 wordt vervangen door:
"Het recht om zich met een vuurwapen of 
vuurwapens als vermeld op deze pas naar 
een andere lidstaat te begeven, wordt 
afhankelijk gesteld van een 
overeenkomstige voorafgaande vergunning 
of vergunningen van de bezochte lidstaat. 
Deze vergunning of deze vergunningen 
worden vermeld op de pas."
b) Alinea 2 wordt geschrapt.
c) Alinea 3 wordt vervangen door:
"Indien een lidstaat de andere lidstaten 
ervan in kennis heeft gesteld dat het 
voorhanden hebben van bepaalde 
vuurwapens van categorie B verboden is, 
wordt de volgende vermelding toegevoegd:"
c) Alinea 5 wordt geschrapt.
d) Na de laatste alinea wordt de volgende 
alinea toegevoegd: 
"Indien een lidstaat de andere lidstaten 
ervan in kennis heeft gesteld dat hij uit
legitieme, de openbare veiligheid
betreffende motieven naast de Europese 
vuurwapenpas nog andere vereisten
handhaaft, moeten die vereisten in de 
vuurwapenpas worden vermeld."

Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan bij de nieuw voorgestelde classificatie van vuurwapens, en biedt 
jagers en sportschutters die van de Europese vuurwapenpas gebruik maken meer zekerheid.
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