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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 9
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) Os serviços de informação da polícia 
referem um aumento da utilização de 
armas modificadas em actividades 
criminosas, bem como um incremento do 
tráfico transfronteiriço de armas 
convertíveis para o efeito de uma 
transformação em armas para tiro a 
chumbo, bala ou projéctil por meio de um 
explosivo, sendo, pois, essencial assegurar 
que tais armas convertíveis sejam 
englobadas na definição de "arma de fogo" 
da presente directiva
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Or. en

Justificação

De acordo com a polícia, existe um problema cada vez maior em relação às armas 
modificadas, particularmente no contexto da introdução por alguns Estados-Membros de 
controlos mais estritos sobre as armas de fogo tradicionais. Trata-se manifestamente de um 
problema transeuropeu, que envolve o tráfico ilícito de armas convertíveis, legalmente 
disponíveis em certos Estados-Membros, para outros Estados-Membros a fim de serem 
modificadas.

Alteração apresentada por Véronique Mathieu

Alteração 10
CONSIDERANDO 5

(5) Acresce que o Protocolo estabelece uma 
obrigação de marcação das armas aquando 
do seu fabrico e da transferência dos 
depósitos do Estado com vista a uma 
utilização civil permanente, enquanto a 
Directiva 91/477/CEE apenas alude 
indirectamente à obrigação de marcação.

(5) Acresce que o Protocolo estabelece uma 
obrigação de marcação das armas aquando 
do seu fabrico e da transferência dos 
depósitos do Estado com vista a uma 
utilização civil permanente, enquanto a 
Directiva 91/477/CEE apenas alude 
indirectamente à obrigação de marcação. Na 
medida em que a Convenção de Bruxelas 
sobre Reconhecimento Recíproco de 
Punções em Armas de Fogo (Convenção 
CIP), de 11 de Julho de 1969, inclui todos 
os requisitos do Protocolo, será conveniente 
estudar a possibilidade de aplicar a 
Convenção CIP em toda a União Europeia.

Or. fr

Justificação

A Convenção CIP entrou em vigor numa grande parte dos Estados-Membros da EU e permite 
assegurar um sistema de marcação e de controlo que inclui todas as garantias e exigências 
definidas no Protocolo das Nações Unidas.

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud

Alteração 11
CONSIDERANDO 6

(6) Por outro lado, o período de conservação (6) Por outro lado, convém ir além do que 
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dos registos de informações sobre as armas 
deve ser aumentado para, no mínimo, 
dez anos, conforme previsto no Protocolo.

está previsto no Protocolo em matéria de 
conservação das informações pelos 
Estados-Membros, na perspectiva da 
constituição ao nível nacional de um 
ficheiro central informatizado e 
aumentando para vinte anos a duração 
mínima do período de conservação das 
informações. O acesso das autoridades 
policiais e judiciais às informações que 
figuram nesse ficheiro central está sujeito 
ao respeito do disposto no artigo 8º da 
Convenção para a protecção dos direitos do 
Homem e das liberdades fundamentais.

Or. en

Justificação

É importante que o acesso às informações que constam do ficheiro central seja regulado, a 
fim de garantir o respeito da vida privada e familiar.

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud

Alteração 12
CONSIDERANDO 6

(6) Por outro lado, o período de 
conservação dos registos de informações 
sobre as armas deve ser aumentado para, 
no mínimo, dez anos, conforme previsto 
no Protocolo.

(6) Por outro lado, embora o Protocolo 
preveja que o período de conservação dos 
registos de informações sobre as armas 
deve ser aumentado para, no mínimo, dez 
anos, é necessário prolongar este período
para tornar possível a localização 
adequada das armas de fogo. É também 
necessário que os Estados-Membros 
mantenham um ficheiro central 
informatizado de dados, em que seja 
atribuído a cada arma de fogo um número 
de identificação único e do qual conste o 
nome e morada dos sucessivos 
proprietários.

Or. en

Justificação

O Protocolo prevê que os Estados conservem as informações sobre as armas de fogo durante, 



PE 386.662v01-00 4/35 AM\660564PT.doc

PT

pelo menos, um período de dez anos, período que se considera desajustado face à vida útil 
das armas de fogo. A informação deve ser conservada indefinidamente, como acontece em 
Itália, por exemplo. O Protocolo determina ainda que a manutenção da informação compete 
às autoridades públicas. A adequada localização de armas de fogo exige a existência de um 
ficheiro centra, baseado no controlo da arma e não da pessoa. No século XXI, a 
informatização dos ficheiros é imprescindível.

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud

Alteração 13
CONSIDERANDO 6 BIS (novo)

(6 bis) Para facilitar a localização de armas 
de fogo e combater eficazmente o tráfico e 
o fabrico ilícitos de armas de fogo, suas 
partes, componentes e munições, é 
igualmente necessário melhorar o 
intercâmbio de informações entre os 
Estados-Membros.

Or. fr

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud

Alteração 14
CONSIDERANDO 6 TER (novo)

(6 ter) A conservação e o intercâmbio de 
informações estão sujeitos ao respeito das 
disposições da Directiva 95/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de Outubro de 1995, relativa à protecção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados1.
1 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Or. fr

Justificação

É importante recordar a necessidade de respeitar as disposições da Directiva-quadro 
relativa à protecção dos dados de natureza pessoal.
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Alteração apresentada por Véronique Mathieu

Alteração 15
CONSIDERANDO 9 BIS (novo)

(9 bis) Há que encorajar os Estados-
Membros a optarem por uma nova 
classificação das categorias de armas no 
caso de se comprovar que tal classificação 
é benéfica para o funcionamento do 
mercado interno.

Or. fr

Alteração apresentada por Véronique Mathieu

Alteração 16
CONSIDERANDO 9 TER (novo)

(9 ter) É necessário que a Comissão 
elabore sem demora um estudo sobre a 
relação custo/benefício do impacto que 
uma redução do número das categorias de 
armas teria no funcionamento do mercado
interno.

Or. fr

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 17
CONSIDERANDO 9 BIS (novo)

(9 bis) O cartão europeu de arma de fogo 
deve ser considerado como o principal
documento necessário aos caçadores e os 
atiradores desportivos para transferirem 
uma arma de fogo para outro 
Estado-Membro. Quaisquer requisitos 
suplementares estabelecidos por um 
Estado-Membro no que respeita à 
transferência de uma arma de fogo por 
um caçador ou um atirador desportivo 
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para o seu território deve ser justificada 
por razões relacionadas com objectivos 
legítimos da sua política em matéria de 
ordem pública e de protecção da 
segurança pública e proporcionada em 
relação aos referidos objectivos.

Or. en

Justificação

No que respeita à circulação dos caçadores e atiradores desportivos, os Estados-Membros só 
podem exigir outros documentos além do cartão europeu de arma de fogo por razões 
relacionadas com os objectivos legítimos da política de um Estado-Membro em matéria de 
ordem pública e de protecção da segurança pública e se tal exigência for proporcionada em 
relação aos referidos objectivos.

Alteração apresentada por Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela Kallenbach

Alteração 18
CONSIDERANDO 9 BIS (novo)

(9 bis) A natureza especial da actividade 
dos armeiros e dos corretores exige um 
controlo rigoroso da mesma, sobretudo
para verificar a competência profissional
e a idoneidade dos armeiros e corretores. 

Or. en

Justificação

Até agora, a actividade de armeiro não foi devidamente regulamentada, ao contrário de 
tantas outras profissões, embora seja uma actividade muito especial, que requer controlos 
rigorosos. Assim, convém que os armeiros e corretores dêem provas da sua competência 
profissional e da sua idoneidade.

Alteração apresentada por Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela Kallenbach

Alteração 19
CONSIDERANDO 9 TER (novo)

(9 ter) Tendo em vista uma redução dos 
riscos de morte violenta e de lesões 
causadas por armas ligeiras, a aquisição 
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de armas de fogo através de meios de 
comunicação à distância como, por 
exemplo, a Internet, deveria estar sujeita 
a todos os requisitos previstos na presente 
directiva e deveria existir, à excepção das 
pessoas às quais tenha sido concedida 
uma autorização válida, um período de 
reflexão entre o momento em que o 
cliente encomenda a arma de fogo e o 
momento em que esta lhe é entregue; os 
Estados-Membros deveriam estabelecer 
disposições detalhadas sobre a proibição 
de aquisição de armas de fogo por pessoas 
definitivamente condenadas por um 
crime.

Or. en

Justificação

A aquisição de armas de fogo através de meios de comunicação à distância não permite um 
controlo adequado. Além disso, a existência dum período de reflexão, como acontece na 
Califórnia e noutros Estados dos EUA, contribuiria para evitar crimes cometidos durante 
acessos temporários de loucura. A compra de armas de fogo por pessoas definitivamente 
condenadas por um crime é perigosa.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela 
Kallenbach

Alteração 20
CONSIDERANDO 9 QUATER (novo)

(9 quater) O cartão europeu de arma de 
fogo funciona, em princípio, de forma 
satisfatória e deve ser considerado como o 
único documento necessário para os 
caçadores e os atiradores desportivos 
transferirem uma arma de fogo para 
outro Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Como refere o relatório da Comissão de 2000, e para o bom funcionamento do mercado 
interno, os Estados-Membros não devem ser autorizados a exigir documentos ou taxas, à 
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excepção do cartão europeu de arma de fogo, para a circulação de caçadores e atiradores 
desportivos.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 21
ARTIGO 1, PONTO -1 (novo)

Artigo 1, nº 1 (Directiva 91/477/CEE)

-1) No artigo 1º, o nº 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. Para efeitos da presente directiva, por 
“arma de fogo” entende-se qualquer arma 
portátil, de cano, para tiro a chumbo, bala 
ou projéctil por meio de um explosivo, ou 
que seja concebida para disparar ou ser 
facilmente modificada para esse fim, a 
menos que, embora sendo conforme com 
a definição, dela fique excluída por uma 
das razões enunciadas no Anexo I, ponto 
III. A classificação das armas de fogo 
consta do ponto II do Anexo I."

Or. en

Justificação

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.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela 
Kallenbach

Alteração 22
ARTIGO 1, PONTO -1 (novo)
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Artigo 1, nº 1 bis (novo) (Directiva 91/477/CEE)

-1) No artigo 1º, é aditado o seguinte  
número 1 bis:
"1 bis. Na acepção da presente directiva, 
entende-se por "arma antiga" quer uma 
arma fabricada antes de 1900, quer 
qualquer arma mais recente classificada 
por um Estado-Membro como arma 
antiga, segundo critérios técnicos."

Or. en

Justificação

A definição de "arma antiga" é necessária por razões de segurança jurídica, uma vez que este 
tipo de armas não é abrangido pela directiva. Por outro lado, devem aceitar-se outras 
definições dos Estados-Membros desde que se baseiem em critérios técnicos.

Alteração apresentada por Edith Mastenbroek

Alteração 23
ARTIGO 1, PONTO -1 (novo)

Artigo 1, nº 2 (Directiva 91/477/CEE)

-1) No artigo 1º, o nº 2 passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. Na acepção da presente directiva, 
entende-se por "armeiro" qualquer pessoa 
singular cuja actividade profissional 
consista, total ou parcialmente, no fabrico, 
comércio ou comércio electrónico de armas 
de fogo ou na disponibilização de uma 
plataforma para a troca, aluguer, 
reparação ou transformação de armas de 
fogo."

Or. en

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud

Alteração 24
ARTIGO 1, PONTO 1
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Artigo 1, nº 2 (Directiva 91/477/CEE)

4. Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por "tráfico ilícito" a aquisição, a 
venda, a entrega, o transporte ou a 
transferência de armas de fogo, das suas 
partes e componentes e de munições a partir 
do território de um Estado-Membro, ou por 
ele em trânsito, para o território de outro
Estado-Membro, caso um dos Estados-
Membros em causa não o autorize de acordo 
com as disposições da presente directiva ou 
se as armas de fogo não estiverem marcadas 
de acordo com o disposto no nº 1 do 
artigo 4º. 

2 ter. Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por "tráfico ilícito" a aquisição, a 
venda, a entrega, o transporte ou a 
transferência de armas de fogo, das suas 
partes e componentes e de munições a partir 
do território de qualquer Estado, ou por ele 
em trânsito, para o território de um Estado-
Membro, caso um dos Estados-Membros em 
causa não o autorize de acordo com as 
disposições da presente directiva ou se as 
armas de fogo não estiverem marcadas de 
acordo com o disposto no nº 1 do artigo 4º. 

Or. fr

Justificação

É conveniente que a definição de "tráfico ilícito" inclua igualmente os casos em que as armas 
de fogo, as partes e componentes e as munições em questão sejam provenientes de um país 
terceiro.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela 
Kallenbach

Alteração 25
ARTIGO 1, PONTO 1

Artigo 1, nº 4 (Directiva 91/477/CEE)

4. Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por "tráfico ilícito" a aquisição, 
a venda, a entrega, o transporte ou a 
transferência de armas de fogo, das suas 
partes e componentes e de munições a 
partir do território de um Estado-Membro, 
ou por ele em trânsito, para o território de 
outro Estado-Membro, caso um dos 
Estados-Membros em causa não o autorize 
de acordo com as disposições da presente 
directiva ou se as armas de fogo não 
estiverem marcadas de acordo com o 
disposto no nº 1 do artigo 4º. 

2 ter. Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por "tráfico ilícito" a aquisição, 
a venda, a entrega, o transporte ou a 
transferência de armas de fogo, das suas 
partes e componentes e de munições, em 
violação da presente directiva, para o 
território de um Estado-Membro, caso um 
dos Estados-Membros em causa não o 
autorize de acordo com as disposições da 
presente directiva ou se as armas de fogo, 
suas partes, componentes e munições não 
estiverem registadas em conformidade 
com o nº 3 do artigo 4 ou não estiverem 
marcadas de acordo com o disposto no nº 1 
do artigo 4º. A aquisição, a venda, a 
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entrega, o transporte ou a transferência 
de armas de fogo não serão considerados 
tráfico ilícito pela simples razão de não 
estarem marcadas de acordo com o 
disposto no nº 1 do artigo 4, se tiverem 
sido fabricadas ou transferidas de 
depósitos do Estado com vista a uma 
utilização civil permanente antes de …*, 
desde que a marcação cumpra os 
requisitos relevantes aplicáveis antes 
dessa data.
* (data de transposição da presente 
directiva pelos Estados-Membros)

Or. en

Justificação

A ausência de registo deve ser incluída como condição para o tráfico ilícito. A inclusão das 
palavras "em violação da presente directiva" e de "qualquer Estado" confere segurança 
jurídica ao definir como tráfico ilícito qualquer tráfico que não cumpra todas as disposições 
da directiva e garante que todas as armas de fogo presentes no território da União Europeia 
sejam tratadas de forma idêntica. As transacções de armas de fogo que observam as actuais 
normas de marcação não devem ser consideradas ilícitas se se tratar de armas fabricadas ou 
transferidas antes da data de transposição desta directiva.

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud

Alteração 26
ARTIGO 1, PONTO 1 BIS (novo)

Artigo 1, nº 4 (Directiva 91/477/CEE)

1 bis) No artigo 1º, o nº 4 passa a ter a 
seguinte redacção:
"4. O cartão europeu de arma de fogo é um 
documento emitido, a seu pedido, a uma 
pessoa que se torna detentora ou
utilizadora legal de uma arma de fogo, 
pelas autoridades de um Estado-Membro. 
O seu prazo de validade máximo é de cinco 
anos. Este prazo de validade pode ser 
prorrogado. O cartão europeu de arma de 
fogo contém as menções previstas no anexo 
II. O cartão é um documento pessoal no 
qual são referidas a arma ou armas de fogo 
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de que o titular do cartão é detentor ou
utilizador. O cartão deve encontrar-se 
sempre na posse do utilizador da arma de 
fogo. As alterações da detenção ou das 
características da arma de fogo, bem como
a sua perda ou roubo, devem ser 
mencionadas no cartão.
O facto de não apresentar o cartão europeu 
de arma de fogo aquando de um controlo 
aduaneiro ou policial não constitui, por si 
só, um acto punível com pena de prisão."

Or. fr

Justificação

O facto de não apresentar o cartão europeu por ocasião de um controlo, embora seja 
passível de sanção, não deve ter por consequência a detenção da pessoa em causa. 

Alteração apresentada por Alexander Alvaro

Alteração 27
ARTIGO 1, PONTO 1 BIS (novo)

Artigo 2, nº 2 bis (novo) (Directiva 91/477/CEE)

1 bis) No artigo 2º, é aditado o seguinte  
número 2 bis:
"2 bis. A presente directiva aplica-se às 
vendas à distância."

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que o comércio via Internet, por exemplo, está abrangido pelas disposições 
da presente directiva.

Alteração apresentada por Roberta Angelilli, Guido Podestà e Stefano Zappalà

Alteração 28
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 4, nº 1, parágrafo 1 (Directiva 91/477/CEE)

"1. Para efeitos de identificação e "1. Para efeitos de identificação e 
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localização de cada arma de fogo, os 
Estados-Membros, no momento do fabrico 
de cada arma de fogo, exigem uma marcação 
única da qual conste o nome do fabricante, 
o país ou o local de fabrico e o número de 
série, ou mantêm qualquer outra marcação 
única de fácil utilização, com símbolos 
geométricos simples combinados com um 
código numérico ou alfanumérico, que 
permita que todos os Estados identifiquem 
facilmente o país fabricante."

localização de cada arma de fogo montadas, 
os Estados-Membros, no momento do 
fabrico de cada arma, exigem uma marcação 
única que inclua o nome do produtor ou a 
sua marca, o país ou o local de fabrico e o 
número de série, por exemplo de acordo 
com as disposições da Convenção 
Internacional de Bruxelas sobre 
Reconhecimento Recíproco de Punções em 
Armas de Fogo, de 11 de Julho de 1969, ou 
mantêm qualquer outra marcação única de 
fácil utilização, com símbolos geométricos 
simples combinados com um código 
numérico ou alfanumérico, que permita que 
todos os Estados identifiquem facilmente o 
país fabricante."

Or. it

Justificação

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 
anche l’importatore in via definitiva.

Alteração apresentada por Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela Kallenbach

Alteração 29
ARTIGO 1, PONTO 2

2. Pelo menos para as categorias A e B, 
cada Estado-Membro fará depender de 
autorização o exercício da actividade de 

2. Cada Estado-Membro fará depender de 
autorização o exercício da actividade de 
armeiro, bem como o exercício da 
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armeiro no seu território, com base, pelo 
menos, no controlo da idoneidade 
particular e profissional do armeiro. Se se 
tratar de uma pessoa colectiva, o controlo 
incide sobre a pessoa que dirige a empresa. 
Para as categorias C e D, qualquer 
Estado-Membro que não faça depender o 
exercício da actividade de armeiro de 
autorização deve sujeitar essa actividade a 
uma declaração.

actividade de corretagem, no seu território, 
com base, pelo menos, no controlo da 
idoneidade particular e profissional e das 
capacidades profissionais do armeiro e do 
corretor. Se se tratar de uma pessoa 
colectiva, o controlo incide sobre a pessoa 
que dirige a empresa. 

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão indica que as actividades de corretagem devem ser regulamentadas 
como as dos armeiros. Até hoje, a actividade de armeiro não tinha sido devidamente 
regulamentada, ao contrário de tantas outras profissões, embora seja uma actividade muito 
especial que requeres controlos rigorosos. Assim, convém que os armeiros e corretores dêem 
provas da sua competência profissional.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro

Alteração 30
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 4, nº 2 (Directiva 91/477/CEE)

2. Pelo menos para as categorias A e B,
cada Estado-Membro fará depender de 
autorização o exercício da actividade de 
armeiro no seu território, com base, pelo 
menos, no controlo da idoneidade particular 
e profissional do armeiro. Se se tratar de 
uma pessoa colectiva, o controlo incide 
sobre a pessoa que dirige a empresa. Para as 
categorias C e D, qualquer Estado-Membro 
que não faça depender o exercício da 
actividade de armeiro de autorização deve 
sujeitar essa actividade a uma declaração.

2. Cada Estado-Membro fará depender de 
autorização o exercício da actividade de 
armeiro no seu território, com base, pelo 
menos, no controlo da idoneidade particular 
e profissional do armeiro. Se se tratar de 
uma pessoa colectiva, o controlo incide 
sobre a pessoa que dirige a empresa. 

Or. en

Justificação

Em consequência da proposta da existência de apenas duas categorias, deve ser suprimida 
no presente artigo a referência às categorias C e D.
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Alteração apresentada por Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela 
Kallenbach

Alteração 31
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 4, nº 3 (Directiva 91/477/CEE)

3. Os armeiros devem manter um registo 
no qual são inscritas todas as entradas e 
saídas de armas de fogo das categorias A, 
B e C, com os dados que permitam a 
identificação da arma, nomeadamente o 
tipo, a marca, o modelo, o calibre e o 
número de fabrico, bem como os nomes e 
endereços do fornecedor e do adquirente. 
Este registo é conservado pelo armeiro 
durante um período de cinco anos, mesmo 
depois de ter cessado a sua actividade. 
Cada Estado-Membro assegura a 
conservação destas informações durante 
um período mínimo de dez anos.»

3. Cada Estado-Membro garantirá a 
manutenção de um ficheiro central 
informatizado de dados, no qual será 
atribuído um único número de 
identificação a cada arma de fogo 
abrangida por esta directiva. No ficheiro 
são registados, e conservados durante 
pelo menos 20 anos, o tipo, marca, 
modelo, calibre, ano de fabrico e número 
de série de cada arma, o nome e endereço 
do fabricante e do anterior e actual 
proprietário da arma de fogo, qualquer 
operação comercial ou transferência, 
troca, aluguer, reparação ou conversão da 
arma de fogo. O ficheiro conterá também 
informação que permita localizar as 
partes, componentes e munições.
Será exigido a todos os armeiros e 
corretores a criação e manutenção, 
durante toda a sua actividade, dum registo 
que documente todas as ocorrências a 
inscrever no ficheiro central 
informatizado de dados previsto no 
parágrafo 1 em que o armeiro ou corretor 
tenham estado envolvidos. Aquando da 
cessação da actividade, o armeiro ou 
corretor entregará o registo à autoridade 
nacional responsável pelo ficheiro 
previsto no primeiro parágrafo.

Or. en

Justificação

O Protocolo prevê que a manutenção da informação seja da responsabilidade das 
autoridades públicas. A localização adequada das armas de fogo exige a existência de 
ficheiros centrais. O ano de fabrico é um dado importante para a localização das armas de 
fogo. A informatização dos ficheiros é imprescindível no século XXI. O período de10 anos 
referido como um mínimo no Protocolo das Nações Unidas é demasiado curto tendo em 
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conta a duração de uma arma de fogo. A informação deve, por isso, ser conservada durante, 
pelo menos durante 20 anos.

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud

Alteração 32
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 4, nº 3 (Directiva 91/477/CEE)

3. Os armeiros devem manter um registo no 
qual são inscritas todas as entradas e saídas 
de armas de fogo das categorias A, B e C, 
com os dados que permitam a identificação 
da arma, nomeadamente o tipo, a marca, o 
modelo, o calibre e o número de fabrico, 
bem como os nomes e endereços do 
fornecedor e do adquirente. Este registo é 
conservado pelo armeiro durante um período 
de cinco anos, mesmo depois de ter cessado 
a sua actividade. Cada Estado-Membro 
assegura a conservação destas informações 
durante um período mínimo de dez anos.

3. Os armeiros devem manter um registo no 
qual são inscritas todas as entradas e saídas 
de armas de fogo, bem como os dados que 
permitam a identificação da arma, 
nomeadamente o tipo, a marca, o modelo, o 
calibre e o número de fabrico, bem como os 
nomes e endereços do fornecedor e do 
adquirente. Este registo é conservado pelo 
armeiro durante um período de cinco anos, 
mesmo depois de ter cessado a sua 
actividade. Cada Estado-Membro assegura a 
conservação das informações acima 
referidas num ficheiro central 
informatizado, durante um período mínimo 
de vinte anos.

Or. fr

Justificação

A existência, em cada Estado-Membro, de um ficheiro central informatizado facilitaria a 
localização e o intercâmbio de informações. Por outro lado, tendo em conta o tempo de vida 
de uma arma de fogo, a duração prevista do período de conservação das informações, que é 
de dez anos na proposta de directiva, deveria passar a ser de vinte anos.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 33
ARTIGO 1, PONTO 2 BIS (novo)
Artigo 5 (Directiva 91/477/CEE)

2 bis) O artigo 5º passa a ter a seguinte 
redacção:
"Sem prejuízo do disposto no artigo 3º, os 
Estados-Membros só permitem a aquisição 
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e a detenção de armas de fogo da categoria 
B a pessoas que possuam um motivo válido 
para tal e que:
a) Tenham 18 anos ou mais, salvo 
derrogação para a prática do tiro 
desportivo, mas que, em caso algum, 
tenham menos de 16 anos e pratiquem num 
centro de treino autorizado, sob a 
supervisão e orientação de um treinador 
qualificado, com o objectivo de competição 
ou treino;
b) Não sejam susceptíveis de constituir 
perigo para si próprias, para a ordem 
pública ou para a segurança pública."

Or. en

Alteração apresentada por Roberta Angelilli, Guido Podestà e Stefano Zappalà

Alteração 34
ARTIGO 1, PONTO 2 BIS (novo)
Artigo 5 (Directiva 91/477/CEE)

2 bis) O artigo 5º passa a ter a seguinte 
redacção:
"Sem prejuízo do disposto no artigo 3º, os 
Estados-Membros só permitem a aquisição 
e a detenção de armas de fogo da categoria 
B a pessoas que possuam um motivo válido 
para tal e que:
a) Tenham 18 anos ou mais, salvo 
derrogação para a prática da caça e do tiro 
desportivo;
b) Não sejam susceptíveis de constituir 
perigo para si próprias, para a ordem 
pública ou para a segurança pública.
Sem prejuízo do disposto no artigo 3º, os 
Estados-Membros só permitem a detenção 
de armas de fogo a pessoas que não tenham 
sido anteriormente condenadas por uma 
infracção grave (homicídio, assalto ou 
fogo-posto, por exemplo) ou participação 
na mesma.
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Os Estados-Membros podem retirar a 
autorização de detenção da arma se uma 
das condições referidas na alínea b) deixar 
de estar preenchida.
Os Estados-Membros só podem proibir a 
pessoas que residam no seu território a 
detenção de uma arma adquirida noutro 
Estado-Membro se recusarem a aquisição 
dessa mesma arma no seu território."

Or. it

Justificação

O critério de um delito grave, adoptado pela Comissão, parece ser o único utilizável para a 
identificação da periculosidade social de um indivíduo relacionada à possibilidade de 
possuir uma arma.

Alteração apresentada por Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela Kallenbach

Alteração 35
ARTIGO 1, PONTO 2 TER (novo)
Artigo 6 (Directiva 91/477/CEE)

2 ter) No artigo 6, são aditados os dois 
novos parágrafos seguintes:
"A aquisição de armas de fogo, das suas 
partes e componentes e de munições 
através de meios de comunicação à 
distância, tal como definidos no artigo 2 
da Directiva 97/7/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de Maio de 
1997, relativa à protecção dos 
consumidores em matéria de contratos à 
distância1, está totalmente abrangida 
pelas disposições da presente directiva. 
Excepto no caso das pessoas às quais 
tenha sido concedida uma autorização 
válida,, os Estados-Membros 
condicionarão a aquisição de armas de 
fogo à observância de um período de 
reflexão de, pelo menos, 15 dias úteis 
entre a data da aquisição da arma de fogo 
e a data da sua entrega."
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1 JO L 144 de 4.6.1997, p. 19.

Or. en

Justificação

A aquisição de armas de fogo através de técnicas de comunicação à distância não permite 
um controlo adequado. Além disso, a existência dum período de reflexão, como acontece na 
Califórnia e noutros Estados dos EUA, contribuiria para evitar crimes cometidos durante 
acessos de loucura temporários.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro

Alteração 36
ARTIGO 1, PONTO 2 TER (novo)
Artigo 7 (Directiva 91/477/CEE)

2 ter. O artigo 7º passa a ter a seguinte 
redacção:
"1. Não é permitida a aquisição de uma 
arma de fogo da categoria B no território 
de um Estado-Membro sem que este tenha 
para o efeito autorizado o adquirente.
Esta autorização não pode ser dada a um 
residente de outro Estado-Membro sem o 
acordo prévio desse Estado.
2. Os vendedores, armeiros ou particulares 
informarão de qualquer cessão ou entrega 
de uma arma de fogo da categoria B as 
autoridades do Estado-Membro em que a 
mesma se tiver realizado, especificando os 
elementos de identificação do comprador e 
da arma de fogo. Se o adquirente residir 
noutro Estado-Membro, este será 
informado da aquisição pelo Estado-
Membro onde a mesma se tiver realizado e 
pelo próprio adquirente.
3. Em aplicação do nº 2 do artigo 12º, se 
um Estado-Membro proibir no seu 
território a aquisição e a detenção de uma 
arma de fogo da categoria B, informará 
desse facto os outros Estados-Membros, 
que o mencionarão expressamente ao 
emitirem um cartão europeu de arma de 
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fogo para essa arma.
4. Não é permitida a detenção de uma arma 
de fogo da categoria B no território de um 
Estado-Membro sem que este tenha para o 
efeito autorizado o detentor. Se o detentor 
residir noutro Estado-Membro, este será 
informado do facto.
5. As autorizações de aquisição e detenção 
de uma arma de fogo da categoria B podem 
assumir a forma de decisão administrativa 
única."

Or. en

Justificação

A transferência dos parágrafos do artigo 8º para o artigo 7º da directiva decorre da 
alteração 8.

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud

Alteração 37
ARTIGO 1, PONTO 2 BIS (novo)

Artigo 7, nº 3 bis (novo) (Directiva 91/477/CEE)

2 bis) No artigo 7º, é aditado o seguinte  
número 3 bis:
"3 bis. O presente artigo não se aplica no 
caso da aquisição e da detenção de uma 
arma de fogo por uma pessoa que possua 
uma licença válida de caça ou uma licença 
de tiro desportivo, desde que a arma em 
questão seja adequada ao uso à qual é 
destinada."

Or. fr

Alteração apresentada por Alexander Alvaro

Alteração 38
ARTIGO 1, PONTO 2 BIS (novo)

Artigo 7, nº 2 bis (novo) (Directiva 91/477/CEE)
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2 bis) No artigo 7º, é aditado o seguinte  
número 2 bis:
"2 bis. A autorização para adquirir e 
possuir uma arma de fogo é concedida 
automaticamente aos detentores de uma 
licença válida de caça ou de tiro 
desportivo."

Or. en

Justificação

O objectivo da alteração é limitar as consequências da supressão das categorias C e D para 
os caçadores e atiradores desportivos.

Alteração apresentada por Roberta Angelilli, Guido Podestà e Stefano Zappalà

Alteração 39
ARTIGO 1, PONTO 2 TER (novo)

Artigo 7, nº 3 (Directiva 91/477/CEE)

2 ter) O artigo 7º é alterado do seguinte 
modo:
a) O nº 3 passa a ter a seguinte redacção:
"3. As autorizações de aquisição e detenção 
de uma arma de fogo da categoria B são 
objecto, via de regra, de uma decisão 
administrativa única."
b) São aditados os seguintes números:
"3 bis. Os Estados-Membros podem 
conceder às pessoas que se consideram 
preencher os requisitos necessários para a 
concessão de autorizações em matéria de 
armas uma licença plurianual para os 
efeitos da aquisição e detenção de todas as 
armas sujeitas a autorização, com a 
ressalva da obrigação de comunicar as 
transferências às autoridades competentes, 
da verificação periódica do preenchimento 
dos requisitos, bem como dos limites 
máximos de duração dos períodos de 
detenção previstos nas respectivas 
legislações nacionais.



PE 386.662v01-00 22/35 AM\660564PT.doc

PT

3 ter. Os Estados-Membros podem 
instaurar um regime simplificado para a 
aquisição e a detenção de armas com 
capacidade ofensiva limitada."

Or. it

Justificação

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.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro

Alteração 40
ARTIGO 1, PONTO 2 TER (novo)

Artigo 9, nº 1, parte introdutória (Directiva 91/477/CEE)

2 ter) No artigo 9º, a parte introdutória do 
nº 1 passa a ter a seguinte redacção:
"1. É autorizada a entrega de uma arma 
de fogo a uma pessoa que não resida no 
Estado-Membro em causa desde que 
sejam respeitadas as condições previstas 
nos artigos 5º, 6º e 7º:"

Or. en

Justificação

Em consequência da proposta da existência de apenas duas categorias, deve ser suprimida 
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no presente artigo a referência às categorias C e D. Da mesma forma, deve ser suprimida a 
referência ao artigo 8º, em consequência da proposta de suprimir o artigo 8º.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela 
Kallenbach

Alteração 41
ARTIGO 1, PONTO 2 QUATER (novo)
Artigo 12, nº 2 (Directiva 91/477/CEE)

2 quater) No artigo 12, o nº 2 é alterado 
do seguinte modo:
a) O primeiro parágrafo passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. Em derrogação do nº 1, os caçadores e 
os atiradores desportivos podem deter sem 
autorização prévia uma ou várias armas 
de fogo durante uma viagem através de 
dois ou mais Estados-Membros tendo em 
vista a prática das suas actividades, desde 
que possuam o cartão europeu de arma de 
fogo relativo a esta ou estas armas e que 
possam comprovar o motivo da viagem. 
Para o efeito, não será exigido pelos 
Estados-Membros qualquer outro 
documento além do cartão europeu de 
arma de fogo. Os Estados-Membros não 
podem condicionar a aceitação do cartão 
europeu de arma de fogo ao cumprimento 
de qualquer outro requisito em matéria de 
registo ou ao pagamento de qualquer taxa 
ou encargo."  
b) O segundo parágrafo passa a ter a 
seguinte redacção:
"Esta derrogação não se aplica às viagens 
para um Estado-Membro que proíba a 
aquisição e a detenção da arma em 
questão; neste caso, deve ser aposta uma 
menção expressa no cartão europeu de 
arma de fogo."

Or. en
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Justificação

Tal como é referido no Relatório de 2000 da Comissão, e para o bom funcionamento do 
mercado interno, os Estados-Membros não devem ser autorizados a exigir documentos ou 
taxas, à excepção do cartão europeu de arma de fogo, para a circulação de caçadores e 
atiradores desportivos.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 42
ARTIGO 1, PONTO 2 QUATER (novo)
Artigo 12, nº 2 (Directiva 91/477/CEE)

2 quater) No artigo 12, o nº 2 é alterado 
do seguinte modo:
a) O primeiro parágrafo passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. Em derrogação do nº 1, os caçadores e 
os atiradores desportivos podem deter sem 
autorização prévia uma ou várias armas 
de fogo durante uma viagem através de 
dois ou mais Estados-Membros tendo em 
vista a prática das suas actividades, desde 
que possuam o cartão europeu de arma de 
fogo relativo a esta ou estas armas e que 
possam comprovar o motivo da viagem. 
Os Estados-Membros só podem exigir 
documentos suplementares por motivos 
legítimos de ordem pública e de protecção 
da segurança pública e se tal exigência 
for proporcionada em relação aos 
objectivos visados. No caso de um Estado-
Membro estabelecer requisitos 
suplementares, os outros Estados-
Membros devem ser notificados desse 
facto e a informação deve constar do 
cartão europeu de arma de fogo."  
b) O segundo parágrafo passa a ter a 
seguinte redacção:
"Esta derrogação não se aplica às viagens 
para um Estado-Membro que proíba a 
aquisição e a detenção da arma em 
questão; neste caso, deve ser aposta uma 
menção expressa no cartão europeu de 
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arma de fogo."

Or. en

Justificação

No que respeita à circulação dos caçadores e atiradores desportivos, os Estados-Membros só 
podem exigir outros documentos além do cartão europeu de arma de fogo por razões 
relacionadas com os objectivos da política de um Estado-Membro em matéria de ordem 
pública e de protecção da segurança pública e se tal exigência for proporcionada em relação 
aos referidos objectivos.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela 
Kallenbach

Alteração 43
ARTIGO 1, PONTO 2 QUINQUIES (NOVO)

Artigo 13 (Directiva 91/477/CEE)

2 quinquies) O artigo 13 é alterado do 
seguinte modo:
a) O nº 2 passa a ter a seguinte redacção:
"2. As informações que os Estados-
Membros receberem em aplicação dos 
procedimentos previstos no artigo 11, 
sobre as transferências de armas de fogo, 
e no nº 2 do artigo 7, sobre a aquisição e a 
detenção de armas de fogo por não 
residentes serão comunicadas ao Estado-
Membro de destino o mais tardar por 
ocasião da transferência e, se for caso 
disso, aos Estados-membros de trânsito, o 
mais tardar por ocasião da 
transferência." 
b) O nº 3 passa a ter a seguinte redacção:
"3. Os Estados-Membros trocarão 
regularmente informações sobre os 
sistemas e técnicas de marcação, o 
número de armeiros e corretores 
autorizados, as transferências de armas 
de fogo, suas partes e componentes e 
munições, a legislação e práticas 
nacionais, os depósitos existentes nos 
respectivos territórios, as armas de fogo 
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confiscadas e os métodos e técnicas de 
desactivação. Os Estados-Membros, em 
conformidade com a Convenção Europeia 
de 1959 de Auxílio Judiciário Mútuo em 
Matéria Penal e qualquer outro 
instrumento posterior que modifique, na 
totalidade ou em parte, substitua ou 
complemente essa Convenção, trocarão 
também informações sobre pessoas que 
tenham sido condenadas por tráfico ou 
fabrico ilícito, tal como é definido na 
presente Directiva. A Comissão deve criar, 
o mais tardar até [...]*, um grupo de 
contacto para o intercâmbio de 
informações para efeitos de aplicação do 
presente artigo e para a cooperação no 
domínio da localização de armas de fogo 
ilícitas, suas partes e componentes e 
munições. Os Estados-Membros indicarão 
aos outros Estados-Membros e à 
Comissão quais as autoridades nacionais 
responsáveis pela transmissão e recepção 
da informação e pelo cumprimento das 
obrigações referidas no nº 4 do artigo 11. 
A Comissão, actuando em conformidade 
com o nº 4, tomará as medidas adequadas 
para efeitos de aplicação do presente 
número."

Or. en

Justificação

A primeira parte desta alteração tem em conta a nova proposta de classificação das armas de 
fogo. A segunda e terceira partes têm em conta as propostas constantes do relatório da 
Comissão de 2000, que salientava a necessidade de uma maior cooperação entre os Estados-
Membros neste domínio. A Directiva 91/477/CEE menciona a criação de redes de troca de 
informações sem definir as modalidades dessa troca. O Relatório de 2000 prevê a criação de 
um grupo de contacto para esse efeito.

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud

Alteração 44
ARTIGO 1, PONTO 2 TER (novo)
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Artigo 13, nº 3 (Directiva 91/477/CEE)

2 ter) No artigo 13º, o nº 3 passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. Os Estados-Membros devem constituir 
redes para o intercâmbio, de forma regular, 
de todas as informações de que disponham.
A Comissão deve criar, o mais tardar no 
prazo de um ano após a entrada em vigor 
da presente directiva, um grupo de contacto 
para o intercâmbio de informações para 
efeitos de aplicação do presente artigo
Os Estados-Membros indicarão aos outros 
Estados-Membros e à Comissão quais as 
autoridades nacionais responsáveis pela 
transmissão e recepção da informação e 
pelo cumprimento das obrigações referidas 
no nº 4 do artigo 11.

Or. fr

Alteração apresentada por Roberta Angelilli, Guido Podestà e Stefano Zappalà

Alteração 45
ARTIGO 1, PONTO 3

Artigo 16, nº 1, parágrafo 2 (Directiva 91/477/CEE)

No contexto da presente directiva, os 
Estados-Membros qualificam de infracção 
penal qualquer acto voluntário que vise:

No contexto da presente directiva, os 
Estados-Membros qualificam de delito
qualquer acto voluntário que vise:

Or. it

Justificação

Propõe-se a utilização do termo "delito" em vez da expressão "infracção penal", tendo em 
vista uma maior conformidade com a nomenclatura jurídica em uso.

Alteração apresentada por Roberta Angelilli, Guido Podestà e Stefano Zappalà

Alteração 46
ARTIGO 1, PONTO 3
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Artigo 16, nº 1 bis (novo) (Directiva 91/477/CEE)

1 bis. A transferência intracomunitária de 
armas de fogo em violação das disposições 
relativas ao cartão europeu de armas de 
fogo não é considerada como um delito.

Or. it

Justificação

Esta disposição complementar visa evitar que o detentor legítimo de uma arma de fogo seja 
susceptível de ser incriminado no caso de, ao entrar num outro Estado-Membro, não ter a 
possibilidade de exibir o cartão europeu de arma de fogo, apesar de possuir todos os demais 
documentos exigidos.

Alteração apresentada por Véronique Mathieu

Alteração 47
ARTIGO 1, PONTO 3

Artigo 16, nº 1, alínea 2 (Directiva 91/477/CEE)

No contexto da presente directiva, os 
Estados-Membros qualificam de infracção 
penal qualquer acto voluntário que vise:

No contexto da presente directiva, os 
Estados-Membros qualificam de infracção 
penal qualquer acto voluntário de 
colaboração com uma organização 
internacional do crime organizado que 
vise:

- o fabrico ilícito de armas de fogo, das suas 
partes e componentes e de munições,

- o fabrico ilícito de armas de fogo, das suas 
partes e componentes e de munições,

- o tráfico ilícito de armas de fogo, das suas 
partes e componentes e de munições,

- o tráfico ilícito de armas de fogo, das suas 
partes e componentes e de munições,

- a falsificação ou o apagamento, a remoção 
ou a alteração de maneira ilegal da marcação 
prevista no nº 1 do artigo 4º.

- a falsificação ou o apagamento, a remoção 
ou a alteração de maneira ilegal da marcação 
prevista no nº 1 do artigo 4º.

Para serem considerados como infracções 
penais para os efeitos da presente directiva, 
esses actos devem ter uma conotação 
extracomunitária.

Or. fr
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Alteração apresentada por Ewa Klamt

Alteração 48
ARTIGO 1, PONTO 3, PARÁGRAFO 3

Artigo 16, nº 1, parágrafo 3 (Directiva 91/477/CEE)

Tentar cometer uma destas infracções, 
nelas participar ou a elas incitar são actos 
que devem também ser considerados como 
infracções penais, quando cometidos 
voluntariamente. 

Organizar, dirigir, promover, incitar, 
facilitar ou aconselhar a prática de uma 
infracção na acepção do nº 1 do presente 
artigo são actos que devem ser considerados 
como infracções penais, quando cometidos 
voluntariamente e quando esteja envolvido 
um bando criminoso organizado.

Or. en

Justificação

A formulação proposta é a que é utilizada no Protocolo das Nações Unidas, que serve de 
base para a directiva, e tem um objectivo de clarificação. O Protocolo das Nações Unidas, 
que complementa a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional, devendo ser interpretado de forma conjunta com a Convenção, nos termos do 
artigo 1º do Protocolo, estabelece como infracção penal o fabrico e o tráfico ilícitos de 
armas de fogo, mas, em conformidade com o disposto no artigo 4º, apenas quando tais 
infracções sejam de carácter transnacional e envolvam um bando criminoso organizado.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro

Alteração 49
ARTIGO 1, PONTO 3, PARÁGRAFO 3 BIS (novo)

Artigo 16, nº 1, parágrafo 3 bis (novo) (Directiva 91/477/CEE)

O facto de não possuir o cartão europeu de 
arma de fogo, por si só, não é passível de 
sanção penal.

Or. en

Justificação

O aditamento pretende evitar que o detentor legal de uma arma seja incriminado no caso de, 
ao passar de um Estado-Membro para outro, não poder apresentar o cartão europeu de arma 
de fogo, apesar de poder apresentar todos os demais documentos necessários.
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Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 50
ARTIGO 1, PONTO 3 BIS (novo)
Artigo 17 (Directiva 91/477/CEE)

3 bis) O artigo 17 passa a ter a seguinte 
redacção:
"No prazo de cinco anos a contar da data 
da transposição da presente directiva para 
o direito nacional e, seguidamente, de 
cinco em cinco anos, a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a situação 
resultante da aplicação da presente 
directiva, eventualmente acompanhado de 
propostas.
A Comissão deve elaborar um estudo 
sobre a comercialização das réplicas de 
armas na Comunidade Europeia e 
apresentar um relatório a esse respeito ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, o 
mais tardar até [...]*.
_______________
* Um ano após a entrada em vigor da 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Tendo em vista uma melhor regulamentação, é necessário actualizar e fazer com que se torne 
regular o requisito relativo à obrigação de apresentar relatório previsto na Directiva 
91/477/CEE. Além disso, a Comissão deve elaborar um estudo sobre a questão complexa das 
réplicas de armas e da sua comercialização na Comunidade Europeia, inclusivamente 
através da Internet.

Alteração apresentada por Roberta Angelilli, Guido Podestà e Stefano Zappalà

Alteração 51
ARTIGO 1, PONTO 4, ALÍNEA -a) (nova)

Anexo I, ponto II, alínea A (Directiva 91/477/CEE)

-a) A alínea a) do ponto II passa a ter a 
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seguinte redacção:
"Qualquer objecto que se integre numa das 
seguintes categorias, com exclusão dos que 
correspondam à definição, mas tenham 
sido excluídos do presente anexo pelas 
razões referidas no ponto III:
Categoria A - Armas de fogo proibidas
1. Equipamentos e meios de lançamento 
militares com efeito explosivo;
2. Armas de fogo automáticas;
3. Armas de fogo camufladas sob a forma 
de outro objecto;
4. Munições com balas perfurantes, 
explosivas ou incendiárias, bem como os 
projécteis para essas munições;
5. Munições para pistolas e revólveres com 
os respectivos projécteis expansivos, bem 
como os mesmos projécteis, excepto no que 
se refere às armas de caça ou de tiro com 
mira para as pessoas habilitadas a 
utilizá-las.
Categoria B - Armas de fogo sujeitas a 
autorização
1. Armas de fogo curtas semiautomáticas 
ou de repetição;
2. Armas de fogo curtas de tiro a tiro, de 
percussão central;
3. Armas de fogo curtas de tiro a tiro, de 
percussão anular, com um comprimento 
total inferior a 28 centímetros;
4. Armas de fogo longas semiautomáticas 
cujos depósito e câmara podem conter mais 
de três cartuchos;
5. Armas de fogo longas semiautomáticas 
cujos depósito e câmara não podem conter 
mais de três cartuchos, com carregador não 
fixo, sem garantia de que não possam ser 
transformadas, através de utensílios 
comuns, em armas cujo depósito e câmara 
podem conter mais de três cartuchos;
6. Armas de fogo longas de repetição e 
semiautomáticas, de cano liso, em que este 
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não excede 60 centímetros;
7. Armas de fogo civis semiautomáticas 
com a aparência de uma arma de fogo 
automática;
8. As armas de fogo longas de repetição, 
com exclusão das compreendidas no ponto 
6;
9. As armas de fogo longas de tiro a tiro 
por cano estriado;
10. As armas de fogo longas 
semiautomáticas, com exclusão das 
compreendidas nos pontos 4 a 7;
11. As armas de fogo curtas de tiro a tiro, 
de percussão anular, de comprimento total 
superior ou igual a 28 centímetros;
12. Armas de fogo longas de tiro a tiro de 
cano liso.
Os Estados-Membros que aplicam 
actualmente uma classificação diferente, 
dividida num maior número de categorias, 
podem conservar essa classificação.

Or. it

Justificação

Por força do princípio de subsidiariedade e da existência de costumes e tradições diferentes 
nos diversos países, os próprios países são convidados por um lado, a optarem por classificar 
as armas legais em duas categorias, permitindo-se, por outro lado, a manutenção de 
categorias diferentes, caso existam actualmente.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 52
ARTIGO 1, PONTO 4, ALÍNEA a bis) (nova)

Anexo I, ponto III, alínea b) (Directiva 91/477/CEE)

a bis) A alínea b) do ponto III passa a ter a 
seguinte redacção:
b) Sejam concebidos para fins de alarme, 
sinalização, salvamento, abate, pesca com 
arpão ou destinados a fins industriais ou 
técnicos, na condição de só poderem ser 
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utilizados para esses fins precisos e de não 
terem a aparência de um rifle, carabina, 
pistola, revólver ou outra arma de fogo 
tradicional;

Or. en

Justificação

É possível, com efeito, alterar a definição de "armas de fogo", para que possa incluir as 
armas convertíveis, mas algumas dessas armas podem ser excluídas nos termos do disposto 
no ponto III, alínea b), do Anexo I da Directiva 91/477/CEE. As armas que sejam réplicas de 
armas de fogo ou que tenham a aparência de uma arma de fogo "tradicional" não devem ser 
excluídas da definição de "arma de fogo", porquanto podem ser utilizadas como armas 
convertíveis no âmbito de actividades criminosas.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela 
Kallenbach

Alteração 53
ARTIGO 1, PONTO 4 BIS (NOVO)

Anexo II, alínea f) (Directiva 91/477/CEE)

4 bis) No Anexo II, a alínea f ) é alterada 
do seguinte modo:
a) O primeiro e segundo parágrafos
passam a ter a seguinte redacção:
"O direito de efectuar uma viagem para 
outro Estado-membro com uma arma ou 
armas mencionadas no presente cartão é 
sujeito a uma autorização ou a 
autorizações correspondentes prévias do 
Estado-Membro visitado. Esta ou estas 
autorizações são inscritas no cartão. 
"A formalidade de autorização prévia 
acima referida não é, em princípio, 
necessária para efectuar uma viagem com 
uma arma para a prática da caça ou para 
a prática do tiro desportivo, com a 
condição de a pessoa em causa estar na 
posse do cartão da arma e poder 
estabelecer a razão da viagem". 
b) O terceiro parágrafo passa a ter a 
seguinte redacção:
"No caso de um Estado-Membro ter 
informado os outros Estados-Membros de 
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que a detenção de certas armas de fogo da 
categoria B é proibida, será aditada a 
seguinte menção: 
c) O quinto parágrafo é suprimido.

Or. en

Justificação

A alteração tem em conta a nova proposta de classificação das armas de fogo.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 54
ARTIGO 1, PONTO 4 BIS (NOVO)

Anexo II, alínea f) (Directiva 91/477/CEE)

4 bis) No Anexo II, a alínea f ) é alterada 
do seguinte modo:
a) O primeiro parágrafo passa a ter a 
seguinte redacção:
"O direito de efectuar uma viagem para 
outro Estado-membro com uma arma ou 
armas mencionadas no presente cartão é 
sujeito a uma autorização ou a 
autorizações correspondentes prévias do 
Estado-Membro visitado. Esta ou estas 
autorizações são inscritas no cartão. 
b) O segundo parágrafo é suprimido.
c) O terceiro parágrafo passa a ter a 
seguinte redacção:
"No caso de um Estado-Membro ter 
informado os outros Estados-Membros de 
que a detenção de certas armas de fogo da 
categoria B é proibida, será aditada a 
seguinte menção: 
d) O quinto parágrafo é suprimido.
e) Após o quinto parágrafo, é aditado o 
seguinte parágrafo:
"No caso de um Estado-Membro ter 
informado os outros Estados-Membros de 
que mantém outros requisitos além do 
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cartão europeu de armas de fogo por 
legítimas razões de segurança pública, 
tais requisitos devem ser mencionados no 
cartão."

Or. en

Justificação

A alteração tem em conta a nova proposta de classificação das armas de fogo e assegura a 
necessária garantia aos caçadores e atiradores desportivos que possuam o cartão europeu de 
armas de fogo.
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