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Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda mressqa minn Arlene McCarthy

Emenda 42
PREMESSA 3 A (ġdida)

(3a) L-informazzjoni li għandha l-Pulizija 
turi żieda fl-attività kriminali li tinvolvi 
armi kkonvertiti fi ħdan il-Komunità 
Ewropea, u żieda fil-kuntrabandu 
transkonfinali ta' armi konvertibbli bl-
iskop ta' konverżjoni f'armi tan-nar li 
jisparaw tiri, bulits, jew projettili permezz 
ta' l-azzjoni ta' splussiv, u għalhekk huwa 
essenzjali li jiġi żgurat li armi konvertibbli 
bħal dawn jiddaħħlu taħt id-definizzjoni ta' 
armi tan-nar f'din id-Direttiva.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-pulizija qed tirrapporta problema dejjem ikbar ta' armi kkonvertiti, b'mod partikulari fil-
kuntest ta' xi Stati Membri li qed idaħħlu kontrolli iktar stretti fuq armi tan-nar tradizzjonali. 
Din il-problema żgur li hija waħda Trans-Ewropea, u tinvolvi l-kuntrabandu ta' armi 
konvertibbli disponibbli legalment f'xi Stati Membri, għal Stati Membri oħra bl-iskop ta' 
konverżjoni.

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Emenda 43
PREMESSA 7

(7) Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġi ppreċiżat 
li l-attivitajiet tas-sensara u s-senserija, hekk 
kif jissemmew fl-Artikolu 15 tal-Protokoll, 
jaqgħu sew fid-definizzjoni tal-
kummerċjant ta' l-armi li tagħti d-Direttiva.

(7) .(Nota tat-traduttur: Ma taffettwax il-
verżjoni Maltija)

Or. it

Ġustifikazzjoni

(Nota tat-traduttur: Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. it

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Emenda 44
PREMESSA 9 A (ġdida)

(9a) Minħabba n-natura speċjali ta' l-
attività tal-kummerċjanti, hemm bżonn ta' 
kontroll strett fuq din l-attività, b'mod 
partikulari biex jiġu verifikati l-kapaċitajiet 
professjonali ta' l-individwi kkonċernati.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Attivitajiet relatati mas-settur ta' l-armi huma suġġetti għal kontroll u awtorizzazzjoni, li 
għandhom jinkludu kontrolli fuq il-kapaċitajiet professjonali ta' dawk involuti. Ma hemm l-
ebda sensara involuti fis-suq ta' l-armi għall-użu ċivili. L-attivitajiet finanzjarji ta' l-
intraprendituri huma suġġetti għal kontroll mid-dipartimenti tal-pulizija relevanti, u ma 
jidher li hemm l-ebda raġuni għal dawk li jipproduċu l-armi għas-suq ċivili biex jiġu suġġetti 
għal kontrolli finanzjarji barra dawk li diġà japplikaw b’mod ġenerali.

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti

Emenda 45
PREMESSA 9 B (ġdida)

(9b) L-akkwist ta' armi tan-nar minn 
individwi privati permezz ta' 
komunikazzjoni mill-bogħod, pereżempju 
permezz ta' l-Internet, għandu jkun suġġett 
għar-regoli stipulati f'din id-direttiva.  L-
Istati Membri għandhom jistipulaw 
arranġamenti dettaljati rigward il-
projbizzjoni dwar l-akkwist ta' armi tan-nar 
minn persuni li preċedentement ġew 
ikkundannati għal reati serji u vjolenti 
kontra l-persuna b'sentenza finali tal-qorti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-akkwist ta' armi tan-nar permezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod minn individwi privati 
għandu jkun suġġett għal kontroll strett, u kwalunkwe akkwist bħal dan għandu jkun suġġett 
għar-regoli stipulati mid-direttiva. Fid-dawl ta' l-armonizzazzjoni tar-regoli rispettivi ta' l-
Istati Membri dwar l-akkwist u l-pussess ta' armi tan-nar, l-akkwist ta' armi tan-nar minn 
individwi li ġew ikkundannati għal reati serji kontra l-persuna għandu jiġi projbit.

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Emenda 46
PREMESSA 9 C (ġdida)

(9c) Minn hawn 'il quddiem, il-Pass 
Ewropew ta' l-Armi tan-Nar għandu jkun l-
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unika dokument li d-detenturi tal-pass 
għandhom bżonn biex jittrasferixxu armi 
tan-nar lejn Stat Membru ieħor.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Kif imsemmi fir-rapport tal-Kummisjoni tas-sena 2000 u sabiex is-suq intern ikun jista' 
jaħdem tajjeb, l-Istati Membri m'għandhom jirrikjedu ebda dokument ieħor barra l-Pass 
Ewropew ta' l-Armi tan-Nar jew ebda ħlas ieħor biex il-kaċċaturi jew it-tiraturi jiċċirkolaw 
fl-UE. M'hux xieraq li l-leġiżlazzjoni jkun fiha evalwazzjoni tar-rendiment tal-Pass ta' l-Armi 
tan-Nar, li hija kwistjoni li għandha tiġi indirizzata meta l-politika tiġi evalwata.

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Emenda 47
PREMESSA 9 D (ġdida)

(9d) Sabiex jitħaffef l-ittraċċar ta' l-armi 
tan-nar u sabiex jiġu miġġielda b'mod 
effiċjenti t-traffikar u l-manifattura illegali 
ta' l-armi tan-nar, tal-partijiet essenzjali u 
tal-balal (rounds) kompluti ta' munizzjon 
tagħhom, huwa meħtieġ li jittejjeb l-
iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati 
Membri.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-Istati Membri jagħmelu skambju ta' informazzjoni dettaljata sabiex jiġu 
miġġielda l-manifattura u t-traffikar ta' l-armi tan-nar.

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Emenda 48
PREMESSA 9 E (ġdida)

(9e) Diversi Stati Membri reċentement 
issimplifikaw il-mod kif jikklassifikaw l-
armi tan-nar billi qalbu minn erba' 
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kategoriji għal dawn it-tnejn li ġejjin: armi 
pprojbiti u armi li huma suġġetti għal 
awtorizzazzjoni. L-Istati Membri għandhom 
jikkonformaw ma' din il-klassifikazzjoni 
simplifikata, għalkemm pajjiżi li 
attwalment jaqsmu l-armi tan-nar f'sett ta' 
kategoriji differenti jistgħu, skond il-
prinċipju ta' sussidjarjetà, iżommu s-sitemi 
ta' klassifikazzjoni u awtorizzazzjoni 
eżistenti tagħhom.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-karatteristiċi speċjali u t-tradizzjonijiet rispettivi ta' l-Istati Membri għandhom jiġu 
rispettati skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà, li huwa dejjem imħares fil-politiki ta' l-UE.

Emenda mressqa minn Michl Ebner, Alexander Radwan

Emenda 49
PREMESSA 9 F (ġdida)

(9f) Il-kundizzjonijiet għall-kisba tal-Pass 
Ewropew ta' l-Armi tan-Nar u t-tul tal-
validità tiegħu għandhom ikunu l-istess fl-
Istati Membri kollha, u l-applikanti 
m'għandhomx iħallsu għalih b'żieda ma' l-
ispejjeż tal-pass nazzjonali ta' l-armi tan-
nar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar huwa biex jgħin is-suq intern Ewropew biex 
jaħdem b'mod effetiv u sabiex iċ-ċittadini Ewropej ikunu jistgħu jeżerċitaw il-libertajiet 
tagħhom b'mod aktar faċli. Għalhekk dan m'għandux ikun suġġett għal kundizzjonijiet, b'mod 
partikulari ta' natura finanzjarja u burokratika, li jaffettwaw b'mod sinifikanti l-akkwist jew l-
eżerċizzju ta' dawn il-libertajiet u t-tħaddim tas-suq intern. Barra minn hekk il-varjazzjonijiet 
wiesgħa u mhux ġustifikati bejn l-Istati Membri fir-rigward ta' kundizzjonijiet bħal dawn 
huma inkompatibbli mal-prinċipju ta' trattament ugwali.
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Emenda mressqa minn Arlene McCarthy

Emenda 50
PREMESSA 9 G (ġdida)

(9a) Il-Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar 
għandu jitqies bħala d-dokument primarju 
meħtieġ mill-kaċċaturi u t-tiraturi sabiex 
jittrasferixxu arma tan-nar lejn Stat 
Membru ieħor. Kwalunkwe rekwiżit 
supplementari stabbilit minn Stat Membu 
rigward it-trasferiment ta' arma tan-nar 
lejn dak l-Istat Membru minn kaċċatur jew 
tiratur għandu jkun ġustifikat minn, u 
proporzjonat għal, għanijiet leġittimi ta' 
politika pubblika rigward il-ħarsien tas-
sikurezza pubblika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rigward iċ-ċirkolazzjoni ta' kaċċaturi u tiraturi, l-Istati Membri jistgħu jirrikjedu biss 
dokumenti li m'humiex il-Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar meta dan ikun ġustifikat b'mod 
strett b'għanijiet leġittimi ta' politika pubblika ta' Stat Membru rigward il-ħarsien tas-
sikurezza pubblika, u meta r-rekwiżiti jkunu proporzjonali għal għanijiet bħal dawn.

Emenda mressqa minn Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Emenda 51
PREMESSA 9 H (ġdida)

(9h) Il-Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar 
jiffunzjona u għandu jitqies bħala l-uniku 
dokument li għandhom bżonn il-kaċċaturi, 
it-tiraturi u l-assoċjazzjonijiet ta' l-isparar 
kulturali u storiċi biex jittrasferixxu arma 
tan-nar awtorizzata u l-munizzjon tagħha 
lejn Stat Membru ieħor.
Din id-dispożizzjoni m'għandha taffetwe l-
ebda ftehima bilaterali eżistenti relevanti.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Sabiex is-suq intern jaħdem tajjeb, il-kaċċaturi u t-tiraturi għandhom jitħallew jivvjaġġaw 
lejn Stat Membru ieħor bill-Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar biss.  Barra minn hekk, 
b'konformità ma' l-idea Ewropea, l-assoċjazzjonijiet ta' l-isparar kulturali u storiċi għandhom 
ikunu jistgħu jieħdu sehem fi skambji kulturali transkonfinali.  

Emenda mressqa minn Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Emenda 52
PREMESSA 9 I (ġdida)

(9i) Għall-attivitajiet ta' istituzzjonijiet u 
assoċjazzjonijiet kulturali u storiċi li jużaw 
u għandhom x'jaqsmu ma' armi 'storiċi', 
għandhom isiru sforzi biex jinkiseb 
rikonoxximent reċiproku ta' dokumenti 
nazzjonali għat-trasferiment traskonfinali 
u l-użu ta' armi u munizzjon ta' dan it-tip, 
kif stipulat pereżempju fil-ftehima bilaterali 
bejn il-Ġermanja u l-Awstrija tat-28 ta' 
Ġunju 20021. 
1 Ftehima bejn ir-Repubblika ta' l-Awstrija u r-
Repubblika Federali tal-Ġermanja dwar ir-
rikonoxximent reċiproku ta' dokumenti għall-
pussess ta' armi tan-nar u munizzjon minn membri 
ta' assoċjazzjonijiet ta' l-isparar tradizzjonali u 
tiraturi, konkluża f'Berlin fit-28 ta' Ġunju 2002 
(Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich 
(Parti III), 13 ta' Mejju 2004). 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-preservazzjoni u ż-żamma tad-diversità kulturali u t-tradizzjoni storika fl-Unjoni 
Ewropea, istituzzjonijiet u assoċjazzjonijiet kulturali u storiċi għandhom kemm jista' jkun 
ikunu jistgħu jimmaniġġaw u jużaw armi 'storiċi' għal dawn l-għanijiet. Din is-soluzzjoni diġà 
tpoġġiet fil-prattika b'suċċess fil-ftehima ta' hawn fuq bejn ir-Repubblika ta' l-Awstrija u r-
Repubblika Federali tal-Ġermanja dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' dokumenti għall-
pussess ta' armi tan-nar u munizzjon u, kuntrarju għal ħafna biżgħat, ma rriżultatx f'użu bla 
kontroll jew saħansitra perikoluż ta' armi 'storiċi'.  
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Emenda mressqa minn Arlene McCarthy

Emenda 53
ARTIKOLU 1, PUNT -1 (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 1 (Direttiva 91/477/KEE)

-1) Fl-Artikolu 1, il-paragrafu 1 għandu 
jinbidel b'dan li ġej:
"1. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 'arma 
tan-nar' għandha titqies bħala kull arma 
b'kanna li tista' tinġarr li tispara, li hija 
maħsuba biex tispara, jew li tista' tkun 
immodifikata sabiex tispara tir, balla jew 
projettila permezz ta' l-azzjoni ta' splussiv, 
sakemm ma tissodisfax id-definizzjoni iżda 
hija eskluża minħabba waħda mir-
raġunijiet elenkati fl-Anness I, taqsima III. 
L-armi tan-nar huma kklassifikati 
f'taqsima II ta' l-Anness I."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' arma tan-nar hija konsistenti mal-Protokoll iżda għandha tagħraf iż-żieda 
fl-użu ta' armi konvertiti f'attività kriminali fl-Ewropa, u ż-żieda f'kuntrabandu transkonfinali 
ta' armi konvertibbli, inkluż sa mill-iffirmar tal-Protokoll. Id-definizzjoni ta' 'faċilment 
konvertibbli' użata fil-Protokoll jista' jkollha interpretazzjoni li tvarja bejn l-Istati Membri 
differenti u għalhekk ikun hemm potenzjal ta' 'loopholes' għall-isfruttament kriminali. Tekniki 
dejjem aktar avvanzati użati mill-kriminali sabiex jikkonvertu armi jinvolvu armi li m'humiex 
meqjusa bħala armi li jistgħu faċilment ikunu mmodifikati.

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Michl Ebner

Emenda 54
ARTIKOLU 1, PUNT -1 A (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 1 (Direttiva 91/477/KEE)

-1a) Fl-Artikolu 1, il-paragrafu 1 huwa 
ssostitwit b’dan li ġej:
'1. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 'arma 
tan-nar' għandha tfisser kwalunkwe arma 
b'kanna li tista' tinġarr li tispara jew li hija 
maħsuba biex tispara tir, balla jew 
projettila permezz ta' l-azzjoni ta' splussiv, 
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sakemm ma tissodisfax id-definizzjoni iżda 
hija eskluża minħabba waħda mir-
raġunijiet elenkati fl-Anness I, Taqsima 
III. L-armi tan-nar huma kklassifikati 
f'Taqsima II ta' l-Anness I."

Or. it

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' arma tan-nar hija bbażati fuq il-Protokoll. Madankollu, it-tħassib dwar 
jekk id-definizzjoni għandiex tkun konsistenti ma' l-esklużjoni ta' armi tan-nar li tneħħitilhom 
il-kapaċità li jiffunzjonaw, armi antiki u xi armi tan-nar oħra li huma msemmijin fl-Anness I, 
Taqsima III, ta' din id-Direttiva jidher li mhux f'postu.

Emenda mressqa minn Lasse Lehtinen

Emenda 55
ARTIKOLU 1, PUNT -1 B (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 1 a (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

-1b) Fl-Artikolu 1, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 1a li ġej:

"1a. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
"traċċar" tfisser is-segwiment sistematiku 
ta' l-armi tan-nar u, fejn ikun possibbli, il-
partijiet u l-komponenti u l-munizzjon 
tagħhom, mingħand il-manifattur għal 
għand ix-xerrej, bil-għan li jiġu mgħejjuna 
l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati biex 
jinstabu, ikunu investigati u analizzati l-
manifattura u t-traffikar illegali."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni ta' traċċar hija msemmija fil-Protokoll u għandha tkun inkluża fid-
Direttiva għal raġunijiet ta' ċertezza legali.

Emenda mressqa minn Lasse Lehtinen

Emenda 56
ARTIKOLU 1, PUNT -1 C (ġdid)
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Artikolu 1, paragrafu 1 b (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

-1c) Fl-Artikolu 1, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 1b li ġej:

"1b. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
'munizzjon' għandha tfisser il-balla 
(round) kompluta jew il-komponenti 
tagħha, inklużi l-iskrataċ, il-kapsijiet, il-
porvli, il-bulits jew il-projettili, li jintużaw 
f'arma tan-nar, sakemm dawn il-
komponenti nfushom ikunu suġġetti għal 
awtorizzazzjoni fl-Istat rispettiv."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni ta' munizzjon hija msemmija fil-Protokoll u għandha tkun inkluża fid-
Direttiva għal raġunijiet ta' ċertezza legali.

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach

Emenda 57
ARTIKOLU 1, PUNT -1 D (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 1 c (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

-1d) Fl-Artikolu 1, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 1c li ġej:

"1c. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
"arma antika" għandha tfisser kwalunkwe 
arma mmanifatturata qabel l-1900, jew kull 
arma aktar riċenti definita bħala arma 
antika minn Stat Membru, skond kriterji 
tekniċi. Il-kriterji tekniċi rilevanti 
għandhom ta' l-anqas jaqblu ma' l-
istandards stabbiliti b'konformità ma' l-
Artikolu 13(4)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, hija meħtieġa definizzjoni ta' "arma antika" minħabba li 
dawn l-armi m'humiex koperti minn din id-Direttiva.
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Emenda mressqa minn Michl Ebner, Alexander Radwan

Emenda 58
ARTIKOLU 1, PUNT -1 E (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 1 d (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

-1e) Fl-Artikolu 1, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 1d li ġej:
"1d. Għall-finijiet tad-Direttiva, 'arma 
storika' għandha tfisser kwalunkwe arma 
jew parti minn arma manifatturata qabel l-
1899, u definita bħala 'storika' skond il-liġi 
nazzjonali.

Din id-definizzjoni għandha tinkludi wkoll 
armi flimkien mal-komponenti u l-
munizzjon tagħhom li huma aktar antiki 
mill-mudelli tat-Tieni Gwerra Dinjija u li 
ġew adattati sabiex ma jkunux jistgħu 
jisparaw munizzjon mhux splodut."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond il-ftehimiet eżistenti (il-Ftehima ta' Schengen u l-Protokoll tan-NU), armi 'storiċi' 
ikunu iktar antiki mill-1899.  Madankollu hemm istituzzjonijiet kulturali u storiċi fl-Ewropa li, 
fit-twettiq ta' l-attivitajiet tagħhom li jippruvaw iżommu d-diversità kulturali fl-Ewropa, jużaw 
ukoll armi li ma jistgħux jintużaw li ġew introdotti wara l-1899. Minħabba li dawn l-armi 
jistgħu jintużaw biss għal skopijiet kulturali u storiċi ta' dan it-tip, id-data fid-definizzjoni ta' 
'armi storiċi' għandha tiġi estiża. 

Emenda mressqa minn Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Emenda 59
ARTIKOLU 1, PUNT -1 F (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 1 e (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

-1f) Fl-Artikolu 1, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 1e li ġej:
"1e. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 'armi 
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storiċi' għandha tfisser mudelli li huma 
aktar antiki mill-mudelli tat-Tieni Gwerra 
Dinjija, inklużi mudelli mill-kategoriji li 
ġejjin:
- armi tan-nar twal li jirrepetu t-tiri bil-
kanna li ma tkunx itwal minn 60 
ċentimetru;
- armi tan-nar twal li jirrepetu t-tiri oħra;
- armi tan-nar twal b’kanen li jisparaw tir 
wieħed;
- armi tan-nar twal b’kanen lixxi li 
jisparaw tir wieħed."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-suġġett ta' armi 'storiċi' huwa partikularment importanti għall-assoċjazzjonijiet ta' l-
isparar storiċi fil-Ġermanja, fl-Awstrija u fit-tramuntana ta' l-Italja.  Assoċjazzjonijiet ta' l-
isparar storiċi jirrappreżentaw tradizzjoni transkonfinali li tirrifletti l-ispirtu Ewropew.  
Għalhekk huwa importanti li jiġu inklużi l-armi storiċi f'din id-direttiva.  

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Emenda 60
ARTIKOLU 1, PUNT -1 G (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 1 f (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

-1 g) Fl-Artikolu 1, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"1f. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
'munizzjon' għandha tfisser il-balla 
(round) kompluta jew il-komponenti 
tagħha, inklużi l-iskrataċ, il-kapsijiet, il-
porvli, il-bulits jew il-projettili li jintużaw 
f'arma tan-nar, sakemm dawn il-
komponenti nfushom ikunu suġġetti għal 
awtorizzazzjoni fl-Istati Membri 
konċernati."

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta hija kompletament konsistenti ma' dik li hemm fil-Protokoll. Il-
komponenti tal-munizzjon, li fil-maġġoranza tagħhom huma inerti, għandhom jiġu indirizzati 
biss fuq l-istess bażi ta' balal (rounds) kompluti ta' munizzjon meta jkunu trattati b'dan il-mod 
fil-leġiżlazzjoni nazzjonali relevanti. 

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Emenda 61
ARTIKOLU 1, PUNT -1 H (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 1 e (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

-1 h) Fl-Artikolu 1, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
'1e. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
'partijiet u komponenti ta' l-armi tan-nar' 
għandha tfisser kwalunkwe element 
essenzjali maħsub speċifikament u mibni 
pekuljarment għal arma tan-nar u li huwa 
essenjali għat-tħaddim tagħha, inklużi l-
kanna, iċ-ċipp jew il-frejm, il-'limber' jew 
iċ-ċilindru, is-'slide' jew il-'bascule' jew 
kwalunkwe apparat maħsub jew adattat 
sabiex inaqqas il-ħoss ikkawżat minn tir ta' 
arma tan-nar.'

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitqies bħala parti minn arma, il-komponent ma jridx ikun biss essenzjali għat-tħaddim 
tagħha, iżda għandu jkun maħsub speċjalment għal dak l-iskop, fi kliem ieħor li ma jistax 
jintuża għal skop ieħor jew jiġi konfuż ma' komponent ta' apparat mekkaniku differenti: il-
komponent irid ikun uniku u distint.

Emenda mressqa minn Charlotte Cederschiöld

Emenda 62
ARTIKOLU 1, PUNT -1 I (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 1 f (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

-1i) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
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'munizzjon' għandha tfisser unità 
magħmula minn skartoċċ, kapsa, bulit u 
porvli

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Tagħmel sens li direttiva dwar l-armi għandha tinkludi definizzjoni ta' munizzjon. 
Madankollu, il-komponenti tal-munizzjon m'għandhom l-ebda valur fihom infushom u ma 
jippreżentaw l-ebda riskju; minħabba f'hekk, huwa l-munizzjon bħala ħaġa waħda, li huwa 
relevanti f'dan il-kuntest.

Emenda mressqa minn Charlotte Cederschiöld

Emenda 63
ARTIKOLU 1, PUNT -1 J (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 1 g (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

-1b) Fl-Artikolu 1, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 1g li ġej: 
"Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 'sensar 
ta' l-armi' għandha tfisser kwalunkwe 
persuna naturali jew legali li, fil-kuntest ta' 
l-attivitajiet ekonomiċi tagħha, toħloq il-
kundizzjonijiet neċessarji għall-konklużjoni 
ta' kuntratti għall-manifattura, il-
kummerċ, l-iskambju, il-kiri, it-tiswija jew 
il-modifika ta' armi tan-nar, ta' partijiet 
minn armi tan-nar u ta' munizzjon". 

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Sabiex tibqa' kunsistenti ma' l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva, u biex jiġi evitat li tiġi applikata 
għal individwi privati li, pereżempju, jagħmlu skambju ta' armi għal skopijiet ta' passatemp, 
għandu jiżdied paragrafu dwar sensara ta' l-armi inkluża referenza għall-attivitajiet 
ekonomiċi. 
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Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Emenda 64
ARTIKOLU 1, PUNT -1 K (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 2 (Direttiva 91/477/KEE)

-1k)  Fl-Artikolu 1, il-paragrafu 2 li ġej 
huwa sostitwit b’dan li ġej:
'2. Għall-finijiet ta' din id-direttiva, 
'kummerċjant' għandha tfisser kull 
persuna fiżika jew legali li l-attività 
kummerċjali jew in-negozju tagħha 
jikkonsistu b'mod sħiħ jew parzjali fil-
manifattura, il-kummerċ, l-iskambju, il-
kiri, it-tiswija jew il-modifikazzjoni ta' armi 
tan-nar, il-partijiet essenzjali tagħhom u l-
balal (rounds) kompluti ta' munizzjon'.

Or. it

Ġustifikazzjoni

(Nota tat-traduttur: l-ewwel parti ta' l-emenda u tal-ġustifikazzjoni ma jaffetwawx lill-verżjoni 
Ingliża)

Testendi d-definizzjoni mogħtija fid-Direttiva sabiex tinkludi partijiet ta' armi (kunċett li 
jinkludi 'komponenti' kif stipulat fil-Protokoll) u balal (rounds) kompluti ta' munizzjon.

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Michl Ebner

Emenda 65
ARTIKOLU 1, PUNT 1

Artikolu 1, paragrafu 3 (Direttiva 91/477/KEE)

1) 1) Fl-Artikolu 1, wara l-paragrafu 2, 
jiżdiedu ż-żewġ paragrafi ġodda li ġejjin:

1) Fl-Artikolu 1, wara l-paragrafu 2, 
għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

3. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
"manifattura illegali" tfisser il-manifattura 
jew l-assemblaġġ ta' l-armi tan-nar, tal-
partijiet u l-komponenti jew il-munizzjon 
tagħhom:"

3. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
"manifattura illegali" għandha tfisser il-
manifattura jew l-assemblaġġ, bi ksur ta' 
din id-Direttiva, ta' armi tan-nar, tal-partijiet 
essenzjali tagħhom jew il-balal (kompluti)
ta' munizzjon, inklużi dawk b'partijiet u 
komponenti importati minn pajjiżi terzi."
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 91/477KEE għandha tistabbilixxi standard wieħed li miegħu tista' tiġi 
determinata n-natura legali tal-manifattura ta' l-armi, il-komponenti essenzjali tagħhom u l-
balal kompluti ta' munizzjon fl-Unjoni.

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Emenda 66
ARTIKOLU 1, PUNT 1

Artikolu 1, paragrafu 4 (Direttiva 91/477/KEE)

4. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, "traffikar 
illegali" tfisser l-akkwist, il-bejgħ, il-
kunsenja, it-trasport jew it-trasferiment ta' l-
armi tan-nar, tal-partijiet, il-komponenti u l-
munizzjon tagħhom, bi tluq mit-territorju ta' 
Stat Membru jew b'passaġġ minn dan it-
territorju lejn dak ta' Stat Membru ieħor, 
jekk wieħed miż-żewġ Stati Membri 
kkonċernati ma jawtorizzax li dan isir skond 
id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jew 
jekk l-armi tan-nar ma jkunux immarkati 
f'konformità ma' l-Artikolu 4(1).

4. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, "traffikar 
illegali" tfisser l-akkwist, il-bejgħ, il-
kunsenja, it-trasport jew it-trasferiment ta' l-
armi tan-nar, il-partijiet essenzjali tagħhom, 
u l-balal (rounds) kompluti ta' munizzjon 
tagħhom bi ksur ta' din id-Direttiva, bi tluq 
mit-territorju ta' kwalunkwe Stat jew 
b'passaġġ minn dan it-territorju lejn dak ta' 
Stat Membru, jekk wieħed miż-żewġ Stati 
Membri kkonċernati ma jawtorizzax li dan 
isir skond id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva jew jekk l-armi tan-nar ma jkunux 
immarkati f'konformità ma' l-Artikolu 4(1). 
L-akkwist, il-bejgħ, il-kunsinna, il-ġarr, jew 
it-trasferiment ta' armi tan-nar 
m'għandhomx jitqiesu bħala traffikar 
illeċitu jekk dawn kienu trasferiti mill-
ħażniet tal-gvern għall-użu ċivili 
permanenti sakemm ikunu mmarkati kif 
stipulat fl-Artikolu 4(1) b'referenza għall-
marka ta' prova ta' l-armi ż-żgħar.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-direttiva, kwalunkwe arma tan-nar li tiġi manifatturata jew li 
titqiegħed fis-suq fl-Istati Membri se jkollha tiġi mmarkata skond id-dispożizzjonijiet tad-
direttiva.
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Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Emenda 67
ARTIKOLU 1, PUNT 1

Artikolu 1, paragrafu 4 a (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

"4a. Għall-finijiet ta' din id-direttiva, 
"traċċar" għandha tfisser is-segwiment 
sistematiku ta' l-armi tan-nar u, fejn ikun 
possibbli, tal-partijiet essenzjali u l-balal 
(rounds) kompluti ta' munizzjon tagħhom, 
bil-għan li jinstabu u jiġu analizzati l-
manifattura u t-traffikar illegali u, 
possibilment biex jiġu investigati b'mod 
aktar effettiv."

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li l-armi tan-nar jiġu traċċati fil-proċess. Il-partijiet essenzjali ta' l-armi 
u l-balal kompluti ta' munizzjon għandhom ikunu traċċabbli, 'fejn ikun possibbli', kif 
iddikjarat fil-Protokoll. M'huwiex possibbli li wieħed jittraċċa l-partijiet mhux essenzjali ta' l-
armi u l-balal mhux kompluti ta' munizzjon (jew pjuttost il-komponenti ta' munizzjon) ħlief 
fil-każ ta' komponenti mhux inerti (porvli) li, minħabba li huma splussivi, diġà huma suġġetti 
għal awtorizzazzjoni.

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti

Emenda 68
ARTIKOLU 1, PUNT 1

Artikolu 1, paragrafu 4 b (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

"4 b. Għall-finijiet tad-direttiva, 'arma 
antika' għandha tfisser kwalunkwe arma 
mmanifatturata qabel l-1899, inklużi r-
repliki, u kwalunkwe arma aktar riċenti 
definita bħala antika skond il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali relevanti'.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-punt (a) ta' l-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 3 tal-Protokoll jippermetti sabiex l-armi tan-nar 
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u r-repliki tagħhom jiġu definiti skond il-liġi domestika minħabba li ma jaqgħux fil-kamp ta' 
applikazzjoni tat-Trattat. Id-definizzjoni ta' regoli tekniċi għal kjarifika ta' armi bħal dawn 
tidher li ddgħajjef is-setgħat regolatorji mogħtija lill-Istati. Il-Protokoll li l-proposta tipprova 
ddaħħal fis-seħħ jistipula b'mod speċifiku id-data fissa ta' l-1899, filwaqt li d-data mogħtija 
fil-proposta, l-1870, kieku twassal biex ħafna armi tan-nar ta' interess purament storiku jiġu 
klassifikati bħala armi tan-nar moderni.

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Emenda 69
ARTIKOLU 1, PUNT 1

Artikolu 1, paragrafu 4 c (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

'4 c. Persuna naturali jew legali li twettaq 
attivitajiet ta' sensar li jinvolvu t-
trasferiment ta' armi tan-nar, tal-partijiet 
essenzjali jew il-balal (rounds) kompluti 
tagħhom għandha tkun suġġetta għall-
istess sistema ta' awtorizzazzjoni bħall-
kummerċjanti. Aġenti u rappreżentanti li 
joperaw f'isem kummerċjanti awtorizzati 
fuq il-bażi ta' kuntratti standard li 
jikkonferixxu mandat ma jistgħux jitqiesu 
bħala 'sensara' bil-għan li tiġi 
implimentata din id-direttiva'.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' 'sensar' huwa barrani għas-suq ta' l-armi għall-użu ċivili, u minflok jirrelata mal-
kummerċ ta' l-armi li jaqgħu barra mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva. Aġenti jew 
rappreżentanti li joperaw f'isem dawk li jipproduċu jew li jimportaw l-armi għall-użu ċivili 
fuq il-bażi ta' kuntratti standard m'għandhomx jitqiesu li jaqgħu fi ħdan id-definizzjoni ta' 
sensar.

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Emenda 70
ARTIKOLU 1, PUNT 1

Artikolu 2, paragrafu 2 a (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)
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'2a. Din id-Direttiva għandha tapplika 
wkoll għall-partijiet essenzjali ta' l-armi 
tan-nar u l-balal (rounds) kompluti ta' 
munizzjon, inklużi dawk importati minn 
pajjiżi terzi.'

Or. it

Ġustifikazzjoni

Is-sistema regolatorja għall-armi għandha tapplika wkoll għall-partijiet essenzjali u distinti 
tagħhom, u għall-balal kompluti ta' munizzjon maħsuba għalihom. It-terminu 'komponenti' 
tneħħa minħabba li huwa kopert bit-terminu 'partijiet'.

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach

Emenda 71
ARTIKOLU 1, PUNT 1

Artikolu 2, paragrafu 2 b (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

"2b. Din id-Direttiva għandha tapplika 
għal bejgħ mill-bogħod"

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-akkwist ta' armi tan-nar permezz ta' bejgħ mill-bogħod, b'mod partikulari bl-Internet, 
għandu jkun kopert bl-istess regoli bħal dawk rigward l-akkwist dirett.

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach

Emenda 72
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 4, paragrafu 1, subparagrafu 1 (Direttiva 91/477/KEE)

1. Għall-finjiet ta' l-identifikazzjoni jew it-
traċċar ta' kull arma tan-nar, l-Istati Membri, 
waqt il-manifattura ta' kull arma tan-nar, 
għandhom jesiġu li ssirilha jew marka unika 
li tindika isem il-manufattur, il-pajjiż jew il-
post tal-manifattura u n-numru tas-serje, jew 
inkella kwalunkwe marka unika u ta' użu 
faċli oħra li jkun tikkonsisti f'simboli 
ġeometriċi sempliċi magħqudin ma' kodiċi 

1. Għall-finjiet ta' l-identifikazzjoni jew it-
traċċar ta' kull arma tan-nar u l-partijiet u l-
komponenti, l-Istati Membri għandhom, 
waqt il-manifattura ta' kull arma tan-nar u 
tal-partijiet u l-komponenti, jesiġu li ssirilha 
jew marka unika li tindika isem il-
manufattur, il-pajjiż jew il-post tal-
manifattura un-numru tas-serje, pereżempju 
kif stipulat fil-Konvenzjoni ta' l-1 ta' Lulju 
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numerika jew alfanumerika, li tkun 
tippermetti lil kwalunkwe Stat li jidentifika 
faċilment il-pajjiż tal-manifattura. 

1969 dwar Rikonoxximent Reċiproku ta' 
Marki ta' Prova fuq Armi Żgħar, jew 
inkella kwalunkwe marka unika u ta' użu 
faċli oħra li jkun tikkonsisti f'kodiċi 
numerika jew alfanumerika, li tkun 
tippermetti lil kwalunkwe Stat li jidentifika 
faċilment il-pajjiż tal-manifattura. Il-marka 
għandha tkun fuq parti essenzjali jew 
strutturali ta' l-arma tan-nar b'mod li l-
qerda tagħha ttemm il-kapaċità ta' użu ta' 
l-arma.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsistenti ma' l-inklużjoni espliċita tal-partijiet u l-komponenti fid-
Direttiva. In-numru tas-serje jinkludi s-sena tal-manifattura. Is-sistema ta' l-immarkar 
stipulata fil-Konvenzjoni ta' l-1969 dwar marki ta' prova għandha tissemma bħala referenza 
għall-Istati Membri kollha. Huwa essenzjali li l-marka titqiegħed fuq parti essenzjali jew 
strutturali ta' l-arma tan-nar u li l-qerda ta' dan il-komponent tirriduċi l-arma għal stat fejn ma 
tista' qatt tintuża jew tiġi rrijattivata, bħalma huwa l-frejn u/jew ir-risiver. Din il-klawsola 
tagħmilha aktar diffiċli li jitneħħew il-marki u ttejjeb it-traċċabilità.

Emenda mressqa minn Lasse Lehtinen

Emenda 73
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 4, paragrafu 1, subparagrafu 1 (Direttiva 91/477/KEE)

1. Għall-finjiet ta' l-identifikazzjoni jew it-
traċċar ta' kull arma tan-nar, l-Istati 
Membri, waqt il-manifattura ta' kull arma 
tan-nar, għandhom jesiġu li ssirilha jew 
marka unika li tindika isem il-manufattur, il-
pajjiż jew il-post tal-manifattura u n-numru 
tas-serje, jew inkella kwalunkwe marka 
unika u ta' użu faċli oħra li jkun tikkonsisti 
f'simboli ġeometriċi sempliċi magħqudin 
ma' kodiċi numerika jew alfanumerika, li 
tkun tippermetti lil kwalunkwe Stat li 
jidentifika faċilment il-pajjiż tal-
manifattura.

1. Għall-finjiet ta' l-identifikazzjoni jew it-
traċċar ta' kull arma tan-nar li tiġi mmontata, 
l-Istati Membri, waqt il-manifattura ta' kull 
arma tan-nar, għandhom jesiġu li ssirilha 
jew marka unika li tindika isem il-
manufattur, in-numru tas-serje ta' l-arma, 
il-Pajjiż jew il-post tal-manifattura u s-sena 
tal-manifattura (jekk ma tkunx parti min-
numru tas-serje), skond l-istandards u l-
kriterju tal-Konvenzjoni ta' l-1 ta' Lulju 
1969 dwar ir-Rikonoximent Reċiproku ta' 
Marki ta' Prova fuq Armi Żgħar (CIP), jew 
inkella kwalunkwe marka unika u ta' użu 
faċli oħra flimkien ma' numru, li 
jippermettu l-identifikazzjoni faċli tal-pajjiż 
tal-manifattura mill-Istati kollha. Il-marka 
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għandha tkun fuq parti essenzjali jew 
strutturali ta' l-arma tan-nar b'mod li l-
qerda tagħha ttemm il-kapaċità ta' użu ta' 
l-arma.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-immarkar ta' l-iċken element individwali ta' pakkett ta' munizzjon, b'mod li jkun hemm l-
isem tal-manifattur, in-numru ta' l-identifikazzjoni, il-kalibru u t-tip ta' munizzjon u l-kwantità 
tal-munizzjon fil-pakkett huwa meħtieġ mir-regoli tas-CIP (deċiżjoni 15 - 17, art. 49) huwa 
segwit mill-manifatturi Ewropej kollha tal-munizzjon.

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Emenda 74
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 4, paragrafu 1, subparagrafu 1 (Direttiva 91/477/KEE)

11. Għall-finjiet ta' l-identifikazzjoni jew it-
traċċar ta' kull arma tan-nar, l-Istati Membri, 
waqt il-manifattura ta' kull arma tan-nar, 
għandhom jesiġu li ssirilha jew marka unika 
li tindika isem il-manufattur, il-pajjiż jew 
il-post tal-manifattura u n-numru tas-serje, 
jew inkella kwalunkwe marka unika u ta' 
użu faċli oħra li jkun tikkonsisti f'simboli 
ġeometriċi sempliċi magħqudin ma' kodiċi 
numerika jew alfanumerika, li tkun 
tippermetti lil kwalunkwe Stat li jidentifika 
faċilment il-pajjiż tal-manifattura.

Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, fil-każ tat-
trasferiment ta' arma tan-nar mill-ħażniet 
governattivi bil-ħsieb ta' użu ċivili 
permanenti, din l-arma jkollha marka 
unika adegwata li tkun tippermetti lill-Istati 
li jidentifika faċilment il-pajjiż ta' dan it-
trasferiment.

1. Għall-finjiet ta' l-identifikazzjoni jew it-
traċċar ta' kull arma tan-nar li tiġi mmontata,
l-Istati Membri, waqt il-manifattura ta' kull 
arma tan-nar, għandhom jesiġu li ssirilha 
jew marka unika li tinkludi l-isem jew it-
trejdmark tal-produttur, in-numru tas-serje
u s-sena tal-manifattura (jekk ma tkunx 
parti min-numru tas-serje), pereżempju kif 
speċifikat fil-Konvenzjoni ta' l-1 ta' Lulju 
1969 dwar ir-rikonoximent reċiproku ta' 
marki ta' prova fuq armi żgħar, jew inkella 
kwalunkwe marka unika u ta' użu faċli oħra 
li jkun tikkonsisti f'simboli ġeometriċi 
sempliċi magħqudin ma' kodiċi numerika 
jew alfanumerika, li tkun tippermetti lil 
kwalunkwe Stat li jidentifika faċilment il-
pajjiż tal-manifattura. Il-marka għandha 
tkun fuq parti essenzjali jew strutturali ta' 
l-arma tan-nar, b'mod li l-qerda tagħha 
ttemm il-kapaċità ta' użu ta' l-arma.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Il-gverijiet tal-pajjiżi Ewropej ewlenin li jimmanifatturaw armi għal użu ċivili issa ffirmaw il-
konvenzjoni tas-CIP (Il-Kummissjoni Internazzjonali Permanenti għall-ittestjar ta' l-armi tan-
nar) u japplikaw sistema ta' mmarkar uniformi kważi għall-armi għal użu ċivili kollha 
preżenti fuq it-territorju ta' l-UE, li tippermetti biex l-armi jiġu identifikati u traċċati. Is-
sistema tas-CIP tkopri l-punti inklużi fil-Protokoll. Huwa preferibbli li tintuża l-espressjoni 
aktar preċiża ta' 'produttur' minflok 'manifattur' meta wieħed ikun qed jagħmel referenza 
għall-persuna li tkun l-ewwel waħda li tqiegħed l-oġġett fis-suq, li jista' wkoll tkun l-
importatur finali.

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Emenda 75
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 4, paragrafu 3, inċiż 3 (Direttiva 91/477/KEE)

3. Il-kummerċjanti ta' l-armi għandhom 
iżommu reġistru li fih jitniżżel id-dħul u l-
ħruġ ta' l-armi tan-nar tal-kategoriji A, B u 
C, flimkien mad-data li tippermetti l-
identifikazzjoni ta' l-arma, partikolament 
it-tip, il-marka, il-mudell, il-kalibru u n-
numru tal-manifattura, kif ukoll l-ismijiet u 
l-indirizzi tal-fornitur u l-akkwirent. Dan 
ir-reġistru għandu jinżamm mill-
kummerċjant għal perjodu ta' ħames snin, 
inkluż wara l-waqfien ta' l-attività. Kull 
Stat Membru għandu jiżgura l-
konservazzjoni ta' din l-informazzjoni għal 
perjodu minimu ta' għaxar snin
.

3. Kull Stat Membru għandu jiżgura ż-
żamma, għal mhux inqas minn għoxrin 
sena, ta' sistema ta' mili ta' dejta 
kompjuterizzata u ċentralizzata, li fiha kull 
arma tan-nar suġġetta għal din id-direttiva 
tiġi rreġistrata flimkien mal-marka unika 
tagħha.  Il-kummerċjanti, matul il-perjodu 
ta' attività tagħhom, għandhom jintalbu 
jżommu, għal perjodu ta' għoxrin sena, 
reġistru li fih l-armi tan-nar kollha koperti 
mid-direttiva li jirċievu jew li jeħilsu 
minnhom jiġu rreġistrati, flimkien ma' 
partikularitajiet ta' dan it-tip li jippermettu 
li l-arma tiġi identifikata u ttraċċata, b'mod 
partikulari t-tip, l-għamla, il-mudell, il-
kalibru u n-numru tas-serje tagħha u l-
ismijiet u l-indirizzi tal-persuni li jfornu u li 
jakkwistaw l-arma. Meta jiefqu l-attivitajiet, 
il-kummerċjant għandu jgħaddi r-reġistru 
lill-awtorità nazzjonali responsabbli għall-
immarkar imsemmi fl-ewwel subparagrafu 
tal-paragrafu 1.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-iskop huwa li jiġu żgurati l-legalità, it-trasparenza u l-kompletezza tar-rekords miżmuma 
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mill-Istati membri u biex jiġi żgurat li dawk li joperaw fis-settur iżommu rekords preċiżi u 
aġġornati sabiex kull arma li tiġi prodotta tkun tista' tiġi traċċata.

Emenda mressqa minn Lasse Lehtinen

Emenda 76
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 4, paragrafu 1, subparagrafu 1 a (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

1a. Bil-għan li jiġi ttraċċat il-munizzjon, l-
Istati Membri għandhom jirrikjedu l-
immarkar ta' kull pakkett elementari 
individwali ta' munizzjon, b'mod li jkun 
hemm l-isem tal-manifattur, in-numru ta' l-
identifikazzjoni tal-lott, il-kalibru u t-tip ta' 
munizzjon skond id-dispożizzjonijiet tal-
Konvenzjoni ta' l-1 ta' Lulju 1969 dwar ir-
Rikonoximent Reċiproku ta' Marki ta' 
Prova fuq Armi Żgħar (CIP).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-immarkar ta' l-iċken element individwali ta' pakkett ta' munizzjon, b'mod li jkun hemm l-
isem tal-manifattur, in-numru ta' l-identifikazzjoni, il-kalibru u t-tip ta' munizzjon u l-kwantità 
tal-munizzjon fil-pakkett huwa meħtieġ mir-regoli tas-CIP (deċiżjoni 15 - 17, art. 49) huwa 
segwit mill-manifatturi Ewropej kollha tal-munizzjon.

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Emenda 77
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 4, paragrafu 1, subparagrafu 1 b (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

1b. Bil-għan li jiġi ttraċċat il-munizzjon, l-
Istati Membri għandhom jirrikjedu l-
immarkar ta' l-iċken element ta' pakkett ta' 
balal (rounds) kompluti ta' munizzjon, bl-
isem tal-manifattur, in-numru ta' l-
identifikazzjoni tal-lott, il-kalibru u t-tip ta' 
munizzjon, pereżempju kif speċifikat fil-
Konvenzjoni ta' l-1 ta' Lulju 1969 dwar ir-
rikonoximent reċiproku ta' marki ta' prova 
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fuq armi żgħar.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli tas-CIP (Deċiżjoni XV-7 Artikolu 4) li huma mħarsa mill-produtturi Ewropej tal-
munizzjon kollha, jeħtieġu li l-iċken elementi ta' pakkett ta' balal (rounds) kompluti ta' 
munizzjon ikunu mmarkati bl-isem u t-trejdmark tal-produttur, it-tip tal-munizzjon, il-klassi 
tal-munizzjon, il-kalibru, in-numru tal-lott u l-kwantità ta' skrataċ li jkun hemm fil-pakkett.

Emenda mressqa minn Othmar Karas

Emenda 78
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 4, paragrafu 2 a (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

2a) Bl-eċċezzjoni ta' kummerċjanti u 
sensara, l-Istati Membri għandhom 
jimponu perjodu ta' tregwa li jkun ta' l-
anqas tlitt ijiem ta' xogħol bejn ix-xiri ta' 
arma tan-nar fil-kategorija C jew D u l-
kunsinna tagħha.  Mhux se jkun hemm 
bżonn ta' perjodu ta' tregwa jekk ix-xerrej 
huwa liċenzjat għall-pussess ta' arma fil-
kategorija B jew jekk ikollu permess tal-
kaċċa jew jekk jiġi ppruvat li l-arma tan-
nar se tiġi esportata immedjatament. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni ta' perjodu ta' tregwa hija maħsuba għal kontra kwalunkwe deċiżjoni ta' 
malajr biex wieħed juża arma tan-nar f'att kriminali.  Għal dan il-għan, perjodu ta' tregwa ta' 
tlett ijiem tax-xogħol jiher suffiċjenti. Barra minn hekk, il-perjodu ta' tregwa jidher 
neċessarju biss għall-armi fil-kategorija C u D, minħabba li persuni li jkunu jixtiequ 
jakkwistaw arma fil-kategoriji A jew B diġà jkunu sarulhom kontrolli ta' integrità mill-
awtoritajiet.  F'każijiet fejn ma jkunx hemm bżonn ta' perjodu ta' tregwa, dan għandu jkun fuq 
il-prinċipju li l-kontrolli ta' integrità jkunu diġà twettqu fuq il-persuni konċernati.  
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Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Lasse Lehtinen, Michl Ebner

Emenda 79
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 4, paragrafu 3, subparagrafu 1 a (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
armi tan-nar kollha fit-territorju tagħhom 
ikunu mmarkati u rreġistrati b'konformità 
ma' din id-direttiva, jew inkella jkunu ġew 
newtralizzati. Kwalunkwe arma tan-nar 
minn pajjiż terz għandha tiġi mmarkata 
b'konformità ma' din id-direttiva.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-armi tan-nar kollha li jinstabu fit-territorju ta' l-UE għandhom jiġu mmarkati kif xieraq, 
inklużi l-armi importati fil-każ li dawn ma jkunux ġew immarkati fil-post ta' l-oriġini. Il-
marka għandha tkun fuq parti strutturali essenzjali ta' l-arma, sabiex jekk tinqered il-marka l-
arma tiġi inoperabbli.

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Emenda 80
ARTIKOLU 1, PUNT 2 A (ġdid)
Artikolu 5 (Direttiva 91/477/KEE)

2 a. L-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:

b) Fil-paragrafu 1, il-punt li ġej huwa 
miżjud wara l-punt (b):
'b a) li ma nstabux ħatja li wettqu reat
kriminali b'mod intenzjonali permezz ta' 
sentenza finali tal-qorti; l-Istati Membri 
għandhom jistipulaw ir-regoli dettaljati li 
jiggvernaw l-applikazzjoni ta' dan ir-
rekwiżit, inklużi b'mod partikulari t-tipi ta' 
reati konċernati, is-sentenza minima u l-
perjodu ta' rijabilitazzjoni minimu li jrid 
jgħaddi qabel ma l-persuna konċernata 
tkun tista' terġa' tiġi awtorizzata li 
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takkwista jew li jkollha fil-pussess tagħha 
armi tan-nar żgħar.'

b) Il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:
'L-Istati Membri jistgħu jirtiraw l-
awtorizzazzjoni ta' pussess ta' arma tan-nar 
jekk kwalunkwe kundizzjoni li fuq il-bażi 
tagħha tkun ingħatat din l-awtorizzazzjoni 
ma tibqax issodisfata.'

Or. it

(Test simili għad-Direttiva)

Ġustifikazzjoni

Id-deroga tal-limitu ta' età għall-akkwist u l-pussess ta' armi tan-nar għal attivitajiet ta' kaċċa 
jew sparar sportiv hija essenzjali u għandha tinżamm, sabiex iż-żgħażagħ jiġu mħeġġa biex 
jieħdu sehem fl-isparar sportiv u fi sports relatat ieħor. Il-kriterju ta' kummissjoni ta' reat 
kontra l-persuna b'intenzjoni huwa l-unika wieħed li għandu jintuża biex jiġi aċċertat jekk 
persuna hijiex ta' periklu potezjali għas-soċjetà u għalhekk għandha tiġi pprojbita milli jkollha 
fil-pussess tagħha armi tan-nar.

Emenda mressqa minn Véronique Mathieu

Emenda 81
ARTIKOLU 1, PUNT 2 B (ġdid)

Artikolu 5 (Direttiva 91/477/KEE)

2b. L-Artikolu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:
"Bla ħsara għall-Artikolu 3, l-Istati 
Membri għandhom jippermettu l-akkwist u 
l-pussess ta' armi tan-nar biss minn 
persuni li għandhom raġuni tajba u li: 
(a) ikollhom 18-il sena jew aktar, ħlief għal 
kaċċa u sparar sportiv; 
(b) mhux probabbli li jkunu ta' periklu 
għalihom infushom, għall-ordni pubblika 
jew għas-sikurezza pubblika; għall-armi fil-
kategoriji C u D, din il-kundizzjoni tista' 
tiġi ssodisfata waqt ix-xiri bil-
preżentazzjoni ta' permess ta' kaċċa, 
liċenzja għal sparar sportiv, estratt mir-
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rekord kriminali jew dokument uffiċjali 
ieħor maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti. 
L-Istati Membri jistgħu jirrevokaw l-
awtorizzazzjoni għall-pussess ta' l-arma 
tan-nar jekk kwalunkwe kundizzjoni fil-
punt (b) ta' l-ewwel paragrafu ma tibqax 
issodisfata. 
L-Istati Membri ma jistgħux jipprojbixxu 
persuni residenti fit-territorju tagħhom 
milli jippossjedu arma miksuba fi Stat 
Membru ieħor sakemm ma jkunux 
jipprojbixxu l-akkwist ta' l-istess arma fit-
territorju tagħhom stess."

Or. fr

Test simili għad-Direttiva)

Ġustifikazzjoni

Il-kaċċaturi u t-tiraturi reġistrati diġà jkunu għaddew mill-proċeduri u l-kontrolli kollha 
(eżaminazzjonijiet, testijiet, rekord kriminali, eċċ) biex jiġi żgurat li ma jippreżentaw l-ebda 
periklu għall-ordni jew is-sikurezza pubblika.  Il-permess jew liċenzja uffiċjali li tinħarġilhom 
mill-awtoritajiet kompotenti, li ta' sikwiet ikollhom jiġu mġedda kull sena, jistgħu għalhekk 
jitqiesu bħala ekwivalenti għal awtorizzazzjoni individwali.  Il-perjodu ta' żmien meħtieġ biex 
jinkisbu permess jew liċenzja jkun ukoll garanzija kontra deċiżjoni impulsiva biex wieħed 
jixtri arma tan-nar.  

Emenda mressqa minn André Brie, Marco Rizzo

Emenda 82
ARTIKOLU 1, PUNT 2 C (ġdid)

Artikolu 5 (Direttiva 91/477/KEE)

2c) L-Artikolu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:
Bla ħsara għall-Artikolu 3, l-Istati Membri 

għandhom jippermettu l-akkwist u l-
pussess ta' armi tan-nar klassifikati fil-
kategorija B biss minn persuni li 
għandhom raġuni tajba u li:
a) jkollhom 18-il sena jew aktar, ħlief għal 
sparar sportiv, iżda li fl-ebda każ ma jkunu 
taħt is-16-il sena u fi ħdan ċentru ta' taħriġ 
liċenzjat, taħt is-superviżjoni u l-gwida ta' 
persuna kwalifikata biex tagħti taħriġ, 



AM\664124MT.doc PE 388.493v01-00 28/43 AM\

MT

għall-finijiet ta' kompetizzjoni jew taħriġ. 
b) mhux probabbli li jkunu ta' periklu 
għalihom infushom, għall-ordni pubblika 
jew għas-sikurezza pubblika.

Or. en

(Test simili għad-Direttiva)

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach

Emenda 83
ARTIKOLU 1, PUNT 2 E (ġdid)

Artikolu 5, paragrafu 1, punt (a) (Direttiva 91/477/KEE)

2e) L-Artikolu 5, paragrafu 1, punt (a) 
huwa sostitwit b'dan li ġej:
"(a) ikollhom 18-il sena jew aktar, ħlief 
għal kaċċa u sparar sportiv, sakemm il-
persuni li jkollhom inqas minn 18-il sena 
jkunu taħt is-superviżjoni u l-gwida ta' 
persuna kwalifikata biex tagħti taħriġ jew fi 
ħdan ċentru ta' taħriġ liċenzjat"

Or. en

(Test simili għad-Direttiva)

Ġustifikazzjoni

Minħabba raġunijiet ta' sigurtà, eċċezzjonijiet għal-limitu ta' età għall-kaċċa u l-isparar sportiv 
għandhom ikunu bbażati fuq is-superviżjoni ta' dawk konċernati minn persuni kwalifikati biex 
jagħtu taħriġ.

Emenda mressqa minn Lasse Lehtinen

Emenda 84
ARTIKOLU 1, PUNT 2 F (ġdid)

Artikolu 6, paragrafu 1 a (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

2f) Fl-Artikolu 6, għandu jiżdied il-
paragrafu 1a li ġej:

"1a. Ħlief fil-każ ta' kummerċjanti u sensara, 
l-Istati Membri għandhom jipprojbixxu l-
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akkwist ta' armi tan-nar, u l-partijiet, il-
komponenti u l-munizzjon tagħhom permezz 
ta' komunikazzjoni mill-bogħod, kif iddefinit 
fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 97/7/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' 
Mejju 1997 dwar il-ħarsien tal-konsumaturi 
fir-rigward tal-kuntratti mill-bogħod1."
___________

1 ĠU L 144, 4.6.1997, p. 19.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-akkwist ta' armi tan-nar permezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod għandu jiġi kontrollat 
b'mod strett mill-Istati Membri. 

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Emenda 85
ARTIKOLU 1, PUNT 2 G (ġdid)

Artikolu 6, paragrafu 1 b (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

2g) Fl-Artikolu 6, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
'L-Istati Membri għandhom jikkontrollaw 
b'mod strett l-akkwist ta' armi tan-nar, tal-
partijiet essenjali u l-balal (rounds) 
kompluti tagħhom permezz ta' 
komunikazzjoni mill-bogħod. 
Kummerċjanti jew sensara li jwettqu 
attivitajiet fis-suq ta' l-armi għandhom 
jikkonformaw ma' l-istess regoli bħal dawk 
li jirregolaw l-attivitajiet normali tagħhom.'

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-akkwist ta' armi tan-nar permezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod għandu jkun suġġett għal 
kontroll xieraq sabiex it-trasferimenti ta' armi jkunu jistgħu jiġu mmonitorjati kif suppost. 
Ladarba l-akkwist ta' l-armi tan-nar huwa suġġett għal sistema regolatorja, l-hekk imsejjaħ 
perjodu ta' tregwa jidher li huwa kompletament mhux neċessarju.
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Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach

Emenda 86
ARTIKOLU 1, PUNT 2 H (ġdid)
Artikolu 7 (Direttiva 91/477/KEE)

2h) L-Artikolu 7 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:
'1. Hadd ma jista' jikseb arma tan-nar 
klassifikata fil-kategorija B fi ħdan it-
territorju ta' Stat Membru sakemm dak l-
Istat Membru ma jkunx awtorizzah biex 
biex jagħmel dan.
L-ebda awtorizzazzjoni bħal din ma tista' 
tingħata lil resident ta' Stat Membru ieħor 
mingħajr ftehim bil-quddiem ma' dan l-
Istat Membru. 
2. Kull bejjiegħ, negozjant jew persuna 
privata għandha tinforma lill-awtoritajiet 
ta' l-Istat Membru fejn iseħħ dwar kull 
trasferiment jew passaġġ ta’arma tan-nar 
klassifikata fil-kategorija B, u għandha 
tagħti d-dettalji li permezz tagħhom l-arma 
tan-nar u l-persuna li tiksibha tista’ tiġi 
identifikata. Jekk il-persuna li takkwista 
tali arma tan-nar hija residenti fi Stat 
Membru ieħor, dak l-Istat Membru l-ieħor 
għandu jiġi infurmat dwar l-akkwist, mill-
Istat Membru fejn dan iseħħ u mill-
persuna li takkwista l-arma tan-nar.
3. Jekk Stat Membru jipprojbixxi l-akkwist 
u l-pussess fit-territorju tiegħu ta' arma 
tan-nar ikklassifikata fil-kategorija B, 
għandu jinforma b'dan lill-Istati Membri l-
oħra, li għandhom espliċitament jinkludu 
dikjarazzjoni għal dak l-effett fi kwalunkwe 
Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar li huma 
joħorġu għal dik it-tip ta' arma tan-nar 
partikulari, skond l-Artikolu 12(2).
4. Hadd ma jista' jkun fil-pussess ta' arma 
tan-nar klassifikata fil-kategorija B fi ħdan 
it-territorju ta' Stat Membru sakemm dak l-
Istat Membru ma jkunx awtorizzah biex 
jagħmel dan. Jekk huwa jkun resident ta' 
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Stat Membru ieħor, dak l-Istat Membru l-
ieħor għandu jiġi infurmat b'dan.
5. Awtorizzazzjoni għall-akkwist jew għall-
pussess ta' arma tan-nar klassifikata fil-
kategorija B tista' tieħu l-forma ta' 
deċiżjoni amministrattiva waħda.
6. L-Istati Membri jistgħu jagħtu, lil 
persuni li fir-rigward tagħhom ikun ġie 
stabbilit li għadhom jissodisfaw il-
kundizzjonijiet għall-għoti ta' 
awtorizzazzjonijiet ta' arma tan-nar, 
liċenzja plurijennali għall-akkwist u l-
pussess ta' l-armi tan-nar kollha, li tkun 
suġġetta għal awtorizzazzjoni, bla ħsara 
għall-obbligu li l-awtoritajiet kompetenti 
jiġu notifikati bit-trasferimenti, u għal 
verifika perjodika li dawn il-persuni jkunu 
għadhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet u l-
limiti massimi għall-pussess stipulati fil-
liġijiet nazzjonali rispettivi.
7. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
regoli biex jiżguraw li dawk rikonoxxuti 
taħt il-liġi nazzjonali bħala kaċċaturi, 
tiraturi jew kolletturi u li jkollhom 
awtorizzazzjonijiet taħt il-liġi nazzjonali 
għall-pussess ta' armi tan-nar fil-kategoriji 
C u D ta' qabel, m'għandhomx bżonn 
japplikaw mill-ġdid għal awtorizzazzjoni 
għall-armi tan-nar konċernati minħabba l-
abolizzjoni ta' dawk il-kategoriji. Kaċċaturi, 
tiraturi, jew kolletturi bħal dawn li 
jkollhom armi tan-nar fil-kategorija C ta' 
qabel fuq il-bażi ta' dikjarazzjoni biss, jew li 
jkollhom armi tan-nar fil-kategorija D ta' 
qabel mingħajr l-ebda forma ta' 
awtorizzazzjoni jew dikjarazzjoni, mhux se 
jiġu meħtieġa li jitolbu awtorizzazzjoni 
minħabba l-abolizzjoni ta' dawk il-
kategoriji, iżda kwalunkwe trasferiment 
sussegwenti ta' dawn l-armi għandu jkun 
suġġett għall-kisba jew il-pussess ta' 
awtorizzazzjoni mill-akkwirent. Dawn id-
derogi għandhom japplikaw għal perjodu 
ta' għaxar snin wara d-data tad-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva."
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Or. en

(Test simili għad-Direttiva)

Ġustifikazzjoni

Persuni li jissodisfaw il-kundizzjonijiet għal awtorizzazzjoni ta' armi tan-nar għandhom 
jingħataw liċenzja plurijennali sabiex jiġu evitati proċeduri ta' awtorizzazzjoni bla bżonn. 
Barra minn hekk, waqt perjodu ta' tranżizzjoni, il-kaċċaturi, it-tiraturi jew il-kolletturi li 
jkollhom armi tan-nar tal-kategoriji C jew D ta' qabel m'għndhomx jiġu meħtieġa li jfittxu 
awtorizzazzjoni minħabba l-abolizzjoni proposta ta' dawn il-kategoriji.

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Emenda 87
ARTIKOLU 1, PUNT 2 I (ġdid)

Artikolu 7, paragrafu 3 (Direttiva 91/477/KEE)

2i) Fl-Artikolu 7, il-paragrafu 3 huwa 
ssostitwit b’dan li ġej:
3. Awtorizzazzjoni għall-akkwist jew il-
pussess ta' armi tan-nar ġeneralment 
tinvolvi proċedura amministrattiva waħda.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li l-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għall-akkwist u l-pussess ta' armi tan-nar inġabru 
f'daqqa hija ħaġa loġika, ladarba l-iskop ta' l-akkwist normalment huwa l-pussess.

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Emenda 88
ARTIKOLU 1, PUNT 2 J (ġdid)

Artikolu 10 (Direttiva 91/477/KEE)

2j) L-Artikolu 10 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:
'Ir-regoli li jkopru l-akkwist u l-pussess ta' 
balal (rounds) kompluti ta' munizzjon li 
jistgħu jintużaw għandhom ikunu identiċi 
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għal dawk ir-regoli li jkopru l-pussess ta' l-
armi tan-nar li l-munizzjon ikun maħsub 
għalihom.'

Or. it

(Test simili għad-Direttiva)

Ġustifikazzjoni

Balal (rounds) kompluti ta' munizzjon, l-unika tip li jkun jista' jintuża, għandu jkun kopert 
mill-istess sistema regolatorja bħall-armi li huwa maħsub għalihom. Komponenti inerti bħal 
munizzjon newtralizzat jew reppliki mingħajr komponenti attivi m'għandhomx jiġu trattati bl-
istess mod bħal balal (rounds) kompluti ta' munizzjon. Sadattant, il-porvli, minħabba li huwa 
splussiv, huwa suġġett għal sistemi regolatorji speċifiċi fil-pajjiżi kollha t a' l-Unjoni.

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Emenda 89
ARTIKOLU 1, PUNT 2 K (ġdid)

Artikolu 12, paragrafu 2 (Direttiva 91/477/KEE)

2k) L-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 12, 
paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:
"Minkejja l-paragrafu 1, il-kaċċaturi, fil-
każ ta' l-armi tan-nar fil-kategoriji C u D, u 
t-tiraturi, fil-każ ta' l-armi fil-kategoriji B, 
C u D, jistgħu, mingħajr l-ebda 
awtorizzazzjoni minn qabel, ikunu fil-
pussess ta' arma jew armi tan-nar waqt 
vjaġġ minn ġewwa żewġ Stati Membri jew 
aktar bil-għan li jipprattikaw l-attivitajiet 
tagħhom, sakemm ikunu fil-pussess tal-
Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar li fuqu 
jkunu mniżżlin l-arma jew l-armi u 
sakemm ikunu jistgħu jissostanzjaw ir-
raġunijiet tal-vjaġġ tagħhom, b'mod 
partikulari billi jippreżentaw invit.  L-ebda 
dokument għajr il-Pass Ewropew ta' l-Armi 
tan-Nar ma huwa meħtieġ mill-Istati 
Membri għal dan il-għan. L-Istati Membri 
ma jistgħux jagħmlu l-aċċettazzjoni ta' 
Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar 
dipendenti fuq kwalunkwe rekwiżit ta' 
reġistrazzjoni ulterjuri jew fuq ħlas jew 
pagament."
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Or. it

(Test simili għad-Direttiva)

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva għandha l-għan li tippermetti li l-kaċċaturi u t-tiraturi jiċċirkolaw kemm jista' jkun 
b'mod liberu fi ħdan l-Unjoni Ewropea.  L-obbligu ta' rekiżiti amministrattivi ulterjuri jew 
ħlasijiet addizzjonali għall-pass Ewropew ta' l-armi tan-nar idgħajjef dak il-prinċipju għax 
joħloq ostakoli ġodda bejn zoni fit-territorju tal-Komunità bi ksur tat-Trattati ta' Ruma.

Emenda mressqa minn Arlene McCarthy

Emenda 90
ARTIKOLU 1, PUNT 2 L (ġdid)

Artikolu 12, paragrafu 2 (Direttiva 91/477/KEE)

2l) L-Artikolu 12, paragrafu 2 huwa 
emendat kif ġej:
a) L-ewwel subparagrafu huwa sostitwit 
b'dan li ġej:
"Minkejja l-paragrafu 1, il-kaċċaturi u t-
tiraturi jistgħu, mingħajr l-ebda 
awtorizzazzjoni minn qabel, ikunu fil-
pussess ta' arma jew armi tan-nar waqt 
vjaġġ minn ġo żewġ Stati Membri jew aktar 
bil-għan li jipprattikaw l-attivitajiet 
tagħhom, sakemm ikunu fil-pussess tal-
Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar li fuqu 
jkunu mniżżlin l-arma jew l-armi u 
sakemm ikunu jistgħu jippruvati r-
raġunijiet tal-vjaġġ tagħhom. L-Istati 
Membri jistgħu jirrikjedu biss 
dokumentazzjoni addizzjonali għall-Pass 
Ewropew ta' l-Armi tan-Nar meta dawn ir-
rekwiżiti jkunu ġustifikati minħabba, u 
proporzjonati għal, għanijiet leġittimi ta' 
politika pubblika rigward il-ħarsien tas-
sikurezza pubblika. Meta Stat Membru 
ikun stabbilixxa rekwiżiti addizzjonali dan 
għandu jinnotifika lill-Istati Membri oħra 
u l-informazzjoni għandha tiġi notifikata 
fuq il-Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar."
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b) It-tieni subparagrafu huwa sostitwit 
b'dan li ġej:
"Madankollu, din id-deroga m'għandhiex 
tapplika għal vjaġġi lejn Stat Membru li 
jipprojbixxi l-akkwist u l-pussess ta' l-arma 
tan-nar fil-kwistjoni; f'dak il-każ, għandha 
titniżżel dikjarazzjoni espliċita dwar dan 
fuq il-Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar."

Or. en

(Test simili għad-Direttiva)

Ġustifikazzjoni

Rigward iċ-ċirkolazzjoni ta' kaċċaturi u tiraturi, l-Istati Membri jistgħu jirrikjedu biss 
dokumenti li m'humiex il-Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar meta dan ikun ġustifikat b'mod 
strett b'għanijiet leġittimi ta' politika pubblika ta' Stat Membru rigward il-ħarsien tas-sikurezza 
pubblika, u meta r-rekwiżiti jkunu proporzjonali għal għanijiet bħal dawn.

Emenda mressqa minn Othmar Karas

Emenda 91
ARTIKOLU 1, PUNT 2 M (ġdid)

Artikolu 13 (Direttiva 91/477/KEE)

2m) L-Artikolu 13 huwa mmodifikat kif 
ġej:
a) Il-Paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:
"3. L-Istati Membri għandhom, fuq bażi 
regolari, jagħmlu skambju ta' 
informazzjoni relatata ma' sistemi u tekniki 
ta' mmarkar, in-numru ta' kummerċjanti u 
sensara awtorizzati, trasferimenti ta' armi 
tan-nar, u l-partijiet, komponenti u 
munizzjon tagħhom, leġiżlazzjoni u prattiki 
nazzjonali u metodi u tekniki ta' 
newtralizzazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, sa mhux aktar tard mill-[...]*, 
grupp ta' kuntatt għall-iskambju ta' 
informazzjoni għall-finijiet ta' l-
applikazzjoni ta' dan l-Artikolu, u għall-
koperazzjoni fejn jidħol it-traċċar ta' armi 
tan-nar illegali, u l-partijiet, komponenti u 
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l-munizzjon tagħhom. Kull Stat Membru 
għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u 
lill-Kummissjoni dwar l-awtoritajiet 
nazzjonali li huma responsabbli biex jiġbru 
u jittrasmettu din l-informazzjoni u li 
jikkonformaw ma' l-obbligi stipulati fl-
Artikolu 11(4). Il-Kummissjoni, 
b'konformità mal-paragrafu 4, għandha 
tieħu l-miżuri xierqa bil-għan li jkun 
applikat dan il-paragrafu."

b) Wara l-paragrafu 3, jiġi miżjud il-
paragrafu li ġej:
"4. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa skond l-Artikolu 1(7) b'konformità 
mal-proċedura regolatorja bi skrutinju 
stipulata fl-Artikolu 5a paragrafi 1 sa 4 u l-
Artikolu 7 u skond id-definizzjoni fl-
Artikolu 8 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE kif 
emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE.
Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa skond il-paragrafu 3 ta' dan l-
artikolu b'konformità ma' l-Artikoli 3 u 7 u 
skond id-definizzjoni fl-Artikolu 8 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE kif emendata bid-
Deċiżjoni 2006/512/KE."
* Sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva.

Or. de

(Test simili għad-Direttiva)

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport tal-Kummissjoni fl-2000 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 91/477/KEE 
jipprevedi li l-Kummissjoni twaqqaf grupp ta' kuntatt.  Dan il-grupp jipprovdi wkoll forum 
xierqa għal diskussjoni dwar il-ħolqien ta' linji gwida komuni għan-newtralizzazzjoni ta' l-
armi tan-nar.  B'paragun mal-proċedura ta' komitoloġija, għandu jkun hemm mod aktar rapidu 
u mmirat biex jintlaħaq qbil komuni bejn l-Istati Membri dwar in-newtralizzazzjoni ta' l-armi 
tan-nar. 
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Emenda mressqa minn Arlene McCarthy

Emenda 92
ARTIKOLU 1, PUNT 3 A (ġdid)

Artikolu 17 (Direttiva 91/477/KEE)

3a) L-Artikolu 17 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:
"Fi żmien ħames snin mid-data tat-
traspożizzjoni ta' din id-Direttiva fil-liġi 
nazzjonali, u kull ħames sena wara din id-
data, il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar is-sitwazzjoni li tkun inħolqot 
minħabba l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva, flimkien, jekk ikun xieraq, ma' 
proposti.
Il-Kummissjoni għandha twettaq studju 
dwar il-kummerċjalizzazzjoni ta' repliki ta' 
armi fi ħdan il-Komunità Ewropea u 
għandha tirrapporta dwar dan lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsil sa mhux
aktar tard mill- [...]*.
* Sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva."

Or. en

(Test simili għad-Direttiva)

Ġustifikazzjoni

B'konformità ma' regolamentazzjoni aħjar ir-rekwiżit għal rapportaġġ inkluż fid-Direttiva 
91/477/KEE għandu jiġi aġġornat u għandu jsir regolari. Barra minn hekk il-Kummissjoni 
għandha twettaq studju dwar il-kwistjoni kumplessa ta' repliki ta' armi u l-
kummerċjalizzazzjoni tagħhom, inkluż il-bejgħ tagħhom fuq l-Internet, fi ħdan il-Komunità 
Ewropea.

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Emenda 93
ARTIKOLU 1, PUNT 4, PUNT (-A) (ġdid)

Anness I, parti II, ittra A, punt 5 (Direttiva 91/477/KEE)
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-a) Fl-Anness I, parti II, sezzjoni A, il-punt 
5 huwa sostitwit b'dan li ġej:
“5. Munizzjon għall-pistoli u għal rivolvers 
bi projettili li jespandu, u l-projettili għal 
munizzjon bħal dan, ħlief fil-każ ta' armi 
tal-kaċċa jew għal sparar rikreattiv, għall-
persuni awtorizzati li jużawhom. ”

Or. it

(Test simili għad-Direttiva)

Ġustifikazzjoni

L-espressjoni 'sparar rikreattiv' hija aktar preċiża u xierqa milli 'sparar sportiv', minħabba li 
tinkludi kull sport bl-armi tan-nar, inklużi dawk li ma jinvolvux sparar fuq bersall.

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Emenda 94
ARTIKOLU 1, PUNT 4, PUNT (B)

Anness I, parti III, paragrafu 1 a (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

b) Il-paragrafu li ġej għandu jiddaħħal wara 
l-ewwel paragrafu:

b) Fil-Parti III, il-paragrafu li ġej għandu 
jiddaħħal wara l-ewwel paragrafu:

"L-Istati Membri għandhom jieħdu d-
dispożizzjonijiet biex jiżguraw li awtorità 
kompetenti tivverifika l-miżuri ta' 
newtralizzazzjoni msemmija fil-punt a), bil-
għan li jiġi ggarantit li l-modifiki li jkunu 
saru fuq l-arma tan-nar ikunu għamluha 
definittivament mhux tajba għall-użu. L-
Istati Membri għandhom, fil-kuntest tal-
verifika msemmija, jipprovdu għall-ħruġ ta' 
ċertifikat jew ta' dokument li jixhed li l-arma 
tan-nar tkun ġiet newtralizzata, jew inkella 
għal marka tidher ċar fuq l-arma tan-nar li 
tixhed dan."

"L-Istati Membri għandhom jieħdu d-
dispożizzjonijiet biex jiżguraw li awtorità 
kompetenti tivverifika l-miżuri ta' 
newtralizzazzjoni msemmija fil-punt a), bil-
għan li jiġi ggarantit li l-modifiki li jkunu 
saru fuq l-arma tan-nar ikunu għamluha 
mhux tajba għall-użu b'mod irriversibbli. L-
Istati Membri għandhom, fil-kuntest tal-
verifika msemmija, jipprovdu għall-ħruġ ta' 
ċertifikat jew ta' dokument li jixhed li l-arma 
tan-nar tkun ġiet newtralizzata, jew inkella 
għal marka tidher ċar fuq l-arma tan-nar li 
tixhed dan. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika linji gwida komuni, 
b'konformità mal-proċedura regolatorja ta' 
sorveljanza, dwar standards u tekniki ta' 
newtralizzazzjoni sabiex tiżgura li l-armi 
tan-nar newtralizzati jkunu inoperabbli 
b'mod permanenti."
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Or. it

Ġustifikazzjoni

(Nota tat-traduttur: l-ewwel parti ta' l-emenda u tal-ġustifikazzjoni ma jaffetwawx lill-verżjoni 
Ingliża)

Ir-rekwiżit li l-armi tan-nar għandhom jiġu newtralizzati b'mod irreversibbli jeħtieġ 
konformità ma' standards tekniċi uniformi.

Emenda mressqa minn Othmar Karas

Emenda 95
ARTIKOLU 1, PUNT 4, PUNT (B)

Anness I, parti III, paragrafu 1 b (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

"L-Istati Membri għandhom jieħdu d-
dispożizzjonijiet biex jiżguraw li awtorità 
kompetenti tivverifika l-miżuri ta' 
newtralizzazzjoni msemmija fil-punt a), bil-
għan li jiġi ggarantit li l-modifiki li jkunu 
saru fuq l-arma tan-nar ikunu għamluha 
definittivament mhux tajba għall-użu. L-
Istati Membri għandhom, fil-kuntest tal-
verifika msemmija, jipprovdu għall-ħruġ ta' 
ċertifikat jew ta' dokument li jixhed li l-arma 
tan-nar tkun ġiet newtralizzata, jew inkella 
għal marka tidher ċar fuq l-arma tan-nar li 
tixhed dan."

"L-Istati Membri għandhom jieħdu d-
dispożizzjonijiet biex jiżguraw li awtorità 
kompetenti tivverifika l-miżuri ta' 
newtralizzazzjoni msemmija fil-punt a), bil-
għan li jiġi ggarantit li l-modifiki li jkunu 
saru fuq l-arma tan-nar ikunu għamluha 
definittivament mhux tajba għall-użu. L-
Istati Membri għandhom, fil-kuntest tal-
verifika msemmija, jipprovdu għall-ħruġ ta' 
ċertifikat jew ta' dokument li jixhed li l-arma 
tan-nar tkun ġiet newtralizzata, jew inkella 
għal marka tidher ċar fuq l-arma tan-nar li 
tixhed dan. Il-Kummissjoni għandha 
twaqqaf grupp ta' kuntatt biex ifassal linji 
gwida komuni għal standards u tekniki ta' 
newtralizzazzjoni sabiex jiġi żgurat li l-armi 
tan-nar newtralizzati jkunu inoperabbli 
b'mod permanenti."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport tal-Kummissjoni fl-2000 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 91/477/KEE 
jipprevedi li l-Kummissjoni twaqqaf grupp ta' kuntatt.  Dan il-grupp jipprovdi wkoll 
pjattaforma xierqa għal riflessjoni dwar il-ħolqien ta' linji gwida komuni għan-
newtralizzazzjoni ta' l-armi tan-nar.  B'paragun mal-proċedura ta' komitoloġija, għandu jkun 
hemm mod aktar rapidu u mmirat biex jintlaħaq qbil komuni bejn l-Istati Membri dwar in-
newtralizzazzjoni ta' l-armi tan-nar.
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Emenda mressqa minn Arlene McCarthy

Emenda 96
ARTIKOLU 1, PUNT 4, PUNT (B A) (ġdid)

Anness 1, parti III, punt (b), (Direttiva 91/477/KEE)

ba) L-Anness I, parti III, punt (b) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:
"(b) huma ddisinjati għal allarm, 
sinjalazzjoni, salvataġġ, qtil ta' l-annimali 
jew sajd bil-ħarpun jew għal skopijiet 
industrijali jew tekniċi sakemm ikunu
jistgħu jintużaw biss għal dawn l-iskopijiet 
u sakemm ma jkollhomx l-apparenza ta' 
xkubetta, azzarin, pistola, rivolver jew arma 
tan-nar tradizzjonali oħra;"

Or. en

(Test simili għad-Direttiva)

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li d-definizzjoni ta' armi tan-nar tista' tiġi emendata biex tinkludi armi konvertibbli, 
ċerti armi tan-nar bħal dawn jistgħu jiġi esklużi taħt it-test fl-Anness III (b) fid-Direttiva 
91/477/KEE. Armi li huma replika ta' armi tan-nar jew ikollhom id-dehra ta' arma tan-nar 
tradizzjonali m'għandhomx jiġu esklużi mid-definizzjoni ta' arma tan-nar minħabba l-użu 
tagħhom bħala armi konvertiti f'attivitajiet kriminali.

Emenda mressqa minn Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Emenda 97
ARTIKOLU 1, PUNT 4, PUNT (B B) (ġdid)

Anness 1, parti IV, punt (b), (Direttiva 91/477/KEE)

bb) Fil-punt IV, il-punt b) huwa sostitwit 
b'dan li ġej:
b) "arma tan-nar twila" tfisser arma tan-
nar b'kanna itwal minn 30 ċentimetru, jew 
li t-tul sħiħ tagħha jkun aktar minn 60 
ċentimetru;

Or. it
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(Test simili għad-Direttiva)

Ġustifikazzjoni

Għalkemm it-test tal-punt a) fl-Anness 1 punt 4 jidher ċar mhux ħażin, madankollu in-nuqqas 
ta' definizzjoni speċifika ta' armi tan-nar twal fil-punt b) ħoloq ċerti diffikultajiet ta' 
interpretazzjoni; il-prattika ħażina rriżultat fir-rigward ta' 'armi tan-nar qosra' li t-tul sħiħ 
tagħhom huwa inqas minn 60 ċentimetru iżda li għandhom kanna li t-tul sħiħ tagħha jaqbeż 
it-30 ċentimetru. It-test propost huwa iktar ċar u għalhekk jevita interpretazzjonijiet 
konfliġġenti.

Emenda mressqa minn Arlene McCarthy

Emenda 98
ARTIKOLU 1, PUNT 4, PUNT (B C) (ġdid)
Anness II, punt (f) (Direttiva 91/477/KEE)

bc) Fl-Anness II, il-punt (f) huwa emendat 
kif ġej:
a) Il-Paragrafu 1 jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"Id-dritt li wieħed jivvjaġġa lejn Stat 
Membru ieħor b'xi arma jew armi tan-nar 
imsemmija f'dan il-pass għandu jkun 
suġġett għal permess jew permessi 
korrispondenti minn qabel mingħand dan 
l-Istat Membru. Din l-awtorizzazzjoni, jew 
awtorizzazzjonijiet, għandhom jitniżżlu fuq 
il-pass." 
b) Il-paragrafu 2 huwa mħassar.
c) L-Artikolu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:
"Meta Stat Membru jkun avża lill-Istati 
Membri l-oħra li l-pussess ta' ċerti armi 
tan-nar f'Kategorija B huwa pprojbit, 
għandha tiżdied din id-dikjarazzjoni li 
ġejja:"
b) Il-paragrafu 5 huwa mħassar.
e) Wara l-paragrafu finali għandu jiżdied 
il-paragrafu li ġej: 
"Meta Stat Membru jkun informa lill-Istati 
Membri l-oħra li huwa għandu rekwiżiti 
addizzjonali għall-Pass Ewropew ta' l-Armi 
tan-Nar fl-interess ta' għanijiet leġittimi ta' 
politika pubblika, dawn ir-rekwiżiti 
għandhom jiġu notifikati fuq il-pass ta' l-
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armi tan-nar."

Or. en

(Test simili għad-Direttiva)

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija konsistenti mal-klassifikazzjoni l-ġdida ta' l-armi tan-nar, u tiżgura ċertezza 
għall-kaċċaturi u t-tiraturi li jużaw il-Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar.

Emenda mressqa minn Charlotte Cederschiöld

Emenda 99
ARTIKOLU 1, PUNT 4, PUNT (B D) (ġdid)
Anness II, punt (f) (Direttiva 91/477/KEE)

bd) Fl-Anness II, il-punt (f) huwa emendat 
kif ġej:
a) Il-Paragrafi 1 u 2 jiġu ssostitwiti b'dan li 
ġej:
"Id-dritt li wieħed jivvjaġġa lejn Stat 
Membru ieħor b'xi arma jew armi tan-nar 
imsemmija f'dan il-pass għandu jkun 
suġġett għal permess jew permessi 
korrispondenti minn qabel mingħand dan 
l-Istat Membru. Dan il-permess, jew 
permessi, għandhom jitniżżlu fuq il-pass.

L-awtorizzazzjoni minn qabel imsemmija 
hawn fuq m'hijiex meħtieġa sabiex wieħed 
jivvjaġġa b'arma tan-nar għal skopijiet ta' 
kaċċa jew sabiex wieħed jieħu parti fi 
sparar sportiv, bil-kundizzjoni li l-vjaġġatur 
ikollu fil-pussess tiegħu l-pass ta' l-arma 
tan-nar u sakemm ikun jista' jistabbilixxi r-
raġuni għall-vjaġġ tiegħu."

b) Il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:
"Meta Stat Membru jkun avża lill-Istati 
Membri l-oħra li l-pussess ta' ċerti armi 
tan-nar fil-Kategorija B huwa pprojbit, 
għandha tiżdied din id-dikjarazzjoni li 
ġejja:"
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c) Il-paragrafu 5 huwa mħassar.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Dan jikkorrispondi mat-test tar-rapporteur, iżda mingħajr il-kliem 'fil-prinċipju' fil-punt (a). 
Il-pass ta' l-armi tan-nar għandu jkun l-uniku dokument meħtieġ meta wieħed ikun qed 
jaqsam bejn il-konfini, u l-kliem 'fil-prinċipju' jiftħu l-possibilità ta' interpretazzjoni 
diskrezzjonali tal-leġiżlazzjoni.

Emenda mressqa minn Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Emenda 100
ARTIKOLU 1, PUNT 4, PUNT (B E) (ġdid)

Anness II, punt (f) a (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

be) Fl-Anness II, il-punt li ġej huwa 
miżjud:
"fa. Il-pass għandu jippermetti lill-membri 
ta' l-assoċjazzjonijiet ta' sparar kulturali u
storiċi biex jivvjaġġaw għal Stat Membru 
ieħor bl-arma speċifikata fil-pass u bil-
munizzjon tagħha. Il-membri ta' 
assoċjazzjonijet bħal dawn għandhom 
ikunu rreġistrati ma' federazzjoni reġjonali 
jew nazzjonali fil-pajjiż tagħhom."

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-unika ftehima dwar armi 'storiċi' hija l-Ftehima ta' l-2002 bejn ir-Repubblika ta' l-Awstrija 
u r-Repubblika Federali tal-Ġermanja dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' dokumenti għall-
pussess ta' armi tan-nar u munizzjon minn membri ta' assoċjazzjonijiet ta' l-isparar 
tradizzjonali u tiraturi, li tagħmilha possibbli li jsir trasferiment ta' armi bejn iż-żewġ pajjiżi. 
Ma hemm l-ebda ftehima bħal din fl-Italja, u għalhekk m'huwiex possibbli li jseħħu 
avvenimenti fuq territorju taljan li jkunu organizzati b'mod konġunt minn assoċjazzjonijiet ta' 
sparar mill-Ġermanja, l-Awstrija u l-Italja ta' fuq.


