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Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendament depus de Michael Cashman

Amendamentul 9
Considerentul 3a (nou)

(3a) Serviciile de informaţii ale poliţiei 
indică faptul că numărul crescut al 
crimelor din cadrul Comunităţii comise cu 
arme de foc transformate, precum şi 
creşterea traficului transfrontalier cu arme 
transformabile pentru a fi transformate în 
arme de foc cu care se poate trage un foc, 
un glonţ sau un proiectil prin acţiunea 
unui explozibil; este, prin urmare, esenţial 
să se asigure că astfel de arme 
transformabile sunt incluse în definiţia 
„armelor de foc” din prezenta directivă.
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Or. en

Justification

Police report the growing problem of converted weapons, particularly in the context of some 
Member States introducing tougher controls on traditional firearms. This problem is clearly 
trans-European, involving the smuggling of convertible weapons legally available in some 
Member States, to other Member States for the purposes of conversion.

Amendament depus de Véronique Mathieu

Amendamentul 10
Considerentul 5

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

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

Or. fr

Justification

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

Amendament depus de Marie-Line Reynaud

Amendamentul 11
Considerentul 6

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

6. În plus, măsurile referitoare la păstrarea 
informaţiilor de către statele membre ar 
trebui să depăşească dispoziţiile
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protocol. Protocolului prevăzând instituirea la nivel 
naţional a unui registru central 
informatizat şi extinderea perioadei minime 
de păstrare a informaţiei la douăzeci de 
ani. Accesul poliţiei şi al autorităţilor 
judiciare la informaţiile conţinute în acest 
registru central trebuie să se facă în 
conformitate cu articolul 8 din Convenţia 
pentru protecţia drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale.

Or. fr

Justification

It is important to ensure that access to the information contained in this central register is 
subject to rules guaranteeing respect for private and family life.

Amendament depus de Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg şi Gisela Kallenbach

Amendamentul 12
Considerentul 6

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

(6) În plus, în timp ce în Protocol se 
menţionează că perioada de păstrare a 
registrelor cu informaţii despre arme trebuie 
extinsă la cel puţin zece ani, este necesară 
prelungirea acestei perioade până la cel 
puţin 20 de ani în vederea depistării 
adecvate a armelor de foc. Statele membre 
trebuie să deţină, de asemenea, un registru 
central informatizat, în care fiecare armă 
de foc să poarte un număr unic de 
identificare şi în care să se menţioneze 
numele şi adresa fiecărui deţinător succesiv 
al acesteia.

Or. en

Justification

The Protocol provides for the maintenance of information "for not less than ten years", but a 
10-year period is inadequate given the very long lifespan of firearms. Therefore the 
information should be kept for at least 20 years. Furthermore, the Protocol provides that the 
maintenance of information is the responsibility of public authorities. Appropriate tracing of 
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firearms requires centralised registration systems monitoring the weapon rather than the 
person. Automation of registers is imperative in the 21st Century.

Amendament depus de Marie-Line Reynaud

Amendamentul 13
Considerentul 6a (nou)

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

Or. fr

Amendament depus de Marie-Line Reynaud

Amendamentul 14
Considerentul 6b (nou)

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

Or. fr

Justification

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

Amendament depus de Véronique Mathieu

Amendamentul 15
Considerentul 9a (nou)
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(9a) Statele membre ar trebui încurajate să 
realizeze o nouă clasificare a categoriilor 
de arme în cazul în care acest lucru se 
dovedeşte a fi benefic bunei funcţionări a 
pieţei interne.

Or. fr

Amendament depus de Véronique Mathieu 

Amendamentul 16
Considerentul 9b (nou)

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

Or. fr

Amendament depus de Michael Cashman

Amendamentul 17
Considerentul 9a (nou)

(9a) Paşaportul european pentru arme de
foc ar trebui considerat documentul 
principal de care au nevoie vânătorii şi 
trăgătorii sportivi pentru a transfera o 
armă de foc în alt stat membru. Orice alte 
cerinţe suplimentare stabilite de un stat 
membru privind transferul în statul 
membru respectiv a unei arme de foc de 
către un vânător sau trăgător sportiv ar 
trebui justificate prin motive legitime de 
ordin public şi prin protecţia siguranţei 
publice şi să fie proporţionale cu obiectivele 
vizate.

Or. en

Justification

Regarding the circulation of hunters and marksmen, Member States can only require 
documents other than the European Firearms Pass when it is strictly justified by legitimate 
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public policy aims of a Member State concerning the protection of public safety, and where 
the requirements are proportionate to such aims.

Amendament depus de Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Amendamentul 18
Considerentul 9a (nou)

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

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Amendamentul 19
Considerentul 9b (nou)

(9b) În vederea reducerii riscurilor de 
moarte violentă şi răni provocate de armele 
de foc mici, achiziţionarea de arme de foc 
prin intermediul mijloacelor de comunicare 
la distanţă, de exemplu prin internet, ar 
trebui să respecte cerinţele prevăzute în 
prezenta directivă; ar trebui prevăzută o 
perioadă de reflecţie, cu excepţia 
persoanelor care deţin o autorizaţie 
valabilă, între momentul comandării armei 
de foc şi al livrării acesteia, iar statele 
membre ar trebui să stabilească modalităţi 
detaliate privind interzicerea achiziţionării 
de arme de foc de către persoanele 
condamnate pentru o infracţiune gravă 
printr-o decizie judecătorească.
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Justification

The acquisition of firearms through distance communication should be subject to appropriate 
control. Furthermore, a cooling-off period, as applied for example in certain US States such 
as California, would contribute to avoiding the perpetration of crimes under temporary state 
of mental disorder. The acquisition of firearms by persons convicted of serious criminal 
offences is dangerous.

Amendament depus de Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Amendamentul 20
Considerentul 9c (nou)

(9c). Paşaportul european pentru arme de 
foc funcţionează, în principiu, în mod 
satisfăcător şi ar trebui considerat singurul 
document de care au nevoie vânătorii şi 
trăgătorii sportivi pentru a transfera o 
armă de foc într-un alt stat membru.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Michael Cashman

Amendamentul 21
ARTICOLUL 1 PUNCTUL -1 (nou)

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

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

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg şi Gisela Kallenbach

Amendamentul 22
ARTICOLUL 1 PUNCTUL -1 (nou)

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

(-1) La articolul 1 se adaugă următorul 
alineat:
„(1a) În înţelesul prezentei directive, „armă 
antică” înseamă o armă fabricată înainte 
de 1900 sau orice armă fabricată după 
acest an, considerată armă antică de către 
un stat membru în conformitate cu 
criteriile tehnice.”

Or. en

Justification

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

Amendamentul 23
ARTICOLUL 1 PUNCTUL -1 (nou)

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

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

Or. en

Amendament depus de Marie-Line Reynaud

Amendamentul 24
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1

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

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

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

Or. fr
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Justification

The definition of 'illicit trafficking' should also cover cases where the firearms, parts, 
components and ammunition concerned come from third countries.

Amendament depus de Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg şi Gisela Kallenbach

Amendamentul 25
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1

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

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

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

Or. en

Justification

The absence of registration should be included as a requisite of illicit trafficking. The 
insertion of the words "in violation of this Directive" will allow legal certainty by defining as 
an illicit trafficking any trafficking that is not in compliance with all the provisions of the 



AM\660564RO.doc 11/34 PE 386.662v01-00

RO

Directive, and ensure that all firearms present on the EU territory are equally treated. 
However, transactions with firearms meeting current marking standards should not be 
considered illicit if they concern firearms manufactured or transferred before the date for 
transposition of this Directive.

Amendament depus de Marie-Line Reynaud

Amendamentul 26
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1A (nou)

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

(1a) Articolul 1 alineatul (4) se înlocuieşte 
cu următorul text: 
„Paşaportul european pentru arme de foc” 
este un document emis la cerere de către 
autorităţile unui stat membru unei 
persoane care devine în mod legal 
posesorul şi utilizatorul unei arme de foc. 
Perioada maximă de validitate este de cinci 
ani. Aceasta poate fi extinsă. Paşaportul 
conţine informaţiile menţionate la anexa 
II. „Paşaportul european pentru arme de 
foc” este un document care nu poate fi 
transmis şi pe care se înscriu arma sau 
armele de foc posedată/posedate şi 
folosită/folosite de către titularul 
paşaportului. Persoana care foloseşte arma 
de foc trebuie să fie întotdeauna în posesia 
paşaportului. Modificările posesiei sau ale 
caracteristicilor armei de foc, pierderea sau 
furtul acesteia sunt indicate în paşaport.
Neprezentarea paşaportului european 
pentru arme de foc la un control vamal sau 
al poliţiei nu constituie, în sine, un act 
pasibil de închisoare.”

Or. fr

Justification

While failure to produce the European pass during a check may be punished, it should not 
lead to the imprisonment of the person in question.
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Amendament depus de Alexander Alvaro

Amendamentul 27
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1A (nou)

Articolul 2 alineatul (2a) (nou) (Directiva 91/477/CEE)

(1a) La articolul 2 se adaugă următorul 
text:
„Prezenta directivă se aplică vânzării la 
distanţă”.

Or. en

Justification

It should be made sure that trade via the internet for example is covered by the provisions of 
this directive.

Amendament depus de Roberta Angelilli, Guido Podestà şi Stefano Zappalà

Amendamentul 28
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2

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

„(1) În scopul identificării şi urmăririi 
tuturor armelor de foc, la data fabricării 
fiecărei arme de foc, statele membre fie 
impun un marcaj unic, care să conţină
numele producătorului, ţara sau locul 
fabricării şi seria, fie practică orice tip de 
marcaj alternativ unic şi uşor de identificat, 
conţinând simboluri geometrice simple în 
combinaţie cu un număr sau un cod 
alfanumeric, care să permită tuturor statelor 
să identifice rapid ţara de fabricaţie.”

„(1) În scopul identificării şi urmăririi 
tuturor armelor de foc, la data fabricării 
fiecărei arme de foc asamblate, statele 
membre fie impun un marcaj unic, care să 
includă numele sau marca producătorului, 
ţara sau locul fabricării şi seria, astfel cum 
se menţionează în Convenţia din 1 iulie 
1969 privind recunoaşterea reciprocă a 
marcării armelor de foc mici, fie practică 
orice tip de marcaj alternativ unic şi uşor de 
identificat, conţinând simboluri geometrice 
simple în combinaţie cu un număr sau un 
cod alfanumeric, care să permită tuturor 
statelor să identifice rapid ţara de fabricaţie.”

Or. it

Justification

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 
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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. 

Amendament depus de Kathalijne Maria Buitenweg şi Gisela Kallenbach

Amendamentul 29
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2

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

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

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

Or. en

Justification

The Commission proposal indicates that brokering activities should be regulated in a similar 
way than dealers. Until now, pursuit of the activity of dealer has not been properly regulated, 
unlike many other professions, although it is a very specific activity that requires strict 
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controls. Therefore it is desirable that dealers and brokers provide evidence of their 
professional competence.

Amendament depus de Alexander Alvaro

Amendamentul 30
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2

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

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

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

Or. en

Justification

The reference to categories C and D needs to be deleted in this Article following the proposal 
to have only two categories.

Amendament depus de Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg şi Gisela Kallenbach

Amendamentul 31
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2

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

(3) Armurierii trebuie să ţină un registru în 
care să îşi înscrie toate intrările şi ieşirile 
de arme de foc din categoria A, B sau C, 
datele de identificare a armei, respectiv 
tipul, marca, modelul, calibrul şi seria, 

(3) Fiecare stat membru deţine un registru 
centralizat informatizat în care fiecare 
armă de foc să poarte un număr unic de 
identificare în conformitate cu prezenta 
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precum şi numele şi adresa persoanei care 
achiziţionează arma. Registrul trebuie 
păstrat de către armurier timp de cinci ani, 
chiar şi după încetarea activităţii. Toate 
statele membre trebuie să asigure păstrarea 
informaţiilor respective timp de minimum 
zece ani.

directivă.
Pentru fiecare armă de foc, acest registru 
menţionează şi păstrează cel puţin 20 de 
ani tipul, marca, modelul, calibrul, anul de
fabricaţie, seria, numele şi adresa 
producătorului, deţinătorul anterior şi 
actual, orice tranzacţie sau transfer, 
schimb, închiriere, reparaţie sau 
transformare. Registrul conţine, de 
asemenea, informaţii care permit 
identificarea părţilor, componentelor şi 
muniţiei.
Fiecare armurier sau intermediar trebuie 
să înceapă şi să ţină un registru, pe toată 
perioada activităţii, în care să treacă toate 
evenimentele la care au participat, urmând 
să fie comunicate registrului centralizat 
menţionat la primul paragraf. La 
încheierea activităţii, armurierul sau 
intermediarul trebuie să predea registrul 
menţionat la primul paragraf autorităţii 
naţionale responsabile cu înregistrarea.

Or. en

Justification

The Protocol provides that the maintenance of information is the responsibility of public 
authorities. Appropriate tracing of firearms requires centralised registration systems. The 
year of manufacture is an important piece of information for the tracing of firearms. 
Computerised registration is imperative in the 21st century. The 10-year period mentioned as 
a minimum in the UN Protocol is too short given the very long lifespan of firearms. Therefore 
the information should be kept for at least 20 years.

Amendament depus de Marie-Line Reynaud

Amendamentul 32
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2

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

(3) Armurierii trebuie să ţină un registru în 
care să îşi înscrie toate intrările şi ieşirile de 
arme de foc din categoria A, B sau C, datele 
de identificare a armei, respectiv tipul, 

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

seria, precum şi numele şi adresa persoanei 
care achiziţionează arma. Registrul trebuie 
păstrat de către armurier timp de cinci ani, 
chiar şi după încetarea activităţii. Toate
statele membre trebuie să asigure păstrarea 
informaţiilor mai sus menţionate într-un 
registru centralizat informatizat timp de 
minimum zece ani.

Or. fr

Justification

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

Amendament depus de Adamos Adamou

Amendamentul 33
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2A (nou)
Articolul 5 (Directiva 91/477/CEE)

(2a) Articolul 5 se modifică după cum 
urmează:
„Fără a aduce atingere articolului 3, 
statele membre permit achiziţionarea şi 
posesia de arme de foc din categoria B doar 
de către persoanele care au un motiv 
întemeiat şi care:
(a) au cel puţin 18 ani, cu excepţia tirului 
sportiv, dar care nu au în nici un caz mai 
puţin de 16 ani şi practică tirul în cadrul 
unui centru autorizat, sub supravegherea şi 
îndrumarea unui antrenor calificat, în 
scopuri de competiţie sau antrenament; 
(b) nu prezintă un pericol pentru ele însele, 
pentru ordinea publică sau pentru 
siguranţa publică.

Or. en
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Amendament depus de Roberta Angelilli, Guido Podestà şi Stefano Zappalà

Amendamentul 34
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2A (nou)
Articolul 5 (Directiva 91/477/CEE)

(2a) Articolul 5 se modifică după cum 
urmează:
„Fără a aduce atingere articolului 3, 
statele membre permit achiziţionarea şi 
posesia de arme de foc din categoria B doar 
de către persoanele care au un motiv 
întemeiat şi care:
(a) au 18 ani, cu derogare pentru vânătoare 
sau tir sportiv;
(b) nu prezintă un pericol pentru ele însele, 
pentru ordinea publică sau pentru 
siguranţa publică.
Fără a aduce atingere articolului 3, statele 
membre permit posesia de arme de foc doar 
persoanelor care nu au condamnări 
anterioare pentru infracţiuni grave (de 
exemplu crimă, furt etc.).
Statele membre pot retrage autorizaţia de 
posesie de armă de foc în cazul în care 
oricare dintre condiţiile de la primul 
paragraf litera (b) nu mai este îndeplinită.
Statele membre nu pot interzice 
persoanelor care îşi au reşedinţa pe 
teritoriile lor să se afle în posesia unei arme 
achiziţionate într-un alt stat membru decât 
dacă interzic achiziţionarea aceleiaşi arme 
pe teritoriul lor.”

Or. it

Justification

Amendament depus de Kathalijne Maria Buitenweg şi Gisela Kallenbach

Amendamentul 35
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2B (nou)
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Articolul 6 (Directiva 91/477/CEE) 

(2b) La articolul 6 se adaugă următoarele 
două paragrafe:
„Dispoziţiile prezentei directive se aplică pe 
deplin în cazul achiziţionării de arme de 
foc, a părţilor şi componentelor acestora, 
precum şi a muniţiei prin intermediul 
comunicării la distanţă, aşa cum se prevede 
la articolul 2 din Directiva 97/7/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 20 mai 1997 privind protecţia 
consumatorilor cu privire la contractele la 
distanţă1.
Cu excepţia persoanelor titulare ale unei 
autorizaţii, statele membre trebuie să 
supună achiziţionarea unei arme de foc 
unei perioade de reflecţie de cel puţin 15 
zile lucrătoare între data achiziţionării şi 
data livrării.”
_____________
1 JO L 144, 4.6.1997, p. 19.

Or. en

Justification

The acquisition of firearms through distance communication does not allow appropriate 
control. Furthermore, a cooling-off period, as applied for example in certain US States such 
as California, would contribute to avoiding the perpetration of crimes under a temporary 
state of mental disorder.

Amendament depus de Alexander Alvaro

Amendamentul 36
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2B (nou)

(2b) Articolul 7 se înlocuieşte cu următorul 
text:
„(1) Nimeni nu poate achiziţiona o armă de 
foc din categoria B pe teritoriul unui stat 
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membru fără autorizaţia statului membru 
respectiv..
Această autorizaţie nu poate fi acordată 
unui rezident al altui stat membru fără 
acordul prealabil al acestuia din urmă.
(2) Fiecare vânzător, armurier sau 
persoană privată informează autorităţile 
statului membru în care are loc fiecare 
transfer sau prezentare a unei arme de foc 
din categoria B, precizând elementele de 
identificare ale persoanei care o 
achiziţionează şi ale armei de foc. În cazul 
în care această persoană îşi are reşedinţa 
într-un alt stat membru, acest al doilea stat 
membru este informat atât în legătură cu 
această achiziţionare de către statul 
membru în care are loc achiziţionarea, cât 
şi cu persoana care o achiziţionează.
(3) În cazul în care un stat membru 
interzice achiziţionarea şi posesia unei 
arme de foc de categoria B pe teritoriul 
său, informează celelalte state membre în 
legătură cu acest lucru, iar acestea 
menţionează în mod special dacă emit un 
paşaport european de arme de foc pentru o 
astfel de armă în conformitate cu articolul 
12 alineatul (2).
(4) Nimeni nu poate deţine o armă de foc 
din categoria B pe teritoriul unui stat 
membru fără autorizaţia statului membru 
respectiv. Dacă deţinătorul îşi are reşedinţa 
într-un alt stat membru, acest al doilea stat 
membru este informat în legătură cu 
aceasta.
(5) Autorizaţia de achiziţionare şi deţinere 
a unei arme de foc din categoria B poate 
lua forma unei decizii administrative 
unice.” 

Or. en

Justification

The transfer of paragraphs from Article 8 to Article 7 of the Directive is a consequence of 
Amendment 8.
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Amendament depus de Marie-Line Reynaud

Amendamentul 37
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2A (nou)

Articolul 7 alineatul (3a) (nou) (Directiva 91/477/CEE)

(2a) La articolul 7, se adaugă următorul 
alineat nou după alineatul (3):
„(3a) Prezentul articol nu se aplică în cazul 
achiziţionării şi deţinerii unei arme de foc 
de către o persoană care deţine un permis 
de vânătoare sau o licenţă de tir sportiv 
valabile, cu condiţia ca arma respectivă să 
fie adaptată folosirii căreia ii este 
destinată.”

Or. fr

Amendament depus de Alexander Alvaro

Amendamentul 38
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2A (nou)

Articolul 7 alineatul (2a) (nou) (Directiva 91/477/CEE) 

(2a) La articolul 7, se adaugă următorul 
alineat înaintea ultimului alineat:
„(2a) Autorizaţia de achiziţionare şi 
deţinere de armă de foc este acordată 
automat titularilor unui permis de 
vânătoare sau ai unei licenţe de tir sportiv 
în curs de validitate.”

Or. en

Justification

This amendment is intended to limit the consequences of the deletion of categories C and D 
for hunters and sport-shooters.
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Amendament depus de Roberta Angelilli, Guido Podestà şi Stefano Zappalà

Amendamentul 39
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2B (nou)

Articolul 7 alineatul (3) (Directiva 91/477/CEE) 

(2b) Articolul 7 se modifică după cum 
urmează:
(a) Alineatul (3) se înlocuieşte cu 
următorul text:
„(3) Autorizaţia de achiziţionare şi deţinere 
a unei arme de foc din categoria B ia forma 
unei decizii administrative unice.”
(b) Se adaugă următoarele alineate:
„(3a) Statele membre pot acorda 
persoanelor în cazul cărora s-a hotărât că 
îndeplinesc condiţiile de acordare a 
autorizaţiilor de arme de foc o licenţă 
multianuală pentru achiziţionarea şi 
deţinerea tuturor armelor supuse 
autorizării, sub rezerva obligaţiei de a 
comunica autorităţilor competente 
transferurile, verificarea periodică de 
respectare a condiţiilor şi perioadele 
maxime de deţinere prevăzute de legislaţia 
naţională respectivă.
(3b) Statele membre pot stabili un regim 
simplificat pentru achiziţionarea şi 
deţinerea de arme de capacitate ofensivă 
limitată.”

Or. it

Justification

Amendament depus de Alexander Alvaro

Amendamentul 40
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2B (nou)

Articolul 9 alineatul (1) teza introductivă (Directiva 91/477/CEE)
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(2b) La articolul 9 alineatul (1) teza 
introductivă se înlocuieşte cu următorul 
text:
„(1) Restituirea unei arme de foc unei 
persoane care nu îşi are reşedinţa în statul 
membru respectiv este permisă sub rezerva 
respectării obligaţiilor prevăzute la 
articolele 5, 6 şi 7.”

Or. en

Justification

The reference to categories C and D needs to be deleted in this Article following the proposal 
to have only two categories. The reference to Article 8 needs to be deleted in this Article 
following the proposal to delete Article 8.

Amendament depus de Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg şi Gisela Kallenbach

Amendamentul 41
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2C (nou)

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

(2c) Articolul 12 alineatul (2) se modifică 
după cum urmează:
(a) Primul paragraf se înlocuieşte cu 
următorul text:
„(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
vânătorii şi trăgătorii sportivi pot deţine, 
fără o autorizaţie prealabilă, una sau mai 
multe arme de foc pe durata unei călătorii 
prin două sau mai multe state membre în 
vederea desfăşurării activităţilor lor, cu 
condiţia posedării unui paşaport european 
de arme de foc în care se menţionează 
această armă/aceste arme. Statele membre 
nu pot condiţiona acceptarea unui paşaport 
european de armă de foc de îndeplinirea 
niciunei obligaţii de înregistrare 
suplimentară şi nici de plata unei redevenţe 
sau taxe.”
(b) Al doilea paragraf se înlocuieşte cu 
următorul text:
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„Cu toate acestea, această derogare nu se 
aplică călătoriilor într-un stat membru care 
interzice achiziţionarea şi deţinerea armei 
respective; în acest caz în paşaportul 
european de arme de foc se face o 
menţiune specială.”

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Michael Cashman

Amendamentul 42
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2C (nou)

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

(2c) Articolul 12 alineatul (2) se modifică 
după cum urmează:
(a) Primul paragraf se înlocuieşte cu 
următorul text:
„(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
vânătorii şi trăgătorii sportivi pot deţine, 
fără o autorizaţie prealabilă, una sau mai 
multe arme de foc pe durata unei călătorii 
prin două sau mai multe state membre în 
vederea desfăşurării activităţilor lor, cu 
condiţia posedării unui paşaport european 
de arme de foc în care se menţionează 
această armă/aceste arme şi a justificării 
motivelor călătoriei lor. Statele membre 
solicită documente suplimentare doar dacă 
aceste solicitări sunt justificate prin motive 
legitime de ordin public şi prin protecţia 
siguranţei publice şi sunt proporţionale cu 
obiectivele vizate. În cazul în care un stat 
membru stabileşte condiţii suplimentare, 
înştiinţează imediat celelalte state membre 
în legătură cu acestea, iar informaţiile sunt 
trecute în paşaportul european de arme de 
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foc.”
(b) Al doilea paragraf se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Cu toate acestea, această derogare nu se 
aplică călătoriilor într-un stat membru care 
interzice achiziţionarea şi deţinerea armei 
respective; în acest caz în paşaportul 
european de arme de foc se face o 
menţiune specială.”

Or. en

Justification

Regarding the circulation of hunters and marksmen, Member States can only require 
documents other than the European Firearms Pass when it is strictly justified by legitimate 
public policy aims of a Member State concerning the protection of public safety, and where 
the requirements are proportionate to such aims.

Amendament depus de Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Amendamentul 43
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2D (nou)

Articolul 13 alineatele (2) şi (3) (Directiva 91/477/CEE)

(2d) Articolul 13 se modifică după cum 
urmează:
(a) Alineatul (2) se înlocuieşte cu 
următorul text:
„(2) Informaţiile pe care le primesc statele 
membre prin punerea în aplicare a 
procedurilor menţionate la articolul 11 
privind transferurile de arme de foc şi la 
articolul 7 privind achiziţionarea şi 
deţinerea de arme de foc de către non-
rezidenţi sunt comunicate, până la 
momentul transferurilor respective, statelor 
membre destinatare şi, dacă este cazul, 
până la momentul transferurilor, statelor 
membre de tranzit.”
(b) Alineatul (3) se înlocuieşte cu 
următorul text: 
„(3) Statele membre schimbă, în mod 
regulat, informaţii referitoare la sistemele 
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şi tehnicile de marcaj, numărul de 
armurieri şi intermediari autorizaţi, 
transferurile de arme de foc, de părţi şi 
componente ale acestora, de muniţie, 
legislaţia naţională şi practicile, stocurile 
existente pe teritoriile lor, armele de foc 
confiscate şi metodele şi tehnicile de 
neutralizare. În conformitate cu Convenţia 
europeană de asistenţă reciprocă în materie 
penală din 1969 şi cu celelalte instrumente 
ulterioare care modifică parţial sau în 
totalitate, înlocuiesc sau completează 
această convenţie, statele membre schimbă 
informaţii referitoare la persoanele care au 
fost găsite vinovate de trafic ilicit sau 
fabricare ilicită în înţelesul prezentei 
directive. Comisia stabileşte, cel târziu la 
...*, un grup de contact pentru schimbul de 
informaţii în vederea punerii în aplicare a 
prezentului articol şi a cooperării 
referitoare la depistarea armelor de foc 
ilicite, a pieselor şi componentelor acestora 
şi a muniţiei. Fiecare stat membru 
informează celelalte state membre şi 
Comisia în legătură cu autorităţile 
naţionale responsabile cu transmiterea şi 
primirea informaţiilor şi cu îndeplinirea 
obligaţiilor menţionate la articolul 11 
alineatul (4). În conformitate cu alineatul 
(4), Comisia adoptă măsurile potrivite în 
vederea punerii în aplicare a prezentului 
alineat.”

Or. en

Justification

The 1st part of this amendment is consistent with the new proposed classification of firearms. 
The 2nd and 3rd part are consistent with the proposals included in the Commission's 2000 
report, which emphasised the need for increased cooperation between Member States. The 
91/477/EEC Directive mentions the establishment of information networks without defining 
the format of this information exchange. The 2000 Report envisages the creation of a contact 
group for this purpose.
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Amendament depus de Marie-Line Reynaud

Amendamentul 44
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2B (nou)

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

(2b) Articolul 13 alineatul (3) se înlocuieşte 
cu următorul text:
„(3) Statele membre stabilesc o reţea pentru 
schimbul regulat de informaţii avute la 
dispoziţie.
Comisia stabileşte, în cel mult un an de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive, un 
grup de contact pentru schimbul de 
informaţii în vederea punerii în aplicare a 
prezentei directive.
Fiecare stat membru informează celelalte 
state membre şi Comisia în legătură cu 
autorităţile responsabile cu transmiterea şi 
primirea de informaţii şi cu punerea în 
aplicare a formalităţilor menţionate la 
articolul 11 alineatul (4).”

Or. fr

Amendament depus de Roberta Angelilli, Guido Podestà şi Stefano Zappalà

Amendamentul 45
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 16 alineatul (1) al doilea paragraf teza introductivă (Directiva 91/477/CEE)

În conformitate cu prezenta directivă, statele 
membre trebuie să instituie drept infracţiuni, 
atunci când sunt săvârşite cu intenţie, 
următoarele fapte:

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. it

Justification

(Does not affect English version.)

Amendament depus de Roberta Angelilli, Guido Podestà şi Stefano Zappalà

Amendamentul 46
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3
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Articolul 16 alineatul (1a) (Directiva 91/477/CEE)

(1a) Transferul intracomunitar de arme de 
foc care contravin dispoziţiilor din 
paşaportul european de arme de foc nu 
constituie infracţiune.

Or. it

Justification

Amendament depus de Véronique Mathieu

Amendamentul 47
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

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

În conformitate cu prezenta directivă, statele 
membre trebuie să instituie drept infracţiuni, 
atunci când sunt săvârşite cu intenţie, 
următoarele fapte: 

În conformitate cu prezenta directivă, statele 
membre trebuie să instituie drept infracţiuni, 
atunci când sunt săvârşite cu intenţie, 
următoarele fapte în colaborare cu o 
organizaţie internaţională de crimă 
organizată: 

- fabricarea ilicită de arme de foc, piese şi 
componente ale acestora şi de muniţie;

- fabricarea ilicită de arme de foc, piese şi 
componente ale acestora şi de muniţie;

- traficul ilicit de arme de foc, piese şi 
componente ale acestora şi de muniţie;

- traficul ilicit de arme de foc, piese şi 
componente ale acestora şi de muniţie;

- falsificarea sau distrugerea ilicită, 
îndepărtarea sau modificarea ilicită a 
marcajelor de pe armele de foc impuse de 
articolul 4 alineatul (1).

- falsificarea sau distrugerea ilicită, 
îndepărtarea sau modificarea ilicită a 
marcajelor de pe armele de foc impuse de 
articolul 4 alineatul (1).

Pentru a fi considerate infracţiuni în 
înţelesul prezentei directive, astfel de acte 
trebuie să aibă o conotaţie extra-
comunitară.

Or. fr
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Amendament depus de Ewa Klamt

Amendamentul 48
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3 AL TREILEA PARAGRAF

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

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

Organizarea, dirijarea, facilitarea, 
încurajarea, favorizarea sau consilierea 
comisiei în legătură cu o infracţiune în 
înţelesul prezentului articol se consideră o 
infracţiune atunci când sunt săvârşite cu 
intenţie şi este implicat un grup criminal 
organizat.

Or. en

Justification

This wording is taken from the UN Protocol, which forms the basis of the Directive, and is 
intended to clarify the provision. The UN Protocol, which supplements the UN Convention 
against Trans-national Organized Crime and “shall be interpreted together with the 
Convention” (Article 1 of the Protocol), requires to establish as criminal offence the illicit 
manufacturing of and trafficking in firearms, but only “where those offences are 
transnational in nature and involve an organized criminal group” (Article 4.1 of the 
Protocol).

Amendament depus de Alexander Alvaro

Amendamentul 49
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3 PARAGRAFUL 3A (nou)

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

Neprezentarea paşaportului european de 
arme de foc nu constituie o pedeapsă 
privativă de libertate.

Or. en

Justification

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

Amendamentul 50
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3A (nou)
Articolul 17 (Directiva 91/477/CEE)

(3a) Articolul 17 se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Timp de cinci ani de la data transpunerii 
prezentei directive în legislaţia naţională şi 
ulterior din cinci în cinci ani, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului 
European şi Consiliului privind situaţia 
care rezultă din punerea în aplicare a 
prezentei directive, însoţit, dacă este cazul, 
de propuneri. 
Comisia realizează un studiu privind 
comercializarea replicilor de arme în 
cadrul Comunităţii Europene şi îl prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului 
până la ....*
____________
* Un an de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Roberta Angelilli, Guido Podestà şi Stefano Zappalà

Amendamentul 51
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4 LITERA (-A) (nouă)
Anexa I punctul II litera (A) (Directiva 91/477/CEE)

(-a) Punctul II litera (a) se înlocuieşte cu 
următorul text:
A. Orice obiect care se încadrează într-una 
din categoriile următoare, cu excepţia celor 
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care corespund definiţiei, dar care au fost 
excluse dintr-unul din motivele menţionate 
la punctul III:
Categoria A - Arme de foc interzise 
1. Rachete şi lansatoare militare cu efect 
exploziv
2. Arme de foc automate
3. Arme de foc camuflate sub forma unor 
alte obiecte
4. Muniţii cu proiectile perforante, 
explozive sau incendiare şi proiectile 
pentru astfel de muniţii 
5. Muniţii pentru pistoale şi revolvere cu 
proiectile expansive şi proiectile pentru 
astfel de muniţii, cu excepţia armelor de 
vânătoare sau de tragere la ţintă, pentru 
persoanele care au dreptul să le folosească
Categoria B - Arme de foc supuse 
autorizării 
1. Arme de foc semi-automate sau cu 
repetiţie
2. Arme de foc cu ţeavă scurtă pentru 
tragere foc cu foc cu percuţia centrală a 
cartuşului
3. Arme de foc cu ţeavă scurtă pentru 
tragere foc cu foc, cu percuţie laterală a 
cartuşului, cu o lungime totală mai mică de 
28 cm
4.  Arme de foc semiautomate cu ţeavă 
lungă, cu încărcător şi magazie de cartuşe 
ce pot conţine împreună mai mult de trei 
runde de cartuşe 
5. Arme de foc semiautomate cu ţeavă 
lungă ale căror încărcător şi magazie de 
cartuşe nu pot conţine mai mult de trei 
runde de cartuşe fără a fi reîncărcate, cu 
condiţia ca dispozitivul de încărcare să fie 
imobil sau să se garanteze că aceste arme 
de foc nu pot fi transformate, folosind scule 
obişnuite, în arme de foc ale căror 
încărcător şi magazie de cartuşe nu pot 
conţine mai mult de trei cartuşe
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6. Arme de foc lung cu repetiţie şi semi-
automate cu ţeavă care nu depăşeşte 60 cm 
lungime
7. Arme de foc civile semi-automate care 
seamănă cu o armă de foc automată de 
război
8. Arme de foc lung cu repetiţie altele decât 
cele menţionate la categoria B punctul 6
9. Armele de foc cu una sau mai multe ţevi 
lungi ghintuite pentru tragere foc cu foc
10. Arme de foc lung semi-automate altele 
decât cele menţionate la categoria B 
punctele 4 şi 7
11. Armele de foc cu ţeavă scurtă pentru 
tragere foc cu foc, cu percuţie laterală, cu o 
lungime totală care depăşeşte 28 cm
12. Arme de foc lung cu ţeavă pentru 
tragere foc cu foc
Statele membre care au în prezent o 

clasificare diferită o pot păstra pe aceasta. 

Or. it

Justification

On the basis of the principle of subsidiarity and given the existence of different customs and 
traditions in the various countries, Member States are asked to choose to classify legal 
firearms in two categories and, where different categories currently exist, are authorised to 
retain them.

Amendament depus de Michael Cashman

Amendamentul 52
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4 LITERA B (nou)

Anexa I punctul III litera (b) (Directiva 91/477/CEE)

(4b) Anexa I punctul III litera (b) se 
înlocuieşte cu următorul text:
(b) sunt concepute pentru alarme, 
semnalizare, salvare, omorârea animalelor 
sau pescuitul cu harponul astfel încât să 
poată fi folosite în scopuri industriale sau 
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tehnice, cu condiţia să poată fi folosite doar 
în acest scop precis şi să nu aibă aspectul 
unei puşti, unei carabine, unui pistol, unui 
revolver sau al unei alte arme de foc 
tradiţionale;

Or. en

Justification

While the definition of firearms may be amended to include convertible weapons, some such 
firearms could be excluded under the wording in Annex III (b) in Directive 91/477/EEC. 
Weapons that are replica firearms or given the appearance of a "traditional" firearm should 
not be excluded from the definition of firearm given their use as converted weapons in 
criminal activities.

Amendament depus de Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg şi Gisela Kallenbach

Amendamentul 53
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4A (nou)

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

(4a) La anexa II litera (f) se modifică după 
cum urmează:
(a) Alineatele (1)şi (2) se înlocuiesc cu 
următorul text:
„Dreptul de a călători într-un alt stat 
membru cu una sau mai multe arme de foc 
menţionate în prezentul paşaport se supune 
uneia sau mai multor autorizări 
corespunzătoare prealabile de către statul 
membru vizitat. Această autorizaţie sau 
aceste autorizaţii sunt menţionate în 
paşaport.
Autorizaţia prealabilă menţionată mai sus 
nu este necesară, în principiu, pentru a 
călători cu o armă de foc pentru a vâna sau 
a practica tirul sportiv, cu condiţia ca 
persoana care călătoreşte să deţină un 
paşaport de armă de foc şi să precizeze 
scopul călătoriei.
(b) Alineatul (3) se înlocuieşte cu 
următorul text:
„În cazul în care un stat membru a 
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informat celelalte state membre în legătură 
cu interzicerea deţinerii unor anumite arme 
de foc din categoria B, se adaugă 
următoarea menţiune:”
(c) Alineatul (5) se elimină.

Or. en

Justification

This amendment is consistent with the new proposed classification of firearms.

Amendament depus de Michael Cashman

Amendamentul 54
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4A (nou)

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

(4a) La anexa II litera (f) se modifică după 
cum urmează:
(a) Alineatul (1) se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Dreptul de a călători într-un alt stat 
membru cu una sau mai multe arme de foc 
menţionate în prezentul paşaport se supune 
uneia sau mai multor autorizări 
corespunzătoare prealabile de către statul 
membru vizitat. Această autorizaţie sau 
aceste autorizaţii sunt menţionate în 
paşaport. 
(b) Alineatul (2) se elimină.
(c) Alineatul (3) se înlocuieşte cu 
următorul text:
„În cazul în care un stat membru a 
informat celelalte state membre în legătură 
cu interzicerea deţinerii unor anumite arme 
de foc din categoria B, se adaugă 
următoarea menţiune:”
(c) Alineatul (5) se elimină.
(d) După ultimul alineat se adaugă 
următorul alineat: 
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„În cazul în care un stat membru a 
informat celelalte state membre că 
păstrează cerinţe adiţionale paşaportului 
european de arme de foc din motive de 
securitate publică, aceste cerinţe sunt 
menţionate în paşaportul european de arme 
de foc.”

Or. en

Justification

This amendment is consistent with the new proposed classification of firearms, and ensures 
certainty for hunters and marksmen using the European firearms pass.
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